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Yazı işle..; telefonu: 20203 

e iki şehir 
e tiler 

Tokyoda 20 bin ev su altında 
Çin kuvvetleri bozguna uğrayan Japonlan takib 

eoiyorlar, ileri hareketi devam ediyor 

"' 
Güreşcilerimiz 

bugün Estonyaya 
gidiyorlar 

Gazetemizin spor muharriri Ömer Be
sim, Estonyada yapılacak Avrupa güreş 
şampiyonasında hazır bulunmak üzere 

(Devamı JJ inci sayfada) __ ........... -·----····················· .. ····· ........ 
EV DOKTORU 
(Yedigün) tarafından neşrolunan ve 

20 formada tamamlanacak olan bu gQzel 
eserin 14 üncll forması çıktL Eksik for -

Çin askerleri ıf perlerde • malarınızı bayiinizden t~rik ediniz ve 
tondr ..ı. na uğramıf olan Japonların takib{ru ko- bu e~salslz eserden kendmizJ mahrum 

tn a 15 (Hususi) - Sarmehrin v· 1 etmeyıniz. 
nı kıyısına g . 1 Çin kuwetleri yulmuşlardır. •-------------iki §ehi . . eçmış o an b z ı· (Devamı 11 inci ıayfada) 

,,.._! _ ıstırdad ettikten sonra, o gı • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • ••••••••o••••••••••••••••• • • • • ••• • • 
-~························· 

- --· ~- • ..=.-::-_-_::____-__ -::: ~- ~ - ---=-r ·---~---. 

Bu 

arası 

müzakereler urdu 

Mı ır al Birinci Faruk 
halife oluyormuş ••• 

Kahirede kuvvetlenen cereyan Bağdada da sir yet 
etti, büyük bir Arab kongresi toplanıyor 

Bağdacl, 9 (Husus! muhabirimiz yazı· reket devam ediyor. Bunun bir izi de 
yor) - Mısır Meliki birinci Faruku is- bugünlerde Irakta da tezahür ettl Hfidi· 
IAm !eminin halifesi ilAn etmek fikri et- se şudur: 
rafında Kahirede günden güne artan lıa-I (Devamı ıı inci acıyfcıda) 

Balkan ekonomik konseyi 
dün e aisini bitirdi 

Bir tebliğ neşredildi, Mayıs sonunda Bükreşte bir 
demiryollar eksperler komitesi toplanacak 

Ekonomik konseyin şon topLa.. U...i intıba 

Balkan Antantı Ekonomik konseyi dünlverilen kararlar hakkında aşağıdaki tcb
,Yıldız sarayında son toplantısını yapmış lfğ n~redilmiştir. 
v Dl aaiif n IOQ wrmifUr. KC)naeyde (Devanı.ı ll ..__, 

·-.-ı Cl)IJ uda) 
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r 
Her gün 

ltalgada 
Ana Kanun inkılab~ 

Yaı.an: Muhittin Direm 

Le on haftalarda 1talyada büyük 
;;;;;;!) bir hadise cereyan etil. B:ı 

h5.dise, A vusturyanın Almanya tarafın
dan ilhak edildiği günlere tesadüf ettiği 
için, gözlerden kaybolup gitti. Bütün 
dikkat, Alp dağlarının şimal saha51na 
çevrilmiş olduğu cihetle, cenubda cere
yan eden hadiseyi layık olduğu ