
Yazı işlen telefonu: 20203 , PERŞEMBE 14 - NİSAN 1938 

Balkan Antantı Ekonomik Konseyi ve Matbuat 
konferansı bugün işlerini bitiriyorlar 

-

Balkan memleketleri 
için verilen kararlar 

Mathuat konferansında Hatay davamız anlatıldı 

Bu ü 
J 

idare lşJe.ri telefonu: 20203 Fiatı: S kuruf 

'Danimarka meclisinde 
bir Nazi Adliye Nazırına 

iki el ateş etti 
Gamalı haç işaretini taşıgan 
beyannameler içtima salonuna atıldı 

Memeldeki Almanlar da harekete geçtiler, Nazi 
teşekküllerine faaliyet hakkı verilmesini istiyorlar ve Balkan matbuatı neşriyatının 

b k 
Londra, ı 3 (Hususi) - Danimarka· 

U izahata isti na d ettirilmesi arar /aştı da geniş bır Nazi taa11yett başgöster-

Ba f k 80 mektebi eri kitablarmda 1 Fransa da buhran- ~;§S:€~f~}S~?§ 
O 1 d 

• • • temsil hakkını istemektedirler. 

yapılması istenecek tashihler ~ a ıye~m zaferı ~~;:K:t:~1E~r:~:~~::ii~~~ 
Balkan devletleri tarihlerinin Balkan dillerine tercümesi ı I e n et IC e 1 en d 1 t~:· cümleden olarak, meb'usan mec-

'le lugatler tertibi de verilen kararlar arasındadır Iisiırtn bugünkü toplantlsında, dinleyi-
Mali proje kabul edildi ve ~i~erden bir ge?ç. adliye nazırına ka~ 

h 
.. k ıkı el ateş etmıştır. Nazıra isabet vaki 
u ômete salahiyet verildi olmamıştır. 

A Silah patlamasından miltevellid he
gon ve mebusan meclisleri yecan ve karışıklık esnasında, tekrar 

tatil kararı verdiler dinleyiciler gal~risin~~ meclis salonu
na gamalı haç ışarctını taşıyan matbu 

84lkGn !kQnomtk konıeul ve Bazkqtı Matbuat koftf,,.ann a.ıala1'm&a 
tenezzühlerindcw bif' mtıbca 

B•tka MClliıte nazın Marıando 
l&tt n Matbuat konferansı bu 1&blh Bu toplantıda komllyonlarıa hazırla- · (YaZlll ıı incl A,famı n 
~ buçukta Yıldız sarayı merasim dıklan raporlar okunacaktır. zı 
tıc1tr. de kapan!f toplantısını yapmak- öır~~ım: ı~ö::.h:ı:!ıa:Omısyo- Ziraat Vekaletine 
~ ................................................ - F ·k K d "'I 

~hamberlain, Mussoliniye i:;ihab 
0:d~fd: 

hır ınektub daha gönderdi. Ankara,13 -tktısadVekiliŞak•rKe-
~bır tarafından veklleten idare edilmek-

1 . . • · te olan Zıraat VetilliJine Mani&ı meb -
ngılız Harbiye Nazırı Romayı zıJaretten sonra (Devcımı ıı ınci ıayfcıdaJ 
Pıırise de uğrayacak, Dİlladiye ile görüşecektir Balattaki 

tt~dra 13 K b" 1n 'liz _İtalyan kat'! surette tasvib etmek üzere bu sa- h J"' f 
\'e b lnetinl~ni: ~:~etigı mecmuasını bah toplanmıştır. İl (A.A.~ • eye an 3Cİ3SJ 
t\ lf\oelcilin b le hakkında Roma 13 (A.A.) - k malılmata gorc 

\'anı ır. Y8rın u mese (D lJ inci sayfada) fk• -ı •• - d 
..., 

4~ll>.arasında yapacağı beyanatı - evamı 1 çocuğun o umun en 
b ~ •• sonra facia mahallinde 
ou sa hah bütün dunya tedbir alındı. 6evboşalhldı 

telsizleri 5 dakika sustular 
14 1 • ·ı·ği nisan Titanik faciasının vukubulduŞU .ve te sızcı ı n 

ilk kurbanını verdiği tarıhtır 
~ew\' . anıl 
~ - 0 rkta bir genç kadın day • 

~ tıtır hl ~. t a {lr içinde kıvranarak can ver-
~ecı ferait altında vazifesini son da • c:a kadar yapmak istediği için. 

. - ~. 

beyannameler atılmıştır. Beyanname
ler, «Yaşasın Nasyonal • Sosyalizm• 
ibarczile nihayet buluyordu. 

(Devamı 11 inci sayfada) 
Danimarl;anın merkezi Kopen.hagdan 

bir görünüı 

ara Ali Tekirdağlı 
Hüseyine meydan okuyor 

Geçen senelerde sakatlanan bileği iyileşmiş olan eski 
Türkiye başpehlivanı, bugün Tekirdağlıya karşı 

koyabilecek en kuvvetli pehlivandır 

Tekirdağlı Hüaeyin Kara Ali 

Dün, eski Türkiye başpehlivanı Karal cBayım; diyor, güreş mevzularına ya-
.Aliden bir mektub aldım. kından ve vakıfane alakanızı dalma gör-

Kara Ali, mektubunda; (Devamı 11 inci my/ada) .............................................................. 

Büyük harbde Marmaraya giren 
lngiliz denizaltısmm maceralan 

~M SA(A 
~lt ~ç kadın Jersey-Sity'nin büyük o
... erınd dl. 
•tt b en birinde telefon memuru l 
ll,ı al'raın günü otelde yangın çıktı. 
~ 0

Yllncaklarla süslü bir çam ağacı
~ etrafında danseden çocuklarla hın-

Yeni telrilıamız ne hayali bir deniz romanı, ne de alelade bir mace-

1 
ranın izam edilmiı hikayesidir. ilk telrikamızdan it 'baren sizi fevka
lade alakadar edecek olan bu çok h eyecanlı eser, ayni zamanda yakın 
harb tarihimizin birçok gizli kalmıf noktalarını da aydınlatacak hakiki 

~ doluydu. 
1-reu ç kadın otel memurlarına imda4 
~r 1_."'erdi. Alelacele çocuklar sokaja 

~~~ ' 
(l>ev4m,ı U inci ıayfacU.f'" 

Fcıcitın.ırı kurbanı olmı. çocuklar analarite 
beraber 

(Y ... jladl~) 

Cumartesi 
bir la rihlir. 

günü başlıyoruz! 



' --- -- ~··--- ---- -

! Sayfo~=::::-=======~===============~==========~========~S;,.;O~N~~P~O~S~T~A~=======-=---.,=====================-=-==~====----=====-~==:=:: 

Herg .. n 
Milletler Cemiyetinin 
Vaziyeti 

Yazan: Muhittin Birgen -
M illetler Cemiyetinin bugünler

de büyUk bir derdi var: Habe

şistan davası hakkında İtalya ile İngiltere 
arasında kararlaştınlan anlaşma, mecli
sin huzuruna gelecek. Bu hususta ittiha
zına davet edileceği karara dair meydan
da henüz bir sarahnt yoktur. Acaba, Ha
beşistanın İtalya tarafından ilhakı hadl-
5esini tasdike de davet edilecek mi? Yok
sa, sade kendisine alelade bir haber veril
mesi ile mi iktifa olunacak? Buraları he
nüz taayyün etmiş görünmüyor. Fakat, 
ister öyle ve ister böyle olsun, bu şekil 
meselesini bir tarafa bırakırsak, netice
de gene Milletler Cemiyetin\n müşkül 
mevkide bulunduğunu kabule mecburuz. 
Azasından birinin gene azasından biri ta
rafından yutulmuş olması hadisesi kar
şısında, Milletler Cemiyet.inin alacağı ta
vır, nihayet bir ctevekkül. den ibaret o
labilir. Eskiden şarklıları ctevekküh iln 
en ifrat derecelerine düşmekle itham e
den garbhlann bu yolda şimdi şark1ılan 
gölgede bırakmış olduklarını görmek 
için, biz de zaten bu yeni delile muhtaç 
değildik. Garb demokrasisinin bu genç 
müessesesinin, şarkın en miskin müte
vekkilinden daha uyuşuk bir ruh sahibi 
olduğunu biz zaten öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

* Bu cemiyetin azaları, dillerile ikrar et-
meseler de kalblenle tamamen tasdik ey
lerler ki, İtalya;ya karşı meşhur zecri 
tedbirlerini tatbik ettikleri sırada, b:r ta
raftan yüksek atıp tutmuşlar ve diğe:- ta
raftan da gizli yollardan İtalya ile alış
veriş elmlşlcrdi. Pek iyi de hatırlarlar ki, 
Habeş imparatoru, Milletler Cemiyeünın 
meşhur kürsüsüne çıkıp cBana yardım 
ediniz, bugün bize ise yarın da sizedir!> 
dediği zaman, elli küsur milleti temsil 
eden yüzden fazla mümessil, kulaklarına 
pamuk tıkıyarak başlarını önlerine eğ
mişlerdi. Şu halde, bugün Cenevreden 
gelip MilleUer Cemiyetinin müşkül bir 
mevkide bulunduğuna dair olan haber
lere inanmak güç olur: Milletler Ceıniye
ti kolay kolay Slkıhnıyan bir vurdum 
duymazdan başka bir şey değilclir. 

Diplomasi, bizim eski şeriatçilerin hilci 
şer'iyeleri gibi oyunlarla bu işi de halle
decek, faşizmin yaptığı Habeşistan emri 
vakiinl Milletler Cemiyetine tasdik etti
recektir. Bay Mussolini için Milletler Ce
miyetinden bundan mükemmel bir inti
kam tasavvur edilemezdi. Cemiyet ya
kında vereceği kararla hem İtalyanın 
§erefini yükseltecek, hem de kendi ken
disinin manevi idamını imza edecektir. 

Resimli Makale: Koruyan kale .. 

Amerikalı b;r avukat Amerikada 1937 yılı içince vukua 
gelen adliye vak'ıılan hakkında bir istatistik yaptı. Bu ista
ti:;tikte toplanan rakamlardan anlıyoruz ki bütün bir yıl 
içinde Ahıerikada işlenen cürümlerden yüzde seksen ikiı:i 
bekar erkekler tarafından yapılmıştır. Bu yüzde seksen iki 
mücrimin ekseriyetini de aile siyanetinden mahrum kal -
mış gençler teşkil etmiştir. 

Büttin ferdJeri yekdiğerine sevgi ile samimiyetle bağlı 
olan aile öyle bir granit kaya teşkil eder ki insanları doğru 
yoldan çılmuya sevkeden hırs dalgalan bu granit kalenin 
dibinde kırıJırJar, fakat aile sadece bir kale değil, ayni za
manda da bir i!ham ve kuvvet kaynağıdır: ÇalıŞ1I13 lc;teğj, 

ilerleme isteği hep ondan doğar, bekarlık bir tehlike, evli
lik bir garantidir. 

("'-_~_c_o_~ __ A ___ ~ __ A_~_D~N_, _D_A_) 

imal edildi 
Yeni tip bir otomobil ı· 

BiR 
Maden amelesinin 

mektubları 
Birinci mektub 

A 
* 1 Polis karakolllnu 

Satın alan adam 

cYirmi senedir maden ameleliği e
diyorum, bıktım usandım .• yer altın
da yaşamak hiç te iyi bir ıey değil .. 
vesaire! .. > 

ikinci mek.tub 

cPiyangonun birinci ik;amiyesi ba
na çıktı. Artık maden ameleliği etmi
yeceğim_ bugün i§den çıkıyorum .. ve-
saire ... > 

V çüncü mektub 
clşden çıktım, param bol, dosdoğnı 

1stanbııla gittim. !stanbulda tünel de
dikleri bir şey var; çok lıo§Uma gitti. 
Hergün sabah olur olmaz ona biniyo
rum, akşama kadar içinde kalıyorum. 
Ôyle hoşuma gidiyor ki ... Vesaire ... > 

Yukarıdaki resim bir Alınan mühen -

disinin imal ettiği yeni tip bir otomobili 

göstermektedir. Bu garib otomobilin mo

törü arka tarafında bulunmaktadır. Oto- • -* 
* mobilin iç tarafı da ikametgah olabilecek Bir busenin Bu adam, bir meyva tüccarıdır. Lü-

zumu olmadığı için müzayede ile satı
B eş dakika sürmesi lığa çıkarılan bir polis karakolunu sa -

Bununla beraber, bir cihetten de rnem- şekilde yapılmıştır. 
nun olmamız lfızımdır: 1918 fatihlennin 

Mümkün müdür? tın almı§tır. şimdi adam, nezaret aıtı -
kurduklan Milletler Cemiyeti bir fant~- ispanya Başvekilinin na alınan suçlulann tıkıldıkları höcre-
ziden veyahud ipleri dört elle idare_edi- !ngilterenin Dorcester mahkemesinde de dolaşmakta, yeni evinin zevkini çı-
len bir kukladan başka bir şey değildi. şahsiyeti geçen gün çok nazik bir mesele tedkik karmaktadır. 
Bu fantezi on sekiz senedir lüzumsuz ya- Cumhuriyetçi İspanyanın bafVekili €dilmiştir. Bu mesele cbir busenin beş 
şadı ve Avrupanın hayatına anarşiden doktor Negrin Kanarya adasından zengin dakika sürmesi> mümkün olup olmıya - Kırk senelenberi inşa 
başka bir şey vermedi. Eğer MilleUcr bir adamın oğludur. Münakaşa ve çalış- cağı meselesidir. d l 

Söz·· sası 

ihtiyar kafası 

.... Jf- fi' 

M ısır gazeteleri anlauyor~ıı~ 
tihabatın son gününde i1l ~te 

dairelerinden birine bir ihtiyar geJJJ"'! 
Deyneğini kaka kaka intihab odasın!l 
rip sandığa yaklaşan ihtiyar: 

- Ben de reyimi vermeğe geldiı1l"' 
Demiş. 

- Hoş geldin! İşte rey varakası, ~ 
sandığa at ... 

- Peki ama, demiş, evvelA size 5 

yrm: Ben mebus olarak Melik Far 
seçecef.tim. 

- Nasıl olur, hükümdar mebus 0 

maz, o, bütün devlet teşkilatının başırı 
bulunur. 

Ve adamcağıza, bu bahis üzerinde t 
de ana hukuk konferansı vermiş'tr· 
kat, onun koni eransla, ilimle, ııul<&I 
alakası yok. Onun bir tek derdi var 
derdini, şöyle, kısaca ifade ediyor: 

- Ama, benim bu memlekette ?r!C 
ten başka hiç kimseye itimadım ) 
Biraz vardıysa o dn kalmadı. 

- Neden? Milletin bu kadar büyil1' 
akıllı insanları var. Onlardan biı-irıi 
çemez misin? 

- Hayır, seçemem. Çünkü intihab ~ 
cadclesi başlıyalıdanberi hep etrafı 
laçnn ediyorum. Hangi fırkaya baltsS 
ötekinin çok fena olduğunu söylüyO~ 
dikkat ediyorum, hepsi de haklı. '1 
bunlardan hiç birine rey veremem. 
nız Melik Faruk'a verebilirim! 

Bu sözler, intihab sandığının etr ~ 
da bulunanlan hayli güldürmüş. san 
taki rey çorbasının içinde bu ihtiY"ıı
da tuzu bulunması için: 

- Yaz demişler! 
Ve bu suretle birinci Faruk ta intiJı 

batta tek bir rey alarak ekalliyette 1' 
narnzedler arasına karışmış! 

Bu ihtiyarın rey veriş tarzı elbrt 5" 
yanedir. Buna karşı gülmek elbe• t•f 
dir. Fakat, ayni zamanda bir ihtiyat 
sefesi olarak ta dikkate değer bir ııa 
değil midir? Fırkalı politika her tar~ 
iflas ederken bunun gi.ızel bir ifadeSl 
bu ihtiyar Mısırlının kafasında bu tB 
bir tezahür bulmuş oluyor. İlıtiyS: f 
kafa, her zaman çürümüş bir beyın j, 

ğildir!. * * 7' 

Eflanide kadm yüzünden bir 
genç ölüme sürüklendi 

Safranbolu (Hususi) - Eflani nahi 
sinin Emirler köyünde feci bir cin~ 
olınuştur. Öldürülen Ömer Öztürk ıı 
da 22 yaşında bir delikanlıdır. Cırı• 
gece on raddelerinde Nuri oğlu Kfırıt 
evinde yapılmıştır. Maktul Ömer, J{A 
lin karısına tecavüz maksadile evine ) 
miş, kadının feryadı üzerine yetişen 

cam ile karısı .tarafındnn balta, bıçıı1' 
makasla boynundan ve muhtelif ye 
rinden kesilmek suretıle öldürülmiii1 
Karı koca yakalanmışlardır. Tahkikat 
vam etmektedir. 

Ccmiye~ olmasaydı, İtalya Habeş~stanı ma kabiliyeti fevkal8.dedir. 4 saatlik uyku Davaya mevzu olan hadise şudur: Mis e i emiyen şato 
gene mukemmelen ~tar, fakat, hıç ol-, kendisine kifayet eder. Alman Tıb fakül- Stikland is~de .yirmi. ~aşında ~ir genç ~undan bir kaç hafta evvel Amerikada Kırkagaçta parasma tama 
mazsa Avrupa~ dedıkod~, huzursutluk, tesinden mezun olnn Negrin almanca, kız, bir otobus biletçisının kendıni beş Santa Clarada Madam Whincester na - edilerek bir adam öfdürüld0 
kaç senedenberı her dakika paUam1ya f in 'liz k B' dakika müddetle öptüğünü iddia ederek mında çok zengin ve çok garib bir kadın 

. . . . ransızca, gı ce ve rusça onuşur. ır M · (H i) Kırk""ag~aç kll hazır dt.ttan umum! bır harb tehlıkesının ı · . .. zabıtaya şikayet etmiştL Polis mahkemesi vefat eylemiştir. Bu kadının hayatı ga - anısa usus - "' 
verdiği heyecan bu kadar sürmezdi. Mil- ı~i.s~e evvel, ~1: kaç ay suren ve ken - biletçiyi 24 saat hapis ile üç lira para ce- rib bir hadise ile geçmiştir. Vak.tile Ma- nın Çin Osman mahallesinden Çıngır~ 
letler Cemiyeti, Habeşistanı kurtarama- dısını yatağa duşuren hastalığı sırasında alık\i.m tmiş biletci bu hük- dam Whincester kendine çok mükellef lu 60 yaşlarında Mehmed adındaki ş3i 

d "ğ . U. zasına m e , il y . k" .. d k' ~se dıktan başka Avrupada birkaç hafta için- macarca a o renmış .. mü 'kabul etmiyerek asliye mahkemesin- bir şato yaptırmağa karar verir. Vak-tile Soma . e eruce oyu arasın a ı ıı 
de halledilebilecek meseleler etrafında Karısı Rustur. Uç oğlu vardır. En bu- de davasının tekrar görülmesini istemiş- dediğimiz bundan tam kırk sene evvel _ zerinde ölü olarak bulunmuştur. 
yanlış bir hava vücuda gelmesine sebeb yüğü kendisinin yaveridir. Ortancası, ha- tir. Otobüs biletçisi bu mahkemede bir dir. Yapılan tahkikatta: Fiilin Kırkıt3f'. 
oldu ve bu yanlış hava, bütün Avrupayı v: ~uvvctlerinde çalışm~ktadır. En kü - busenin beş dakika devam edebilmesine Günün birinde madamın aklına garib kazası Sanağa mahallesinden Abdll~ 
anarşi içine attı. Milletler Cemiyeti, bu- çuğü de Moskovada tahsılde bulunmak - imkan olmadığını ve bunu sinema fiim- bir fikir gelir •. Şatonun inşası hitam bu - oğlu 316 doğumlu Ali Güdücü tara!ı11 

gün büsbütün düşmekle, hiç olmazsa tadır. lerile isoot edeceğini iddia etmiştir. lur bulmaz ölecektir. işlendiği ve maksadın parasını aıırıalc 
milletleri realite ile karşı karşıya koy- Mahkemenin yaptığı tedkikatta bir Bunun üzerine inşaatı geri bırakmak duğu ahlaşılmış, suçlu yakalanarak e 

b 1 ktı H mili bil k k. seslerı'ni yu"kseltmek mecburiyetinde- -~ kil dl' t li edil · t' ). muş u unaca r. er et ece ı, busenin beş dakika sürmesine im An ol- için her gün yeni yeni ım1niler icad eder. nı e a ıyeye es m mış ır . ._,/, 
gün geldiği zaman, Milletler Cemiyetin- dirler: madığı sabit olmuşsa da Mis Stikland o- Ameleler bir du~arı inşa ettiler de - -· 
den hayır ummak bir budalalıktır. Her - Bizim böyle bir Milletler Cemiyeti tobüs içinde başka yolcu bulunmadığın- ğil mi, onu yıktırır. Bir dam biter bit - T 
milletin kendi hayrını kendi maddi ve için sarfedilecek tek meteliğimiz yoktur! dan istifade eden biletçinin kendisini öp- nıez kaldırtır. Şatonun prnnı çok garib 
manevi kuvveünden beklemesi, elbet, Her aklı başında millet için bu sözü tükten sonrn beş dakika da kollan ara - bir şekil almağa başlar. Gitgide şatodaki 
beyhude yere, bir kukladan meded um- söylemek zamanı gelmiştir ve hala gc- sında tuttuğunu isbat etmiş bunun üzeri- odaların sayısı 110 a; salonlannki 50 ye 
masından daha iyidir. cikse de elbet 1>öylenecektir. Mesele ki- ne mahkeme biletçinin cezasını üç gün varır. Kırk senedir bu hal böyle devam * min evvelA ve ne vakit söyliyeceğindedir. hapis ile beş İngiliz lirası tazminata mah- eder. Böylelikle nihayet mi.iradına nail o-

Milletler Cemiyeti için sarfed len pa- Mulıittin Birgen kum etmek suretile arttırmıştır. lur. Şato bitmeden vefat eder. 

ralar, içtimalar uğurunda verilen harcı- ::::==::=:=:::=::;::::~:==:::==:::::::::::::=.::=::=::::::::;~===~==~==:=::=:;:;:::=::::::;::;:::;:::::;=, 
rahlar, bugünkü züğürt Avrupa hazin('- 1 
Ieri için, diplomatlar lehine yapılan acık- 1

1 lı bir israftan başka bir şey değildir. Ce
nevrede ymi inşa edilen büyük sarayın 
çatısı altında söylenmiş veya henüz söy-

lenmemiş olan içi boş nutukların her ke
limesi her millete kaça malolduğunu be
sab etsek tüylerimiz ürperir. Bunun için, 
eğer Avrupada aklı başında milletler 

İSTER AN, İSTER t A A! 
cBelediye memurları §Chrin merkeze uzakça bazı kıraat

hanelerin temiz olup olmadıklarını tedkik ederlerken bir 
lnsmı~m son derece pis, ve hususile haşeratın üremesine 
gayet müsaid eşya ile mefruş bulmuşlar ve bu gibi rnües-

seseler hakkında kab eden muameleyi yapmışlardu-.> 
Yukarıda okuduğunuz satırlar İstanbulda çıkan. bir ga -

zetedcn alınmıştır ve İstanbul §ehrinin bazı kenar köşe 
kahvelerinin haJinden bahsetmektedir. 

1 STER INA , İSTER l NAN M A! 
varsa, artık açıkça söylemek ve hatta L...-----------------------------------------------_. 
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--[ 
Bu Sabahki J I (' ı 

Sovyetler Çine yeniden 
tayyare gönderiyorlar 

300 
[ Gazetelerde ~ Ü~u..~~. 
Cumhu~~~dUğ~:!zN~!~~~ yazın" Aı.: E , . .,~-E 

olducu başmakalesinde Balkan :mtantırun 

kuvvetini belirtmektedir. 
Bu arada Balkan antantının başlıca ga -

yelennden biri olan büyilk devleUcre ıuet 

olmamak prenslplnl müdafaa cdeıı başmu

harrir, Avusturyayı misal olarak göstermekte 

e Amerika sanayii nasıl 
seferber edilmiye 
çalışılıyor? 

ve şöyle demektedir: 

Japonlar takviye kıtaatı aldılar. Cenubi Çindeki 
Japon cebhesi ortadan kaldırıldı 

ııBalkan antnntını ıteşkll eden devletler, 
birliklerinin kuvvetine dört elle sarıldıkça 
ne kimse Karpatlara tırmanablllr, ne de 
Tuna üzerinde aşağı yukarı kaymayı duşil
nebUır .• 

Yan.n: Selim Rnt?Jp Eme~ 

V arının neler getirebileceğini 

bugünden kestirmek mumkün 

olmadığı için istiklalini muhafaza etmek 
azminde bulunan bütün nulletleri hum· 
malı bir hazırlık içinde çımınır goruyo. 
ruz. Silah yığınlarına yenileri, harb ge. 
milerine benzerleri ve daha büytiklerı., 

top, tüfek, tank ve tayyarelere hır o ka

dar top, tüfek, tank ve tayyare ilnve edıp 
mücadele kabiliyetlerini artırmaya çalı· 

şıyorlar. Almanya ile İtalyanın sıkı bir 
ketumiyet içinde silahlanmalarının sızıl· 

tı imkinı vermiyen sükütiliğine mukabil 
demokrat memleketlerin bu vadıdckı ha 
zırlanmalarını takib edebilmek daha zi,. 
yade mumkün oluyor. Bunların içınde en 

b Londra 13 (Hususi) _ Şanghaydan manın 7 nisanda başlıyan ric'atındc.nberi 
1ldirildiğine gore Japonlar mühim mik- 1500 Japon askeri imha edilmiştir. 

Tokyo 13 - Bütün gazeteler nakahet Tan - Ahmed Emin Yalman uyanan 
halinde bulunan başvekil prens Konoye- Fran ... :l başlıklı yazısında Daladlye kabine
nin istifaya mecbur olacağını haber ver- sinin Frnnsnnın müzmin derdlerlnl geçlre
mektedirlcr. Böyle bir hal, mumaileyhın bileceğini tnhmln etmemekte, bugün Fran
siyasi mizacına muvafık olan rcformist s:lda gayet mahdud bir şekilde bir diktatör-

darda takviye kıtaatı almıştır. Birçok Ja- Çin kuvvetleri, Şovsien'in şimalinde 
P<>n harb gemilerinin Fuçau ve Kanton kilin Şufu ile şimali garbisinde kain Nio
ara u1da demırlemiş oldukları haber ve- yangı yeniden elde etmişlerdir. 
ı ılınektedir. Tsinan şehrine hücum eden kıt'alar, 

. . . luk tecrübesi yapüdığını kaydederek sa~ ve 
bır fırka ıhdas edecek halefını bulmak sol cereynnların ortasında olan Daladl e 

1 
~iğer taraftan Çinlilerin Şantung eya- taarruzlarına yeniden başlamak için iyi 

etınde ileri hareketleri devam etmek- bir vaziyete intizaren muvakkat bir za-
t d'r. man için garbe çekilmişlerdir. 

Fı nsızc p - t· J 1 t . M • Şansi'deki Çin kuvvetleri, bırçok yem a o ı urna gaze esme os- .. l 
kovadan b"ld "ld"ğ' .. M g 1 hud muvaf!akiyetler kazanmış ve ezcum e 

ı ırı ı ıne gore o o u- . . . 1 dund 300 R . ç· - d .1 Şansının cenubunda Şangtse ve Pıng u-us tayyarcsı ıne gon en - . . . 
tnek uzered· yu yemden zaptetnuşlerdir. 

ır. Cenubi Çindeki Japon cebhe.si, tama-
Çinlilerin ileri hareketi mile ortadan kaldınlDllştır. 

b lfankeu 13 (A.A.) - Şeklııi Çin ajansı Birkaç kere el değiştiren ve nihayet 
ddırıyor: Dun gece alınan haberlere gö- Çinlilerin elinde karar kılan Kvnngteh 

re, Japonlar, Yihsien ile Taierşvang ara- şehrinden gelen gazete muhabirlerinin 
sındaki bütün köyleri tahliye etmişler- bildirdiğine göre, Japonlar, bu mmtaka
dir. Çın kuvvetleri ise Yihsien'e hemen yı son defa terkederken 300 köye ateş 
girınek üzeredir. vermişlerdir. Bu yangınlar esnasında 
Taıerşvang mağlubiyetinden ve düş- dört bin kişi yanarak ölmiişlür. 

-=--

d Riıstü Aras Türkiye ile Mısır arasın
ı a :n.evcud ticaret muahedesmin iyi
eştinlmesi için müzakereler açılacağı
nı bildirmiş ve Mısırın Sadabad paktı-

Jandarma efradından Aydınlı Şemseddin yaralı 
olarak bulundu, biraz sonra öldü 

. Dün gece saat bir raddelerinde Pen-ı tannak mümkün olamamıştır. 
~e bir hadise olmuş, Pendik jandar- Kartal kazası su1h hakimi ile jandar-

a karakolu efradından Aydınlı Hü- ma komutanı bu sabah vak'a mahaline 
~~·~~. oğiu Şemseddin vurularak &1.- gitmişler, tahkikata başlamışlardır. 
UŞtur. Jandarma Şemseddinin 40 numaralı 

Yo Şerns~ddi~in kaza ile mi. vurul~u~u! eve ne maksadla ~ttiği de ~en üz anla
h ~a hır cınayete mi kurnan gıttığı şılamamıştır. Bir rıvayete gore bu evde 

enuz maı • d - 'ld' J um egı ır. . düğün yapılıyormuş, bir rivayete göre 
ğın~ndarma Pendikte Karanfıl soka - de eğlenti varmış. Bu cihet henüz Kar-
buıu~ 4o numaralı ev c~vannda ~ara~ı tal jandarma komutanlığı tarafından da 
ve k muştur. Kurşun agzından gırmış t b·t edilmiş de!!ildir. Fakat vak'anın 

afa tasının içinde kalmıştır. es 1 
. • .. o r 

Derhal m d doktor ilk te mahiyetı bır ıkı saate kadar dnlaşıla -
da\ . .. . uayene e en -
~yapmış, fakat jandarmayı kur- caktır. 

-
Makineye verilirken 

Fransız 
Hariciye 

Cumhurreisi, Başvekili ve 
nazırı Londraya gidiyorlar 

ıa~a11s 14 (Hususi> ~ı~~eklll Da-
Ye, l'llnında Hariciye Nazın Jorj Bone 

Oldu~ ln ı;U halde yakında Londraya gidecek ve 
~lllz Ba§Vekllt Çemberlayn ve Hariciye Na-

1.ol'd Haltraksla görilşeceklerdir. 
'r "'Ynca Fransız cumhurrelsl Lôbron de 
~Şrlnl n1 ayında Londrııyı ziyaret edecek-
r. 

Alınanyada knn muayenesi 
IQ Berıın 14 (A.A.) _ Almanyada oturub da 

UUyeu belli olmıyanlıı.r hakkıııda neşrolu-
~ Yenı blr kanunda bunlar ırklarının tes

l için kan muayenesine t.ııbl tutulacak • 

Jardır. Muayene netlccsıne gore haklıırındn 
mevcad hfikilmlcr tatbik eclllece!dlr. 

Tirycstcde bir deniz kazası 
Tiryeste H (A.A.> - Yugoslav Olga Taplç 

vapuru Unmanda manevra yaparken rıh -
tımd.ı kömür boşaltmakta olan yeni Avus
turalya adındaki büyuk yelken gemisine şid
detle çarpmış ve yelkenli derhal Lıatm~tır. 

Bir haline gemisi bath 
Halburg 14 (A.A.) - Antarktlrk de ~aptı

tı ballne avından dönen diler blr çok r.e
mllerle blrllkte donmektc olan Sud Sis ccmısı 
Buyük Kanarya civarında l.ıı§lara çarparak 
batmıştır. Tayfadan bir kişi boğulmuştur. 

hususunda vahim ihtilatlara sebebiyet kabinesinin iki zıd kutup arasında bir bl~ 
verecektir. vaztyotıne kolay kolay varamıyacağmı bll -

Hoşi Şiınbun gazetesi, prens Konoye dirmektedir. 
için hem hükumet hem de orduyu mem
nun elmck surctile Çin - Japon ihtilafına 
devam etmenin çok müşkül olacağını 

kaydetmektedir. 

İngiltercden kredi 

Londra 13 (A.A.) - Başvekil Cham
berlain dün, Çin teşrii meclisi reisi Sunfo 
ile uzun bir görüşmede bulunmuştur. 

Sanıldığına göre Sunfo, Londrada, Ja
ponyaya karşı yapılan müdafaa harbi için 
Çine İngiltereden kredi teminine çalış· 
maktadır. 

Şuşnig 
Bavgeraga 
Nakledilmi~ 
Londra 13 (Hu

susi) - Viyana
dan alınan ve he-

nüz tceyyüa etmi· 
yen bir habere gö-

re eski ba~vekil 
Şuşnig, diğer bazı 
eski Avusturya 
erkAnile birlikte 
Bavyeraya nakle
dilerek, bir kamp

ta muhafaza altı-

na alınmıştır. Şuşnfg 

Diğer tarnftan Avusturya tahtının 

varisi olan Arşidük Otto hakkında da 

hi:>anetı vataniye cürmile bir tevkif 

müz~kkcresi kesildiği haber ver lmek

tedir. 

Türkiye ile Yunanistan 
arasında yeni telefon hattı 

Atina, 13 (Hususi) - Türkiye ıle 

Yunanistan arasında doğrudan doğruya 

telefon muhaveresinin temim için Se

Ianikt<.>n huddua kadar yeni b r hat ya-
·.nı~tWFd 

Kurun - Asım Us tasfiyeye d~ru başlıklı 
makalesinde İngllterenln Mllletler Cc:nlrett 
nezdinde bir te.şebbus yaparak llab ştstnn 
meselesinin tasflycsinl istemiş olma.s1111 tah
lll etmektedlr. 

Mülayim lngiltere
de yaptığı dört 

maçı da kazandı 

Sabahtan Sabaha 

rasyonel çalışanı Amerikadır. Bir ha b 
wkuunda yeni dünyanın harb malzeme. 
sı ihtiyacını önlemek için on beş sen ka .. 
dar evvel buyük harbden alınan derale
re ıstinaden vticude getirilm ye 
bir plin. varchr ki henu tam.amile 
bild mümkUn olmaımftır Maam•flh 
le bir tutumla hareket edill)'Or ki. 
kında. Ameribıwı bu p 

Mamaretle lllr 
Tren kazası 
Adana, 13 (Hususi) - Dlln ıeoe 

murede bir tren kazası olınUf, bir 
ngonu dnnlmlştir • 

lncilis Bapeldli İlıkOÇJap ....,. 
Londra 14 (A.A.) - Bq kil Cembe 

paskalyayı iskoçyada ı~lrecek wıe anda bir 
hatta tadar lord London DerrtJe mu.ar 
olacaktır. 

Pazarlık hastalığı 
Bu sütunlarda ısrarla temas ettiği m bir içlimat davaya hükCtmet el koydu. 

Halk ile esnafın alışveriş terbiyesini tanzim etmek için bir kanun projesi ha
zırlandığını haber aldım. Bu kanun göre perakende alışveriş yapan mües
seseler ve esnaf her çcşid mala etiket koymak mecburiyetindedirler. Bu katı 
bir fiat olacaktır. Medeni ve şerefli bir insanı yalancılıkla itham etmekten 
başka ~~r şey olm~yan pazarlık usulü bu suretle kaldırılmış olacaktır. 

Bu guzel haberı okuduğum gün gene ayni miljdenin çıktığı sütunlarda şu 
çirkin hadiseye gözüm ilişti. 

Matbuat kongresinde 'oulunmak için İslanbula gelen Balkanlı meslekdqla
ı ımızdan biri lstanbuldan giderken bir hatıra götürmek isternis ve kapalı 
çarşıda ~ir ~alıcıda bir şark halısı beğenmiş. Ecnebi meslekdaş ~şark pazarlıı
rını.? muzmı~ p~zarlık sıstcmmi hatırladığı için halıcı ile pazarJığa başlamıı 
ve onc~ 175 lıra ıstencn halıyı çekişe çekişe pazarlıktan sonra 120 liraya al
~ış. İkı tarafın pazarlık kabll:yetinc göre eksilip artması mümkün olan 45 
lıra fnrk muhakkak ki ~nüşteridcn ıiyade satıcının fazilet cebhesini lekelıye
cek bir farktır. 

Her zaman tekrar e. ·m gibl sokak terbiyemiz, muaşeret terbiyemi _ 
k • h t t · • • z an ca umumı aya ı nnzım COL<..... nızam ve kanunlarla tashih edilebil kt' 

Çünkü biz medeni bir insan içir. haysı} d kırıcı olan bazı itiyadlarll 0ec~ad:~ 
bağlanmışız kı bunların şerefimiz için bir tehlike oldug· unu b·ı f k t · r. • • ı e ar e mıyo-
ruz. Hatı:1 daha ile gıderek çekişe çekişe pazarlık edip istediğimiz malı satıcı-
dan adeta crnkleşerck koparmayı bir rnarıfet, muvaCfakiyet, açıkgözlülük sa
yı) oruz. Hakıkatte satıcı ilk istcdıği fıattan nşa~ı inmekle b. 'llk ·· ·· ·1 ı 
d l ğ . · f t .ğ. . . 6 ızı ı sozu ı e a _ 

a tı mı ıtira e tı ı gıbı bız de çcktşc çekışe pazarlık etmekle 0 ı 
ğ .. .. nun ya ancıh .. 
mı yuzune vurmuş oluyoruz. Medeni ve ~refli bir cem ·y t' h d 

böyle karşılıklı suçların yeri yoktur l Be .~0L_ acyatın a 
• UTılflll ahid 



4 Sayfa 

Balattaki heyelan 
iki kişinin ölümü, iki kişinin ağır yaralanması ile 
neticelenen heyelandan sonra tedbir alındı ve 

alh ev daha tahliye edildi 

SON POSTA 

\ Valinin beyanatı 
" lstanbul yakında eti 

25 kllruşa yiyecek,, 

" Ete narhtan fazla fiat 
;stiycn kasa b derhal en 

yakın polise bildirilmelidir •• 
Dün Ankaradan dönen Vali Muhittin 

Üstündağ et meselesi etrafında alakaclılr 
bazı zevatla görüşmüştür. 

Vali bir muharririmize -et meselesi et
rafında şunları söylemiştir: 

Nisan 1-1 

Hamid • • 
ıçın ihtifal 

Dün Üniversitede büyük şairin hususiyetleri, meziyetleri 
anlatıldı ve 88 yaşında yazdığı en son eser tahlil edildi 

Dünkü ihtijaldım iki intıba 
c- Et işinde, alınan tedbirlexden ma::t

sud olan gayeye varılmıştır. Kurduğu- Büyük şair Hiimidin ölümünün birinci Tıb Fakültesinden Orhanın Eşberden 
muz şirket muvaffakiyetle çahşrnaktodır. yıldönümü münasebetile dün saat 16 da okuduğu bir şiir bittikten &onr3 klirsilye 
Ceyhan havalisine sipariş ettiğimiz Ka- Üniversite konferans salonunda bir ihti- İsmail Habib gelmiştir. 
raman koyunları muntazaman ve ihtıya- fal yapılmıştır. İ~tifal~e birç~k profesör 1 İsmail Habib kendisine Htımid ibüf&• 
ca tekabül edecek mikda,rda lstnnbula ı ve doçentlerle Ünıversıte ve yuksek mek- linde söz vexen gençlere te~ekkür tınif• 
gelmektedir. Bu havaliyc külliyetli si- teb talbclerl, liselilerle halktan birçok 88 yaşında ölen Hfunidin en son eseri o-
pariş' yapmış bulunmaktayız. kimseler hazır bulunmuştur. lan ve henüz hiçbir tarafta neşredilme-

Zaten, lstanbulda görülen t>t sıkıntısı Evvela kürsüye Edebiyat Fakültesi ta- miş bulunan .Kanuninin VLCdan azabu 
kızıl karaman üzerindeydi. Bu mevsim lebesinden Fikret çıkmış: adındaki eserini anlatmıştır: 
öyle bir mevsimdir ki, Erzurum havali- •-:- H~midin ih~ifaline ~a~hyoruz, bir •- Vak'a Kanuninin kendi oğlu şeb· 

Faciadan ıonra heydan mahalli sinden gelen besi malı kızıl karamanın dak~ka suk\ıt ~~e~ım» .d~şhr. zade Mustafayı Ercğlide feci surette kat· 
Dün Balatta Hızırçavuş mahallesinde bir mahallinde olup bırer sed uzerine in- mevcudu kalmaz. Bu sıkıntı ve azlık bu- Bir daki~a su.kut edıldıkten sonra Ede- lettirdikten iki sene sonra cereyan eder • 

.bir heyelan olmuş, neticede Kalpakçı şa edilmişlerdir. Bunların arka tarafın- radan gelir. Biz bu azlığı, cenub mınta- ~ya: F;;~~sı talebesinden Mehmcd Eserinde Hamid Knnunicin ~iustafayı 
d 1 d d h 

.. k k b' d _ . d b 
1 

kasından getirttiğimiz beyaz karamanla ap an a erden Tabut parçasını, Ede- g" .. .. . ... d 1 ll"dl boğd r 
çeşmesi sokağın a 11 ve 13 numara ı il'J a a a yu se ır se uzerın e u u- laf d" biyat Fakültesi talebesinden lbrahım orunun onun e nası ce a .ara u -
ev birdenbire yıkılmıştır. Enkaz altında nan mübadil muhacirlerden Şevkiyeye .te 1 e ıyoruz. duğunu, hfıdisedcn sonra Hürrem sul-

24 k kil k k 
Kutluk Fintenden Dalgalar parçasını o-

kalanlardan Vedad ve Adil isminde iki aid evin bahçesindeki istinad duvarının uruşa osu aya ·ta oyun verme- tanla Kanuninin konuşmalarını, Musta• 
d k 1 

kumuş, bilahare Edebiyat Fakültesl do-
.çocuk ölmüş, Muammer ve Enve: de ağır evvelki gece yağan yağmur1arııı tesiri miz piyasa a ço güze tesirler yapmış- :fanın annesi Gülbahar sultanın acılarını 

29 k l d k çenti Ali Nihad kürsüye çıkmıştır. 
surette yaralanmışlardır. Vak'anın tafsi- ile ani olarak yıkılması ve arkasından j tır. uruşa veren toptanc1 ar a aya - Ali Nihadm hasbıhali canlandırmıştır. Hamid bu eserini 1ran-
l!ıtı şudur: büyük bir toprak kütlesinin heyelanı bu ta karamanın kilosunu 26 kuruşa indir- •- Üniversite gençliği Hamid hakkın- da esir olan şehzade Beyawlın Şah Tah-

D 
. 

11 
Et' d ·ı..,. . iki evin yıkılmasına sebeb olmuştur. mcğe mecbur kalnuşlar ve indırmişler- masıha söylediği bir şürindcn mülhem 019 

enızyo arının ı vapurun a 1.ıu.-ıc1 da bir müsahabe yapmak istediler. Genç-
k t 1 1 K~ d b 1 Tahsin kaptanın evinin yanındaki 11 dir. rak yazmıştır. 88 yaşına kaJar yazdı1" c-ap an o up e yevm ostence e u unan lerin bu kadirşinaslığını cevabsız bırak- r,• 
Tahsin kaptan bundan beş ay mukaddem, numaralı evde bakkal Mustafanın ken- Toptancılann birleşerek bir şirket ku- mak doğru olamazdı. Hamid hakkında serlerindc bir türlü Osmanlı tarihine glr-
l3alatta Ayan caddesinde bakkal Musto- disi ikamet etmektedir. Mustafanın an- racaklanndan ve bizim şirkete rakib o- birkaç söz söylemek isterim» dedikten miyen iistad bu şiirle Osmanlı :tarihinr. 
faya aid olan l3 numaralı evi kiralamış· nesi Hacer şayanı hayret bir tesadüf e- lacaklarından bahsedildığini duydum. sonra Hamidi tahlile geçmiştir: de girmiştir . ., 
ve 9 nüfustan ibaret olan ailesi:e beraber seri o1arak ev y1kılmazdan iki dakika ev- Bu o kadar jyi olur ki; bizi de, İstanbul c- Hamid, bazan Füzuli kadar derin Hatib eserin mevzuunu anlattıktan 
bu eve taşınmıştır. Çocuklarından en kü- vel öteberi almak için sokağa çıkmıştır. halkını da :fevkalfıde memnun eder. ve yanıktır, Baki gibi vakur ve ağır bar tıonra: 
çüğü oJan 6 yaşında Vedad birkaç gün- Ve gene bir tesadüf eseri olarak bu evde Gerek narh vaz'ı, gerek şjrket kurmak lıdır. Hamid edebiyatımız için bir tıllı c- 88 yaşın bu eseri derin, ça1kantı1ı. 
d 

ı...-şka kimseler bulunmamı~tı.. suretile eti ucuzlotmak için alınan ted- hareketli degıY' ldı'r Bu 88 yaş eserı'dır Bı'z 
enberi hastadır anneleri .Makbule dü'l ~ :s •• ekberdir. Hamid için evvelft his, hayal · · 

ıaat onda çocu~n ilacını yapurma~ üze- Hadise mahalline gelen ~dliye dokto- birler o kadar yerindedir ki, yem bir ted- ve :fikir, sonra dildi. 88 yaşında ne yapardık? Zaten ynşıya-
re eczaneye gı'tmiştir. Bu sırad" evde has- !lJ Enver Karan hastaneye gıderek cescd- bir almağa veya kararlaştırılan esaslar H' "d t d maz ölürdük» demiş, Hfimiciin eserlerin-.. 

1 
.. . d kü" ...• k bil 1 d"ll amı vası a an gaye yapmamıştır. d 

ta Vedad, kardeşi sekiz yaşında Adil, ve eri ve yaralıları 1:1~ayenc e~mış, bun- uzc,:ın : çu~u .. e o sa ta ı er yap- Hfunidi biz bu hususiyeti Jle tanıyoruz. en muhtelif parçalar okumuş, tahlillel' 
ablası 

12 
yaşında Muammerle akrabala-\ larda~ Vedn~la. Adıl~n teneffus i~kıta~n- maga luzum .• ~örm~~oruz. ~nlnız, yukn- En yabancı kelime onun esennde bütün yapmış, Hamidin muarızların:ı vermif ol

nndan olup Sarıyerde oturan kunduracı dan olduklermı tesbıt edcrf'k dcfınJerınc rıda da de~ı~ım gıbı mev:nm koy~nun her şeyini kaybeder ve güzel olur.Hfımic!, duğu cevabı okumuş, alkışlar u asmda 

22 Ya da E k 1 1 d 
ruhsat vermiştir. Yara1ıla1dan Enverin kıt mevsimıdır. Mayıstan sonra yem y1l k nd"ı ·ı· f tt'ğ' 'b' "bd' G b kürsüden inmiştir. 

şın nver a mış ar ır. .. • ı e ı ıra e ı ı gı ı garı tr. arn e-
yarası ağırcadır. Sol omuz kemiği kırıl- mahsulu çoğalmaga başlıyacak, o vakit tin 0 d ki k • ks . . .. 1 Hukuk talebesinden Atik Makberden 

Kadın evden ayrıldıktan JO dakika· mış olduğu gibi vücudünün muhtelif yer- nark ta daha aşağı düşecektir. Kuvvetle 1 t d. nOa ... mul alyeskesıl ebe erbeıya OnJınha l· bir parça okumuş, ihtifale ı::on ·:erHmiştir. 
ııonra bu evle gene bakkal Mustafaya aid • . . . . . . . .. t e ır. nJına o ma a ra r vazı tır» 
olan bitişiğindeki 11 numaralı ev birden- len de yara bere ıçındedir. Diğer yara.ı ümıd cdıyorum ki, hır muddet sonra, s-ı demiştir. Ali Nihad bilfilıara Hamidin Beyoğlu Halkcvinclo 

Muammere gelince bunun vaziyeti diğ!'- tanbul halkı 25 kuruşa kadar koyun eU R · d ld ğu k bd 
bire büyük bir gürültü ile yıkılmışlardır . . . . . .1 . k b" ecaıza eye yazını~ o u me tu a Beyoğlu Halkevinde dün gece ı.aaı 

nne nısbeten bıraz daha 1yicedir. yıyebı ecektır. Fa at, ben ıraz daha k d" . 1 t hlil tt.,.ini la 
ve bir anda iki evin bulundu"'• mahal bed . 1 d' . en mı nası a e ı5 an +YY>•• ve 20 30 da Hamid ı'çin ihtı·raı yapılmıı::tır 

6"' Vak'a mahalline gelen Fatih kaymaka- bın o arak otuz kuruşa ıyeymı... sözlerini - 1 biti · t' . ~ ' lr' ' 

ta~, toprak ve tahta parçalarından ibaret mı ve nahiye müdürü heyelanın devam Halkımız, maalesef, sığır etine pek ııq- A _§oy e l rmHı!._:ri.d k " İhtifale HWnidin ruhu için bir dakikalı'k 
bir enkaz yığını halini almıştır. Komşu- . . . . 1 . deli 1 •- zız genç er, wıı e arşı goster- sükuttan sonra başlanmış. Halkevl baş• 

edıp dığer evlerde de bır facıa vukuu ih- namıyor. Ha buk.i, çok muga o an bu d'ğ" iz k d' • 1ık biz1 . k . d 
lar ~rafından vak'adan haberdar ediJrn timalini nazarı dikkate alarak aynı sokak nefis eti de istihlake alışabilse... mı. mı· S~ ırdşısanh tt erılıçof' sevın ir- kanı Ekrem Tur Hamid hakkında blr)uıç 
..,, 

1 
· ışt r ız e aya a can ıgüran de- ·· ·· l · b'lAL h ·ı...ı kü sil 

.1:>a at polis karakolu itfaiyeye telefon e- içindeki altı evi tahliye ettirerek mühür- Et şirketi kurulduktan v~ faaliyete ğil HAmid 'bi bil _k b' soz soy emış, 1 •ıuare atı·.J er r ye 
derek imdad istemiş, birkaç dakika son- letmiştir Yann müddeiumumilik tara- geçtikten sonra kasablar kazanmadıkla- ' .gı. . yu ırer kahraman o-1 gelmişler, Hamidin eserlerinden parçalar 

1 iu · k ı d k · . larak kendınızı yetiştiriniz.» okum şl dı 
.ra ge en aıye grupu en az a tın a a- :fından memur edilecek bir hakimin riya- nndan veya zarar ettiklerinden dem vu- u ar r. 
~~~rm$~~m~~~ç~~~a~da~~~~memu~~dınram~~~~~~w~~~h~~~~~---••••••1•••••••••••••••••••••~ 
lan dört kişiden Vedad ve Adil 

0

Ölü, En- müteşekkil bir heyet vak'a mahallinde göre, etin kilosundan en aşa~ı üç kuruş 
ver ve Muammer de ağır yaralı olarak bir keşü yapacaklardır ve mühürlenen kadar kazanmalan lazımdır . .Bu, daha da 
bulunmuşlardır. Çağınlan sıhhi imdad evlerin açılıp açılmıyacağı bundan sonra fazla olabilir. ı 
otomobili ile ölü ve yaralılar Balat Mu- tayin edilecektir. Hadisenin tahkikatına Her vesile ile fırsat hazırlayıp fazla ss-

1 1evi hastanesine kaldırılmışlardır. milddeiumumi muavinlerinden Necati tifade etmek istiyenler, halkı kandırıp 

Yıkılan evler Balatm ol~~~~ ... v~etm~tir. ~~;erk:c=:!ıl~çrinh:~~;:u~:;~na~: ı 
Kültür işleri: Deniz işleri: lir. Kasab dilkkanında et olduğu halde 1 

Çocuk hafta51ndaki konferanslar 
Çocuk haftası münasebet.lle nisanın 20 sin

den 29 zuna kadar İstanbul rady~nda Ço
cuk Esirgeme Kurumu namına konferanslar 
vertlecektır. 

20 nisanda Doktor Uitfl Aksu ço
cuk zayiatı; 21 nisanda Doktor sa
ıım Ahmed çocuk himayesi; 22 nl
aanda doktor İhsan Bllmt çocuk sevgls1, 23 
nisanda doktor Fethi Erden ~ocuk haftnsı 
'Ye bayramı, 24 nisanda Selim Bırn Tarcan; 
25 nisanda doktor Kudst Halkacı boş mide
ler; 28 nisanda doktor Fahreddln Kerim ço
euk ruhu; 27 nisanda doktor İbrahim zati 
Öget; 28 ni.snnda doktor Alt Şükrü Ş:ıvlı 
~ocuk batım ve terbiyesi; 29 nisanda doktor 
eütrü Hlizım çocuklarda sinir hıfzı.ssıhh::ısı 

mevzulan 112.ertnde birer konferans "Verecek
lerdir. 

Bu konferanslar aaat 18,30 dan 18,45 e 
:tadar on beşer dakika BilrecekUr. 

Toplantılar: 

Türk kadın hekimleri toplanb.sı 
Türk Kadın Hekimleri Birliği i\çüncü top

lantısını Prof. Alt Esadın relsllltt altında 

Türk Tıb Cemiyeti salonunda yapmıştır. 
Prof. Ali Esad, Doçent Naşid Erez, Doçent 

KO.mU Akol, Dr. Vefik, Dr. Saim Sa~lık yeni 
nk'a.tardan bahsetmişlerdir. 

.satılmıştır» diye kendilerine et veril-

Aksu mayıada seferlere başhyor mek istemiyenler veya kendilerini narh
tan fazla para taleb edilenler derhal en 

Şubat ayı 1çtnde vutua gelen büyük ka
rayel fırtınasında Sinop Umanmda karaya 
oturarak yaralanan Aksu vapurunun havuz
da tamirine devam olunmaktndır. Vapurun 
yaralandığı kısmın saçlan tamamen değiş -
tirllmektedir. Aksunun tamiri on beş güne 
kadar bltlrUeeek, vapur mayıs ba§ından ıtı
baren seferlere başlayacaktır. ........................................... , ____ _ 

Açık teşekkllr 
Apandtstt peritonit gibi lfaknt thtlmall pek 

nadir olan ve bazı büyük mütehassıslar tara
fında:ı el sürmeğe blle cesaret edUemlyen 
tehll!ı:ell bir hastalık ltarŞlsındı>. ünı1dln:tzl 

kestiğimiz bir mrada muvaffaklyct.ll bir a
meliyat yaparak büyük kudret ve hazııkatlle 
oğlum Sadeddln'I bize bağışlıyan Ç<ıcuk Has
tanesi operatorll Bay Zühtü Ue asistanı Bay 
Abldin'e ve şefkatini yavrumuzun başından 
bir an eksik ctmlyen başhekim B:ı.y ömer 
Vnsfi'ye ve b:ıştn Bayan Samime old'Jğu hal
de he:- btrl ayn bir ihUmam gösteren hıLSta
baktcı hemşirelere karşı beslediğimiz şükran 
ve minnet duygularını yurdd:ışıanm huzu
runda bildirmekle şeref duyarım. 

Snıtıı.nahmed Birinci Sulh Hukuk: Dikimi 
l\1ünlr Kösemlhalofla 

yakındaki polise müracaat etmelidirler. 
Bu takdirde, o kasab, icab eden şekilde? 
ceznlandınlır. Eğer polis bu müracaata 
ehemmiyet verrnezsn. o vakit te, kanu~, 
o polisi cezalandırır.~ 

lstan bul adli vesinin 
teşekkürü 

Kıymetli meslekdaşımız İstanbul asliye bi
rinci ceza mahkemesi başkanı Sadeddin Gll
re'nln ebedl zlyaından dolayı gerek d(>ğru
dan doğruya ve gerekse btlvasıta bniyede 
bulunan ve cenaze meraslmlne iştirak etmek 
ııuretlle merhuma son vazlfel hürmeti ıta ey
llyen zevata ayn ayrı teşekkiir ~tmek mfmı
kün olamadığından şükranlanmızın İstanbul 
Adliyesi namına gezetenlzlc lblAğını rica e
deriz. 

isıanbul C. MüddelamamW 
B. Onat 

VEFAT 
P'atıh türbedan merhum Hacı Ahmed efen

dinin kızı, İzmir emrazı sa.rlye hastanesi baş 
doktoru LQtfi Scrlnken'in validesi, sabık Da
rülfünun müderrislerinden merhum Nıı.Jm 

~ 18 Nisan Pazartesi akşamı saat ~1 de • l Beyin ve muallim Fahri Tay§l'nln tayın va-

1 F R A N S 1 Z T 
• y A T R O S lldelert Bayan Ayşe Serinken vela~ dmiçtır 
1 U N D A Cenazesi bugün saat 11 de Vefa karakoİu 

Piyanist ALFRED CORTOT' k · kart~dakl evinden kaldınlarat, Fatıh ca-'••-- nun onserı .1 mllnoe namazı kılındıktan aonra Edirnen-
.. - J>ldaki alla kabJ1ıtuwla detntdllecektır. 

Bu Akşam 

İPEK 
Sinemasında 

1 defa değil, 1 O defa görmek isteyeceğiniz 

HEYECANLI• MERAKLI· MÜDHiŞ. ve 

MUAZZAM SAHNELERLE DOLU 

(Fransızca sözlü) 

SiLAH KUVVETİ 
Heyecanını hayatınızda hiçbir zaman unutamıyacağınız bir şaheser. 

Bu akşam T Ü R K sinen~asında 
GOzelllğine, aesJnin tatlılığına botnn dftnyanın 

bttyran olduğu en güzel film yıldızı 

ZARAH LEANDER 
LA HABANERA 
Mlall garDlmeyen aşk ftlml. Aşkın, hissin 

l 
en gtızel romanı. Buynk yıldızın en nefis 

şarkılan, tspanyol havalan ve rakstan. 
Yerlarlnlzl evvelden tutu?:uz. 

~-----------" 
Yarm akşam SAKARV A sinemasında 
Altın sesli 
CARY 

yıldız G R A C E M O O RE 'un 
G R A N T ile beraber en son çevirdiği 

ve senenin en büyük musiki zaferi olan 

YALNIZ SENiN iÇiN 
Fransızca sozln tilmfnde lOks ••• 7~nglnlik .... aşk mus.ki vardır. 

Yerierinlzi evvelden 8ldınnu. Telefon: -'1841 



fZnıit Halk.evi ediblerimiz 
İçin geceler tertib ediyor 
E,,in büt Ün komiteleri ı·eniden seçiJdi, gösterit kolu 

SOH POSTA 

Doğan çay 
• • • • •• •• 

cınayetının ıçyuzu 

Orman memuru istasyon 
hareket memurunu bir 

iğbirar yüzünden öldürmüş 
tncvaffakiyetli ten•siller vermeğe başladı 

tlllli İlt.ı t (liusust) _ 
Geyve (Hususi) - Doğançay istasyon 

1 hareket memuru Fahrivi vuran orman 
lt\as Yılda bir yapıl - [ 
}f ı tnulcarre:- olan 

•lke\rf k ... omite seç • 
"

1eleri 
\a 

1 
ne 1 nısanua 

;. ş lntnış ve bir h::ıf
.. Jl'i 
" l•nde l>ilmiştir 
('nı • 

•eçtmd ' Halk-
~. kom·· tfh ı.el rine in • 

lb edUcnl r şun • 
~fdtr: . 

Dıı ta .h 
bıy ' rı ve ede -

at b h,
1 0 

şu ırp: Niiz-
tit n!lt, V Ve>t l.lh 

at ba k" ne t. ı Artu-
r Orta 

itlen, B okuı oğrel-
bıçk d :ı Ermat, 
8th 1 ve qı';;I yur:iu lzmit Ha11ccvi temsil k~olu gençleri 

Ç bı Saad t Çağıl, öğretmen Muazzez Müze ve sergi şube~ine: C. H ... P. lly~n 
~ıriıoğiu. Kurulu sekreteri Halıd Neşter, oğretmcn 

041 r ~ub~s ne: Öaretmen Şerc! Çayırlı· Neriman Çığıt, Bayan Bahşend<?. 
di tı, oğretm n H~sib Kocabalkan, Vec- Bu zevat arasında idare heyeti ôzn!ığı .. 
l Itıl~, kim, a~er Cemal. ı na seçilenler de şunlardır: Nüzhe: ?~~t, 

ttıcıı l\lsıl şub s ne: Maarif müdurü lf..e- Şerc[ Çayırlıoğlu, Ke1!1al Erm~t, Ke.ım 
IUı Etınat, rıa a muhasıbi Sezai Ata Er- Oktay, doktor Muzaffer, Sacid Ön~el, Ce
tftı~ lıınan memuru Süreyya Şen<'~, vete- vad Tonkay, Hikmet Salahor, Halıd Neş· 
bue~. ~edim E.k, rnuhasib Suphi Demir- ter. 

Geçen pazartesi günü Halkevi tarafın· 
te 

8
l>or şubes•nc: Ağırceza reisi Nail Tö .. dan verilen bir müsamerede temsil edi1en 

d ' 0 ltretm n K r m Oktay, cez evı n:ü • cAşkın manast> piyesinde gençler büyük 
~til _Nec·,'ı A ar, kağıd fabrlkasındl şef muvaffakiyet göstermişlerdir. 
~dı Kara :'fVılt, terzi Asaf Saner. ı Geçenlerde kazalarda bir seyahate çı~ 

ttf Sosyal yard m şubesine: Doktor Mu • kan gösterit kolu Gölcük, Karamürselcle 
't.rı fer, doktor. Ziya, belediye meclisi aza- muvaffakiyetli temsiller vermişler ve 
t dan Sıtkı Özer, tüccar Muhiddin E - halk tarafından çok alkışlanmtşhırdH'. 
~!\, ı>Otgu h • kımi Hulüsi Tırak. Dil, tarih, edebiyat şubesi büyük pir 
~alk .. dershan~leri şubesine: Orta okul Abdülhak Hamid için bir gece tertib ct
b~uru Sacıd Öncel, başöğretmen İbra- miştir. 

l<. Alp, ögrctmen Zeynullah. Merhumun hayat ve eserleri hakkında 
at ıtab sarayı ve yayın şubesine: Baş - sözler söylenecek ve temsil kolu tar:ı • 
t>ol'etnıen Cevad Tongay, öğretmen Avni fından Tarık ve Eşperden birer tablo 

i&ak, Veteriner katibi Vehbi Çahşkur. temsil edilecektir. Ayrıca Ziya Gök Alp, 
~CÜlük şubrsine: Ziraat müdürü Namık Kemal, Mehmed Akif, Tevfik Fik
lih net Salahor, ziraat mücadele şefi Sa- ret, Süleyman Nazif, Nefi, Fuzuli, ~edim 
t~t:ı, :~ar: fıdanhk müdürü Osman 1' .. i - ve İzmitin tarihi ve kıymetli simalan:ı -
Q(ıle Ukuınet doktoru Hikmet, Veteriner dan Sırra Paşa için de birer gece tertib e-
~Şırın. dilmesi kararlaştırılmıştıır. 

Yurdda spor hareketleri 

memuru Alaed -
din ceza evinde 

mevkuf bulun -
maktadır. 

Her ne kadar ci-
na yetin bir kız 

meselesi yüzün ., 

den vukua geldi • 
ği yazılmış ise de 

bunun ash esası 

yoktur. Alaeddin 

ötedcnberl gelip Öldüriilen i.<:tasyon 
giden posta ve ha.Teket memuru. 
marşandiz tren • FahTi 
!erine biletsiz olarak binmeği itiyad e • 
dinmiş ve bu yüzden bir çok defalar is -
tasyona teslim edilmiştir. 

Cinayetten bir gün evvel Alacddin ge
ne biletsiz olarak Geyvedcn tren.'.! bin -
miş ve yolda yapılan kontrolda biletsiz 
olduğu anlaşılarak Doğanıınyında tren
den indirilerek istasyona teslim edilmiş -
tir. Hareket memuru Fahri Alaeddine: 

- Nedir bu senden çektiğimiz; size kaç 
kere söyledim, bilet alnından binmeyi -
niz diye. Devletin bir memurusunuz. A
yıb değil mi, insan olana bir defa laf söy
lenir. 
Demiş, Alaeddin de bu sözlere f evka • 

lAde kızarak: 
- Ben sana yapacağımı bilirim. Sen ar

tık çok oluyorsun, diyerek Fahrinin ya
nından ayrılmıştır. 

Günün yorgunluğunu gidermek için 
akşam kahveye giden Fahri nargilesini 
içerken AlAeddin de kahveye giderek o
turmuştur. Fahrinin arkasında bir ma -
sada oturan AlAeddin cebinden bir rakı 
şişesi çıkararak fçmeğe başlamış ve bır 
aralık kimseye göstermeden tabancasını 
çıkararak iki el ateş etmiş ve arkasından 
Fahriyi yaralamıştır. Tabanca sesleri il -
zerine kahvedeki halk hemen AlAeddl -
nin üzerine atılarak elinden tabancayı a

larak kendisini zabıtaya teslim etmişler
dir. Fahri evvel! vurulduğunun farkında 
olmamış ve bir kaç saniye sonra göğsün

den kanlar fışkırmağa başbdıJını göre
rek vurulduğunu anlamıştır. 

Fahri Alieddine dönerek: 

- Ben sana ne fen alık ettim de bana 
kıydın. 

Demiştir. Fahrinin yarası ağır olduğu 

için ilk trenle Eskişehir hastanesine sev
kedilmiŞ ise de bütün çalışmalara rağ -
men bu zavallı genci kurtarmak. kabil o

lamamıştır. 

Fahri on senedcnberi devlet demlryol
larında ve dört senedir de Doğançay Is· 

tasyonunda çalışmakta idi. Bu menfur 
cinayet bütün halkı müteessir etmi~ ve 
Fahriyi tanıyan ve seven kaza halkını ağ
latmıştır. Fahri vazifesine tam bir sada
katle bağlı blr meslek adamı idJ. He • 

Sayfa 1 
= = TZ 

Bir İzmir hemşehrisi villasını hastane 
olmak üzere hazineye terketti 

lzmir Musevileri cemiyet ve kültür müesseselerini 
kapamıya karar verdiler, İzmirliler Türkkuşu 

başmuallimi Sabiha Gökçeni hayranlıkla seyrediyorlar , 

Sabiha Gökçen Tireli tatebeleT arasında 

İzmir (Hususi) - İzmir musevilerl ı seğe çıkmak yasaktır. Her evin bahçesi 
isabetli bir kararla musevi cemiyet ve bulunacak ve arkada olacaktır. İmar sa· 
kültür müesseselerini kaldırmağa karar hası içine Konaktan GüztJlyaiıya kadar 
vermişlerdir. İzmirdeld Beneberit cemi - devam eden Yalılar semti de dahildir. 
yctile Karataş musevi ilk mektebi kapa- İzmirin ikinci çehresi, vapurla İzmire 
tılacaktır; bir Türk yardım sandığile hu- gelen bir yolcunun gözlerjne daha ko • 
susf bir Türk ilk okulu ihdas edilecek - !aylıkla çarpıyor. Bu kısım, dağlık arazi 
tir. Karar, bugünlerde İzmirdeki resmi üzerindedir ve bir taraftan İkiçeşmelik. 
makamlara aksettiı'ilecektir. Eşrefpaşa, İkinci Karantine, Dolaphku -

Filhakika, musevi okulları programın- yu, öte taraftan da İnönü caddesinin kara 
da ayrılık teşkil eden biricik ders ibrani- kısmında, kayalık arasında yükselir. 
cedir. Bu dersin ilk okul programlarında Yukarı mahallelerde oturanların otc
yeri olmadığına, yeni yetişen r.ıusevi ço- denberi bir şikayetleri vardır. Beledi · 
cuklan da ibraniceyi öğrenmekte müf • yenin yukarı mahallô.tı ihmal ettiği söy 
külAt çektiklerine göre bunun kaldırıl • }enir. Hakikatte bu iddia ~osmen doğru • 
masında fayda görülmüştür. Musevi o- dur. Yukarı mahallelerin yol ve Ui.ğım 
kullarında tedrisat tamamen türkçe ola· işleri ikmal edilmiş değildir. Buna mu -
cak; fransızca bir ilave lisan olarak oku- kabil belediyenin de haklı olduğu kısım-
tulacaktır. lar v~rdır. Yukarı mahallelerin dar yol-

Yukan mahalleler larını yeniden yapmak için istimJAk yap-
Bir çok şehirlerin olduğu gibi lzrnir mağa lüzum vardır. Halbuki belediye 

şehrinin de biri yeni, diğeri eski olmak büdcesi buna müsaid değildir. 
üzere iki çehresi vardır. Yangın sahas: 938 Fuan 
ortasında yükselen ve Konaktan başlı • İzmir fuar komitesi halkı, orijinal bh 
yarak Alsancağa, Kahramanlu mahal • şekilde 938 fuarına hazırlanmağs davet 
lesine, Basmahaneye kadar devam eden ediyor. Bugünlerde başlıca meydanlarda 
kısımda yeni İzmir şehri yükseliyor. Bir ve sokaklarda şöyle bir ilana rastlıyabl· 
hesaba göre on dört senede bu sahada ya- lirsiniz: 
pılan inşaat otuz rnllyon lirayı bulmuş- <- İzmirliler, fuar münasebctlle lzml
tur. Bu sahanın tamamen dolması ve y:!- ri ziyaret edecek bir milyon insanı kar -
n1 inşaatın ikmali için belki de daha bu şılarnağa ve ağırlamağa hazırlanınız!• 
kadar bir paraya ihtiyaç vardır. Bu kı • Fuar komitesi şu günlerde seferber 
sımdaki inşaat planlıdır. Uç kattan yük- haldedir. Bir salonda lokantacılar, diğer 

Eskişehirde balo 
bir salonda garsonlar, kahveciler, otel -
ciler içtimalar aktediyorJar. Bundan mak
ı;ad İzmire gelecek ziyaretçileri memnun 
etmiyecek hallerin önüne geçmek ve bu 
vasıtalan organize etmektir. 

938 fuarının dekorasyon işlerine büyük. 
bir ehemmiyet veriliyor. Bu sene hazır • 
lanan fuar broşür ve afişleri de cidden 
güzel ve orijinaldir. 938 fuan renk v~ 

,ışık bakımlarından bu sene açılacak fuar
lar arasında bazı hususiyetler taşıyacak 
jistünlükte olacaktır. 

'l' nüz otuz yqma girmem~ olan bir iCn~ 
t~dıtaa spor faaliyeti ton günlerde büyQlc bir hız almııtır. Vali Sakip Beygo idi ve Ulı: ailesinin vefatı dolayıslle El
~~ cltta RÜzel bir stad kazandırmı~tır. Spor ıubeleri içinde bllh8;: .. ·~:ıt• kitehirde tanmmıı bir ailenin kızile nl • 

Verem hastanesi 
Piyer Azerya isminde bir İzmir lıemşeh 

rlsl, hastane ittihazı şartile Bornovada 
mevcud villasını bütün müştemilatı ve 
arazisile hazineye bağışladı. Bu müesse
senin anahtarlan merasimle hatineye tes
lim edildl 

~ .. b .. ir .. ö•n=e=m=v-=e=rilm-=e=kt=e-=dir=-.•R=e=stmd-=a:e::ıı:ıaT=e=-ki=·r ... da=jıı:::::spo=-r•c•ul ... a.,n_b .. ir-ar:a:-•g-:o•r=~e~-=~p~n~l~ı ~b~u=-lu .. n•u•yao•rd_u. ________ _ 

Pazar 01• Hasan Bey Diyor klJ 
Bu güzel habeı den en fazla sevinen. 

alaka duyan veremle mücadele cemiyetı 
oldu. Bu müessese, ötedenberi İ7.mirdt 
bir verem hastanesi kurulması için di • 
dinip durmaktadır. Şimdi cemiyet Sıh -

Eskişehir (Hususi) - Şehrimizde yok- hat Vekaleti ve İzmirdeki makamlar va. 
sul çocukları korumak, giydirmek ve ye- ıntasile Maliye Vekaletine müracaat e • 
dirmek için Kızılay gençlik derneği çok derek bu villanın verem hastanesi itti • 
çalışmaktadır. Dernek 23 nisan bayra - bazı için kendi emirlerine bırakılması • 
rnında yoksul çocukları sevindirmek üze- nı istiyecektir. 

~ ~~n ~ev. ş .. hir Mecll· 
' i &Unkil toplantısın-

. . . konservelerin imal tarı. 
hinin .. 

••• kutuların rızerine yazıl· 
masını geri bırakmıf. Neden 
acaba? .. 

re parlak bir balo tertib etmiştir. Balo Teşebbüs cidden yerindedir. Dünya _ 
sok güzel olmuş, şehrin ileri gelenlerınin nın en müdhiş afetinin Türk cemiyeLl 

Hasan Bey - Kimse kon- hepsi baloda hazır bulunmuşlardır. Re - içinde tesirlerini hafifletecek bir rnües • 
ıerve yemlyecek diye kork· 

1

simde baloda bulunanlardan bir grup gö- sese kazanmak cidden iyi bir iştir. 
mut ~~ıklu, aıizlm.. l.auaıektedlr. . (Devamı 15 inci sauftıda) 



1 Sayfa SON POSTA 

( Htdiaeler Karf]nnda 1 

TABÖATON KARARD 
IKADDNll 
Kız çocukların 

.,. 2'1 Şubat 938 
Kıştan tabiate: 
cMüddetim bir gün sonra bitecektir. 

Benim yerime gelecek olan ilkbaharın 

bir an evvel yola çıkarılmasını rica eder, 
saygılarımı sunarım.> 

de buradan gitmiye hazırlanıyordum, fa
kat nedense hemen eeri döndü. Artık bu 
kadarı rezalettir, bu işe bir çare bulu
nuz.> 

elbiseleri 

A 
Maslak yolunda vukubuıan 

bir f acianm muhakemesi sona er~I 
* 21 Mart 938 

* Tabiatten kışa: 
8 Mart 938 

Kıştan tabiate: 
cİlkbahara son bir ihtar daha yapıl

mıştır.> 

Maslak yolunda, Suterazisi mevkiin-ı Cenazesi, dün, Veznecilerdeki e 
de vuku bulan ve uzun zamandanbeıi den kaldırılanık, Fatih canıiinde 
asliye 3 üncil cezada görülmekte olan mazı kılındıktan sonra, merasinıle 
bir kazanın muhakemesi neticeye var- dirnekapı dışındaki makbereye tevdi * mıştır . dilmiştir. Cenaze merasimi çok baz Si l\lıırt Hl 

Kıştan tabiate: 

cMüddetlm biteli sekiz gün oldu. lle
nilz ilkbahar görünmediği için buradan 
ayrılamıyorum. Kendisini acele gönde
riniz.> 

* 
cBu kadarı kafi, ilkbahar gelecekse gel

sin.> 

Hadisenin suçlusu klişeci Alfıeddin- kalabalık olmuş, adliye erkfını, J11 
dir. Kazanın kurbanı Hasan Hüseyin ~rler, birer müfreze polis ve aske 
isminde bir jandarma neferidir. tirak etmişlerdir. 

10 Mart 938 
Tabiatten kışa: 
cilkbahar henüz hazırlanamadığı için 

sizden birkaç gün daha müsaade istiyor. 
Bu llıtfu kendisinden esirgemeyiniz, 
gözlerinizden öperim.> 

* 1! l\l:ırt 93S 
Kıştan tabiate: 

cGerek sizin tavassutunuzu ve gerekse 
1lkbahann arzusunu yerine getırmek 

maksadile birkaç gün daha burada kal
dun. Fakat gün geçtikçe vaziyetim müş
külleşmektedir. Bana ikram için alınan 
kömürler, odunlar tamamile bitmiştir. 
Mantolar, paltofar eskimiş, şosonlann, 
lastiklerin altlan delik deşik olmuştur. 
Bütün bunların kabahatını benim uzun 
süren misafirliğime hamlediyorlar. Bu 
yüzden istiskale uğruyorum. Çok rica e
derim. İlkbqan biraz sıloş!mn da ça
buk gelsin!. 

* 20 Mart 938 
Kıştan tabiate: 
cDün ilkbahar bir aralık göründü. Ben 

Tabiatten kışa: 
cOğlum Metin, 

* "l Nisan 9!8 

Senin vaziyetini düşünmüyor değilim, 
fakat sen de b~az beni düşün; ilkbaharı 
tanırsın, esasen eskidenberi hcrcaimeş
rebdi Batan güler, hazan ağlar, bazan so
murtur, velhasıl günü gününe uymazdı. 
Bu sefer daha azıttı, ıöz de dinlemiyor. 
Nihayet kendisine son defa şiddetli bir 
ihtarda bulundum. Gene kulak asmadı. 

Birçok sudan ınazereUer gösterdi ve ar
tık benim de sabnm tükenmişti. Onu i-

şinden azletmek mecburiyetinde kaldım. 
Y.aza emir verdim. Dünyaya gelecek ve 
dünyayı senden devir alacaktır. Bundan 
böyle ilkbahar aranızdan eksilmiş oluyor. 
Senenin günlerini siz, yani Metin, yaz ve 
sonbah.:tr taksim eder, ve her birinııc 

düşecek gün adedince dünyada kalırsı

nız. Bir iki gün sonra yaz orada olacak
tır. Tekrar tekrar gözlerinden öperim.> 

16met HulUsi 

Bunlan biliyor mu idiniz? ~ 
lngiliz ordusunda resmen 1 eşek 

il_ 
ve 1 öküz mevcuttur 

İngiliz ordusu .. 
nun hayvan mev
cudunda 11,650 at, 
818 katır, 1 eşek ve 
l de öküz mevcud
dur. Büdcede bu 1 
eşek ve l öküz için 
hususi tahsisat ta 
mevcuddur. Fakat bunların hangi işlerde 
lwlla.nıldığı aarih olarak malum değildir. 

* Bugünkü ve dünkü sinem·a 

Dünyamn en yüksek ağaCI 
en hızh hayvam 

Dünyanın en 
yüksek ağacı Ö -
kaliptüstfü·. Cenu 
bf A vustralyada 
bu ağaç 150 met -
reye kadar yük -
selmektedir. Dün
yanın en sür'atli 
hayvanı ise Szl -
lfıdnüs Paradok -
""Js adh arıdır. 
Saatte 2500 kilo -
metre kateder. 

ve 

yıldızlarmı mukayese 

1 
~:ıu ,, Bugünün güzel

lik ölçüleri, sine
ma yıldızlarıdır. 

Bugün, en güzel 
addedilen sinema 
yıldızları, tahay
yül edilen en güzel 
tip demektir. Bir 
meraklı tedkik et-

Volüsel isimli sinek de sa!ltte 2000 kilo
metre katedebilrnektedir. 

Bir lıalb 
Muadelesi 
Müstear imzalı bir mektubda fÖyle bir 

hlkAye okudum: 
- Evliydim, bir de çocuğum vardı, şld

deUI aşk devrelerin! geçirdikten sonra 
dostluğa lnkılAb eden bir h1s içinde rahat 
blr hayat yaşıyordum. 

Muhitimizde yaşıyıın, bize sık sık gelip 
giden blr dul lı:adın vardı. Bir gün karım 
bende bµ kadına karşı bir Lemayül sezdl
llni söyledi. hlç yoktan bir kıskançlık çı
kardı. Hakikatte bu kadına dlkkatıe blle 
bakmamıştım. Onun da bende bl.- flört 
bulduğu yoktu, fakat bu münakaşayı mü
teaklb vaziyet de~1ştJ. Bakışmıyn, derken 
gerçekten sevtşmlye başladık. H!disen1n 
safhalarını tafsil etmlyey1m. Kanından 
ayrılmıya karar verdim. Mahkemeye baş
vurdum. Dava dört yıl sürdü. Neticede 
ayrıldım ve sevdiğim Ue evlendim. F:ıkat 
derhal anladım kl aUe ocağımı bir biç 
uğrunda yıltmışım. Zamanla bu l"Js ben
de kökleşti, yeni kanma karşı adavet his-
81ne lnkıJA.b etti. Bnmrım k1 o d.:! b ındnn 
memnun olacaktır. 

Tekrar eski kanma dönmek, çocuğuma 
kavuşmcık emelindeyim. Fakat eski karı
mın beni affetmesi 1htımaU J'Ok eibl. Ne 
yapayım? 

.. -. ...... --........................................ __ 
miş ve bugün en ziyade beğenilen 
sinema yıldızlannm on sene evvel en 
fazla beğenilen sinema yıldızlanna nis
betle hem daha uzun boylu, hem de daha 
ağır olduğunu meydana çıkarmıştır. Bu 
itibarla zevklerimiz uzuyor ve ağırlaşı-
yor demektir. 

Ben, bu mektub sahlblnln niyetini, ve 
muhakemeslnl, mant.ııc hududundan hayll 
uzaklaşmJf buluyarum. 

Çünkü enell, okuyucumun da lahmtn 
ettiği gibl, eatı zevcesi kendisine yapı
Janlnn kolay kolay bof ıöremJyecekUr. 
Farzımuhal olarat. eski zevcln1 affet

se blle. o eski 1hanetJntn derin yarası 
1 • 

mes ud Ti müsterih yqamalanna ebedi-
yen mani olacaktır. 

Sonra, zevce bir n. tıJr pansiyon değU
dİr ki. lldde birde defiftırllebilsln 1 
İnsan: 
- Bu evin havası rfitubetıl... Ben gene 

eski eve tafınayımı der gibi: 
- Bu tadından hO§lanmadımı Gene 

eski karmu alayımı d.lyeblllr ml? 
Butün bunlardan .anra okuyucuma 

tavsiye ederim: Esti sncesını dı.işüneret, 
yeni hayatını zehlrl~mesln. Vakılı., ibugün, 
bir yuva yıkın~ bulunuyor. O yuvayı hJık
sız yere yıktığını anlamış. Vicdan azabın
dan kurtulmak için, haksızlığını tamir 
et:nek istiyor. Fakat o eski yuvayı yık
tıktan sonra kurduğu mftes.sesecI.it de meş
ru bir ocaktır. 

Ve okuyucum, eski zevcesini düşünerek, 
bu yuvayı da yıkarsa, bir hatayı tamir 
etmek Jçln, JklncJ bir hata işlemiş olacak! 

Bu itibarla, okuyucuma, ilk hatas.ını, 
lklncl yuvasını da yıkarak değll, b!Hl.kls, 
y~atarak tanı1r etmesini öğüdlertml 

T.t."'YZE 

' 

Keşif raporuna nazaran hadise şu su- İstanbul barosu, noterler:, ha 
r~tle vu~a ge~iştir: Alaeddin Şişl~ ~- müddeiumumiler ve müfettişler 
tı.kametıne dogru • husust oto~o?.ılıle na çelenkler gönderilmiştir. Müdde 
gıderken yolun sag tarabnda yuruyen mumi muavini Feridun Bar::-ana 71'1 

jandarma kendisine cDur!> emri ver- başında söz söyliyerek me humun 
miştir. Otomobil durmamış, fakat ya- ziyetlerinden bahsetm~tir r 
vaşlamış, jandarma da otomobilin ça- · 
murluğuna atlamıştır. 

Alacddin yoluna devam etmiş, biraz 
ilerde jandarmanın kafası bir ağaçla o
tomobil arasında kalarak, parçalanmış 
ve cesedi hendeğe yuvarlanmıştır. Bu 
sademelerln tesırile Herdeki ağaca çar
pan otomobilin lastiği patlıyarak, araba 

Kız çocuk yedi yaşını geçince elbise - hendeğe saplanıp kalmıştır. 
sinde körpe genç kızlarınkini and1ran y<!- Hasan Hüseyinin bu suretle clümü
ni bir tarz başlar. Artık robadan aşağı...s:ı ne sebebiyet verdiği iddia edilen Ala
büzgülü veya plili, beli belirsiz entarHcr cddin, mahkemede jandarmanın direk
bir yana bırakılmıştır. Bel şimdi hernC'n siyona müdahafo etmesinin hftdiseye 
hemen büyüklerinki gibi sıkıdtr, ku~ak- sebebiyet verdiğini iddia etmiştir. 
lar pensli veya büzgülüdür. Çocuğun o Di.1nkü celsede müddeiumuml Fehmi 
yaşa kadar giyemediği etek - cekete de mütaleasını söyliyerek, jandarmanın 
izin çıkmıştır. Şüphesiz büyüklerin giy- çamurluğa atlaması keyfiyetinin kazayı 
diği dar eteklerden giyecek dc-ğildir. Fa- davet eder mahiyette olduğunu, bu se
kat bebeklere yaraşmıyan plili etekler bebden her ikisinin de hadiseden mes'ul 
ona pek güzel yakışır. Bunları giyebilir. bulunduğunu tebarüz ettirmiştir. An

Yeni elbiselerinin kumaşile garnitür
leri de eskisi gibi değildir. Şimdi s1rasına 
göre nisbcten süslü ve fantezi kumaşlor 
giyebilir, v~ elbiseleri daha çeşidli gar -
nitürlerle süslenebilir. İşte mesela yedi 
sekiz yaşında küçüklerde hiç de hoşa 
gitmiyecek şu (etek - bluz - bolero) iıe, 

belden ekli roba, daha büyültler için pt>k 
pk bll'er elbisedir. Sağdakinde beyaz pi
ke bluzun yakası ceketin üstüne çıkarıl
mıştır 'Oe ceketin önleri iki düğme ile e
teğe ilikJenmiştir. Bu ilti şey bu sene pek 
moda olan (bolero - etek) tanın~n ço -
cukta büyüklere mahsus bir şey gibi gö
rünmemesini temin ediyor, elbiseyi? ço
cuğa uyar bir hal veriyor. 

Soldakinin yaka ve kol kapakları delik 
delik işlenmiş beyaz ketendir. 

Her kadın bilmelidir: 

Çivi nasıl çakılır 
Çivi çakmak hemen hemen bir rnaha -

rettir. Mesela kirece ltolay gi!"er, çabuk 
düşer. Bunun çaresi: 

l. Çakmadan evvel ıslatmalı. Bir kaç 
gün içinde paslanır, girdiği yerden düş -
mez. 

2. Hemen tutması istenilirse çakıldık • 
tan sonra çıkarılır, zamka bulanır. Ev -
veloe açtığı deliğe sokulur. Kireç zamkı 
içer. Çiviyle birleşir. 

3. Yahud çıkarıldıktan sonra yerine bir 
iki kibrit çöpü sokuştunılur, 1slatılarak 
bunların arasına sokulan çivi bir do:1a 
oradan çıkmaz. 

• 
Yemeğe nasılsa fazla tuz kaçırdınız, 

veya kaçırdılar. Ne yapmalı? Bunun da 
çaresi koJay. Derhal bir iki dilim soyul
muş, çiy patatesi ayni tencereye atınız. 
Bu dilimler fazla tuzu çeker. Yemeğin 
tadı bozulmaz. 

cak, jandarmanın atlaması tlzerlnc dur
maması dolayısile, asıl mes'uliyeti suç
lu Alfıeddinde görmüş, yukardaki hafif
letici sebeb gözönünde bulımdurulmak 
üzere, ceza kanununun 455 inci mad
desine göre tecziyesini istemiştir. Ya
kında karar tefhim edilecektir. 

Eski telefon şirketi 
memurlarımn davası 

Hükumet tarafından satın alınan te
lefon şirketi memurlarının· 1 inci tica
ret mahkemesi riyasetine vaki rnüraca
atJarile tazminat istemeleri üzerine, ha
zırlık tahkikatı açılmıştı. Bu tahkikat 
son safhasına varmış olduğundan, ha
dise yakında mahkemeye intikal ede
cektir. 

Davacılar, iddialarını bilhassa iki 
nokta üzerine istinad ettirmektedirler. 
Bunlardan biri, bütün imtiyazlı şirket
lerin bu gibi hallerde memurlanna, ma
aşlarHe uygun bir tazminat vermeleri 
keyfiyetidir. İkinci cihet ise, ötedenbe
ri şirketin muhtelif sebeblerle ayrılan 
memurlanna ikramiye vermeyi adet 
etmiş olmasıdır. 

Davacılar bu noktayı isbat için bazı 
şahidlerin dinlenilmelerini isteırilşler
dir. Dınlenilen şahidler:, muhtelif se
beblerle ve bilhassa otomatik tesisatın 
yapıldığı r:ınıan şirketten ayrılmak 
mecburiyetinde kaldıklarında kendi
lerine münasib bir ikramiyenin verildi
ğini söylemişlerdir 

Şirket vekilleri 'te, hükfunete dev
retmesi d-Olayısile böyle bir tazminat 
vermiye mecbur olmadıklarını bildir
mişlerdir. Tahkikat tekemmül etmek
tedir. Bugilnlerde neticelenecektir. 

Birinci ceza reisi 
/htifalle defnedildi 

Asliye 1 inci ceza reisi Sadeddin Gü
renin vefat ettiğini dünkü sayımızda 
yazmıştık. 

Bacaksızın maskaralıkları : 

Posta nakliyatı 
Her yerde motörJ 
Yapılacak 

Nafia Vekaleti posta servisi 
daha çabuk yapılmasını temin i~iıı 
tün Türkiye dahilindeki nakliyatı 
törleştirmeğe karar vermiştir. 

Anadolunun bir çok bilhassa St 
mıntakalarında araba ve atlarla )'8 

makta olan nakliyat bundan sonrll 
törlü vasıtalarla yapılacaktır. ve. 
bunun için yeni otomobil, moto. 
ve bısiklet sipariş etmiştir. Bu V 

geldikten sonra posta müfrezeleri 
kil edilecek ve bunlar memle 
muhtelif yerlerinde yol ve arazi ~ 
yetlerine göre çalışacaklardır. 

Ehliyetsiz kaptanlar 
cezalandırılacaklar 

Son zamanlarda limanımızda 1~1eyeı> 
ya komşu Umanlardan İstanbula gellP 
mavna, taka ve motörlerin bazı el 

kaptan ve motörcfiler tarafından idare 
dUd1ğ1 anlaşılmıştır. 

Deniz Ticaret Mfidürlüğü tam evsall si 
iz olmıyan kimselerin bu gibi vesaiti 
lanmalarma mani olmak için yeni t 
almaktadır. 

Karada otomoblller ansızın 
toförJerin ehllyetnamelert tedklk oııı;ı; 

gtbl bundan sonra, denizdekl dçült ıJ 
nakliye de sık Blk ve fi.nl olarak teftiŞ 

1 
ıecek ve bunları ehliyetsiz olarak tdııre 
denler hakkında takibat yapılacaktır. 

Ziraat kongresinde latanbul 
murahhasları 

18 nisanda Ankarada toplanacak oltı11 

yük ziraat kongresine İstnnbuldan Jll 

has olarak Ekşinoz çlftllğl sahibi :aııJld 
Eyübde Rami çl!tuğl sahibi Mazhar 111 
edilmişlerdir. 

Üniversitemizde 
Faris Üniversitesi Sosyoloji Profesöril 

Morls Habwaye şehrimizde iki konfcrıınS 
recektlr. Bu konferanslardan blrinclSi ıs 
san pazartesi günü saat 18 de edebır-' 
kültesinde, lldncisl de 20 nisan çarşaırıbl' 
nü saat 18 de lktısad ve hukuk fakiıl 
verllecektlr. 

Bir otomobil tramvay dıreğine 
Film şirketi müdürü Sezal Ural, Jd:trf 

mette olduğu 1655 numaralı hususi o 
bllle Taksimden Şl~iye doğru giderken 
sokağı başındaki tramvay direğine ça ~ 
tır. Sezal Uralın yanında oturmakta oııı.Jl 
nl flrketin tercümanı Ynvaşen başındl111 

rucc ,;:aralanmış, otomobilin ön tısnll 1 
uğramıştır. 

Taı<Jit 
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Yanına almaz 
.._ Kocanız bu otomobil kazasını geçil'" 

eliği zaman siz de 
yanında mı idiniz? 

- Hayır, o ken
dinden başkasını 

düşünmez ki.. O -
tomobille gezmi • 

. " ye gittiği zaman 
be'nı hiç yanına almaz. 

• 
Güzel gün 

Mt cbbcd küreğe mahkum 
Sordular: 

olana 

. - Iiayatının en güzel günü hangisi .. 
:o.3• ? 
'lll'. . 

- - Müebbed küreğe mahkıirn oldu .. 
~ gun!. 

- ?????? 
- Ben, idamıma hükmedeceklerinJ 

ıannetıniştim. 

• 
Laf kıtlığında 

Ur kıtlığında kadının aklına geldi; 

- İnsanlar neye 
.k.~lar gibi değil
le:r:, dedi, onların 

da kanadlan ol • 
saydı, uçsaydılar. 

Erkek mantık 

kıthğında, mantı. 

- Çok safsın; -eğer insanların da ka • 
ha::Uarı. olsaydı, tayyareler ne işe yarı • 
l'acaktı!. 

Term metre 
.. Bay, uşa~ını ça 
girdı: 

- Git, dedi. ba
tla bir termometre 
'1.! 

_ Bir ceket, dört pantalon yapacak
sınız •. Köpeğim beni pek sevmez de ... 

ı•~·U 
~~ 

- Dişinizi çekerken o kadar ba.ğırdJ.
tıız ki .ıalonda bekliyen mü§Lerinin. 
cesareti kınldı, kalkıp gi.tti. 
- Ben onun için bağırdım ya; salon
da beküyen, taluitle bana elbise il" • 
pan terzimdi. 
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Askeri Bahisler : 

Alman ordusu 
A vusturyanın il ha kile Alman kuvvetleri Değil mi? 

- Ben öyle bir insanımdır ki, 
geldiği zaman bir 
fB.re deliğinden 

bile geçebi!irun. 

ıaıım 100 fırkayı buldu 

- Olabilir a -
ma, bu fareleri fil · 
büyü!düğiind!? o- --~~ 

lan memlekette 
değil mi? 

• 
Yanmasın 

.6-";,!;;za.~ 

.. 
Ha.sisin kansı çok hasta idi, hasis dok

tor getinneye gidiyordu. Kansına dön
.dil: 

- Karıcığım; de~ ben şimdi gidi· 
} orum doktoru getiririm. Eğer biz gel~ 
meden evvel ölecek olursan, elektnği 
söndürmeyi unutma.. boşuna yanma • 
sın! 

• 
Vad 

- Delikanlı, kızlanmın her ilôsi de ev
lenecek çağa gel -
mişlerdir. Cmlnn 
nlan rnuhnkkık ka 
zanır .. Gerçi şim· f!_ ' • 
dilik zengin bir 
adam gibi göriin- sı 
müyorum anu;. ••• 

- ?????? 

- Piyango biletim var. Birinci ikıa -

miyeyi ka.zanınca, büüin parayı kıtl:ı -

rıma vereceğim! 

Bu muazzam kuvvetin seferberliği bir ayda tamam 
olabilecektir. Fakat Almanlann, bu kuvvetler için 
lazım olan topçu zabit kadrosunu nasıl tedarik 

edebilecekleri yerinde olarak soruluyor 

Bir Atmaıı kıt'cıı' geçid rumlnde 
Alınan ordusu bir taraftan Raysheer, labilecek bir sualdir. Bu ordu grupları· 

diğer taraftan da Almanya ile birleşen A- nın taksimat tarzı §Udur: 
vusturya federal kuvvetlerinden müte • 16 ordu. 32 kolordu, 100 fırka, bilhassa, 
şekkil muazzam bir varlıktır. Avustur- bu sualin ehemmiyetle mevzuu bahso • 
yanın Almanyaya iltihakına takaddüm ması lbım gelen sınıf topçııdur. Her Hit
eden on bir mart 938 tarihinde bu iki kuv- ler büyük askeri teşkilata başladığı 1934 
vetin neyi ifade ettiğini öğrenmek fay- senesinde, eski Alman ordusunun topçu 
dadan hali değildir. kuvvetleri beheri yedi alaydan mürek -

Alman kara ordusunu vücude getiren keb dört başlıca gruptan mürekkeb bu • 
Ravsbeer'in taksimatı fÖyle idi: lunuyordtL 

İ - Dört grup kumandanlıtı veya or- Bugünkü ordu lçin Uç gruptan müte-
~ Çabuk büyürler du rnüfettişl~ğL şekki! (52) hafif ve iki gruptan mürek -
~ Balık merakllSı - 2 - On dort askeri mıntaka kuman - keb (68) ağır ki cem'an (120) topçu ala· 
~ nın oğlu, annesine danlığL yına ihtiyaç vardır ve bu teşkilat, bu -

sordu: 3 - Dördü tamamen motörleştirilnıiJ günJerde bitirihniş sayılabilir. Demek ki 
_ Anne b:ıltklar otuz altı fırka. dört sene içinde yedi alaydan (120) alaya 

çabuk büyürler mi'.' 4 - T+ıkviye edil_miJ bir dağ ~vası.. çıkarı~ bir topçu kuvveti karşısındı 
5 - Beş zırhlı liva, be~ motorlu lıva bulunuluyor. Pek kısa bir :zamanda bu 

-Çok çabuk bü - ve bir keşif livasından mürekkeb beş derece genişlemiş olan topçu gibi nazik 
~rler çocuğum •· zırhlı fırka. bir silAhm zabit kadrosunu tedarik me • 
Babanın geçen haf- 6 - Takviye edilml§ beş süvari livasL selesi, mühim bir mevzudur. 
ta tuttuğu ufak 1ü - 1 Avusturya ordusu ise, ayni tarihle il1 Kaldı ki bir seferberlik anında, beher 
fer onun her anla - kıtaattan müteşekklldi: askeri mıntakadan bir ayda çıkarılacak o-

' ı - İki askerl mmtaka kumandan!~. lan lh · · d f kas d tışmda büyüye bü - . ilcer tiyat pıya e ır ın an ceman 
-.. . di b" y 2 - Sekiz pıyade .fırkası. (48) tırkalık bir ku\rvetin topçu zabit. 
yuyeb~~ ka~r ~- 3 - Bir zırhlı piyade fırkaSL kadrosunu vücude getirmek te ayrı bir 
nus . ıg1 ar o - Bundan başka Hitler, son defa Avus - davadır. 
du. Btr kaç defa d. a- turya başvekili· Şu.ming ile Berhtesga -

B 1 :t~ Bu sebeble, Alman ordusuna izale e • 

- Bir kaç gün ' 
sonra alsak daha iyi 
olınaz mı bayım? fT 
Bugün gazetede ı.
• termometre yük - İi 1 

Seldi. diye bir yazı ;,; 
0~udum. Bı r kaç - . 
gUn sonra be'ki ye- il 
!liden düşer de boş 
~ere fazb para ver
~iş olurut. 

Kaç yaşında 

ha anlatırs:-~ a ıne dcn'de yaptığı mülakat esnasında Avus- dilen kuvvet, henüz bir istifuam olmaktan 
E:v~~:h:':~:i_~~=~:~~~=·~~fi_u~)-a~f~~-d_e_m_·_n~-·-~~Y_._~ __ ~ __ nb_u __ ~r_~_~_r_ .. ____ k_a_d_a_r_d_a_o_ıa_c_~_._~~~~~.~~ed~~~~~~-~~~~ 

dört fırka ile takviye edllmeslnı de taleb 

-~-- . ~ ._JIG.. aaat ikide nındemt vermış-
' IG4t altıda geldiniz. 

- Babam ôy~ ıembih etmişti. iki ile 
~tı arasında bu tarlaya çok fazla 
ku.rga geliyor, bu sene babam kor • 

lu1c da dikmedi de ... 

- lmdad üıaretini siz mi ('ektiniz? 
- Eveı bundanı sonraki istasyondıı 
irı ceği~ de ... 

Çocuğa darıldılar: 

- Senin yaşında iken biz yalan söy 
lem ezdik. 

Çocuk sordu: 
- Siz yalan söylemi)•e kaç ya.şındl\ 

başladınız? 

• 
Bir bilmece 

_ Hani bir şey vardır: Masaya ko • 

yarlar, keserler, dağıbrlar; fakat ye • 

rnezler. ~ 

_ Bildim, iskambil kağıdı! 

• 
Horlar 

_ Bugün şef, büroya gelmedL He
pimiz rahat rahat uyuduk. 

_ Şef büroda iken uyumıya cesaret 
edemiyorsunuz öyle mi? 

_ CesareVıneselesi değil, şef fazla 
horlar da bu yüzden uyuyamayız. 

1 • 

Av 
Avcı söyledi: 
_ Son defa ava gittiğimde, \'urdu .. 

ğumu bir hastaneye gönderdim. 
_ Bir geyik mi vurmuş tun? 
_ Hayır, onnan bekçisini vurmuş • 

tuın!. • 
Görünmedi 

_Nişanlına babanın, fakir bir adam 
d. '? 

olduğunu söyle m mı. 
_Söyledim. 

d
., 

_ Ne cevab ver ı. . 
Henüz bir cevab vermedL O za. 

m~danberi bir daha kendisini göre • 

medim. 

- Buıt• buraya korkuluk diye dik • 
mi§.rin ama, kuşlar üzermden ebik 
olmuyorfor. 
- Ceblerinde ekmek kıroıtılan kal -
mı§tı. Oııları t1eyip bitircükUıı IO'lTC 

bir da.h& gelmezler. 

- Ancak oa dakika 11~ kaldım. 
- Eoet~ flinrıi dört IGClt ve on da'--ı-
ka: Bugün. değil dütl bMleı§8caktık. 

etmişti. a· d h. b. . 
Ayusturya ilhakının arifesinde bir - Jr eve Sa 1 J DJD 

leşmiş olan Alman - Avusturyn kuvvetle- b d• 
rir.in bir yekununu yapacak olursak, biri aşını ye 1 
dağ, beşi zırhlı olmak üzere elli piyade Manisa (Husust) _ Görele köyü ... d~ 
fırkasile beş zırhlı fırka ve ~tane ~k- deveci Yaşar devesi tarafından ısırılarak 
viye edilmiı süvari livası muvacehesın- öldürülmüştür . 

de bulwunuş oluruz. Yaşann küçüktenberi beslediği devesi 
1 Bu rakamlar, 20 ıubat nutkunda Her larda pek azmıştır. Yaşar bun· 
1 H· 1 . d . .ıH kamla h d son zaman ıt enn ver ı6• ra ra ma sus e - dan bir ka gün evvel devesini fena h:ıl-
reccde yakındır. Her ~tler, o nutkunda d dövmü ç deve de sahibine hınç besle. 
üçü zırhlı, dördü rnotorlü. olmak üzere e ş, . r 

elli iki piyade fırkasından bahsetmişti. meğe başlamış ve nıhay:t "Y ~r. U• 

Her Hitlerin, umumi yekUnu iki zırhlı yurken başını ısırmak surctile öfk~:.uı1 .. al· 
ve bir motörlü fırkayı tenzil ederek da- mıştır. 40 ~aşl~~da olan Yaşar hır mud 
ha az göstermi§ olınası, Rus miralayı det sonra _o_hn_u_ş_ıu_r_. ----

Şumski'nin 19 mart 1938 tarihli bir ma- Sa d b" k.. ın o c· ayeti 
kalesinde ileri sürnıüı olduğu noktai na- msun a ır oy .. n n n 
zan teyld etmektedir. Bu zat, o makale- Samsun (Hususi) - Bulacadağ kö -
sinde, İspanya dahili harbinin neticele - yünde Beşirin kansı Akkız, Beşirle arla
rinden sonra Alman yüksek kumanda he- rmdı devam eden geçimsizlik yüzünden 
yetinin zırhlı ve motörlü fırkalar hak - evini barkını bırakmış ayni köyde Mus • 
undaki kanaatinin aarsılmq olduğunu tafaya kaçmıştır. Dokuz ay Muatafayl:I 
beyan etmişti. bir arada yaşıyan Akkız nihayet insafa 

Bunun haricinde malfim olan bir ha- gelerek eski yuvasına dönmüştür. Akkı-
kikat de şudur: mı bu hareketinden muğber olan Mu.s-

Bir seferberlik halinde, Almanlar, her tafa gece yansı ansızın Bcşirln evini bag. 
askeri mıntaka kumandanlığından .ıyrı- mi§, kadını öldürmüştür. Hadise akabin· 
ca üç ihtiyat fırka çıkarmak karannda- de mahalli vak'aya yetişen jandarma ka
dırlar. Alman - Avusturya mıntaka ku - tıli yakalamıştır. Hadise köyde derin bir 
mandanhklannın sayısı on altı olduğu- teessür uyandırmıştır. 
na göre, bu suretle meydana gelecek o-
lan ihtiyat fırkalann yekfinu kırk seldu 
baliğ olacaktır. Şu halde: Seicrber edi Ae1payamda bir cinayet 
len Alman orduları, hiç olmazsa dördü Denizli (Hususi) - Acıpayamın Yum· 
motörlü. üçü zırhlı fırka olmak ve beş nı~ k?,yünden muhtar Suleyma~ oğlu 
takviye edilmiş süvari livası hariç tu - Çetin koy odasından çıkıp '!?vme gıtrnek
tulmak üz~e aynca yüz piyade fırkasın- te iken av tüfeğı ile vurulmak suretile 
dan teşekkül edecektir. Bu rakam karşı - öldürülmüştür. Meselenin muhtarlık yü
sında, seferber edilecek olan ve mecmuu ziinden Ömer oğullarından Osman Akşit, 
dört ordu grupuna ayrılacak olan bu İbrahim Ak.,.<;it, Nuri Akşit tarafında 1ka 
kuv\'ctlcr için zabit kadrosunu nasıl te- edildiği anlaşılmış ve hepsi de adlı) cyt' 
darik edebilecekleri yerinde olarali soru- teslim edilmiştir. 
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Film yıldızı olmak için 
güzellik aranmıyor 

·Her şeyden evvel lazım olan şey şahsiyettir. 
Yüzde 15 güzellik ve sevimlilik kafi görünüyor 

Hollywooodun en 
büyük film prodük -
törlerinden biri film 
Jıldızı olmak için 
ne gibi vasıflann ll
mn geldiği hakkın -
da sorulan bir suale 
ıu cevabı vermiştir: 

- Film aıeminde 
çok şeyler değişmiş

tir. Eskiden fi!m yıl
dızı olmak için sade
ce güzellik kati gel -
mekte idi. Sesli sine
ma ortaya çıkınca iş 
biraz müşkülit ar -
ıetmeğe ba§ladı. Yıl
dızın güzel sesli Te 

fotojenik olması ıa -
ruretleri hAsıl oldu. 
Şimdi bu kaidelere 
fazlasile riayet edil
mektedir. 

Ben orijinaliteleri 
olan çok zeki genç 
kızlar arıyorum. Yü
zün güzelliki tili de
recede ka!maktadır. 

Yüzde büyük .. ku -
IUr:t olmaz>a mak -
yajcılar diğer kusur
ların hepsmı ortadan 
kaldırıyorlar artık. .. 
Bugün tam bir güzel 
yıldız 9lmak ı~'ln 

cyüzde O!l beŞ> nis -
betinde glzellik ve 
sevimlilik kafi gel -
mektedir. Aranılan 

ve çok güç bulunan 
nesne cşahsiyettir:t ... 

Mesell Grela Gar
boyu ele aJalım. O:ı -

dald aan'at kudreti Hollywoodda Doroti L4mur kadar güze! yıldız pek azdır 
,Ozelliğini aratma -
maktadır. Hollywoodun en yeni yıldız - masını bilir. Bunun içinde kuaförüne git
larmdan Gladys Georges ve Louise Rai- mesi, iyi bir makyaj yaptırması, takma 
ner bu hususta çok bariz birer misal 1e~ kirpik kullanması yeter. 
kil etmektedirler .. Bu iki yıldız güzel ol- Halbuki .•• Bette olduğu gibi, yani çı -
maltla kalmıyorlar. Ayni zamanda çok kık alnı ile, iri mavi gözleri ile, çilleri :ile, 
büyük bir karakter ve orijinaliteye aahib- kalın saçlan ile ortaya çıkmaktan hiç çe
tirler... kinmez. Bettede cazibeyi te§kil eden ba-

Bakınız büyük bir san'atklr olan Bette kışının kudreti, bütün kendiliğincien fış
Daviste zeki; san'at kudreti; irade gü - kıran azim ve iradedir. işte deminden -
Rlliğe tam manasile galib gelmı§lerdir. beri söylediğim gibi güzellik muvaffaki
Bette Davis çirkin değildir. Arzu eyledi- yetin sırrı olmaktan çıkmıştır. Yeter ki 
il vakit, en ıüzel bir gir! kadar güzel ol- karakter sahibesi olsun. 

IOJC POS'l'A 

Çocuk mahkeme
leri nasıl teşkil 

edilmelidir? 
İstanbul ceza müesseseleri başhcki:nJ 

ve gazetemizde sık sık ~zel yazılan in
tişar eden kıymet
li doktorlarımız. 

dan Dr. İbrahim 
Zati Öget, cÇocuk 

mahkemeleri nasıl 
teşkil edilmelidir! 

Çocuk mahkeme
lerine merbut yar. 

dııncı servisler na· 

sıl tanzim edilme
lidir?'; mevzulu i1 

mi ve içtimai bb 
etüdümi ne§ret, 
miştir. 

Bu şayanı dik- Dr. Ibrahim Zati 
kat kitabın başında, doktor diyor ki: 

, cZamanla en iyi inkişaf etmiş çocuk 
mahkemelerinin asıl vazifeleri; hem ço
cuk.lan fena yola düşmekten korumak, 
hem de fenalığın tekevvününi1 ve teker
rürünü menetmek suretile muzaaftır. 

Bunlann vazifeleri; terk ve ihmal se
beblle ahlak fesadı tehlikesine maruz kü
çüklerin - henüz tecziyeye müstahak bir 
fiil irtikib etmemı, olsalar bile - hüsnü
ahliklarına ihtimam etmek ve fikri ve 
ahllld bünyeleri henüz inkişaf devresin
de olan ve lüllerinden hiç mes'ul ve mu
bıtab olmıyan veya laakal diğer büyük 
mahkumlarla ayni derecede mes'ul bu
lunıruyan çocukların ve genç mücrimle
rin nizamı içtimaiyi ihlale tasaddileriııi 
menetmek ve fikri ve bedeni tekamül 
devresinde iken iyi hazırlanmış muhtelif 
ve mütenevvi vasıtalarla fenalıklardan 

vikaye ve tehzlb ve ıslahlarına çalışmak
tan ibarettir.• 

Bu cümlelerile bu büyük davada takib 
ettiği gayeyi belirten muharrir, kitabını 
iki esaslı fasla ayırmıştır. Bunlardan biri 
cMünferid hakim prensipi>, diğeri c Yar
dımcı servis teşkilatl> dır. 

Büyük bir vukuf ve itinalı bir çalışma 
neticesinde meydana gelen bu kitab yal
nız hukukçular ve içtimaiyatçılar için 
değil, bilhassa terbiyeciler ve muallim
lere de şayanı tavsiyedir. 

Dr. İbrahim Zati Ögeti, böyle kıymetli 
bir eseri meydana getirdiği için tebrik et
pıek ve bu sahada yeni eserlerini bekle
mek lazımdır. 

Balkanlara kar 
~ 

yagıyor 

Karadenizde y•niden 
fırtına başladı 

Dün tehrlmlzde hava yatmurlu ?e fırtına
lı geçmiştir. Yeşllköy meteoroloJI istasyonun
dan Yerilen mahlmata göre son 24 aaat zar
fında yatan yatmurun metre murabbaına 
bıraktığı su mlkdan 9,9 kilogram olarak 61-
çülmüıtür. 

RO~glrlar İstanbul mıntakasınc!a ıımaıı 
tarkt istikametinden aanlyede 7-9 metre hız
la es&ıtıttr. 

Sühunet en yüksek 7,3 ve en dOıtıt de 2,8 
santlgrad lı:aydedllmlştır. 

Dün 11Jrdan bütün mıntakalannda da ha
n kapalı ve yer yer yağışlı geçmiştir. Rüz
garlar dolu Anadolu ve cenub mınt.aknlann
da cenubi, diğer yerlerde ıtmaU 1stlkamette 
lı:uvvetılce esmift1r. 

Karadenlzdekt fırtına da dün yeniden fld
detleıımlştlr. Fırtına ytizünden dün nkşama 
kadar llmana lı:aza vultuuna dair bir haber 
gelmemııtır. Yalnız bazı vapurlar yatın u
manlara lltica etmek mecburlyeUnde al
mışlardır. 

Pazartesi gilntl Trabzondan limanımıza ge
len ve fırtına yijzünden Zonguldak limanına 
utrıyamıyan DenlzyoJJannın Ege npuru da 
bugün Karadenize harelı:et edecelı:tlr. Fırtı
nadan Zonguldab Ç1kamıyan yolcular da bu 
vapurla ıtdeceklerdır. 

Balkanlara kar yaflyor 
Edirne <Hususi> - Nisan ayı bapndanberı 

hava hemen daimi surette kapalı geçmt>kle 
ve ekser günler mevsim yağmuru düşmekte
dir. Yatışlar yüzünden havalar sotumuş ve 
her taraf ldeta bir klf manzaraaı arzetmete 
başlanıııtır. 

Evvelki sQn birdenbire ao~uyan hava U
zuntoprü Ye havaJislnde tara çevtrmıı. o 
gün akşam tızed Adeta bir lr.ar tıplsl hilllnl 
almıştır. 

Balkanlara da kar ya~dıtı ve havaların kış 
günlerini andıracak derecede soğuduğu ıe
len haberlerden anlaşılmaktadır. 

l\f akedonyada kar 
Atına, 13 <Hususi> - Makedonyada flddetıl 

7atmurıardan 10nra birçok yerlerde Jiinden
blrl lr.ar Ja&makt.acbr. 

C: EDEBÖVAT:J 
Yeni şiirler ve yeni seslet 
Gen~ pirlerimizin ince hi•leri, oti jİnal •e•leri var. 

lcula romantik bir hülya ile dolu! Hem mevaimi geçmiı 
bir ro manti:m. 

Yazanı Halid FahrJ Ozansoy 
Bugün bir kaç yeni şiir üzerine eği - gün> deki ince, derin mefhum kay~ 

)erek bunlardaki hususiyetleri ara~tır - du. Hele kuş~rla sevincini paylaşan ~ 
mak istiyorum. Bu tedkik denemesı~den ruhun neş'esı ... S~bahın bu~d.a:ı ~aha-' 
bütün bir genç neslin pirdeki oriJina- zel ve daha mes ud beklenışı eıut Jııl' 
lltesini ortaya çıkarmak iddiasında de - Bir mısrada bütün bir hayat sım, bit lt 
ğilim. Ancak bazı temayülleri belli ede- yat felsefesi gizli. Ne mutlu sabahı 
bilirsem henüz çehresi pek taayyün et - berrak ruhla bekliyenlere!.. 
memiş olan bu müphem sahaya hiç de- Varlık'taki ikinci manzume RUat 11 
ğilse hafif bir yıldız parıltısı serpebili - gaz'ın cPetekte eriyen mevsim> isiınll ~ 
rim. Kısa bir tedkik makalesi için de bu kıt'adan mürekkeb şiiridir. Başlarken~ 
ıtadan kafidir sanırım. güzel bir beyitle ve biterken çok bet .il 

İşte elimde son Varlık mecmuası bir beyitle dikkate çarpıyor. önce , 
Sayfalarını karıştırıyor ve içindE'ki dört heceyi yumuşatan şu başlangıçtaki gt 
yeni imzanın şiirlerini tekrar tekrar dik- zelliğe, ses ve teşbih inceliğine bakıD 
katle okuyorum. Demek ki bunlardJ ala- Yorıun lfdelerde bofulanan 

d b. h i t b lmu Ezik, yapışkan öfte sıcatı. , 
kamı uyan ıran ır usus ye u - Sonra da üçüncü son mısra!Il fU bld 
ıumdur. Neden? Hepsi kusursuz fi.irler 
olduğundan mı? Hayır, sadece bazı yeni tindeki ahenksizliğe acıyın: 

Mnsimhı bana tathrdıfı <ıır: 
seslerle yeni bir cereyanın haberini ve - Dadafımda kaybolmayan lezzet. 
rişlerinden ... Fakat mücerret konuşmayı Hepsi ne ise ama, bilhassa şu .. tatı.aı' 
bir tarafa bırakayım da doğrudan doğ - lı sır> m kulak tınnalıyan ve nefesi ıır 
ruya bu eserlere geleyim. aile, göğsü sıkışmış bir hasta aczile ~ 

İşte ilk fiir .. Yedi Meş'ale pirlerinden olmağa yeltenen biçareliği... Şair b~ 
Ziya Osmanm cİyi Sabah> ı .. Z!ya Os - bu hatalardan çekinmelidir. Çünkil: 
man aşağı yukan on yılın şairidir: de • ~lcl renklerin mtsafüi 
mek ki san'atında bu yılların bir tekl - DiiJüneeml taşıyan anlar. 
mülü sezilmeli. Esasen arkadaşlan içinde gibi zarif, ahenkli ve yepye~.i _ mıst'.! 
en içli ve lirik bir gençtir. Ruhu kaJar nn arasında veya sonunda butun ~ 
temiz mısralar yazmıştır. Bazan duyuş ce alınan zevkleri ihlal eden sakatuJP"'!:' 
ve görüşleri ve bilhassa hayalleri i!iba- hiç bir cihetçe hoş görülemr>?. Sonra 114 
rile Fransız sembolist şairlerinden AJ - şairde cümlelerin mantıki tertibine,-~ 
bert Samain'e bir benzeyişi vardır. Ancak sine ve bilhassa gramer ve senta~ 
bu benzeyiş onda bir taklidin kusuru gı- karşı bir la~aydlik, laübalılik t~ _se~ 
bi değil; sadece bir his yakınlığının 11 - yor. Mesela, yukarıda bahsını ',;J. 
caklığını hissettirmektedir. ğimiz şiirden sonra gelen ve .Herk__. 

Ziya Osman bu defa kısa, fakat özlü beraber> sernamcsini taşıya:ı ikiRd r 
dört mısra yazmış. Bu kıt'ayı beraber o- rınin şu ilk beyti gibi: 
kuyalım: Nedir bu iştiyak içerisinde, 

fyi Sabah isteklerin ıelmiyor mu sonu? 
Bu sabahla kapımı çalan ilkbahar. Seziyorum ki iliklerimde. 
Dasretine sessizce kavm:an kalbim. ŞinıdJ her insanın duydlJğunu. 
Sab:ıh, kirlenmemiı aiin; ümitli mevsim, İlk mısrada cNedir bu iştivak içeJUll' 
Sevincimi paylaşan tanıdık !tuşlar. de> nin doğru bir cümle olması için '°..ı 
Hece vezninin yedi beş duraklı on iki- ki 

1 
k 

1
• d Yani ~ 

_ .. 1d b" nuna c , geme azım ı. ~ 
}isini son yıllarda bu kadar gonu en ır d' b 1 V • k · b ki 

ı 1 •ey ır u manasına. a ıa u c ,_ -:.a 
aksanla kullanmamışlardı. Ku ak ya nız · • . ·htim ı bir kaza •"Seri olaP"' .. k. 1 . k r mış ama ı a ,. 
üçüncu mısram c ır enmemış> e ııne - üçüncü mısram ortasına diı:ŞmÜ'J, bu ... 
sindeki elenme> hecele~e ~ktlıyo:. Şair retle o cümleyi de berbad etmiş! 
isteseydi ihtimal o tenafüru de yok ede-
bilirdi. Fakat o zaman da ckirlenmemif (Devamı 10 uncu sayfada.) i' 

c 
Dünyada ne 
Dilnya istibsalib: 
Şarab: 200 milyon hektolitre 

Blra : 200 • • 

Avrupa iatihsalAb: 
Şarab: 170 milyon hektolitre 

Bira : 125 • > 

Fransanm istibıalAb: 
Şarab 65 miJyon hektolitre, 1anl dilnya 

istihsalatının üçte biri. 

Bira 12 milyon hektolitre, yani dünya 
istihsalatının 6 da biri. 

• 
Fransanın sathı mesahası: 550,92 6 kilometre 

Türkiyenin sathı 

mesahası: '172.340 ki

lometre murabbaıdır. 

Soruyoruz: 
Toprak itibarile 

Fransadan büyük, 

~ağ itibarile Fransa

dan zengin, üzümün 

nefaseU ltıbarile mu

kayese edilemiyecek 

derecede üııtün bulu

nan Türkiye: 

Senede kaç milyon 

ı--

murabbaıdır. 

hektolitre şarab yapıyor, kaç milyon hektolitre ihraç ediyor? 
Soruyoruz: 
Fransanın döviz kaynaklarından başlıcasım te§kil eden şarab Türk 

aynl parayı ıeUrmiyor7 
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Garib ve inanılmıyacak şeyler 
1765 den 18l5 .senesıne khdur yıışayan 
Bavyera J{rJlı Maks Yosef, bir Kr~lın, Oç 
Kralıçenin ve bir f mp1ratonçenin babası, 
lkl Kralın, iki İmparatorun, iki lnıpara
tor.çenın ve iki J\ı'tlliçenin bUyUk babası 

ve Uç Kra.ın ceddi idi 

ı?,:;'------"' 
diil'J~~-~..,w-J;;~;:~~ Bu 

• kuşların . . 
; 1•vnı • 

ll(Jll~lt""· ları lca • 

bında tere· 

Bcrc:ı::llyanın tanınmış devlet 
adal'•larından Antonio Roa• 

me:ı::anna •:ıdcce •hıç 

kimac• aıanaaına ge
len .• ıengucm kelime· 
•İnia 7a:ı:ılınuıni 'YHİ 

yet ct
mi,ur 

Bir Amerikan te
lefon fabrikası, 

dQnyadnkl tele-
fonların sayısı 

hıtkkında bir Is· 
tatıstik neşreyle-

miştir. Bu istatis
tiğe göre, ctOnya-
da ö6.028.68'2 

Muhtelif devletler, fU .. yleri panı di19 
kullanmışlerdır : 

in iltere • Teneke \Mcka.ika • Sabun 
Ro na. "_C _Almanya • Ko- Çın • Fare RJ 
yun ıuru'u nıtu 

Rıı.ya • Platin Isparta • Demir 
lakcçya • Çivi ve tırnak Karta~· Deri 
Tata·iatan - Çay Habc,ıstan • Tu:ı:: 

S.yfı ' 

1 

Marl Autuvanetin kız kardeşi ve 4 Uncn Ferdinandm karısıydı. 
17~9 da, sevıyesl bir avukattan aşağı olan bntnn Napoli nalkını 

idama mahkOıu ettf. 

Sir Robcrt 
Cı.rey Kr•· 
lite Eli
ulıetin ö • 
lümüoü ha• 

ber 'Yermek ü:ı::ere atıle 60 nntte dur· 
• madaıı 400 miJ meaafe lcatctmıştlr. 

Afrika• Dcni:ı:: lcabıık- Anglo-Sa\:ııonlar • Kölı 
lan Portelı:is • H)ıır 

V'rj 1 T-tü FiJi • BalıPa ba· 
ı ın ya • u D lıt• ditlcri 

Şimali Amerilca • Çakıl K _._ 1 '- b'' 
1 aaaGa • ı1tam u 

Arrikadald Nijeria yeri Jeri 
vocudlerindeki dövme.ıedn 
öldQkten sonra çıkarılıp, ye-

Bu müddet zarfında S at 
l8'.arı Utıdı 
1 di) ana • Şclı:er 

mek alınmak Ozere ruh.ara 
para makamında verıJe
ceğine inanmaktadırlıtr dcti~tirmiştır 

~ ................................... ~ ...................................................................................................................... ., 

Tarihten sayfalar: 1 1 Son Posla'n.n Resimli Zabıta Hikô.gesi 1 
lstanbu} ~~kiyası... _O_t_o_m_o_b_i_l_d_e_k_i _ö_. 1-iı-. m------~ı 

Eğer bir lıarnaval alayı gibi da1Jul ve zurna ile önlerinde durdukları 
evlerden, bahıiı adı altındaki verginin verilmesi gecikirse hemen 
meı'aleleri cumba ve balkonlara doğru uzatıyorlardı. Ah1ab balkon
lar ~abucak tutuıuyordu ve onlar rezaletlerine devam için baıka 

evlere gidı yorlardı • 
.;_~~--~~~~~~~---------

Yazan: Kailircan Kaflı 

Romada, Moskovada, Bizansda ve, ha yüksektir- ki, kabul etmezlerd!. 
Osmanlı lmparatorluğun~a ü~retli as • j B_in k~ruşa ~adar çıkartırlar, verme -
~erlerm ılk zamanlarda ıyı hizmet et - dıklerı takdırde edebsızlik cderlerdı. 
lıkleri, fakat sonradan bu ocaklara sa- Böylelikle bahşiş veya sadaka dcğıl 
dere kazanç maksadıle girenler yüzün- vergı alınış olurlardı. 
den devlet ve milletlerinin başlarına Bazıları cömerdLk taslamak, bazı -
bela oldukları meşhurdur. / ları da başlarından savmak ıçin on ıar-

1632 senesi~de Sadrazam Receb pa- dan bu pnrn~nrı csirgeyemezlerdi. iç -
şa hır takım duşmanlarını ortc..dan kal- !erinde çuha, kumaş verenler de bu • 
dırmağa karar verdıği zaman iuşkn'ttı- lunurdu. 
ğı ~damlar arasında, diğer isyanlarda Eğer böyle önlerinde duyduklnn 1 - Mister Pen • 
ohldugundan daha yaman serseri ve evden, bahşiş adındaki vergiyi ver _ delböri kelebek ko-

aydudlar vardı. I mekdc gecikirlerse heme , 1 1 . leksiyonu yapmıya 
B l 1 b. k .. d . n meş a e erı ba 1 0 k 
. un ann ~Y! an ır aç yuz e~ ıba- cumbalara ve bunların daha büyüğü o- yı ır. a şam gc-

rettı. Fakat gıttıkçe arttı. O senenın Ra lup şahnişin denilen kapalı balkonlara ne kelebek avlamıya 
~~zan ve bayramı, bu haydud sürüsü- doğru uzatırlardı. Ahsap olan baıkon- çıktı. 
nu? İstanbulda yaptığı rezalet, zulüm, Iar çabucak tutuşurd~. Bu sırada ya 
Yagma ile geçti. Bunların hepsi de Si - evdekiler: 
Pahi kılığında giyinmişlerdi. - Aman, vereceğiz! Biraz sabır! 

Bunlar geceleri takım takım meyha- Diye yalvarırlar, yahud çığlığı basa-
nelere gidiyorlardı. Orada bol bol içi- rak dışarı fırlarlardı. 
Yorlar, sarhoş oluyorlar; para verme - Onlar alay ede ede uzaklaşırken bal 
den, para isteyenleri de iyice cövdük - konlar ve hazan da evler cayır cayır 
ten veya öldürdükten sonra sokaklara yanar, çoluk çocuk sokağa döki.iHir _ 
dökülüyorlardı. lerdi. 

Fena evlerde cinayetler işliyorlar - Böylelikle büyük paralar topladılar. 
dı. Kenar yerlerde evlere giriyorlar; Bayramda ayni adamlar geniş so • 
ııarnus ve aileye tecavüzlerde bulunu - kaklarda salıncaklar kurdular, sonra 
YorlardL da Sadra~dan başlıyarak bütün bü-

2 - Derken, b1r otomobUe rast
ladı. Onun otomobU görecek gezil 
yoktu. Birden önünde bir kelebek 
bellrdl. Şöyle uzanacak oldu. Ila7-
nncaıtız uçtu ve otomobUln dn ça
murluğuna kondu. Pandelbörl J&• 
•1a4 7avq 11erlec11. 

Geceleri birer takım halinde sokak- yüklere ve zenginlere, balmum:arile, 
lara dağllan bu fermanlı haydudlar, ga düğüne çağırır gibi davetiyeler gön -
l'ib garib resimler, heykeller ya· derdiler. Bu mumlara bağlı birer yaf _ 
ı>ıyorlar, bu resimlerle heykelle - tada davetiyenin hangi salıncag· a aid 

4 - Pendelbörlnin fena halde canı sıkıldı, Sonu aaatını 

baktı: 
rı · ellerinde taşıyorlardı. Bazıla • olduğu, (Saçı • saçmaktan) adı altında 
l'l çeşidli hayvan kılığına girer - ne kadar para veya mal gönderfleceği 
1~r, devleri, cinleri, perEeri can - ya1..ılı bulunuyordu. 
landınrlardı. Daracık sokaklarda, alev Her adam yük yük 'kumaş ve çuha -
llev tutuşan ve duman saçan meş'ale • lan, kese kese akçeleri göndernıeye 
lerin kızıl ışıklarında pala bıyıklı, po - mecburdu. Eğer göndermezlerse zorla 
turlu, kavuklu adamlar nara atar1ar - alırlardı. 
dı. Bazan bunların. bellerindeki kılıç • Bunlar Ramazan günleri herkesin 
ları sıyırarak havada salladıkları, bir gözü önünde oruç yemişlerdi. Sarhoş 
Pıştovu ateşlediklen görülürdü. olmuşlar, bir takım kadınlar ve oğlan-

Bu zamanlarda 0 sokaklarcı açılan Jarla akla gelmiyen terbiyesizliği yap -
evıerde herkes dehşetle ürperirdi. Ka • maktan çekinmemişlerdi. 
l>ılar si.ırgülenir; meş'alelerden saçılan İş bu krıdarla bitmiyo:du: Zorba]~ -
llevJer, zaten ahşap olan evler~ tutuş - rın otuz v~ya kırk tanesı bı:den. (dı -
turursa hemen söndürmek içın sular van )a gelıyorlar; yahud vezırlerm ko
hazırlanıyordu. naklarına dayanıyorlar, diledikleri jş -

Davulların gümbürtüsü, zurnaların leri hemen yaptırıyorlardı. 
tiz ve cırlak sesleri arasında: Oraya işlerini yaptırmak için gelip 

- Allah! .. Allah!.. de zorluğa ~üş~n~er~~. para alıyorlar, 
n· .. . rdu onların da ışlermı bıtırıyorlardı. 
ıye haykırışlar yuk_selıyo · _ Bunlar adeta Receb paşanın hükiı -

Bazan bu alaylar, saga sola sataş kl 'd. 

_ Saat beş. Halbuki beşi çeyrek geçe evde olacaktım diye 

söylendi. Uzaklaşırken, otomobilin içine bir göz atacak oldu. 
Fakat gördüğü manzaradan ürktü ve kop kO§a kaçtı. 

3 - Birden atladı, •lı savurdu. Fakat eli mi titremıştt 
yoksa iyice heaa1'J1yam&m11 mı idi nedir: 

- Vay carunaı diye mırıldandı. Havvan kaçıp gitmişti. 

~ - İlk rastgeldiği 
polise soluya aoluycı işi 
an'ıattı: 

- Evet, gözlerimle 
gördüm. İkisi dP ölmüş
tü. Müdhiş, müdhiş .• 

6 - Pohs, muıettişe telefon 
etti Müfettiş ile zab!ta dok· 
toru vak'a mahs!lınc geldi -
Jer. Zabıta doktoru: 

- Ölüm, saat on iki ile bır 
arasında olmuştur, dedi. 

e l\lutale.-ı: Döner-
lerken komiser: 

- Bunl.ır, ı e n f 
Skot ile ilıUyar Mar· 
son'un kans1dır, dHH. 
Çoktnnberi birbirleri· 
le seviştikleri so) tenl-
1orda. Ban:l kalırsa 

vak'a lntıhardır. De
likanlı ilk once sevıt· 
tisini, sonr:ı \!.l kendi-
sini öldurmı:ş~ür. 

Müfettl guleek. 
- Oğlum ırözlcrlnl 

biraz dahıı aı;mış ol· 
saydın, bunun dnayd 
olduğunu nnlardm' 

Dedi 

~aktansa bir karnaval takımı gibi bil - me~~~~a ~~;a~~n Receb paşa taman 7 - Milfetti§, fışütücü bir rüzgara arkasını vererek Pen-
tun İstanbul solfaklarını dolasırlar; halk ld ' k. ·sman oldu Çünkü zorba la • delböriyi dinliyordu. Pendelböri: 8 - Cesedler sedye ile morga 
tan ( - ) 1 1 -:.. ge ı ı pı,. . Ö seyır parası top ar aı;;; ·· h b' . kendi dostlarını ve akraba- - Kelebeği buraya kadar kovaladım. Hayvan geldi. n naklolundu. Müfettiş otomobili 

Müfetti1 bınm nuıl 
anlarnıstı? Rnlamaz
sanız (1~) üncu ay-
f:ıya b:ıkınıı! 

Bilhasc::a vezirlerle büyük hocaların, r1 ın e~:ı ıryı nnlnrm katmışlar, yahud ,,.8murluğa kondu, dedi. muayene etti. Hiç bir arıza yoktu. 
bü ··k · lerin ko • annı ~ır============================-========c-====::c:-.._~=== YU memurlann ve zengın veren bir çoklarını Sipahi yap • c:: -== 
?iakları önünde çok dururlardı Orada, para d duğunu gördü. beleci • katib) kütükte yazılı .>lup ol • verilmemiş oldu. 
taşıdıkları ganb heykelleri oynntırlar, mışlarl ı. b"zusuna cesaretine güve- Bayramdan sonra (Ali'ıfe) veril! - mıyanlan ayırmak için izın istedi. Re- Bununla beraber yeni zo. bal rır r .. 
( · p - Kı ıcma, " ' d d 1 l b b · · d. N · d ' · k 1 edl nıahıye) }erıni parlatırlardı. ara a . . devlet ve servet yolu açıl _ yordu. Defter e a ı o mıyan ar, o za • ce paşa u ıznı ver ı. ctıce e vaittı- esı m . 
lıncaya kadar oradan ayrılmazlardı. ncnler ıçın mana kadar askerlikle alfıkası bulun - le haksız olarak kütükten isimleri si - Tnrihcı Nairnanm tnbirı \L hı 

Onl ·· b kuruşla savmak müm- mıştı. k disinin yardımcısı o- mıyan!ar ve kesilenler namına da pa - lindiğini söyleyenlerden yalnız altı yüz her biri mc>nem diğer n•s • bPn \.,mm 
an uç eş · Rcceb paşa en · k d d • ·· 1 d'kl · b k kün ol d H tta bu gibi büyüklenn sını üç beş kışiden ralan çektiler. a arının ogru soy e ı en anıaşıı - aş ası yok) davasıTJda unar- k ken-

\>erd'klma_z ı. 
1
a .. kuruş olsa lan zorbalarınd saFyı k t bunların sayı _ Sadrazam telAşa düştü. dı. Böylelikle bir takım serserilerin da- disini mülazimba~ vazdınr; v0 , \od 

ı en para ar yuz .b et biliyor u. a a . • "' --\.~ . 1 . -şimdiki paramızla on lira olup o 2a· 1 ar kısa bir ıamanda 6ç dört bin ol- Mehmed Efendi isminde bu· (a.ıuka- lMı ~r arasına snne enne meydan maıwplanna göz diğeı ıdi 
lbanki iftira kıymeti iübarile çok da • sının 
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1 ta bulun yarınki şekli 
Mimar Prost şehrin alacağı müstakbel şekli izahname
sinde anlatı) or ve tatbik edilecek usulleri gösteriyor 

ı•w&m 
Neş'eye ihtiyae1 olan bir tip 

Bayan Pittard d··n 
bir konferans verdi 

İstanbul şehrin1n müstakbel pllnını ha
~lıya.n mtm:ı.r Prost n~zım pllnını •zah e
den raporunu belediyeye ~tl. Belediye 
bu raporu tabettirmiş ve şehir mecllsl tzaıa
rı ile sair alakadarlara dac;ıtmıştır. 

Prost. n!Wm pl4nı tanzim eder-
ken şu noktalan gözonünde bulundumılJl

tur: 
De!nleyolu ve denlz naklly&tl - Maball! 

KaboınJ. 
Ta'lcUye teşkilatı - Salhaneler. Haller. Ba

lı k haLerl. 
Çam tcşckkülu. 
Küçfilc San'atlar ve bunların ıen:ı ve lntl

ş:ı.r suretleri. 
Um miyetıe s:ı.n:ı.yl ve ticaretin uıUşar su

reti. 
.Mliklerln Jnklsam .sureti. 
Ye: binalann teşekkülleri vı llhh1 nlzam

l:ı.r. 

İ nbul topluluğunu te.şktl eden betün 
mnh l'elerln ink w tarzı. 

Arr> olojlk ıı.rııştırmaıann ~tı ve baş
lıca c erlerin, a1 elerin Ye lbidelerln tanın-
mnsı. 

ul lmım 
Bu rnporn core Galata Umana o zeı Ban

at.ıar Akademlslne kadar uzatııacalttır. Kara 
clhet.incfen yalnız otomoblllerle münakale ic
ra edilecektir. 

Sar ıyburnu limanı muvakb.tttıt Saray
ıburnunu Galata koprüsttne rapteden taru 
§ekllı.dekl bir gezinti caddestnln altında. ıu.ı
mak üzere blr kattan fazla depolu bwun-
mıyacaktır. !Biyülc Cumhurlyeı ~yaamnm ıe• 

Gnl:ıta köprüsü bi~ Hallce d~ natıe- edileceği sah.aycı biT 6akı1 
dilecek ve bu suretle bu köprünün lkl başın-
da geniş lkl meydan teşşekkül edecektir. şekilde tevsi edllmek üzere Beyazıd meyda-

AtaLfirk Köprtısu tatbik edllnıekte olan nile bir~te bir ba§ka meydan da teşekkül 
proje ne mutabık ob.ıııt. ikmal edilecektir. edecektir. 

Hal ç sahilleri ticaret n maballt aanayl- Atatürk bulvan ile Fent ~ caddesi te-

G a ı:f a tı ı e b
den M. Sever ıo -
ruyor: 

istikbalim 
nedir? 

Mücadele, §1 • 
det, (enerji) iyi 
şeylerdir. Yalnız 

hayatın ba!ı yu • 
muşaklıklarla da 
halledilecek ta. • 
raflan vardır. Her ş.?yden evvel ne§'enin 
de muhafaza edilmesi lazımdır. Bu, bir 
hal vaziyetidir ki istikbal endişesi bun • 
dan sonra gelmelidir. 

• Zeki bir tip 
Befiktaı• 

tan Hüsnü Bıçak • 
er karakterinin 
tahlilini ıstiy<n'• 

L!tıı.nbul kız llsesl konferans salonunda 
Bayan Plttard dün bir konferans vermiştir. 
Bayan Plttard yaJnız eşlnJn ilmi sahalarda
ki bütün araştırmaianna ~tırak etmiş ve 
beraber çalışmış blr şahsiyet olmakla kal
mayıp edebiyat hayatında da tanınmış sima
lardandır. Noel RoJe müstear adile 19 ya
vuıda edebl hayata atılmış ve Lamı Danfan 
adlı eserini yazmıştır. Bundan başka otuz 
muhtelif eseri daha vardır ve birçok Fransız 
edebi mecmualarında yazılan büyük ala.ta 
toplamaktndlr. 

Madam Plt.tard':ın llinl ve edebi iki mfim .. 
taz şahsiyetinden başka bizi daha yalandan 
alAkadar eden bir vasfı daha vardır. O da 
Türkierl sevmesidir. Fakat bu fant.ezl bir 
sevg!J değildir. Çünktl şarkı tamyan bazı ya
bancı ediblerde zaman zaman bize fantezi 
bir yakınlık gösterenler olmuştur. Madam 
Plttard'ın sevglsl, Türkleri uzun blr tedklk
ten sonra hasıl olmuş bir hlsdlr. Kocasile 
beraber Dobrucada Türk köylerinde yaptığı 
antropoloji etüdlerile Tür.klerl tanımış ve 
sonra bu tedkikatmı ilerleterek Orta Ana
doludn, bllbassa Malatya ve Adıyaman ha
valisi köylerinde uzun tedtlkler yapmışlar
dır. 
Türklüğe 1'ılqı. bu genlf muhabbet ve de

rin bağlılığı eserlerinde de yer bulmuştur. 
Bayan Plttard: 

c- Ben Türklyede ayni ırktan olduğumuzu 
en 1y1 hissederim.. der. 

Zeki, duygu ve 
incelik. intizam 
kayıdlat'ile bir a • 
ray~ gelince nıak
bul bir tıp mey -
dana gelir. Yalnız Dilnkü konferansının mevzuu Fransız e
muhite intibak debtyat. antolojisine dahli kadın moharrir
için daha cesur ve metin ve icabında ahl- lerln karakter ve edebi sahadald hayat ve e
gan olmak llzımdır. tyı meyiller üzerin- serleri idi. Kontes stgur, Madam Lafayt, 

. ·del · la ak a ıla Madam Desevtnye ve diğer Fransız kadın e-
de terbıye kaı ~ı:ne u~ . l" Y P - dlblerinden bahseden Bayan Plttard bunla-
cak mücadele ile kamil bır msan vasıf • rın eserlerlnin o zamankl içtimai bünye n-
larını elde etmek mümkündür. zerindeki teslrlerlnl anlatmıştır. 

• Alıngan bir genç kız 
fn r onel b!r surette tqektilUlne mlluld lAk1 nolttumdald meydan: burada bıılvarın 
q,tr kilde tanzim edllecettlr. cenub clhetinden gelirken görülecek nchlle Ş e h ,.. e m i · 

O zamanki mümtaz şahsiyetlerin salonla
nnda. bütün gilzel eserler san•atkA.rlannın 
toplandıklarını ve bu toplantılann edebi ha
reketleri doğuran yeg!ine !\miller olduğunu 
lztıb etmiştir. 

B ;.ık San:ıyl içJn Atatiirt Kôpnlsfmden Ckommemorati!l ve lnk:ıllb hatıralanna te- fi.inde Sabiha. ka
liallcln memb:un doğru olan mahaller tah- ma.s eden bir Abide tesla edilecektir. 
sl.s edilecektir. Bunların ctmine n manzarala İstanbul - I.oruira yolu Yenibahçeden açı
nnın nev'lne g re en rahamzııtı mııclb olan- Jacak bulvar teıild noktuında skuar §eklln
lıır Halicin dibine doğru uzaklqtırılacaktır. de blr meydan (Ollmplyad ve terbiye partı> 

Salhaneye müruru ubur toı.ıylqtırııacat. Jllpılacaktır. 

rakterinin. tahli .. 
tini istiyor: 

Zeki ve nq'eli-

dir. Kederlerini 

Bundan sonra dünkü so.sy~tenla bu ede
biyat üstadlnrını takdir ve teşv1klcı·ine 

ltal'Şl bugünkü sosyeteye geçerek: 

Edebiyat: 

3ayan Pittard konferansını verirken 

c- Garbda şimdi bunlar yerini briç top
lantııarma terkebnlştir.» demiştir. 

Konferanstan sonra mekteb salonunda bir 
çay verUmlş ve Bayan Pittard talebe namı· 
na kendlsJne verilen güzel blr bukete 
teşekkür ederek b\lketl veren kız tıı.lebeyi 
şefkatle öpmüştür. 

Prf. Pittardm konferansa 
Eegenc Plttatd dordilncü konferansım da 

dün saat 18 de tintversite konferans sl\lonun
da vermiştir. 

Alkışlnr arasında kürsüye gelen profe...at 
tarlhln muhtelif çağlarını anlatmış, birbirle
ri ile mukayeseler yapmış. Anadolunun esli: 
halini canlandırmış, Türk tarihine t.cmas et 
miştir. 

Profesör beşincl konferansını, bug1in, ayı 
santt:e, üniversitede verecektir. 

her k1 &ahllde de geniş sınat 7ol tesis edile- Mamıarayu karşı geniş blr teras yapılacak- belli etmek iste • 
ce:ırtı,.. tır. 

Hal c!n sağ sahlll gıda maddelerl mınta- Taksim meydanı mez. Maahaza: 
kn.mıın intış r n:ı tahsis edJlecettır. Tadll edllmlş ve büyük mikyasta büyü1.ül- İçin için elemle:i-

Yeni şiirler ve yeni sesler 
Ha ı r tev.il ve balıkhane yenlden tes1s edl- mil~ bir halde olacak ve b1r tarafında Uynt- ni hazmetmeğe çallŞlr. Arkadaş -

lece!ttır. ro ,konferans salbnu; sergi salonları, içtima Iarı tarafından sevilir ve aranır. Çabait 
Sol hllde 1k1 köprü arumda umuma salonları. maç salonlan, kllibler ,poot.n oto- alınır. Kendisini kayıdlara, usullere tabi 

mahsus bir n m inşa olunacak, Atatürk büs ~~an, otomobil parldan, ......... bala- f tutarak hürriyetinden pek fedakarlık yap 
bulvnrınm nihayetinde Avrupadan gelen naca ........ 
trenlf'rln gar b ile Hnyda.rpa,adan geçe- Beyoğlu ciheti mak niyetinde değildir. 

('Baştarafi 8 inci cay.fada) · 
Seziyorum ki flikleriınde, 

Şimdi her insanın duyduğunu. 
l\hsı:alarını nesre de çevirsek oradaki 

~ki• ye. bir sebeb gösteremeyiz. Yoksa 
dılimizde bizim haberimiz olmadan eki> cek tn nler Içln feribot Umanı yapılacaktır. Halicin sol yakası da kesit bir iurctte fs- ----------------~ 

Slrkc:c1 garı yalnız elektrikli bnnll)Ö tren- kAn edllmlı, yüksek binah dar sokaklardan ı' Son Posta rnbıt edatına yeni bir vazife mi bulun -
lerine ve muvnkkaten Saraybuımr llrnanına müteııekkltdlr. Beyo~lu ve oaıatanın b:ı çok du? Bilmem ki bu kılçıklı lisam temzile-
gelecck eşya trenlerine tabs:b edilecektir. dar aokaklarmı hem seyrüsefer ve hem sıh- ~ meden saf şür değil, düzgün bir arzuhal 

Ye kapı merkezi gan ile feribot iskeleslnl hat bakımından tevsi etmek iktiza eder. Ye-• 5ıvn•• Havadis ,.. Halk ıaatı.a 
m h f d d d t k.ll"'tı y ı ........ .,..... bile yaz.ılamıyaca~mı söylemeğe hacet u a aza e en se uvarının eş u. ; en - Henüz serbest bulunan yerlerde sert nakil - ... s 
kapı ki:ırfezlnde inşa edilecek modem bir ıı- nsıtaıarına maille havadar meskenlerden Terebatan. Çat.aıç~e '°~ • var mıdır? Maamafih, ayni çapraşık ifade 
man Jle bu llm:ının lcab ettırecetı vasi mıt- mtiteşekkil tamamlle yenl mahalleler t.esıa 1 S T A N B lJ L ile dudaklarındaki cdinmiyen susuzluk• 
yasta eşya münakaleslne mllsatd olacak vee-- edllecelı.tir. tan csaatlerce süren kıvranış> tan, cgece-
hlle tertib edllecektir. En aonn. eski mahalleler yeni p1Ana göre Gazetemizde çıkan J'&Z1 ve 1 d 1 k luk tan bahsed 
Çarşı tamamile modem bir tekl• ıotuıa- resfm!erln bütün haklan er o usu uy usuz > en 

cak. fakat umumi te•ekkülil •·-·-"e avr- J&pılacaktır. _,_ ~ir, manzumeyi son kıt'asında ıöyle bağ-
., .-.wuuu ,,_.._ Bu program mtlnasib mall n.sıtaı:ırla uzııu mahflll ve gazeteı.uu.e aittir. 

bırakılacaktır. D~ hududu; medhallerl cin- umanda tatbik edilecektir. ı lıyor: 
nnd~ e.nlş atomobll duralı: 7erlertnı lbtln Yeni mahalleler tamamlle inşa edllnıean ABC NE f IA TLARJ Yükselmede lçfndekl kaym; 
eden erı4 Yoll rla çevrilecektir. esk1 mahallelerin kıymetıer1nln artmasını \'c işte duym:ıdayım içimden, 

E,,kl şehre h kim bir vaziyette bulunan 'O- muciD olacak her şeyden ıctınab edllece!ttır. Bir mevsimlik deniz seferinden. 
nlversite: Kültürel Akropol - Bel'Uld ne 1 6 3 1 Dönenlerdeki sonsuz arzuyu. 
eehz de arasında inldşaf edecet n en tyt Yeni kunılacak mahalleler Sene Ay Ay ı · Ay İlk mısraı geçelim. Çünkü ciçindekl 
.ahht ıı.rtlan h:ı.vi vast bir mahalle ~kil Yent mahalleler milteaddld mfisaid yerle-

1

' Kr. t..r. Kr. •-r. kuyu> terkibinin ckiku> su hiç bir ahe~k 
edecektir. re tevzi edilecektir. Bu yerler hem site vnzl- - - t 

Bu ünkiı Ün."Verslte meydanı &plJ.nad ve yet! hem de seyrüseferin toıaylığı gözönune TÜRKİYE 1400 'ıuO tuo lJıl çerçevesine sığamaz.r çindekh ki her hal-
etrafı talebeye mahsus büyük bir part ııe aıınarat aynlacaktır. YUNAN1:5ı'AN l3JO 12.m 'ilıl 21.J de ciçimdekh ki olacak. Anlaşılan şiıri 
Ünivcrsltenln m rkezl idare binalanna tah- Bu yerlerin ikisi nazan cliltkaU bilhassa l!:CNEBİ .:.7JJ 1400 tılll• 3110 daha ziyade berf>ad etmek için mürettib 
sis edilecektir. çekiyor. Bunların lktsl de Boğazın Rumell ı - hatası da işe karışmış! Her ne ise gelelim 

iJn,\ersıtenln her şubesi için bu ıubeler et- yakasındaki iki esaslı yolun arasında bulu- Abone bedeli pef.c.dır. Adrea son üç mısraa! Hah, işte burada durabi _ 
rafında dalma tevessü etmekte olan fenni nuyor. Bnnlann, en yüksek noktal.ıırı Tak- d.e"iitirmek 2:> &:uru~tuı. ., 

"k k k i 1 a liriz. Hatta cVe işte. kelimelerinin mısra ve ilmi mecbur! etlere tabi olarak müstakil sım - Büyiikdere - Kllyos yu se orn ş -
bir urette ın~ı :ıra müsald Ye trı.rı bir sa- ve en alçak noktaları da Boğaz sahlllnde Oa.- j Gelen evrak r"Ti verilmn. dalduruşunu bir lahza na~ görelim de de-

j sıldamıştı! Maamafih gerek Şehap Sıtkı • 
da, gerek Hayrettin Kazım'da güzel 
mısralar da var. Bilhassa Şehao Sı-;kJ 
mısralarının bazan on, baz.an on iki, ba· 
zan on dörde çıkan heccler;nde aheng: 
öyle güzel temin edebilmiş ve bu mısra· 
larından birini, ince hislerle dolu bcı 
kıt'a sonunda öyle muvaffakiyetti bir şe
kilde tekrarlamış ki, bütün şiiri burayı 

kaydetmeden geçemiyeceğim. (*\ 
Gün bitmek üzeredir 

Sevcilim! ıün bitmek üze:recltr. 
Bir nar. çiçeğinde sustu bülbul.. 
Tllsımh salara plgen düşmek üzeredir 
SeTiilim cün bitnıek üzeredir. 

Ne &es kaldı bize clün<Jen ne Iflk 
Nemli ltirpiklerin doidıı karanlık, 
Rüzgar da son şiirini getirmek. üzPndlr 
Sevıilim gün bitmek ili:eredir. 

Ne çıkar bekledlıtmlz tomurcuk açma"11 
Serin bir opüeük ol dudaklaTımdan su~ 
l\1adt:m ld gül solmak, bahar biönek ibe-

redlr 
Sevılllm gün bitmek üzeredir. 
Hayrettin Kazım'ın cSon ümid saatin 

de> isimli şiirinde de bir kaç güzel beyit 
okuyoruz. Bilhassa şunlar: 

Son fimlt saatini 
B1r kanat gölgeliyor. 

ha ayrılacaktı filli Kutubhane untvemte lata - Büyükdere seviyesi alçalt ko=nlşl ile vamını buraya tekrar kaydedelim· 
dJ dil""''"tir ll··nlardar me•'uliyet almmca. f 1 1 ıı. mahalleslntn merkezini ...... , edecektir. tah d e ·~ · - 1 8• ec rtere ça6ıran 

"'ilb'W --' T'"ı.~•- da k bl 10 k ... doymad:ıyun der nden, J Ye l.b:ıhçede kale duvarlannın iç tarafın- Beyoğluna en yakın Ycu ~ mey nı. Cevap için me lu ara W11§.4ı& B& mnsimlik denh seferinden, Bir kol cibf manmsş 'l'O dan 
da ne tat ve h yvtınat bahçelert ve ltoleksl- Ue Maçka arasındadır. Eski Enru!nt mezar- Pul il.ivesi lizımciır. Döneııttrdekl semm armyao Gece siil'miiş atını. 
yon bahçelerinden mü••""kkil tert>•-e... bir Iıtı arsası lle Maçkayı Tabim Yenimahalle- .. . ., . . Fakat cDalından düştü yaprak - Hail-

....,,... &J ·~ c1a~ - -_ - -_ _ 111111ee11111 N l d ğ l D b l h bah"e tesis edilecektir. lfne ballıyan ~o rak.ımlan arasın ..... a- e guze e ı mı. erm ır sı a as- la ak B_t.. k ı1 kili•,, hud 
., ~.• -ı. •• ,.... ,, 1 1s • sa açı c - u un ap ar ua ; ya 

Spor sahıı.ları İdman sabalan, Yen1bah- razlden müteşekkildir. Harbire oıuuu _,..- p~ r..ıtusu : 74 ıanbw retini ne ~rrak ve samı~ bir sadelikle .ofKaldı arzular, veda _Bulutları ardı.oda) 
çede kıı.le duvarlannm dış tan.tında ltOfU .,._ başta ,.erde lnşa edlllrse pyet gtizel mesken- • Telgrc.1 : Son Posta ve o sadelık kadar tatlı bır ahenkle fısıl- "b" cuk h nksiz b k ralara 
n olncaktır. ıer lnfasına mtisaid mükemmel bir ,er daha j 'l'etef<>ft : 20203 da 1 R"f İT h b.. 1 _ _ .. gı ı ço ça ve a e ozu mıs 

Florya. ve diğer plAJlar tanzim edllecettır. hasıl olur. - - - ~ yış.l ı at gaz h : ·ıc°~e puru~u.z ne diyelim? 
Sara;; bumu lle Kuçülta,.asotıa uuında ar- Alt korn14 lle takriben: 80 rakımı arasında - 1 mısra ar Yl':~ mu a 8 yarın şıırı- Netice olarak şimdilik şunu kaydede • 
teolojik park tesis ve başlıca lltelerln mıı- bulunan yerde apar sabalannı havf bti,;ıt ---·--·--·--··---····--·-·····- mizde en goze çarpacalC bir şahsiyet ola.. yi • 
ha!azası temin edilecelctlr. bir umumt park bu mahallenin merkezini tünellerle geçllecek bu soreUe synt seviyede bı1ır. Yeter iti ona göre hazırlansın ve m. . . . . . 

Liman ve Sirkeci g• .. ·ının ............. _ ·~et- teşt11 eder. Park arasından ~t aed blr müteaddid heımemln croısement'lara manl l Il Genç pırlerımızın ince hisleri ve on· 
aw ocuı."'4 uu -~ olacak f>ü•üt nısıf kuturlar: ve nı6St:aklm bilhassa lıhata,arını, ihma enni yok et - J·ı·naı seslerı' va". Yalnız ilhamlan fazla te k:ıldırılmasile sarayburmı paramı bana- JOI: lt1 tom!şi birbirine ballar. Qazhane b• ,, ;; ... 

radan Dlkmalıdır. giizetgAlılar elde edllecelttlr. mevıse lık'ça ~?·d·~ ik.I .. rd b' 
1 0

_ romantik bir hülya ile dolu! Hem mev • 
lardan kurtarıl caktır. İtincl .saha buna benzer şartlan bsl:?dtr. Çlzllen güzerglhlar neUcelerintn evvelden ar taı.u Jger şu en ır c un . . . b" ti bun bazan 

halD!eelerlnnl7. lcıyhısınusld:ı.ki,.,kaleler•bulunduklan ma- Bu Maçtan Beşiktaş ile Mecidlyeköyündekiltakdlri mümkün olmıyan em141t spekiilds- bitmek üzeredir> sernamesmı taşıyor. sımıbogeçl'kmbi~ tır romadand_zm..ksel bu he-
. us pl:-'nlanna Ye me•cud talan llkl5r fabrikası arasındaki büyük aah:ıdır. yanlarına ve lstlmHiklerl, büyf\k ~ınlAk buh- • . . .. . sem ı r arza o er u cep 

Jcsınuarın arke loJik veya ıez..ı-ı tı t ehil 1zll 1 Şairı: Şehap Sıtltı. Dığer ıurın sername:- d . . d" ezl F kat : .... f 3 '" Jme - Üçüncü bir yer daha nazarı dlkkııte alm-ı ranını asgariye indirecek ve e ç m ştır. • _ . . en yenıyız ıyem er. a · sam ... . 
lerlne gore te~blt edilecek kwmlar halckında mıştır. Ba da Kurtuluş mrtı lle yamacın yük- Bunlar mahaDelerJn ekonomik faaliyeUerin- sı de cS?11 umıd saatınde> ve şairi Hay- duygularını hazan çok taze, çok renkli 
mu~iaza ter b:ıtı alınacaktır. • aelc losımlanclır. Bu yerler doğrudan do~ya ıc!e hiçbir buhran vücude geUrmemesi kay- rettin Kazım. Bu şiirler~n de mevzuu ge- hayallerle örmesini biliyorlar. Bugün 

Ha.iç kıyısındald kalelerin burada!cl t·ca.ret Kamnpaşanın Jlik.sek tarananna gellr. ve gıslle tedklk edllmJ.itlr. ne akşam, yalnızlık, umidsızlik! Yani . . b k d .. b" 1~ tt" F k ~ ya 
ve sanayi mahall sinin sıhblleştlrllnıe:d lle burayı mevcud vnllar ve takriben 60 rnkı- Hıı.licln sol cihetinde hususile Taksim mey- ğı k il l ıçın u a an ıyı ır a cıme ır. a a~ -

e! h l l 1 .zv aşa yu arı, yeni nes şair erini:ı ekse- • • b ad k 1 1 K ı alı· 
seyru:: ere vcrm yecek surette muay- mında yapılacak bir köpril doğrudan ooğru- danı lle KC>prfiler arasınd& bu yeni yollarıa . . . . rın ıçın ur a ·a amaz. ar. a marn 
yen noktalardaki kısımlan muhafaza edile- b ıı.ı "ehlr içinde haldkl sotostratıar yapılmı• ola- nsınde ıttıratla tekraı:lanan güfte ve d l y k b. - ll h . dAl cektir ya Taksim meydanına a& ar. ., ,. b ste• B" la ·ı Fi . . ır ar. o sa ır gun ge r, ep aynı 

· Beyoğlunda. ba:ıı tstlkametıer bilhassa. oa- calr. ve bunlar kıymeti az küçlik e ılerln üs- e · ır zaman r aruz veznı e ecnan üstünde ötmüş bülbüller gibi kendi ses-
Büyük Cumhuriyet Meydanı ıatasa.ray köşesi tadil ve tashih edllec~ktir. tünden aşmak surettle vadileri geçecektir. şairleri bu akşam ve melfil mevzuıat:ınl !erinden kendileri usanırlar. Bu da ya• 

Ce ub tarafındaki ve Antıque m:wdrom Galata ekonomik vaziyetinin iki esaslı un- GüzergA.hlannın uzun btr kısmında hiçbir ev tüketti sanıyorduk, meğer aldanmışız. zık olur. Bilhassa bu kadar istidadlı Nt 
ortasındaki binalar kaldınlarak burası bü- suruna. t!tbi olarak tamanılle yeniden tan- öniinde durmak mecburly.etl olnııyacaıtından. Yeni nesil, hiç sebeb yokken, bundan yır· - n 

b d bü..nk ü • tı temi edll kt1r nesil için ... Hem sonra şiir cephesinde dı -yuk keri grçid resimlerine mlisald olacak ıilin edllmelldlr. ura a 3 " 8 r a er n ece · mi, yirmi beş evvelki muztarib bir devır 
vechlle t:ınzim edileceıctır. • Halicin sat dhetınde ise müteaddid nok- . . . . . nü beğenmediklerine göre yarını daha 

Hem Marm r:ıdan, hem Boğazdan görüle- Yem yol şebekesi tıı.Iarda bilhassa Galata köprüsll ile Bl!yazıd şa:ırlerının, yani benim neslimin ılhamı- iyi hazırlamak vazifeleri değil midır? 
cek rrhllp r, yüksek, sembolıt bir Cum- Beyrüsefcrl tanzlm edecek olan venl ana arasında blr takım sınat 1malA.t lle daha ~ na yeni sesler getirmeğe çalışıyor. Fakat H l d Fah 

0 huri'- !bide pılacak, btr -nınd• ad"- yollar hemen tatbik edllmelldtr. Modem le- bit güzerg!hlar temin edilecektlr. bu genç nesil hiç düşünmüyor mu ki vak- a i ri zanstJ'J 
" "· "' ~... hlr ntk teknfM e genlt mikyasta uygun olan --·-···-·····--··-···-···-······--·--·-- . blıınm ve diğer ldare blnalan olacaktır. c &'n tile Ahmed Haşim bu mevzuun bu. tonun 

bu yollar bugünlcil vazflretl radJkal bir au- Çocuktan kurtarmak için aenede bir ika _ bu . ' . . . (•)Aslında, 6' mısra senundaa başka yer• 
n·· er meydanlar retıe ıslah edecektir. vererek o. K. ][aramana iza olunu. ve gun sonundaki ruk ürperışlerınm , .. nokta, virgül kull:ınm•dJtau1ım o .uret-

/. t • ı:ırer takını da meydana tthracat zemının \abil inaalan köprl - ~{fadük ve harikulidesini PQr.ale'deli:l mısr.alarile 1!· le lstıa.h M11oı:um. 



14 Nisan 
801' P08'1& S.7'11 Jl 

Balkan memleketleri için 
ve ·ıen kararlar 

Fransada buhran K a r a A 1 i Tekirdağ 11 
Daladiyenin H .. . d k 

zaferile neticelendi useyıne mey an o uyor 
Paris, 13 (Hususi) - Dün meb'usan 

-ların mütekabilen milli komitelere bil- mec:ıı·sı"nde yeni hükfunetin beyannar 
( B<l§tarafı l inci s.m;fada) ı "' 

nun raporlarında dikkate değer esaslar dirilmesi, matbuat telefon ve telgraf mu- mesini okuduktan sonra kahir bir ek-
bulunmaktadır. haberelerinde sür'at ve ucuzluk temim, seriyetle itimad reyi almış olan başve-

Siyasi komisyonda bilhassa Hatay işi dört Balkan memleketine aid haberlerin kil Daladiye, gece tekrar toplanmış o
hakkında Türk murahhası arkadaşımız Balkan ajansı bültenlerinde daha geniş lan meclise mali projelerim ve fevka
Erctlrnend Ekrem Talunun verdiği mu· yer alması bu cüm1edendir. lfıde salahiyete müteallik layihatı tev
fassaı izahat çok alakayı mucib olmuş ve Gelecek konferans Bükre te toplanacak di etmiştir. 
bu davamıza müşterek Balkan ncşriya- Balkan Antantı matbuatı nızaınname- Meclis, kısa bir müzakereden sonra, 
tının bu izahata istinad ettirilmesı kaıar- sine uygun olarak gelecek yıl Balk~n 8 e karşı 514 reyle Daladiye hükfuneti
laştırılmıştır. Bu husus komisyon rapo- Matbuat konferansının Belgradda değı!, nin mali projelerini tasvib ve 31 tem
tunda tasrih olunmuştur. Bundan başka fakat Bükreşte toplanması siyasi komis- muza kadar kabineye fevkalade salahi· 
siyasi komisyon raporunda atideki nok- yon tarafından umumi heyete teklif o- yet verilmesini kabul eylemiştir. Yet
talan konferans umumi heyetine tek!ü lunmuştur. Bu teklif kabul edildiği tak- miş meb'us müstenkif kalımştır. 
etmektedir: dirde, İstanbul konferansı ikincı Balkan Bu suretle meclis tarafından tasvib 

1 - Muhtelif Balkan dillerinde lfıgat- Matbuat konferansı sayılacaktır. olunan layihalar, bugün ayan meclisi 
ler tertib edilmesi ve böylece kültür mii- Dünkü toplantılar maliye encümeni tarafından da kabul 
nas betlerinin daha sıklnştırılmasL Balkan Ekonomik konseyi ve Matbuat edildikten sonra, ayanın umumi heyeti 

2 - İlkmekteb kitablarından karşılık- konferansı azaları dün sabah Topkapı önünde müzakere edilmiştir. 
lı husumeti tenmiye edecek parçaların müzesini gezmişlerdir. Maliye nazırı ~arşando söz alarak 
çıkarılarak yerlerine bilakis Balkan te- Öğleden sonra toplanan Matbuat kon- projeleri izah ve müdafaa ettikten son
sanudünu kuvvetlendirecek kısımln:- ili- fcransı komisyonları umumi heyete arze· ra kabulünü istemiştir. Başvekil Da
vesı. decC'kleri raporlarına knt'l şeklini ver- )adiye de kısa bir nutuk söyliyerek mil-

3 - Dcirt Balkan devletinin tarihleri- mişlerdir. li müdafaanın takviyesi lüzumunda ıs-
nin karşılıklı lisanlarda tercüme edilerek Cumhuriyet abidesine çelenk rar etmiş ve alınacak mali tedbirlerin 
tanıim olunması. Matbuat konferansına iştirak eden Yu- başlıca gayesinin bundan ibaret oldu-

4 - Balkan matbuat milli komiteleri- goslav, Yunan ve Rumen heyetleri d:in ğunu anlatmıştır. 
nin daha .sık toplanarak bu suretle faali- öğleden sonra Cumhuriyet abidesine bi· Ayan azalan tarafından istenilen ba-
Yetlerine daha müsmir neticeler temin rer çelenk koymuşlardır. zı izahat verildikten sonra, layihalar bi-
etnıeleri. Dün akşam Ekonomik konsey ve M:ıt· re karşı 288 reyle kabul edilmiştir. 

Teknik komisyonun raporu buat konferansı azaları şerefine Vali ve Meb'usan meclisi de bu gece son bir 
Teknik komisyon raporunda, dört B::l- BelPdiye Reisi Muhittin Üstündağ tara- toplantı yapmış ve formalite icabı ola

kan devleti matbuatının mü~terck men- fından Pcrapalasta bir ziyafet verilmiş- rak ayanın tasdik ettiği layihaları ka-
faatlerini alakadar eden birçok noktaıarn tir. Ziyafeti bir suare takib etmiştır. bul etmiştir. 
dair temenniler zikretmiştir. Matbuat a- Ekonomik konsey · Ayan ve meb'usan meclisleri yarın-
Uesine mensub olanları alakadar eden \•e Ekonomik konsey de bugün faalıyetı-ı dan itibaren mayıs sonuna kadar ccl-
her memleket tarafından ,. eri.mi~ karar- ni tamamlıyacaktır. selerini tatil etmişlerdir. 

,.,.. ~ " .. _..._ - ...- ""- • • Grevler nihayet buluyor 

Bu sabah bütün tels" z ~er 5 dakıka sustu Paris, 13 (Hususi) -. Dal~cliye'nin, 
ayan ve meb'usan meclıslerınde elde 

(Ba§taTap l inci sayfada) 
Genç kadına: 
- Çabuk, siz de! denildi. O: 
- Hayır, cevabını verdi. 
Ve bütün katlara, bütün odalara tele

fonla hadiseyi haber vermiye devam et
ti. İtfaiye yetiştiği zaman sonuncu müş
teri de çıkmıştı. Koca otelde yalnız tele
fon memuru kalmıştı. Alevler onu her 
taraftan kucaklıyordu, elbisesi tutuşmuş
tu. Alıp eötürdüler. Bütün vücudu yanık 
içindeydi. Genç kadını kurtarma;c için 
üç hafta çalışıldı. Üç defa kan verildi. Bu

Filips de son dakikaya kadar vazifesi ba- ettiği muvaffakiyet her tarafta büyük 
şında kaldı. Onun çektiği imdad işaret- bir memnuniyetle karşılanm1şt1r. 
!erini şlan Rac burnunun kara telsizi is- Hükfunetin mevkii artık sağlam sa
tasyonu.ndaki meslekdaşı şunu söyledi: 1 yıl maktadır. Grevler tedricen nihayet 

- Tamamen soğukkanlı görünüyor - bulmakta ve azimkar bir çalışma dev
du. İşaretleri sonuna kadar net ve pü - resi başlamaktadır: 
rüzsüz kaldı. Siyasi rnüşahidler, Fransanın İngil-

Harb içinde tere ile bırlikte, Avrupa işlerincie tck-
0 zamandanberi Filipsin eserine uy,1- rar hakim bir rol oymyacak vaziyete 

rak başkalarının hayatlarını kurtarmak geldiği kanaatini izhar etmektedirler. 
için kendi hayatlarını feda eden telsiz - Gazetelerin mütalealan 
cilerin sayısı hesabsızdır. Fakat bunların Paris, 13 (A.A.) - Ekselsiyor gaze-

na rağmen öldü. 
fedakfırlıkları her zaman için lüzumu de- tesi yazıyor: Üçüncü Daladiye kabineı;i 
recesinde takdir edilmemiştir. dün mecliste cparlak• diye tavsif edile-* Büyük harb içinde ölen İngiliz gemi- bilecek bir başlangıçla faaliyete girdi. 

İnsanın vazife hissini kendi hayatını }erinin bütün telsizcilerinin isimlerı do- Pöti Parizyen yazıyor: 

(Ba.ştaraft. l inci sayfada) ı torlar, değerli pehlivanı, birkaç ay gür'f 
düğüm için, size hitab ediyorum. Ben yapmaktan sureti kat'iyede menetmiş

Tekirdağlı Hüseyinle güreşmek arzusun- lerdi. 
da idim. Bunu Avrupaya gidişınden evvel İşte Kara Ali, o tarihtenberi, yaralı bil 
de, bilvasıta kendisine bildirmiştim. Yay- aslan gibi koyünde yaşamakta, ve tekraı 
garayı sevmediğim için, gazetelere mü- meydana çıkabilmek için, bileğinin ta.o 
racaatı muvafık bulmamıştım. mamen iyi olmasını beklemekte idi. Bu 

Araya Tekirdağlının yanm yamalak mektubundan anlaşılmaktadır ki, Kar• 
kalan malClın seyahati girdiği için bugü- Ali beklediği güne kavuşmuş bulunuyor. 
nü beklemek mecburiyetinde kalmıştım. Çünkü ben, o onurlu Türk pehliv~ 
Şimdi Tekirdağlı da burada, ben de nın, kendisine iyice güvenebilecek biı 

buradayım ve onunla istediği tarihte, is- hale gelmeden meydana çıkmıyacağına 
tediği yerde, istediği ıekilde güreşmeye eminim! 
hazırım. Bu teklifimin kendisine bildiril- Ve eminim ki, Tekirdağlı da, eski hoca• 
mesini ve kat'i bir cevab alınmasını siz- sile karşıla~Tilaktan çekinmiyecektir. 
den rica ediyorum. Bu güreşi istemekte Tekırdağlı, bu açık davete, tahmin ef.. 
haklı olduğumu takdir edersiniz kanaa- tiğimiz gibi müsbet bir cevab verdiji 
tindeyim'> takdirde, çok yakında, Taksim stadyomu. 

Kara Alinin mektubu bu kadar. şimdiye kadar seyrettiğimiz güre:; müsa. .. 
Eski ve kıymetli Türkiye şampiyonu bakalarının aı heyecanlısına şahıd ola

Kara Aliyi tanımıyan, bilmiyen, sevıni- cak demektir. 
yen sporcu yoktur sanırım. Çünkü Tekirdağlı - Kara Ali güreşin .. 

Bu cesur, dürüst, temiz ve sağlam Türk de, zaferin hangi tarafa nasib olacağını 
pehlivanı, kuvvetile olduğu kadar, se- tahmin etmek bile güçtür. Tekirdallı 
vımliliği ve sonsuz tevazuile de meş- memlekette rakibsiz kalacak derecede te .. 
burdur. mayüz etmiş bir pehlivandır. Kara Ali 

Uzaktan alfıkadar olanlar bile Kara A- de, sakatlanmadan evvel aynı va iyett• 
linin, elinde bulunan şampiyonluğu na- idi. 
sıl kaçırdığını iyi bilirler. Hatta Kara Alinin şampiyonluğu k:ı .. 

Biçare Kara AH, bir güreş esnasında, zandığı müsabakalara Tekirdağlı da i~· 
sağ bileğini sakatlamıştı. Cesur şampiyon, tirak etmisti. 
Dinarlı Mehmedin etrafa meydan oku- Fakat sübhe yok ki, Tekirdağ ı Hüseı
duğu sıralarda, bileğinin sakatlığını or- yin, o zamanki Tekirdağlı Huse) in de• 
taya sürmüş ve güreşmek istememişti. ğildir. Bugün, daha fazla tecrüb sahıbf 

Fakat bazı açıkgözler, bu haklı ihtirazı, olmuş, kuvvetini, cüssesini arttırmış, da· 
pehlivanımızın korkaklığına verdiler ve ha olgunlaşmış bul nuyor. 
bu şekılde dC'dikodular çıkararak, Kara Kara Ali de, istiralıat müddeti esna .. 
Alinin izzetincfsile oynadılar. Gururlu smda kendisine iyi bakmış ve kendi yaz. 
Türk pehlivanı, bu sözlerin altında kal- dığına, hemşerilerinin de söylediklerine 
mayı nefsine yediremediği için, sakat göre, bir taraftan da nefesini, kuvveünt 
kolla meydana çıkmış ve Dinarlı ile gü- arttırmak için sakat kolunu zedekmedeıı 
reşmişti. idmanlarına devam etmiştir. 

Kara Alinin, tek elle yaptığı o kahra- Bu itibarla, Tekirdağlının muvafakati, 
manca güreşi, birçok kimseler unutma- çok yakında iki kudretli rakibi karşı kar-
mışlardır sanırım. şıya getirecek demektir. 

Dinarlı Mehmed, koca Kara Aliyi, tek Kaniim ki, bu satırları okuyan ve iki 
kolla güreştiği halde rnağlfıb edememiş- pehlivanın kuvvetini, kabiliyetini, kıy
ti. Fakat o güreş esnasında, biçare Kara metini yakından bilen, anlıyan herkes, 
Ali, sakat bileğfnin üzerıne bir defa daha Tekirdağlmın vereceği cevabı, Kara Ali 
düşmü tu v bu sukutlar, bileğindeki a- kadar snbırsızlıkla beklemektedir. 
rızayı şiddetlendirrnişti. Neticede, dok- Selim Tcvfı1c 

Chamberlain, Mussoliniye bir mektub 
daha gönderdi 

feda edecek derecede sh.Tiltmesi kadfil' nanma emrinde birer birer zikredilmiş- Bütün Fransa seçicileri dün meb'us-
1 k b " d (Baştamfı l inci sayfada) 

yüksek bir meziyet tasavvur edilemez. tir, fakat diğer bütün dev etlerin ayni a- lar tarafından gösterilen ve ugun e ğ d ki • 
Bu :meziyete sahib olanlar sadece Aıneri- dirşinaslığı gösterdikleri, hele telsizcile- setanörler tarafından gösterilecek o- İngiliz - İtalyan itilafları, aşa ı a no.t-

şılamakta ve bu lkl devlet arasında açık '9 
ltlmad verici milnasebeter teessüsünun Av• 
rupal bir kıymeti olduğunu blldirmektedJr .. 
ler. ka d t taları ihtiva etmektedir: da yaşamazlar, her memleketle başka- rin ailelerine müstesna bir yar un yap - lan hattı hareketi kayıdsız ve şar sız o-

l 1 - Arabistan, 1929 itila!ı nazarı iti-
arının hayatlarını siyanete memur olan tıklan iddia edilemez. !arak tasvib edeceklerdir. Herkes tara-
kadın ve erkek memurlar araSJnda bin- 5 dakika sükUt fından 0 kadar arzu edilen bu milli bir- bara alınacaktır. 
lerce eşleri vardır. 1910 yılından evvel gemilere telsiz tel- lik tezahürlerinin memleketin nefine 2 - Süveyş kanalı, 1S88 mukavelena-

f cih · b f ' l d d k t mesı· nazarı itibara alınacaktır. * gra · azı vazetmeyı mec nr Kı an sa e- olarak mümkün olduğu ka ar sı e-
A d B ·· A rik · ·· ·· 3 - Akdeniz, İtalyanın Londra deniz Vapurlarda telsiz telefonun fiilen kul- ce merikay ı. ugun me · anın ısri- kerrür etmesini temenni ederken butU."1 

ı l 1 t k d l t kt b.. " ld muahedenamesine ic:tirake karar vermiş 
anılmıya başlandığı zamandanberi 30 yı ne uymamış o an e ev e yo · ur ve u- bu seçicilerin hislerine tercwnan o u- -s 

geçli, Bu müddet zarfında bu filet binler- tün cihanda mevcud telsizcilerin sayıları g·umuzdan emin b_ulunuyoruz. olduğu söylenmektedir. İ 
ı 4 - İtalya, İtalva ile Almanyanın s-ce kişinin ölümden kurtanlınasına sebeb da binleri bulur. cabında başka!arını Popüler gazetesı yazıyor: J 

ld d k t . kurtarmak için kendilerini feda etmeyi bi Harb _ 1·stcrseniz banc deyı·n;'P ,..ünkü panya arazisinde gözleri olmadığı sure-o u. Fakat çok defalar iında uvve 1 -s ..., ~ 1 ı 
tehlikeye, ölümün muhakkak ol _ lecek olan bu binlerce telsizcinlrı ilk kon- bugünkü vaziyette ikisi de aşağı yukan tindeki ilkteşrin 1936 tarihli takyan • 

du lh. ,. • • b gresi 1924 yılında aktedildi. Kongrede ve-
1 
aynı· şeydı·r _ nı"daları son gu-nlerde ckuv- Alman beyannamesini teyid edece tir. 6unu bilmesine rağmen vaziı.esının a-

rilen ilk karara göre deniz, kara ve ha- vetlı" bı"r hükumet> olan kimselerin liızu- • Mısırla müzakereler 
§lndan ayrılmıyarak telsizle imdad ışa- 3 ( A ) 1n ·ı· t• ı T 

Fransız Hariciye 
Nazırı yakında 

Londraya gidiyor 
Londra, 13 (A.A.) - Evening Standarcl 

gazetesinin verdiği bir habere göre yeni 
Fransız hariciye nazın Bonne yakındaı 
Londrayı ziyaret ederek Chambcrlain ve 
Halifaks ile şahsen temas edecektir. 

1 Vada dünyanın dört kaşe·· sine dağılmış o-1 mu veçhı"le tatmin edilip edilmediklerine Roma l A . - gı ız - ~a yan l l-reti vermekte devam eden küçük !>ir tr - t ı 
lan binlerce telsizci senede bir defa ken- tamamen kani değiliz. laflarının akdi haberinin ngi tere tara- Danı·marka Meclı·sı·nde Siz memurunun fedakarlığı sayesınde ye- tıl d 1 ·ıe ailerinden evvel vazife uğrunda can ver-ı Berlin 13 (A.A.) _ Da1adlyenin dün fmdan Mısırda ortaya a ması o ayısı 

tişebilmiştir. la kl d ilci memleket arasında iyi komşuluk ve bir Nazi Adliye miş olan arkadaş rını anaca ~r ır. Bu- 'mcbusan meclisinde kabine beyanname-
Binns ve Filips nun için seçilen tarih Titaniğin kaz..ıya sinin okunmasından sonra elde etmiş ol- müşterek hududlar hakkında bir itilaf Nazırına iki el ateş etti 

1909 yılı ikinci kanununun 23 üncü ge- bn f d vücude getinlmesi için İtalya ile Mısır 
Cesi Florı"da ı·smın· de bir İtalyan vapunı uğradığı ve telsiz telgra genç operatö- duğu büyük ekserjyete Uk say asın a .. zak 1 ... 1 (B f 1 • yf d ) 

rü Filipsin şahsında ilk kurbanı verdiği ta cFransız mebusan meclisi, bir birlik tc- arasında yakında mu ere ere gınşı c- a§tara ı mcı sa a a 
ile Rcpublik isminde bir Amerikan vapu- rıhtir. zahüril gösteriyor> başlığı ile işaret eden ceği burada tahmin olunmaktadır. Adliye nazırına karşı suikas~ yapan 
ru cNevyork> un 200 kilometre açığm~.a Binaenaleyh tam 14 senedenberi, 14 rıi- Lokal Ançayker diyor ki: Chambcrlain"n l\lussoliniyc mektubu genc·n Nazi olduğu anlaşılmış ve gale-
Çarpışmışlardı. O tarihlerde telsizle m~- san günü, Titanik kazasının vukna geldi- Politika mızıkası, halil Fransızları de- Londra 13 (A.A.) - Deyli Meyi gaze- ride bulunan diğer arkadaşlari e bir .. 
Cehhez vapurlar nadirdi. Bereket versm 10 25 b .. " k d" tesinin bildirdiğine göre, harbiye nazırı likte tevkif edilmiştir. 
Republık bu nadı"r ''apurlann arasında ği dakikada, saat u geçe utun rin bir teheyyüce sev e ıyor. . t• d M .Y. 

dünya telsizleri, bec; dakika müddetle sü- Ayni gazele, bundan sonra kabine be- Hor-Belşia, Romayı zıyare ın e usso- Son uakikada alınan malCımat, göreı 
~ulunuyordu. Operatörü de Jak -~i:ıns kut ederek kendilermden evvel gehp ge- yannamesin~ sebebsiz yere tehdidkar liniye Chamberfainin bir mektubunu ve- nazıra karşı atılan silahta kurşun bu .. 
1S!ninde genç bir delikanlı idi Mu~de- çen kahrrunanlann hatıralarını yadeder- bir üslfıb ile hükumetin her şeyi miJli recek ve bu seyahati esnasında ayni za- Junmadıgı ve sırf patlayıcı madde ile 
itte vukua geldiği zaman dalga şelale ha- ler. müdafaa zaruretine tabi ~ılmak husu- manda Pariste de tevakkuf ederek B. Da- doldurulmuş olduğu anlaşılmaktadır., 
linde vapura hücum etmişti. Bütün eiek- sundaki karannda ısrar etmesini hayret- ladiye ile bir görüşmede bulunacaktır. Tcdhişcinin arkadaşları serbest b rakıl-
trikler de sönmüştü. EmAır AbduJJahın le karşılnmaktadır. Fransa - ltaıya mıştır. 
Bınns telsiz daı"resı·nc ko tu. El yorda- G ı b"t" n..r•ft 13 (AA) - Po-u Jurnal gcızetesl rcv er ı ıyor .n "'• • Naziler J .. it\'an) ada da harekete geçtila 

llU ile makinelerini yokladı. EJektri,t kab- Sa Y3 YJ yakJ 1 m iŞ Paris, 13 (A.A.) -- Polis dircktor. lüğü- Ayovrr·.upa vaziyeti hakkında şu satırları yazı- Londra, 13 (Hususi) - Men deki 
lolarının kırılmamış olduklarını gördü, b b h B 

. d d . B 1 h nün bildirdiğine gore, u sa 3 ıyan • Her tarafta bulutların toplandığı ve teh- Almanlar tekrar baş kaldırarak , m b"r 
sonra bir kıbrit çakarak o zaman un a Adana, 13 (Hususı) - uraya ge en n- kurda milli Farman tayyare fabrikaların- Ukelerln d~ha ziyade tazyik ettı~l şu sırndn, serbesti istemektedirler. 
için kullanılan: berlere gore Emir Abdull_ahın _Amman- 1 dakı" 2700 amele ile Nöpor ve Mulino,da- Fransız - Italyan uzlaşması yalnız temenni-

buldu ı ı k d le tara Memel meb'usan meclisinin A man G. P. D. harflerınin tuşl::ırını · daki sarayı ve kış a arı suı as cı r - ki 300 amele yeniden işlerine başlaını' • ye lfıyık değil, ayni zamanda lô.zımdır. 
Ve tamam 52 saat van \ ücuöü su içinde fından yakılmıştır. Suikasdciler yakalan- Epok gazetesinde Donadlö diyor ki: azaları Litvanya hükumetini protesto 
olarak fezaya imdad ic;aretlerini d ğıttı. 1 d tlr. . " . Prens Plemon'un yutan Adlc'e yakında ederek, Memeldeki örfi idarenın aldı· 

11 mamı ar ır. Yarın da Blerıo ve Suren fabrikaların- yapacağı blr seyahatten bahsedilmektedir. rılmasını ve Nazi teşekküllerine ser .. 
Bu, telsiz sayesinde kurtarılan i " va - K d '""I "d ba 1 ktı i d da z·ıraat VekAletine Faik ur og u da iş yem en ş ıyaca r. taıya istikbal için ihtiyat tedbirleri almak- bestce faaliyet hakkı verilmesini ist~ 

Purdur. Binns kamarasını ancak im a d Londra borsasında frank yükseldi ıa lyl ynpıyor. Zira insanlar en kat'I v~dle- mişlerdir. 
koşan 5 vapurun 710 yolcu~u toplıı~ - İnlihab edildi Londra 13 {A.A.) _ Daladiye kabine- rtnl de hazan unutuyorlar. Her halde, dikta-
sından sonra terketti ve butü::ı Amerı - (Baştarafı l inci sayfada) sinin meb'usan meclisindeki aldığı itimad tör de olsalar, ~~ıe~e~ır:ı dlr~Jan~an ~d~, . Kaun~_s, '.~ (A.A.) - Diyet m clisi-
kanın alkıc:1nı topladı. su Faik Kurdo~lu intihab olunmuş ve b k b" " t ·ı hfisnu- coğrafya kalır. u u m na a§a e • nın bugunku toplantısında, Dah lıye 

r u 5 reyi ve u a meye gos erı en müdafaa edilir. r • •• ~ . * buna aid Riyaseti Cumhur t"zkeresı Bü· kabul burada büyük bir memnuniyetle Berline gore vaziyet N~.z rı .. Leona~~ Litvanya hukurr. n n 
Üç yıl sonra 14 nisan 1912 gecesi Rae yük Millet Meclisinin bugünkii toplantı- karşılanmış ve keyfiyet borsada da tesi- Berlln, 13 (A.A) - Alman polltlk mahfil- mumku? ~l~UC1U ~adar çabu~ l za-

burnu a<'ıkl nnda bir buz kütles"ne çarp- sında okunmUJtıır. rini göstererek dün rnd,ı2'de kapanan ıerı İtalya ne İngiltere arasında cereyan et- mb a
1
ndad o!fı ıda:ı:eYl kaldırmaga hazır 

mı olan Titanik vapuru 23 8 yolcusu ile (A.A.) Frank bu sabah 158150,ye yükselmiştir. mekte olan müzakereleri memnuniyetle kur- u un ugunu bıld"rmiştir. 
b tıyo du. Bu vapurun telsiz memurlA G. 



12 Sayfa 

Serpantinler, toplar masadan masaya 
uçuşuyorlardı. Garsonlar, boşalan kadehıe 
ri doldurmağı ihmal etmiyorlardı. 

BilAistima kabarede bulunan herke! 
eğlenmekteydi. 

Francine tuvalette ellerini yıkarkC!l ar
kadaşı Raymonde'e rastladı. Raymonde 
onu görünce: 

- Angaje misin güzelim? diye sordu. 
- Evet.. Bir Arjantinli ile .. Ya sen! 
- Ben mi? Ben de bir Alınan tücca • 

tile. Çirkin bir adam değil; hatta nazik 
ve hassas .. 

- Bonşans şekerim. 

- Sana da. hoş vakitler güzelim... 
Her iki gc>nc kadın dn buranın cmüda

vun- lcrindendiler. Francine otuz ya~ -
~ında, sarışın. güzel ve temiz; yürek!i 

r kadındı. Bu hayat ondaki alicenabiık 
ve cömerdlık hislerini öldürmü1 değildi .. 
Daima ıztırab çeken insanlara karşı bu -
yuk bır zaf ve merhamet duyardı. 

Dostunun yanına gelip oturdu. Arjan
ı lÜ kömür g bı siyah saçlı, kocaman el!I 
hı damdı. Eclli ki bu serveti edinın~ -
de-n evvel elJ rini çok çalıştırmıştı. 

Francine n zaketle: 
- Nasılsın Gomez? diye sordu. 
- İyiyim ,ilim. Bu gürültüden yo-

u.lmuyor mu un? Gitmiyelim mi? Zan
ııedı orum kı ku ük odanda daha çok eğ

mek imkarıır.ı bulabileceğiz. 
Pekala. ka kalım. 

Danseden çiftlerle dolu olan salonu 
t•çtiler. Kapının önüne gelince, Arjan -
inli taksi ça -ırmağa davrandı. Tam bu 
rnda Francınf''in karşısına pejmürde 

kılıklı bir kadın durarak yavaş bir sesle: 
- Oh madam! Elinizdeki bebeği .. 
Francine bu mr-çhul kadına baktL Ba

~ı çıplak, yüzü solgundu. Fak.irli!t ve 
,oksulluk her tarafından akıyordu. 

- Ne? Be-b k mi? 
- Evet ma:fam .. Elinizdeki bebeği di-

yorum. Sizde her halde çok varqır. Bunu 
küçuk kızıma vermek istemez: misiniz? 

Bir kızını1 mı var sizin? 
Evet madam .. llronşitten yeni kur -

tuldu. Fakat r . a yatıyor. Şayed bu be -
beği ona götürürsem çok sevinecek .. 

- Kaç yaı;ındn çocuğun? 
- Beş .. Çok rica ederim madam .. Ne 

olur? 
Bu sahne gPnç kadına çok dokundu. 

Bebef!i uzatar. k: 
- Alın! dcrh. 
- Oh madam. Çok teşekkür~er .. İster-

dim. k1 Didı bızzat size teşekkür etsi::ı .. 
S .!in gibi giiz l ve iyi bir mad:ım gör·. 
mekle ne kacıar saadet duyacak! 

- Nerede oturuyorsunuz? 
- Biot caddes:nde .. Altıncı katta bir 

odada .. Ben du'um madam.. Ve alın te -
rimden başka gC'lirim yok.. 

- Durunuz' Bebeği ban verin. Onu 
kendim küçi.ı -e vereceğim. 

Francine, ArJantinliye doğru döndn: 

SON POS'l!A· 

B •• 
Çeviren: 

Faik llercmen 

Bu nrada Francıne'in karşısında pejmürde kılıklı bir kadın durdu. 
- Gomez, Biot caddesine madamın evi- . - Alınız bunu madam. Bu da sizin için. 

ne gidiyoruz. - Ah! Hayır madam .. istemem .. 
Arjantinli biraz tereddüd edince genç - Hndi, hadi alın! Didiye kuvvetil yı-

kadın: yecekler alırsınız.. 
- Söylediğimi yap ve karışma!. dedL - Çok mahcubum madam .. Size nasıl 
Taksi, kırık dökük ve fena aydınlar. - teşekkür edeceğimi... 

mı§ bir evin önünde durdu. Karanlııt bir - Teşekküre hacet yokw İnsan arasıra 
merdivenden çıktılar. Dulun oturduğu iyilik yapmazsa hayat pek şayar.ı nefret 
yer pek sefildi; ve belli idi ki küçük has- bir hale girer .. Gecen hayır olsun Dldi! 

:~ına büyük fedakir hklarla bakıyor-ı G~~~'. .. ~~-~'. .~::'.'.'. .~'..~'..~~:.~~-.~.'.:~~.:! 
Kadın demir bir karyolanın üstüne e- Beş dakika sonra Gomezle Francine 

ğllerek: ,takstdcydiler. O zaman Arjantinli: 
- Didi! Didi! diye seslendL Annen gel- . - Temiz ve iyi bir yüreğin var sevgi -

di çocuğum. Bak sana ne getirdim. liın! dedi. Bunu niçin yaptınız? 
Küçük gözlerini oğuşturarak kalktı. Si- Francine dalgın dalgın dışarıya bakı -

ynh saçları, zeki gözlerinin üstüne dö - yordu. Yaşla dolu gözlerini Arjantinliye 
külınüştü. çevirerek mırıldandı: 

- Ne dedin anne? Ne var? - Çünkü benim de böyle kilçük bir kı-
0 zaman Francine eği_lip bebeği uzattı: zım var .. Köyde oturuyor. Ona köylüler 
- Bunu sana getirdim yavrum. Çünkü bakıyorlar.. -

uslu kızları ben çok severim. Hoşuna git- Arjantinli Francine'in başını elleri ara-
ti mi? sına aldı. Ona dikkatle baktı. tonr:ı onu 

Didi bebeği kucağına alıp onu kollarile alnından öperek: 
sardı. Sevinç gilzel gözlerini sarmıştı. Bir . - Sevgilim! diye fısıldadı. Bu gece sizi 
annesine, bir de genç ve güzel kadına evinize bırakacağım. Yarın sabah gcılip 

baktı. Neden sonra: sizi köye kızınızın yanına götürcceği'Tl. 
- Bu benim mi anne? dedl Ona bebekle beraber annesini de iade e-
- Evet senin, Dldi! Madama te~ek.kür deceğim.. Artık hiç birimiz yekdiğeri -

et! mizden ayrılmıyacağız. Olur mu? .. 
Didi bebeği karyolasının kenarına ko -

yarak kollarını Francine'in boynuna do
ladı. 

Genç kadın bundan müteessir olarak 
yerinden kalklp Arjantinliye: 

- Dinle sevgilim! dedl Bu akşam ba
na kaç lira vermek istiyordun? 

- Fakat .. Fakat bunu sonra konuşu -
ruz. 

- Hayır, şimdi söyle. 
- On beş lira.. 
- Pekala.. Parayı oimdl ver 
- Niçin? 
- Ver ve karışma .. , 
Franclne on beş lirayı alıp 

annesine uzatarak: 
kQçüğün 

YARINKİ NfiSHAMIZDA: 

Vapur bileti 
Yazan: ismet Hulüsi 

... ---·~~·----

Bir ihtiyar dağdan ;uvar:andı 
ve tildU 

Manisa (Hususi) - Salihli kazasının 
Çakallar mahallesinden 60 yaşında All 
oğlu Hüseyin Bozdağ eteklerinde kütük 
ökerken yuvarlanmış, vücudünün muh

telif yerlerinden yaralanmış, ve ölmüş
tür. 

. 
. ~ -- .. ·- ----...----- -

Nisan H 

. 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: i 

._ ________________________________________________________ . 
127 kilo yamalık kanaviçe 

1125 • ıskarta • 
1065 • • Çuval 

41 • • Çul 
8 • • Kıl çul 

I - Cins ve mikdan yukarıda ya:zılı sargılar pazarlıkla satılacaktır. 
II - Pazarlık 15/IV /938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da .Kabalnf Le

vazmı ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
III - Satılacak mallar Ahırkapı Bakımevinde hergün görülebllir, 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat pa· 

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona inüracaatlan nan olunur. cl767• 

AıWW 

I - CibaU :fabrikasında Ağustos 938 n ihnyetine kadar çıkacağı tahmln edilen 

(1500) aded boş bobin sandığı pazarlıkla satılacaktır. 

Il - Pazarlık 15/IV /1938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

llI - Satılacak mallar CıbaU :fabrikasında hcrgün görülebilir. • 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para-
1.ııriylc birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilin olunur. (1794) 

NııltıAI 

I - Likör Fabrikasında mecvud 35 adet müstamel fıçı pazarlıkla satılacaktır. 
II - Pazarlık, 22/IV /938 tarihine rasthyan Cuma günü saat 14 de K.abat;ış Le

vazım ve Mübanyat Şubesi Sa11ş komisyonunda yapılacaktır. 
III - Satılacak ınnllar, hE:r gün Mecidiyeköyü Likör Fabrikasında görüle • 

bilir. 
lV - İsteklılerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para • 

ltıriyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları iltın olunur. cl950• 

M: ·ı;:~· . ' . • '. • ~ ...... ,.ı·~ .. ~ 'llk/>ı ... 
,,. • 4 • ~~ •• ıT/f"ı -<t~ ... -, 

Sizi günlerce ıstırab çekmel1te11 kurtarır 
En şiddetli baş, diş, adale ağnlannı, üşütmekten mlltevellid 

bütün sancı ve nzılan keser. Nezleye, romatizmaya, 
kuıklığa karıı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 
icabında gfinde 3 kaşe alınabilir. 

f ' " . ,_ ·~ '. . ~ '· ........ ., >. .... "~~·· ,• ... , 'I. "''" ,rı; •. :i. "·-:;: .. ,,~ . i ' ;>.. 00 •1 ! ... _ ' . .~... . "": l "':. · .. ·: • ~- . . "'JI'{ .. " ... ~ ••• ~- ...... ~ "" ... - • ' •. ,• - • • ~. 

c::::: -= Son Posta'mn edebi romanı: 
başladı - iki gündür geleı.nedim .. işler.im söylememişti? Kendi de bunu tahlil e- ,artık yat, yorulacaksın! 
çoğaldı. demiyordu. Bir tehlike, bir önsezi Mü- Siret, ceblerinde bir şey arıyarak çı-

Celi1e dudaklarım ısır rak susuyor- nire aid kısmı söyletmiyordu. Bu isim, ,kardığı krrmızı kağıdlı çikolatayı has-
40-

h, Şu 
du. içinde bir üı küntü halinde tortularu- ta yavruya uzattı: 

Genç adam dikkatle bakarak: yordu. - Al yavrum .. 
- Ne oldu Celile? - diye end'şeyle Siret, elindeki paketleri konsolun Çocuk, çikolata kağıdını açarak sedi-

sordu - sen ağlamışsın, gözlerin k•pkır- üstüne bırakmıştı. İki genç dalgın dal- rin üzerine uzandı. 
mm! Yoksa .hastalarımız...... gın konuşurken, hasta çocuk yavaşca Genç adam, konsolun önünde bir şey-' 1 

- Celile gölümsiyerek genç adamın eli- yerinden kalkarak paketlerden birini !erle meşgul görünmek isteyen genç kı-
ni tuttu: açtı: zın omuzlarından tutarak yüzünü yü-

uhitUn ---Yazan: Nezihe 

Hep beraber yukarı çıktılar. 
Aradan yarım saat geçmeden bütün 

hazırlıklar yapılmış, hastalar sedyele
re yerleştirilmişti. Celilenin gözlerin
den sessiz yaşlar akarak bitişik komşu
YB rica etti: 

- Ben ann('mıe halamı yerleştirip 

eve dönünceye kadar küçüğün yanın
da kalınız ... 

Celile iki s~at sonra evine döndüğü 
aman, mahzıı!l olmakla beraber, de

rin ve geniş bir sükunet duyuyordu. 
Hastanenin ıkı valaklı, geniş, temiz ve 
havadar bir odasına yerleştirilen sev-
ı ı hastalarının maneviyatları düze

lince kederli 'p 'lluk yüzlerine hayatın 
rengı gelwic-ti nrorhal yanlarına gelen 
'!iller yüz'ü. n i~fik tavırlı iki doktor, 
m.ua)•eneler'nı ntıarak, genç kıza kud
ret verici bir '"rrid vermişlerdi. 

Hele başh l M. muztarib yüreklerin 
eıl ı ını keşf ıı. harikulade bir in

sandı. Ona bır .,.,da alışmamak, inan
mam.ık kabil değildi 

Celile hastaneden çıkarken sevgili - Hastalarımız iyi, üzülme Siret! - A, şeker, şeker getirmiş Siret a- züne çevirdi: 
ve kınk yürekli hastalarını kurtarıcı - O halde niçin ağladın? ğabeyim ablacığım. - Celile, Celileciğim, gene mi ağlı-
şefkatlerine bıraktığı, iyi yürekli, merd Genç kız Siretin elinden çekerek İkisi birden küçüğün sesine döndü- yorsun? 
bakışlı doktorlan düşünürken gözleri- merdivenleri çıktılar. Her zamanki iki ler. Siret kızararak kalkıp paketleri aç- - Hayır Siret, ağlamıyorum. 
nin önüne klübdeki Münir bey gel~yor- yatağın yerlerini boş görünce genç a- tı. Yanın okkalık şeker kağıdını bağlı- - Cellle, sevgili yavrum benim! O-
du. Eğer o olmasaydı, zavallı hastalan dam hayretli bir ıztırab nidası.çıkardı: yan sicim yaldızlıydı. İki francala da zülme sen! Göreceksin ne kadar mes'ud 
bu saadeti nereden bulacaklardı?.. - Ay, bu ne?! beyaz ve ince bir kağıda sarılarak dile- olacağız ... Ben şimdi başmuharrir ol-

Genç kız içine garib bir ürküntü ve- Celile, sapsan kesilen gence yalda- ketle, muntazam bir paket yapılmıştı. dum .. dünkü «Hakkın Sözü• gazetesini 
ren 0 acaib bakı~ı unutmuştu. Saf yil- şarak ellerini omuzlarına astı: Artık toz şekerle beyaz fakat gene okudun mu? 
reği, ona bu ümid ve sükOnu temin e- - Gözlerime bak Siret! Eğer bir fe- mahlut undan yapılmış francala lüks Celile, elile saçlarını arkaya iterek: 
den adama karşı sonsuz bir minnetle laket olsaydı ben güler miydim? eşyadan sayılıyorlardı. Siret utanan bir - Okumadım - dedi - daha doğrusu 

- Ne oldu öyleyse? Çabuk söyle Ce- eziklikle: okuyamadım. 
doluydu • lile?l - Hastalar için biraz da tereyağı ge- - Hakkın var Celile, vakit bulnına-

Celile kard~inin masum ve nöbetli - Hastalarımızı hastaneye kaldırdı- tirmiştim. - dedi - ve küçük bir paket dm değil mi? 
gözlerile kendisinden birçok şeyler is- lar. açt1r Küçük hasta paketleri açmakta Genç adam cebinden iki gazete çıka-
teyen suallerine cevab vermeğe çalışır- _ Çok mu ağırlaştılar?!. Sirete yardım ediyordu: tarak, kendi imzasını taşıyan başmaka-
ken sokak kapısı çalındı. _ Hayır;tam tersine ikisi de yakın- - A, bak ablacığım. Bunda ilzilm leleri gösterdi: 

Genç kız gelenin kim olduğunu ka- da iyi olacak.. öyle güzel, temiz bir has- var .. bundıı da şeftali. Ah, ben şeftaliyi - Dündenberi başmuharrir oldum 
pının çalınışından anlamıştı. Güzel yü- tane, öyle güler yüzlü, şefkatli doktor- ne kadar çok severim! Abla, bana has- Celile. Düne kadar fıkra ve hikaye ya
zünde tatlı bir heyecanın pembeliği lar ki .. otur da sana anlatayım Siret. tanedeki gibi bir komposto yapar mı- zıyordum. Şimdiden sonra başmaknle
dalgalanarak kapıyı açtı. Celile bu iki gün içinde yaptıklarını, sın? leri ben yazacağım .. dün cHnkkın Sözü• 

Elindeki paketlerle içeri giren yor- klilbe mUracaatini ve oradan gördüğü Celile nemlenen gözlerini Sirete gös- kaç tane satıldı biliyor musun? Bir ta· 
gun yüzlü zayıf bir genç: yardımları anlattı. Fakat Münirden as- tel'memek için ayağa kalkarken: ne bile kalmadı. Gazetenin sahibi iy 

- Beni affet Celileclğim'· diye s5ze la bahsedemedL Niçin her §eyl açıkca - Yaparım küçüğüm, yaparım.. sen btr arkadaştır. (Arkcı.sı var) 
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" Son Pod• rm macera romanı: 87 

'I şa eden idam olunur!·., 
Alım satımda pazar 

usulü kaldırılıyor 
Harb anavı casustan arasınaakl mücadele 

Vielopolska, Litvanyalının başını yerden kaldırarak nefesi kısılmış gibi mosmor 
t>lrnuş yüzüne korku ile baktı. Bir taraftan elile kalbini dinliyordu. Birdenbire, 

" Yaşıyor f Yaşıyor 1 " diye bağırdı 
ha Dıye bağırarak koltuktan fırlayıp 
b basının üzerine atıldı. Litvanyalmın 

HilkOmet, hayatı ucU?Jatmail için tcd-, den birinin halledilmekte olduğunu gô
kikler yaptırırken bilhassa perakende sa- rccektir. 

~şını Yerden kaldırarak neresi kısılmış 
gıbı mosmor olmuş yüzüne teHişla bakı
Yordu. Bir taraftan elile kalbini dinli
Yordu. Birdenbire sevindi: 

- Yaşıyor, yaşıyor! 
~· liak"katen baktım Bu asm krizi de-
6ıld" . 1

• Lıtvanyalı bayılmıştı. 
k lierifj ayıltmağa çalışırken Vielopols
ay:ı izahat veriyordum: 
- Fırtınaya tesadüf ettik. Siz uyu· 

ıordunu1h Çok pençeleştik. Fırtına bizi 
elernenk sahillerıne attı. Babanız u

~andığı zaman olanı söyledim. Holanda 
~~e~nde bulunduğumuzu söyleyince, 
d ·hnıyorum niçin, pek müteheyyic ol-u. 
di VielopoJska, gayet esrarengiz bir en
Şeyle: 

tışlarda pazarlık usulü ile halkımızın da-ı Bilirsiniz ki, bir müşterinin en psikol?· 
imi surette aldatılmakta olduğunu tesbit jik düşünce ve hareketi satın aldığı Jıer 
ettirmiştir. Memleketimize gelen ~y- hangi bir malda aldanmamış olnu kıır. 
yalılar da pazarlık usulü ile aldatıldıkla- Aldandığını hisseden bir mu~terı bu kc~
nnı anlayınca ticari ahlakımız hakkıntla fiyeti kendisine yediremez. 1'.!uhnkk k 
iyi intıbalarla ayrılmamakta olduklarını surette kabahatı satıcıya vuklcr ve bu 
gizlememektedirler. yüzden kaybeden de satıcı olur. Çtınku 

Hükümet, ticari ahlakı bozan bu halin 
ortadan kaldırılmasına karar vermiş ve 
perakende eşyada maktu satış hakkında 
bir kanun projesi hazırlamıştır. Projeye 
göre pazarlık yasaktır. Satılacak mal ü
zerine etiket konacak ve bundan ıışağı 

veya yukarı satlş yapılamıyacakur. Bu
nun aksine satış yapanlardan ağır p:ıra 
cezalan alınacak ve tekerrüründe bu ce
zalar iki misline çıkarılacaktır. 

müşteri bir daha aldandığı mıiessesed n 
alışveriş etmiyecektir. Bun•J nazan iti
bara alan özü sözüne uygun birçok. mü
esseseler sırf pazarlık usulü ile y~p
madıklnnndan müdhiş surette ka1.an
mışlar ve işlerini yollarına koymuşlaroır. 
Bunun aksi de vardır ki, bu da o mmt -
kada bulunan diğer müess selr>rin ayrı 

meşru rekabetleri yüzünden birçok ciddf 

eli.- Oh! Holanda üzerinde miyiz? de-
Amsteraam amele mahallelerinde eski, küçük bir oteldi 

- Evet, Madmazel Vielopolska. leınenge inmesek, başka bir yere git- vanyalı adeta büyük, pırıl pırıl bir şeb-

Bu kanun projesi piyasada çok müsaid müesseseler pazarlık yap:n2m;.k yilzün
karşılanmıştır. Bu kanun memlekeıimiz- den kaybetmişlerdir.Ekser Avrupa §Chlrlc 
de ticarl ahlakı kuvvetlendirecektir. Eş- rinde maktu fiatlarla alışveriş yapılır ve 
··:::ıın (gerek yiyecek ve gerek giyecek) sırf müşterinin memnuniyetini cel t .. 
toptan fiatlan malfun olduğundan meşru mek için peşin para ile .~atış dolayıcJle 
bir kar zammile perakende maktu fiat- % l nihayet % 2 bir iskonto yapılı"". 
ların tcsbiti, keza kontrolü de güç olnıı- Ben şahsan bütün ticaret hayatımda 
yacaktır. Ticaret odaları ve belcdiyelrr iş yaptığım gerek seyyah, g2t ek yerli 
bu kontrolü yapabileceklerdir. müşterilerden hemen hepsinin pauırlık-

- lrlandaya gitmiyor muyuz?.. sek, kabil değil mi? ri değil, korkunç hatıralarının yılanlar 
- Mümkün değil. Ben kat'i bir tavırla cevab verdim; gibi kaynaştığı karanlık bir tünele giri-
- Nereye gidiyoruz?.. - Maalesef, Mösyö Mi~el! Zira ben- yormuşuz gibi otomobilin içinde. otur-
~ Buraya ineceğiz._ zin bitmiş bulunuyor. Bundan ba~ka duğu yerde, daha ziyade büzülmüştü. 
~V.~elopaJska esrarengiz bir bakışla fırtına makinede de mühim arızalar (Arkası var) 

Gerck yerli ve gerek ecnebilerle mua- tan nefret ettiklerini, maktu fiatln ahş
mele yapan şehrimizin tanınmış bir tüc- verişten memnun kaldıklarını gcirdUm. 

~~~rne baktı. Fakat hiçbir şey söyle- yaptı. Amsterdamda karaya ini? maki- ·-----
can ile görüştük. Bize dedi ki: Şunu da kat'iyetle söyliy('bilirim ki, 

İı ~·sustu. . _ .. neyi de tamir etmek mecburiyetinde- Çanakkalede 
d ~ k defa bu esrarengız yuzlu kadına yiz. Irlnndaya, belki de artık denizden 
d ogrudan doğruya bir sual soruyor- gideriz. piyango talihlileri 

Um: Bu cevabım Litvanyalının titremesi-
la;- Madmazel yielopolska, ad.eta :Ho- ni daha ziyade şiddetlendirmisti. Beni~ 
k dada karaya ınmek mecbunyetınde bu kat'1 tavrım üzerine Vielopolska yu
~ alışımızdan endişe ediyor gibisiniz., züme dik dik bakmıştı. Şimdi ikisi de 

c- Bahsettiğiniz kanun projesi hiç • pazarlık yapılmıyan bir müPssı-:sedC'r pa
şübhe yok ld, esnaf ve tücca':' arasında zarlık edemediği için bir şey sntm nl
en büyük memnuniy"'ti uyandıracaktır. ,mnyıp ta adetli kırılarak ayrılnn mi.işt -
Zira memleketini seven, iktısadi refahı- riler muhakkak surette bı'aharc o mu
m istiyen ve bu yolda naçiz bir vasıtı.sı css scye dönmüşler ve en devamlı müş-
olarak çalışan tacir en büyük derdlenn- terisi olmuşlardır.• 

0
ksa, Holandaya g~lmenizde bir mnh: susmuşlardı. Yalnız, Litvanyalı zaman 

2\Jr rnu var, korktugunuz bır şey mı znman, gayet büyük bir ıztırabla, Vie-
\ıar? k ·· ·· b k -· ·· lopols anın yuzunc a ıyor, sonra goz-

'Vielopolska birdenbire heyecanla: }erini önüne eğiyor, titremesine devam 
- Hayır, asla!.. dedL ediyordu. 
- Fakat bilhassa babamz bunu öğ- Vielopo1sknnın gözleri, tekrar o taş 

~nince, görüyorsunuz ki bayıldı. gibi
1 

hareketsiz ve cansız halini almış-
- Olabilir .. olabılir .. bur~da ~ok e- tı. Bu garib Litvanyalı ile garfü kızının 

~hn hatıralan geçmiş oldugu içın bn- müdhiş bir esrar altında titrcdiklerine 
aın Holandaya gelmek istememekte zerre kadar şübhem yoktu. Hatta, he-

llıazur olabilir. rifin şu halini görüp de bu müstekreh 
- Ne çare ki burada karaya inmek ve eğri büğrü et parçasından ibaret 

l'necburiyetindeyiz, Madmazel Vıelo- meş'um adamın bir cani olduğuna bile 
:sk~! Fak~t, rica ederim, ~ana evv;ı- j yemin edebilirdim. Fakat her ikisinin 
h n soylemış olmalısınız. Eger bu elım de dünyanın en büyük esrarının giz1i 
b~lıralardan size düşen herhangi mes'ul 

1 e11~rle boğulduğu bir memlekete ~eldi-
ı:r Vaziy ı· · H l d · Jn • e mız varsa, o an aya gır- ğimizi ev:rivaki halinde görerek ağızla-

•a enızde her hangi bir mani mevcud- n kilidlendiği şu sırada ağızlarından 
'i.i· fazla bir şey almanın mümkün olmıya-
ıeJopolska, ayni tavırla: cağını da pek güzel anlamıştım. Esaı:;en, 

- Asla! ... dedi. kim bilir nasıl alçakca entrikalnra kur-
Bi - Madrnazel Vielopolska! Affeder- ban gitmiş olan biçare elektron mi.:hen
r lliı.. size bir şey soracağız. Elim batı- disine mezar olmuş yerler üzerinde do-
~larınıza temas ettiği için sizi mütees- Iaştırdığım zaman, bu çeneleri ki:idli 
•ır edecekse de... baba kızın esrarını nasıl olsa söyletece-
'1aVielopo}skanm gözlerini yavaş yn- ğim hakkında içimde garib bir emni
de ş açınakta ve göğsünde hınltılnrla yet vardı. 
tı.ı~ derin nefes almakta olan babası- Bir cani'yi, ciyanetin kanlı hatmıla
g(iı;··a~çlannı oğuştururken, ben~ _bu n bulaşmış yerler ~zerinde. vak'a ye
So uın Uzerine titrediğini hissettnışbm. rinde söyleten o vıcdan hummalarım 
ba~a derece endişeli bir halde yüzüme çok i;i bİliyorduın. Her h_alde baba kız, 
-1!~: . elimden sırlarını vermedı~ce ky1akdaları-8lbi? .oır şey mi soracaksınız? dedı .• ne ru kolay kolay kurtaramı~aca · ar ı. 

··· Amsterdam'a yaklaştıg!mız zaman 
du~~i bir nıerakla soruyormuş gibi sor- bizi takib eden tayyare birdenbire gö

rünmez olmuştu. 
J0 ':'. l{uzurn, amcanız zavallı mühendis 
~~o hangi şehirde öldürülmüştü? 

lia ıeı0Polska heyecanından yutkundu. 
..:_retıe Yüzüme baktı: 
_ A.lrnelo'da ... dedi. 
_ Ahnelo mu? ..• 

nilın·Evet .. Alınan hududuna yakındır. 
_ 

1Yor muydunuz? .. 

0 liaYlr .. Holandayı hiç bi1me!11. 
Yalı ~tahk gözlerini açmış olan Lıtvan
ltnıa tnleıneğe başlamıştı. Onu ~erden 
Qe ltıra:rak göğsü bağrı açılmış bır hal
itası ol~u,ğuna oturttuk. Vielopolskn, .. y~
)orın kurklü paltosu ile, son derece uşu'd uş gibi titremekte olan babasını 
du eta bir çocuk gibi sanp sıınnalıyor-. 

Olanda sağ salim bir halde geldiği
mizi gördıekten gelen bir heyecanla ba
na konuşma borusunda: 

- Amsterdarn! ~ 
Diye bağırdığı zaman, ben, _dogz:ısu, 

dünyayı karanlıkta korkunç bır b?~u~
mayla çalkalıyan müdhiş sırların uzen-
ne inecekmişiz gibi titredim. 

Fakat Amsterdam tayyare meydanı-
. ·p de otomobDle genis ve munz-na ını - k 

zam şehre girinceye kadar - baba ız, 
hiçbir şey söylememişler, egızlarınd?n 
tek bir kelime çıkarmamışlardı. Lıt-

Maden istihsa!atımız artı} or 
1 Memleketimizde maden araştmlma~ı
nn büyük bir hızla devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan araştırmalara gö
re yurdumuzun madencilikte en zengin 
§Ubesini kromun teşkil ettiği anlaşılmış
tır. 

Memleketimizde ilk defa krom Bursa 
ve Kütahyada keşfedilmiştir. Ihracat 
kısmından da en verimli mıntaka bura
sıdır. % 45-52 cevherlidir. 

Es1iişehir mıntakasındaki krom maden
lerimizin senelik istihsalatı da artmı<; ve 
40 bin tonu bulmuştur. Denizli ve Tefen
ni mıntakalarına gelince maden tedkik 
ve arama enstitüsüne göre madenlerin 1 

Tayyare piyangosunun son keşidesin - krom muhteviyatı aza.ml ydzde 54 ü bul
de 20 bin liralık büyük ikramıye Çanak- maktadır. Marmaris mıntakasındaki is
kalede 7 ortağın aldıkları bir bilete çık • tihsallit senede bin tonu geçmektedir. 
mı~tır. Bu yedi ortak biletlerini piyango Fethiye ve Köyceğiz mıntakalanndaki is
ve gazete bayii Etem Yalçından almış - tihsalilt ise çok ehemmiyet kesbetmiştir. 
lardır. Bu ortaklardan dördü Hasan Cevher nisbeti % 40-50 dir. 936 senesin
Özay, Hüseyin Kızoğlu, Behçet Kılıçer, de burada 112 bin ton istihsal edilmiştir. 
Salih Çakırdır. Resimde bahtiyar ortak- Bunun 85,067 tonu ihraç olunmuştur. 
lar tayyare bayii ile birlikte görülmek • f Antalyada senelik istihsaHit bin tonu 
tcdirlcr. bulmuştur. Golcman ise Ergani havnli-
--~··- sinde en büyük madendir. 937 senesindP.-

R • ı·ı Z b t ki istihsalfıt 50 bin tonu geçmiştir. 
esım a ı a T .1• .d . 

1
.
1 

d 
h.k A • • eşvı u sanayı en ıs ı a e 

ı ayemızın eden müesseseler 
hal şekli 

Blllrsinlz ti, otomobll radyotörünün 
üzerinde blr yuvarlak vardır. Bu yuvar
lağın içindeki ok.la, suyun harareti nnla
§l]ır. Otomobll bir müddet yol alınca, o
kun ucu, normali işaret eder. Makine du
runcaı, ayni işaret (soğuk) noktasına 

doğru iner. '1 numaralı resimde gördü
tümüz gibi, üşfitucü bir rüzgtu· radyatö
re girmekte idi. Halbuki, iki sevgtl! en 
aşağı, dört saattenberi ölmüş bulunuyor
lardı. Binaenaleyh Pendelbörl vak'a ma
halline gelince, radyatördeki su buz 
kesilmiş olmalıydı. Halbuki 3 numaralı 
resimde gördüğümüz gibi, ı,aret suyun 
normal nziyette olduğunu gö.c;teriyor. 
Binaenaleyh, miifettlşln hakla vardı. Bu 
bir cinayet 1dl. Ve bu otomoblll, üçtlncii 
bir şahıs idare etmiş ve vak"a mahall1ne 
Pendelbörı gelmeden önce getlrmlş, bı
rakmıştı. 

== 

Teşviki sanayiden Jstifade eden milf's
scselcr vergi ve rüsumun tahak~ukuna 
aid bnzı muameleleri yapmadıklarından 
vergi ve rüsum muafiyetlerinden mah
rum edilmekte idiler. 

Teşviki sanayi kanununun 31 inci mad
desinin te!sirile bu mesele halledilmiş ve 
alakadarlnra bildirilmiştir. Buna göre 
vergi ve rlisum muafiyetlerinden fstifa

ı 'de eden sınai müesseseler bu vergi ve rü-
sumun tnhakkuk tarzına aıd muamelPle
rl yapmadıkları takdirde yalmz kanun
.da yazılı ce1.alara tabi tutulacaklar; f&
kal vergi ve rüsum muafiyetlerinden 
mahrum bırnkılamıyacaklardır. 

Pamuk istihsalatımız çoğaltı lacak 
İklnc1 beş senelik programdıı nıühlm bir 

yer r(lan pamuk zer'lyatının 1nk1 l\fı için 
pamuk mıntakalnrında çlftçllere Akala ve 
Klevland tohumlan vertlmlştır. Yeni beş se
nellk programdnkl heder senevi 500,000 bal
ye p;ımuk istihsal etmektir. 
Pamuğu yalnız sanayUm.lzln lhtJyncı için 

değll ayrıca kfilllyetıı mlkdarda harice scvke
dllebllecek bir madde hallne getlrmek de 
programın hedeflerinden en mühlnımlnı teş
kil eylemektir. 

1 

ca~rada sırada ıslak ıslak ışıldıyan k~
~t·kan gözleri benimkilerine tesaduf 
ltu 

1 
ce herif gözlerini müdhiş bir kor

de Ytl~ hcrnen yere eğiyor ve daha ziy.rı
'-'a ıtrerniye başlıyordu. Nihayet Lıt
l'a~Ya~ı. fideta çeneleri birbirine vura
()('~ Yllıüme bakmağa cesaret edeme-

Romanyah tuccarlarm adresleri 
G . Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, bütün Romanya ile !knrl muamrJelerin ko-

rıp, h l d• d• • !aylıkla yapılmasını temin için Roman-ağrı, sızı ve sancılan der a ın ırır. ;yalı tüccarlann hepsi adreslerini Ticaret ' ' Araba .. ncaba .. diye kekeledi. Fe- '
~---.;..•••••••••••••""~~-..~ ... •-•"'- Odasına ve Türkofise i öndermi§lerdir. . ' 

Yeni ticaret kanunu projesi 
Yeni ticaret kanunu pro1e:rlnı hazır] ~ 

makta olan komisyon layıhanın cticnri 

mümessiller kısmı> na kadnr gelmiştır. 

Bu kısım yakında ikmal edılerek İktıs3d 
Vekaletine gönderilecektir. 

...- -A nkara Borsası : apanış 
Hatları 13 - 4 . 1 j 38 

ÇEKLER 

AçıdJ Kapanış 

Londra 62d. 628. 
!'{n-Yota o.79'.lıY.d o.7910 
Parll 2ti,2ilö 25.20~ 

MlJlDO ııı.<.ıooı ll>,06l!O 

Brat.HI 4,7v..:5 4,7072 

AUna 87.4.1~ 67,0'l2.S 
Cennn S.4408 S,4470 

8ofJ& 63,69 2 63,6942 
Amaı.rdaa ı,-tı.o 1,4272 
p_, 22,•l ~.73 

vıram -. -. 
Ma~d 12 73Si 12.7.SSS 
BerllD ı,97"6 ı.9121 

vuecna 4 20 4 20 
Budapeftıe 3.:ı~ıo S.!>StO 
BOtl'ef 106 2ı J06 21 
eeııract S4.6J37 M,6JS7 
Yotobama 2,tki 2 2.8842 
M Olk OY& 13 •• :tö 2S d~C 
Btokholm s '69 s.09 

ESH A M 

Açıuı Kapaıuı 
Anadotı1 em. • eo 
peıln - -
A. em. • 80 ndıll - -
BomonU • Nektar - -
A.&Ian Clmtn\o - -
Merkn bantuı 98 fıO 98 ac.. 
it Bankalı ll fJ() 10 60 
Telefoıı b 6J -
l\Uhat Ti Detıı. ı:c '" -
Şart Detırmtııl l 111 -
1'ertoa 7 -

tRTİKBAZLA B 

Açılıı Kapıwı 
TQrt bom 1 pef1n 19 4i) 19 tiO 
• • J Tad~ll 19.475 19,G() 

• • D ndeı . - -
TAHVİLAT 

Açını haJ>&llll 
Anadolıa J pe. - -• 1 Y&dlD - -• n pe. - -• il Ya. - -AD&dohı mO.. ıı-t1J1 - -

P ARALAR -

1 
A...ı; Sabş 

l Tara aıtuu - -1 Banknot OL a - -
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Son Posta'nın tarihi tefrikua: 80 

ÜÇ BOZ ATLI 
Yazan: Ziya Şakir 

Haı b aleyhinde bulunanlar, camilerin önünde toplanarak bağırıyorlardı: "Binlerce 
kişiyi clü.ne sürüklemek isteyen Yusuf Sofunun kafasını keselim, Timruun önüne 

atalım. Böylece kalemizi katliamdan kurtara!ıml ., 

Nisan 1~ 

SPOR ~!?31 
.~=~~ 

• 
lzmir at yarışla~ı 

Bu hafta yapılan müsabakalar .çok heyecarıll 
oldu. Yarışlarda on bin kişi bulundu 

Ak~rna doğru, ufuktan gene bir bü- hatta, bütün ordunun karşısmcıa Terli kumaşlarından bir entari, ve omuzla-
yuk o:lay zuhur etmişti. Bu alayın or- etmenin çaresini buldum ... dedi. J rından topuklarına kadar .sarkan kıy-
tasında ren ar('nk kumaşlardan seyyar e J mettar bir kürk ile çadırın önüne çık-
bir çadır görünmekte idi. Gece gelen heyet, sabah nD.lllazından mış, <iinlemiye başlamıştı. 

Kalenin buyuk bu:~~.nda, neyanları~ sonra, cevab almak için saraya gelmiş- Yusuf Sofu, Tlınuru görür görmez, 
orta ında dura ak butün bu heybetli }erdi. Yusuf Sofu, kuvvetli bir zırh giy- üzengilerinin üzerine kuvvetle basarak, 
man1 rayı der.n bir hayreti~ _temnşaya 1 m~; tepeden tırnağa kadar siliıhlannnş ı' en gür sesile tekrar bağırmıştı: 
ko~ u an Yu.,uf Sofu, parmcı.gının ucu olduğu halde kendiler.ini kabul ederek: - Ey Tımur' Burada bir.birine düş-
ile bu garib CJc;mi g·ö~tererek: _ Hiç telaş etmeyiniz. Ortalı'iın ta- man .?lan, başlı~a iki kişi \•ar. Biri, sen-

- Acaba, bu nedir··· mamile .ağarmasını bekleyiniz Timur4 sin. Oteki de, ben ... Bizim düşmanlığı-
~edı. d d S 00- ..ıı .. ler·ru· sı- aklından geçmiyen bir muamcleb·e ma- mızın yüzünden, bu kadar ehliislam 
1. anın a uran an ga, ~ 1 k 1 k B" ük' b" h' b da k !kinci ya.-..tan bir intıba ve Bayan Sabiha Gökçen yart§!an takib ederken~-' . ruz a aca . uy ır ıca ve ne - anının dökülmesine Allah razı olur 'oy• "" 

karak ~vab verdı: met içinde, ordusunu toplayıp kaçacak. İzm1r musust> _ İzm.1ı1n ilkbahar at ko- KomJsar ve Özdemır fırsattan JsUfadeyle .J 
- T.ımuru~ arabası ..• Hasta veyahud Gidin, büyu"k burcun üzerinde beni mu? Gel, peygamberin sünnetini icra şuları, her sene olduğu gibi bu sene cı.e bil- geçIIU1Jlerd1r. Bu 'koşunun bUhassa son af 

l orgun oldu u zaman bununla. sefere bekl . di b , di edelim. Seninle ikimiz, yalnız başlan- yük bir rağbet ve alfl.ka içinde devam edl - metresi baştanbaşa heyecan ıç1nde tıı. 
k 1 d eyın... ye, ceva ver · mıza ka~ı karşıya geçelim .. Merdce ve ~r. Bu hafta, bilhassa Türk ve ecnebi ha- edilmiştir. _., cıkar. Seksen at oşu u ur. ~" ,.,. .. _ .... 1'"• 

· h b t H k · d · bir merak almıştı. k k -b · · el E- ynnlann san moda spor kostümlerlle bahis uzdemlr dizerlne bllet alanlar ne-..- ·1 Herkesin gözleri, büyük hır ey e - er esı, erın er e ce _ ı:ıu arezeye ~1:ş ıı:ı. ger 
1 
ıneydanıncıa dol:ı.şma>ar1 çoJt cazlbtı. Ko- nılmışlarsa, Komısar için pl~e aID.nW , 

le sürüklenen o muazzam seyyar çadı- Büyük burcun üzerine gidereh, orada ben maglub olursam, butun tantım1 ve şud:ı on bin tifi hazır bulunmuştur. ıİzmlrde o .kadar aldanmışlardır Çllnk:ü Konıısar; 
rı takib etmekte idi Ve herk~ der.in Yusuf Sofuyu bek.lemiye başlamı-:lnr- 1 saltanatımı sana ferağ edeceğim. Yok, bulunan, bayan Sabiha Gökçen de seyirciler Ub gelmiş, fakat plA.sesl fazla btr kfır t 

bir hayret içinde di. dı. eğer sen mağlUb olursan, .çekil git. a.rasmda bulunuyordu. edcmeınlştir. ttJI 
Hatta, Yusuf Sofu bile uzun uzun i- Yusuf Sofu, çok geç kalman'ıştı. Or- y ' f S f b - b M t - Üç yaşındaki yerli yarım kan İnglllz 1ay- İngiliz .at IVe Jasraklannın 'iştirak e dl 
. . · d'. - • . ku tı· b' USU O unun, agrra agıra yap ıgı lann:t mahsus o1an 'llk koşuya beş bnyvan handlkap ko§USU da çok güzel geçntUlO° 

cmı çekerek z.hnınden şun~arı geçır ı. ı talık .agarır ag~rrn~z, v:'.'e ı ır mu- bu teklif, büyük burc.un üzerinde toP; girmiş ve tahminler hUUına Ltik:sbar k:a- Dandinin ayağındaki arıza yüzünden ~.,ruıt 
- Bu, ne aıamet.. ne ihtişam?. Koca harebe atına bırunış oldugu ha1de ge- Q h Tk hh :ı 

1 
.. I zanmıştır. I.ıüksbar Kayan hanla heyecanlı şuya iştirak edememesi Sönenderln Y"":," 

k d b .. "kl"k ek 1 k kad k1 ıanan a. mura asıarını sur arın u- d ..... ı> .. '·1mur!. Her .şevde u ret ve uyu u ler , sur arın enarına ar ya a~- . . • . ' . bir surette boğu§IIluştur. gilldı.irmüş ve kazanmıştır. Rökoro a w 
1 österi •or ..• Davullarının, borularının mış .. ellerini boru gibi ağzına dayıya- zermdekı askerlen ...Je bılhassa Timur H.aııs kac İngiliz .kısrakları kcışusunda Arnb nt ve kısrakları koşusuna dotuz td,ıi 

· 'Jb'J b b k H l ·· ra- ı.. ordusundaki Mogol askerlerini derm Sprın;J Purt Andıranı gerJde oırnkarak bir vnn iştirak ıetmı, "'e netice bir ;ok ki~.11 
en ı e, am aş a... e e şu, SU\ ra~ ... 'f kll kn t Alt ı '" kut "ft al ""'atmuttır .Mesafenill 7' . . - ·a bir hayrete garketmişti Ve bütün göz- ı;ogus ar e zanmış ır. ı ıayvanın Mi- su u .ua.Y e uı;r ~- . 1 .!r ... Koca hır kıt'a, bır tek s~zle, a ~- - Ey Timur! Ben Yusuf Sofu .. sana, . ., . . .

1 

't1rak ettıfl üçüncll koşu, günün en heyecan- metre oluşu netice üzerinde müesslt 
ta b ı tek atlı gibi hareket ediyor .. bır bir teklifte bulunacağım. Bu tekliiım, 1 ler, _Tımura. ç~vn.mıştı. .. lı ko§usu olmuştur. 1600 metrem: mesa1e 1- mutı ve B. Sadık Ökdem'~n ca~·ı btrtncı/1' 
yı.lan gibi duruyor, koşu!.o~, kıvrılıy~r, Allahın emrine ve peygamberin sünne-ı .. Tı~ur •.. tı15bır cevab v~rnı~d~n, bu-içinde ,çıkışta :Esinle Flol'f~~~~r:1~ "!1~az da uçüncu olmuştu· 
1 ükülüyor ... Ben, bu buyuk kufüetın tine muvafıktır. Eğer Müslüman isen yuk hır sukunetle .çadıra gırmışti. Onun 

ahibi olan adamla nasıl başa çıkaca- dinle! Dinlemezsen, seni kafir addede- ~yl.~ ~rişini görenler; birdenbire BirF ener bahçelinin Harbiye Muhafıza 
gım?... ceğim •.. diye bağırmıştı. buyuk bır heyecana kapılarak: 

o böylece A düşünürken, Timurun a· Timurun çadırının etrafındaki mu- - Yazık! B!z. bu adama, bir kahra- açık mektubu nasıl yenildi? 
rabası ordugaha yaklaşıyordu. hafızlar kaynaşmışlar birkaç kere C'a- man nazarile !bakardık. Meğer, hiçbir ., k .. -'"' .,t 

Birdenbire bütün da\"ullar ve borular . '. ·· • .. d ğilın" • B" k k :ı:- il b ıF.enerbahpe kltlbti.nün ate.•ıU blr :t.aro.fdnn Ankara <Hususı) - An arauan 'llUJ.U ~ 
1 , r- dıra gınp çıkmışlar .. sonra# çadı.rıın o-, şey e ış. ır te ellllıe e ceva olduğunu hlldlren bir .ok:ızyucumuzdnn bir meye ıayrılnn iki kan:leı Mubatız ve Bal"", 

çalmıya baş am ştı. Ne kadar asıcer va _ nündeki meşin perdeyi ka1dı:rm!S1ar.ci!. vermeden çadırına kaçtı. mektub aldık. ye takımları bu hafta mllli kllme kar§il•f~ 
sa, bulundu.klan yerde durmuşta:·· sag Timur, arkasında m dantelli. !Hind (Arkası var) "Millı küme maçlan dolnyıslle Fenerbahçe mnlıı.rını yıı,ptııar. NeUıre mrvclce bıldlr~ııl' 
kollarını, Tımurun arabasına -dogru u- ille federasyon arasında çıkan thtilil'fın bu- gibi 2-0 Harbiye aleyhine sona erdL uar , 
zatını.şiar: l 1 fES1 ~ rr=\'ı ~ IR\ 1 yı.imcsı yüzünden şimdiye kadar üç maçını yenin bu mnğlübiyetlnin birlncl sebebi ~ 

- Yaşşaa .. vaşşaaaa .. yaşşaası.aa... Bir Doktorun 1 ~ A o l1 o ynpmıyan Fencrbahçenin, llğdekl -:ierece1erl lamın 'ikinci devrede (10) ltlşl oynaması ~..A 
b :1 l rd "Ö.Steren !ikstilrde pek ar ""'ıyıı düşmüş ol - buriyeUdir a!Uık:ırımın en iyi Sı:ilaçıı;t ~-

Diye baaınmya aşıamış a ı. Gu··nı··k .. ""6 1JcJnc" devr.ede ""uhnor.~ kalen''' F::.ıada ıeJ' Perşemb mnsından zlyadesile uzblen bu okuyucumuz, " .... a.ıu. \;J.')J __ ırJ 
Askerlerin arac;mdan ağır ağır geçen e ugün ·- proara.1 'Fcnerb::ıhçeyl sevenlere tercüman olnrak me vurdu, hfı.kem bunun üzerine pek ~ 

araba, çadırın yanına yanaşmış, araba- Ot 8 ftndan 6crfüerlnl anlatıyor 'Ve bir klüb t\şıkı sıfntue olarak Şerifi oyundan çıkardı. Saniyen sll ı1f 
nın meşin pcrde1eri kaldınlmı.'i, Timur - 14 - Nisan - 938 • Perşembe doğru yolu göstermef;e çalışıyor. top kcıntrolllnü güçleştll'ecek kadar çaın~ 
adırına geçer geçmez, etrafı :ralın kı- ~Oll haftaların J S T A N B U L Göndcrllen mekt.ub 2<1k uzun 01duğu için idi. Harbiye müdafaasının lüzumsuz .çı t 

ç t 1m tı • aynen ne§rlne ,Yerimlz mllsald Qlmadır:ından lan, !hafla.mı blrbhierlle !rtibatmzlığı ve ~..I' 
lıçlı muhafızlarla kuşa 1 ış Haslalıhlar,ı Öfle neşriy.atı: filkkate şayanı satırlımnı a§ağıda ynzıyo - hacim hııtt.ıru beslemek hususundaki JbJJ""" 

• 
YUSUF SOFUNUN GARlB 

TEKLİFİ 

Gece, Tirnur ordusunun heybeti bir 
kat daha artmıştı. 
Ordugahın her tarafında öbelt öbek 

ateşler yanıyor, kıvrıla kıvnla .semaya 
yükselen alevler, balkın korku ve deh
~etini artırıyordu. 

Harb aleyhinde bulunanlar, camiler
de toplanmışlardı. Yusuf Sofuyu, har
be sebebiyet vermekle itham ediyor
lardı. Hatta bazıla.n daha ileri gidiyor-
lar: 

- Binlerce kişiyi ölüme sürüklemek 
isteyen bu adamın kafasını keselim, Ti
murun önüne atalım. Böylece kalemizi 
katliamdan kurtaralım. 

Diyorlardı. Fakat, daha ağır başlı 
düşünenler, bu müfritlerin önüne geçt-1 
yorlar; 'kale dahilinde bir ihtilal vuku

Martın son haftalan lle nls:ın 'b:ı.şlangı
cı istanbulda ço'k lnt ve bilYük .hava :ta
havvllllt1le geçti. Zannediyorum :ki TUr-
4un dJğer bölgelerinde -de bu ınava .M'.bed
dillAt.ı aynen mevcuddur. Tabil bunun 
neticesi olarak hemen her tnrafta nez
leler. grlpler, anjinler ve battll. zatürre
eler mevcuddur ve devam etmektedir. 
Hemen "Şunu da arzedeylm ki ibllt.ün 1bu 
lıastalıklar büyük rınzaıar ve teh'lkeler 
pratmadan tyi olmaktadırlar. Hatt~ za
tür.reeler bile ... 
Bu mevsimde sabah Ue geı:e h:traretlerl 
arasındaki biiyüt farkları. r~Arlann 

'lstik:ameUertni '" ftddetını her <da'ktka 
gözönilnde bulundurarak ona eöre soka
ğa çıktığımız vakit dlklaı.tll ve 11htimam
lı bulunmalıdır. Bllhassa tiyatro ve 6ine
malardan, kahvehanelerden çıltıldığı va
klt bu hususa azamı derecede itina et-
melidir. Çünt:O. gördfiğümfiz a'türreele
rln mühiı:n bir kısmı buralardan JhtlYat.
sızca geceleyin sokağa çıkanlarıı aiddir. 
Aynca da yağmurdan ıslanmnmıyn 'a -
1ışmalt lftzımdır. Rutubetle ~k uzvlyet 
üzerine daha fena bir tesı!' y:ıpar. İhti
yatlı hareket edilecek gtinl"!Tdeylt. 

12.30: PlAJcJa Türk mus11ds1. 12.SO: Hava- ruz: ıert yenilmelerine Amil omuşLur. 
dts. ıs.cıs: Pl!lda Türk m11511ds1. 13.!0: Muh- Fenerlıahçe futbol klübüne açık Lfı.k:in .şunu da llAve etmelidir ki M~ 
teut pldk neşrıyatı. Harbiyeye kendi oyununu kabul ettırınlş r:f' 
Akşam neşrlyııtı: mektub ezlct bir oyun oynnmıştır. Muhafız oyar;.,_ 
18.30: Beyoğlu HalkPvt gös.terlt kolu tara- :Mlltt küme puvan cedvellnde düştü~lın son tan mllll kiime tcmaEiannaan ço'k !st1 tlJ 

fından bir temstl. 10.15: Spor mUsıı.habelerl: vazıyet, senl çok seven tarafdnrlannı beyü"k eıtlklerlni açı~ Cösterdiler. BUhassa 
Eşref Şefik. 19.55: ınorsa he.berlert. 20: Sadi ir teessür Jçlnde -bıraktı. Ben de bu te~lir hatları forvetleri mükemmelen besııyo~ 
\'C arkada,,ıan tar::ıfınıi:ın Türk ımusik1s1 -ve t~nde b1anlnr.dan blr.ly1m. Muhafız bugüne kadar on bir map pP 
halk oarlolaı:ı. 20.45: .ıınva ır :poru. 20.48: ö- iF.aka:t son günlerde dil§tüğiln 'Vaz'l_yet ıiize- on dokuz puvan almıştır. 

11
, 

mer Bıza tarafından uabc.a söylev. 21: .Ra- rine sana ka.r!1 .olan bu .ıalflka ve m:vgln1n Harbi.ye ise yedi maç yapmış on dört P, 
dife ve arkadn.§lan tara.fındar Türk musı- yavaş yavaş sorunekte olduğunu görı:r gibi van alnnıtır. [lk :balcşt'a Harbiyenin, ?.{# 
.ıtısl ve halk şarkıları, (saat Ayan). 2145: Or- dluyorum. lllluh 'kol'ktu~umu başıma seUr - ııza uamnn daha ıty1 durumda oıdufu ~ 
kestra. 22.15: Ajans lhaöerlorl. 22.ISO: Pl!ık- mesın -ama ben 'öyle gfuilyorum. eenl; lbenlm lürse de .Hru:hiyenin limdlden sonra~~ 
Ja sololar, opera ve oper~ ıparç<ılan. 22~0: adar sevenlertn blle &Czından: Istanbul Güneş ve Beşik~ maçları dilfil 
Son haberler ve ertesi günün programı. - Fener miruıs:ızlık ediyor . .Ne olursa ol- nlllürse yukarıki karan vermemelt 1wıııaı' 

sun .maça gelmell idi ti' 
At. dy""U !tlllU küme oyunları ısonunda :Ankara ına .ra .- - canını sanıc:ı _yenllse bile ne olacaktı? lkım1ıı.n ha:'kalım nne derece lllacaJtlar? tf 

Atına, 13 (Hususi) - Atına radyasu cu- Fener bu döner doner gene yener... t.a.nbul 1i~ tekımmın arasına girebU~ 
;martes1 günfinden tibaren muntazamı:uı ça- - Dotrusu &Y\P .ediyor. Harbiye maçına mt? .Bunu blze .bundan .sonraki hey~ 
a~acaktır. da gclml.yeceıtmı,... ,., öst kU 

- İzmlre de gitmemiş. Kred1s1n1 dilştlrQ- ma_v.ar g erece r. 

Ziraat Vekl1eti zat işleri 
muavint:ği 

'YQl'. Yank... Ne yapıp yapmalı gitmen ldl 

~e~:~. Fenerin bu lhar.eketlm ba§U. mAna lstanbul atletizm bayramı 
Bir de başka t.ıüb tara1dru1armın .s~ıe- Her sene bilyük bir muvaffaıciYe': 

dlklerln1 yazarsam hay.retten ağzın ııc1k kn- le yapılan cfstanbul Atletizm bayrB ... 
Iır. Ku1ağını blraz arkaya çevir de l\alckmda d ku · - b ıcattll' 
söylenen söilert; aleyhinde yapllan ded'ko- mmın> 0 zuncu senesı musa a ·df 

una meydan vermemek için halka SÜ- ı Cevnb isteyen okuyucularımızın po ta 
kunet tavsiye ediyorlardı. pu1n yoliamalarmı rlra edem. Aksi ult-

Nibayet, Yusuf Sofuyu harbden vaz- 1 ;__4l_nı_e_ıst_ek!_erı __ ıauıkabeleslı ____ tıı~lablllr~ .. • ·~~ 

Safranbolu (Hususi) - Ceza lhakiıril 

Refet Bulut, Ziraat Vekaleti zat i~leri 
müdür muavinliğine tayin edilmiştir. 

Ayni zamanda veteriner olıın mumailey
hin emrl gelıniştir. 

Hamile bir 1<adm içtiği ilAcm 
tesirjle öldü 

duları kendi kulağınla ışıt... işıt ae böyle seçmeleri bir Mayısda Robert KoleJ 
mfınnsız inadlardan vazgeç... yapılacalctır. _..ı!f 

Maçlardan kaçma... Kaçmadığlm karlt - Nihai müsabakalar sekiz May,ı;ır-
madığım bildiğim halde sana '(k::ıçma> dl- icra -edilecektir. 

geçirmek için saraya bir heyet gönde- --- ~ - · · • · · -- - -· • · · • · • · · - ·
rilmesine karar verildL Bu heyet, Yu- f l 
suf Sofunun huzuruna çıkarak Nöbelci 

_ Cihangirin ordusu kalemizi mu- Eczaneler 

yorum. Çünkü bir çok ıtıınselc«!n iızeı'!nde 
hflsıl olan kanaat budur. Aleyhinde bır pro
paganda vesile.si yaparak Ckaçt.ıl.. (korktu>, 

Soma (Hususi) - Somanın Işıklar k~ tteslr altında kaldı) dlyot'lar. Daha neler 
yünden Mustafa oğlu Ali Aydın metresi neler :söylüyorlar. Bunlan yazmatn btr türlil 

'hasara ettiği zaman, çaresini bulmuş; 
harbin önüne geçmiştin. Bu sefer de 
bir maharet göster. Bu büyük felaketin 
önüne geç. Yoksa, bu harbin neticesin
den, sen mes'ul olacaksın ... demişler
di. 

Yusuf Sofu, halkın bu galeyanından 
korkarak: 

- Bana, sabaha kadar müsaade edin. 
Size, yarın sabah namazından onra 
kararımı bildiririm ... diye, eevab ver
di. • 

1--:ı k:ı 25 1 d N . . !h cesaret etiem1yonım. 
:aa g-ece ınibetcl olan ecu11e1e1" '1fnlar- ı.ııUlll zı ıyaş ann ~ " eztrenın ıı- Bu vaziyet ıkarfısında .sana ~n ıtek blr 
dır: mile olduğu çocuğunu duşurmek maksa- vazife vardır. 0 da halkın aana k:l.r§ı olan 
İstanbul eilıetlndekller: dile ilaç vermiş, kadın ilacı yutmu:ı, fa- çılgınca sevgisini Juu'betmemek ve sarsma-
Aksarayda~ (Sarım). Al~mdarda: 'l ırrı kat zehirlenerek .ölmüştür. mat !çin maçlara; ne 1era1t dahlllnde olur-
Aslm). Beyazıdda: <Asador). &mat:ya- Su .... 1u Mehmed vakalanara'k adliyeye sa ıolsun 1şt1rl.k etmek ••• 
da: (Rldvan). Emlnönünde: (AmUtasya). ~ .r """l"·b ol ,._ .... k a d "' 

teslim edilmictir. ?ıl1.:ır. ... san u.. ~yanı yo • P<>t' ur uu .• 
Eytıbde: <Arlf Beşir~. Fenerd!l: ı(Vltam. :t bugun :yenilir ,.arın yenersin.._ :Arkanda 
.c .. ı..eminlnde: {Ndzım). Şehudebapn- kok ... 1 hal'" ~'tl--' Ben b lkı 
~et Hakkı). Karatöfde: <suad · mı- Manisada bir otomobil kazası 'kl:b=-1:.a~:eı ıı:~:nı~'" :;~ncusu ~bu; 
çükpazarda: (Necatı Ahmed). Bakırkö- olsan halt seninle beraberdir. Efkln umu-
yünde: CMerke:z). Manisa (Husust) - Turgudluda bir mlyenln kalbinde ıuyandırdığın sempatiyi 
Be1ottn clbetin4eldkr: :kamyon kazası olmu~, §Oför Hüseyinın böyle mfinasız hareketlertnle kaybedeı~m 
İstildl caddesinde: (Kanruk). Galatada: !idaresindeki lkamyon yolda devrilmiş, 9 yazık olur .sana ... Yapma ... 
(İsmet). Taksimde: <NJ.zamedCin}. Kur
tuluşta: (Necdet>. Yentşehlrde: ı(Para- ikişi albnda kalmış ve yaralanmışlardır. :Mekt\ibuına nihayet vertrken gıya-

Futbol dersleri 
Fatih Halkevlnden: Evlmlzde futbol~~ 

n1k 'Ve 1ca1deler1n1 öğretmek üzere b1r ~ 
açılmıştır. Her hafta Per§emhe .günil det' 
18,30 dan 19,30 a kadar sürecek olan l>U 
lerl lıaltem 'Nuri 'Bosut verecek:'t1r. __,. 

isteyenlerin evimiz <direktörlüğüne ııı-

caatıa bydedllme1er:l. ' 

Kral kupası mapı hakemi seçil 
30 nid.nda İmparatorluk .atadı ~ 

Vembleyde _yapılacak «Kral k:upası.finııl ~ 
çı berabere bittiği takdirde dört nıaytS ~ 
ş:ımba günii ASton vnıanın 'Sabası oıaıı 
Park da tekrar cdUecektır. ' ıııf 

.Ma1;ı Londm hakem komitesinden JIJSl 
lewell .idare edecektir. ~ 

na.kyanl. Bostanbaşında: CİUmcd). ne- Yaralananlar Celal karısı iMüt"Şide, Veli bt saygılanmı tunar, Bilsamcddln, Ya-
Yusuf Sofu, o gece uyku uyunuyarak, :elttaşta: <Slileyman Receb). !kızı Zehra Güldüren, İsmail kızı Gül- ş:ır, Fazıl, Reşad, Aytan, Esad, Niyflzl, Nacı. 

bütün vaktini düşünce içinde geçirdL Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler. kıı ~h M kı Şaban :ve Fikretclğlmln gözlerinden öper 

Bu hakem Bertin ollınplyadında f-_ . .4 
tumuvnsını, İng111z 'federasyonu n~ 
kontrole gönderllmlş beynelmflel §3br'fıt 
ian .blr blkemdir. , ~ı 

Aklına birçok şeyler geldi. Bunların Üsküdarda: (İskelebaşı). Sanyerde: JOs- süm, Süleyman zı ra, ustafa u snnn şerefll gallbiyetıer temenni ederim 

b - dl E b. m"nl. IU'°•dıı.;ı.."-ınde·. (Saadet _ Osman Mevhibe, Hayri kızı Saniye Özel, Ahmed benim aslan tıübllm ...... hiçbirini egenme . n sonra, acı ır .. ;n.a r..u, .. 

1 
Hulnstl. Büyllkadada: (Halk). lle)'bell- kızı Melek, Hı1mi oğlu Hüsameddin, Hü- Koyu blT Fener tarafdarı 

tebessümle gülümseclt Erdin • 4.. 
- Ey, Tırnur! İşte, seni m:ığ!ılb .. ve 1._c1e_: _<aa_lk_,_. __________ ,seybı oğlu • çtir. 

"J:ok.sul anneler ve kimsesiz çocukl:ır ~ 

1 
cuk Esirgeme Kurumunun :ıuınııdı •1 

~mladn. __./ 
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kı Ata~:':rk kızile 
Baş tarafı 5 inci sayfada) Atatüik çocu annın ""' 

.. Sabiha Gökçen ve Tireliler kucaklaşmaları, konuşmaları cidden he-
Türkkuşu filosunun İzmirde, bil- yecan verici bir sahne idi. Bu yavrular, 

hassa mekteb gençliği arasınd:ı bı- sabahın karanlığında Tiredeki evlerinde, 
taktığı intıba çok parlaktır. Genç yataklarından kalkmışlar, do~ru okul yo
~ektcbliler grup grup Gaziemire lunu tutmuşlar, içlerinde, Sabıha Gök -
gıderek uçuş .sahasında, buyük hava kah- çeni görmek için bütün bir geceyi uyku
taınanı Sabıha Gökçenin der.; tatbikatın- suz geçirenler de vardı. 
~a bulunmakta ve uçuşları büyük bir Onlar Türkkuşu başöğretmenilc karşı 
a~~ takib etmektedirler. .. karşıya 'geldikten sonra bütün yorgun -
'l'ürkkuşu başöğretmeni Sabiha Gok - luklannı unuttular. Bayan G5kçeni hay

~en, her gün muntazam surette ı:t~ika- ran hayran dinlediler. Çocultçn sualler 
_a _nezaret etmekte ve her genç ıstıdad sordular fakat verilen cevabları büyük-
onunde 'ğ ı k k alıc:a ' tak .. ı ney e uyu a~ar.casına ç ~ - ler ibi dikkatle dinlediler, not aldılar. 
h Turk havalarma ycnı hır eleman da- c U gı ak ister misiniz?> sualine hep bir-
a hazırlamaktadır. Uçuş sahasın- çm . 

daki vazıfcsi başında Bayan Sabiha Gök- den .isteriz!, cevabını verdl~er~ Bayan 
Çeni kalabalık bir grup ziyoretc geldi. Gökçen (Türkkuşu 3) .. tayy:resııc ha -
Bunlar Tıre birinci ve ikinci i!k okulla- valanırken, aşağıdan guvercınlerln ka -
tının son sınıf talebeleridir. 105 kişilik nad çarpması gibi bir alkış tufanı yük -
t~Iebe grupu hava meydanında otobüsle- seldi. Köy çocukları, kahrdm~n Türk kı
rınden inınce Türkku~u b:ı.,öğrctmeni - zına uğurlu seyahat temennısındc bu -
nin Yanına gittiler. Kendile~ni tanıttılar lundular. Hava kahramanı ~z, sanl~~ler 
v~ Türk göklerinin il'k kadın tayyarecisi- içinde kendi fi.lemine yükselırke~ ~z -
n~ görmek mnksadile geldik1erhıi söyle - lcrce hayran göz, gıptayla kendısmı ta-
diler. 'kib ediyordu. A. B. 

Bir adam kardeş;i-öİdÜrdÜ - - .. Ôeniiiide bir yaralama 
l{ızılcahamam (Hususi) - Çamlıdere Denizlinin Gündoğdu mahallesinden 

llahiyesinden Bekir oğlu Hacı Mahmud Hadımlı oğlu Hulüsi Kayalık kahvesi ö -
ile Hacı Ahmed isimlerinde iki kardeş nünde oturmakta iken aralarında infial 
evlerinde oturup konu!;urbrken arala - bulunan Zeytinli oğullarından ism:ıil 
!~da bir miras meselesi nçılmış, Hacı Zeytınli tarafından mavzer tabanca~e ı 
~ıahınudun Ahmedin uzlaşma teklifine ağır surette yaralanmış, barsakları delın
l'annşmaması Ahmetli kızdırmış, hiddete miştir. Suçlu İsmail tevkif edilmiştir. 
gelen Ahmed odada sobanın yanında du-
ran bıçağı knvramış, korkutmak üzere 
:Mahmudun bacağına hafifçe dürtmek is-
tenuş ise de henüz yeni bilenmiş ve çok 
keskin ve sivri burunlu olan bıçak da -
rnarlan keserek derin bir yara açmış -
tır. Fazla kan zayi eden Hacı Mahmud 
birnz sonra ölmüştür. Ahmed tevkif c -
dilmiştir. 

Bu yeni ve 
Sihramiz 
Renkreri 

tecrübe ediniz. 

On kadında dokuzu tenlerine uy .. 
lnıyan bir renkte pudra kul· 
lanırlar ve )"'Üzleri sun'i cmak

Yaj görmüş> bir şekil aldıkları gJ .. 
bi Yaşlarından fazla ihtiyarlamış 
görünürler. Yeni icad edilen şaya

.rıı hayret cChromoscopet maki • 
nesi, pudra renklerinde bir jnk'i .. 
lap yaptığı gibi sihirli bir göz, 

nıevcudiyetinden bile şüphe ede
~eğiniz nisbette pudra renkleri a· 
tasındaki ahengi ifşa etmiştir ki, 
bu Tokalan müessesesi kimya

ger }erine bir çok tabii renkleri 
esaslı bir tarzda mezcetmek im· 

kftnını vermiştir. Artık yüzünüz • 
de plakalar halinde yapışan adi 

SiHiRLI GÖZ 
Pudra renkl eriade 

inkılap yaptı 

Artık; sizi yapnızdaıı fazla ihti
yarlamış gösteren ve yüzünüzde 
.1'1.ôkal.aTt halinde 1Japışa.n adi 
pudraları bırakınız ve bir gü
zellik miltehassısının dedikle-1 rini okuyunuz: 

pudralara nihayet veriniz ve bu
günden Tokalon pudrasının ıihra
miz renkİerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk ve 

diğer tarafına da başka renk bir 
pudra sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geldiğini görünüz. 
Bu yeni pudrayı kullanarak cazib, 
sehhar ve adeta tabü bir güzellik 

temin ediniz. 

.--.,_,._.-=-------~~:-:~~-----"!' 
AZARI Oi~KATiNE : 

S ıdı v T kalon kremi vazolarının bfi-
atın a gınız o -· - - d · 

yük bir l ıymeti vardır. Onlnn bnyıınıze. ıa e etti-
v. • d beheri için 5 kuruş alacak, aynı zamanda 
gınız e bul an Tokalon müsaba· 
kıymettar mükafatlan un b. bil t takdim ede-
kasına iştirak hakkını veren ır e 

cektir. 

SON POSTA 
==========================================================~S~a~yfa ~ 

Türkiye Cümhuriyet Merkez an kası 
AKTiF 

Kasa: 

ALTIN ~ san tnoıram 19.'720.0'11 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk llrası 

Hariçteki Muhabirler: 
ALTIN : Safi 'kilogram e.4112.909 
Altına tahvlll 'tablJ serbest 
dövlzler 
Di~er dövtzıer Te Borçlu kllrtng 
baklyelerJ 

Hazine Tahvilleri: 

9 - Nisan - 1938 Vaziyeti 

27 .787 .1158,13 
20.398.801.-
1.165.509,16 

,60.426,35 

9.118.129,56 

25.878,45 

22.100.775,01 

PASİF 
Lira 

Semıaye: Adi ve fevkalade 

İhtiyat Akçesi: Hususi 
49.302.168,29 

Tedavüldeki Banknotlar : 
S60.426,36 Deruhde edilen evrakı nakdlye 

Kanunun 6 ve 8 inci mnddelert
ne tevfikan hazine tarafından 
Tiki tedlya t 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

Lıra 
2.105.172,40 15.00I 000,-

4.516.007,70 
6.621.180,10 

158.748.563,-

1U55.059,-

144.293.504.-

19.000.000,-
Deruhte edl, evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 Te 1 ıncl maddele
rine tevfikan hazlne tarafından 
vaki tedJyat 

158.748.563,-

Karşılığı trunamen altın olarak 
ilftveten te'da vfile vazedllen 
Reeskont muknblll ll!iveten ted, 
vazd, 13 000.000,- 176 293 504r-< 

Sened.at Ctizdanı : 
HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
<Deruhde edilen evrakı nak

A - (diyenin karşılığı Esham ve 
(Tahvil!t itibari tıymeUe> 

B - Serbest esham ve tahvllAt 
Avanslar: 
Altın ve Döviz 1lzerlne 
TahvllAt üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelliı 

14.455.059,-

4.000.000.-
41.161.027,46 

38.734.091,!18 
'1.035.962,06 

53.959.65 

rürk Lirası Mevduatı: 

14u 93.504,- Döviz tnahhüdatı : 

Altına tahvlll kııbll dövizler 
Diğer dijyizler ve alacnklı kllrlng 

45.161.927 ,411 bakiyeleri 
Muhtelif: 

4b.774.053,M 

8.'105.429,78 8.759.389,43 

f.500.000,
H.746.514,27 

l4.974.612,7f 

1.060.-

32.370.964,63 32 381 025,33 
98 873.0ff,30" 

YckOn '4-4.143.366,47 
s;;=; 2 Yck(ın 1 3H.143.38a,t1 

,. .. . 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
lakonto haddi % S!, Altın üzerine avans% 4~ 

GÜVEN 
ANITI 

TÜRKİYE İS BANKASI • 
.. . 
• 

--·~--~~~·--;-:::::~==--=---=-~~--~~~~---
BAL B OPERETi ERTUÖRUL SAD! TEK 

Paznrtesi akşamı 
9 da 

Kadıköy SDreyya 
sinemasında 

Salı akşamı 9 da 
Azak tiyatrosunda 
RAHMET 

EFENDi 
Operet c 3 » perde 

Yazan: Yusur Sllruri 

ED/RNE 
Cumhuriyet 
sinemasında 

Dr. Ihsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öksnrnk ve nefes darlığı, boğmacaJ 
ve k1zaınık öksllrOkleri için pek 
tesirli ilt\çtır. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. • .,. 

:---.----------------------DOYÇE ORIENT BAKN 
Dresdner Bank Şube&} 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubcleri: 

Galata - İstanbul _ İzmir 
Deposu: İst. Tütün Günıniğü 
* Her türlü banlıa İfİ :J 

'SAun NECATl'nin Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 
1 lik ve 10 hık 
kutulan varlır. 
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Terkibinde, albn kremi bulunan bavalandınlmlf VENOS pudraa, 

herkesi hayran bırakıyor. 

Çünkü : Hilkatin cuibesine, kendi hususi cazibesini k tan VENÜS 
PUDRASI, yOzde yayılmıyor Ye aıvaımıyor. Rengi mat g6steriyor. 

Cildi gergin tutuyor. 

BugUne kadar mllyonlarca kiti onu elbette 
••bebslz ~ere beaenml9 deGlldlr. 

Neden 
r A • • ? 
'1$pırın ·~ 

Çünkü ASP(RIN seneler•' 
denberi her türlü soğukal~ 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

iesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen a-, marka

sana dikkat ediniz. 

OKSÜRÜK 
En muannit ökıürüklerle 

bronıit, as~ ve boğmaca 
öksürüğünün . kat'i ilacı

dır. Göğüsleri zayıf olan
lara vikaye edici teairi • 

pyanı dikkattir. 

BUtUn eczanelerde 
bulunur. 

İngiliz Kanzuk Ecı:anes. 

Beyoğh:, l.tanbuJ 

ŞURUBU 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Türk 

Dnnyanın her tarafında •eve •eve 
kullanılan, ve cildi tırqtan sonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kuUan1nız. 

Hava ({urumu 
25. el - TERT/B 

BUYUK PiY GOSU 

• Eski HA YDEN, yenı 

BAKE 
mağazalannı 

ziyaret ediniz. Emsali arasında en 
mükemmel olan bu .mağazada 

muhtelif mobilyaların en zengin 
çeşidlerini bulacaksınız. SALON. 

YEMEK ve YATAK TAKIMLA· 
RINI her yerden iyi ve ucuz fiat
larla tedarik cdebilirsinız. 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Liret '100,000,000 
İhtiyat akçesi Liret 145,769,054,51 

Merkez! İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERi 
İngiltere, isvlçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul· 
gnristan, Mısır, Amerika Cemahirl 
Müttchldesl, Brezilya, Şlll. Uruguay, 

Ar;antın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyad 
Afilyasyonlar 

isTANBUI .. ŞUBE MERKEZi 
Qt\l:ıta Voyvoda caddesi Karakö7 
Pal~ (Telef: 44841 1213/416> 

Şehir dahilindeki acenteler: 
istanbulda. Alilemclyan hanındıı 
Telef 22900 /3/11/12/15: Beyoğlun

da: i.stıklAI caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

KE~PETEN <iiSi 
J' KER 
ATAlll-

-·-~ ... ~--------.. -
Dr. HAF iZ CE , Al 

(Lokman Hekim) '\ 
Dahlll1e müteha5sısı: Paza.r.dan maada 

be,rıiln <2 - il D1van10hı nu:nara llM. .., ıe.. 
!donu 22SSl8 • 21044 

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

ilan Tarifemiz 
Birinci •ahil• 400 lıuruı 
/hinci ı.:ılı:le ZSG ,, 
lJçüncü ıahi.I• 200 n 
Dördüncü uılıil• 100 it 

iç ıaltileler 60 • 
Son sahile 4D » 

Muayyen bir müddfC zarfında fazla. 
ea mlkdarda ilAn yaptıracaklar aynca 
tenzilath tarlfemJrden istifade ede
ceklerdir. Tam. yınm ve çeyrek sayfa 
flAnhır fçin ayrı b.t' tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tlcarl flAnlanna al4 
ffler l~ln ~ adrf>Se mllracaat edi),.. 
melidir: 

Nisan 14 

1 • ~ ' ' '!'. ..t ~' . .. ... "\; . . -~ . 

Siz de onun gibi yapınız! 

Başka .kadınlann beyu n parlak dişlerini kendi lekelJ 
çQrQk dlşlerUe muktıyese e<tip ye'se kapılmaktansa 

k uu ı .ıu ı yı Loı c.ıh eUI ve kısıt bar :.ınuıan ıçinde onlardan 
çok d ı'u b;)yaz, QOk: d ·ttı 1 parhk dişlere sahih oldu 

RADYOLIN, kir tabaka8lndıuı daha sert, fakat mine tabakaamdao 

daha l umuşak olduğu için dişleri çizmeden temizliyeo n 
parlatan yegftne diş macunudur. 

ı·· ..,·. •• .. .. ·! ~.:.;i. l ..... .. ' 1 • 

Nisan sayısı ile 
2 nci yılına girerken neşriyat programını geniş 
ölçüde zenginleştirmiş bulunuyor. Koleksiyo

'1unuzun eksik kalmaması için 

CÜ 
Bugünden bayiinize sipariş ediniz. 

ı ________ ,_ı_~ı_a_n_h_u_ı __ B_e_le_d_iy_e_s_i __ ı_ıa_n_ıa_r_ı ______ ~I 
Senelik İlk 

Muhammen Teminat 

Beyazıtla Cumhuriyet caddesi:ı.de 58 No. dükkan 
Beyazıtta Cumhuriyet c.ıddeslnde 22 No. dükkiin 
Beyazıtta Cumhuriyet caddesinde 56 No. dükkan 
Beyazıtta Beyazıt mahallesinde Kaşıkçılar sokağında yol 

kirası 

30 
180 

38 

2,'10 
13,50 
2,70 

artığı. 1()1 

Beyazıtta Koska mahallesinde Cumhuriyet caddesinde 
1,50 

6,62 18/20 ikl odalı ev ve dükk.in. 71 
Beyazıtta Beyazıt mahallesinde Cumhuriyet caddesinde • 
28/142 No. lı dükkan. 3t 2,10 
Şehzadebaşında Şehzade mahallesinde Fevziye caddesinde 
15 No. 10 odalı ev. 480 36,00 
Şehzadebaşında Emin Nureddin mahallesinin tramvay 
caddesi sokağında 106/82 No. ev ve dükkan. 180 13.50 

Yukanda semti, senelik muhammen kiralan yaZılı olan mahaller 939, .940, !>41 
senelen Mayıs sonuna kadir ayn ayrı k.lİ'aya verilmek üzere açık arttırmaya 
konulmuşlardır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebili.r. İsteklner hiza· 
larında gösterilen ilk teminat makbuz veya rnektubile beraber 29/4/938 Cutnt 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulun~alıdırlar. (İ.) (2035) 

sur MAKiNALARI 
Dünyanın en büyük fabrikaa 

mamulahndandır 

l\IİF.LE Ekremözlerln imal kudret.t l 'Olde 
l'. jizalür. 

l\ltELE .f;kremözlerin otomat.ıt ,.atıama 
tertibatı vardır. 

MİELE Ekremözlertn bQtOp atsaDU 
pulanmaz nevindendir. 

l\İİELE Ekremözlerl bll(imum zıraat 
MekLeblerl kabul ve tavsiye eLm.etted.lrler. 

l'tıiELE Eltremözlerl en nsrl Ye dlfer 
makinelerden daha ucuzdur. 

Satış deposu: 1 ahtakale, 51 No. lu Poker traş btÇ8klan 
depoftnda 

Birinci keşide 11/Mayıs/1 38 dedir. 

Biiyiik ilıramige: 40.000 Liradır .•• 
Smdırg;da pehlivan güreşleri 

tılncdık KolletdU Şirke" 5 mayıs 938 pe~embc günü Sındır-
Ka.hnmamnde Baıı • -ı 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve IO.OOJ } liralık iki adet milkafat vardır ... 

Şimdiye kadar Binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 
iştirak etmek auretile m de taliinizi deneyiniz... 
~ ......................................... . 

Ankara cadded gıda yağlı pehlivan güreş rnüc;abakala-----------.....;.--J rı yapılacaktır. Bu münasebetle, başa 

Son Posta Matbaası - 70, başaltına 30, ortaya 20, dördüncüye 

Ne§rlyat Müdilrü: Selim Ragıp Emes 
SAWBLEIÜ: S. Ragıp EMEÇ 

j\, Ekrem UŞAKLIGIL 

8 lira verilecektir. 
Yenilen pehlivanlar mağdur edilml

yeceğl gibi diğer küçük güreşciler de 
memnun edilecektir. 


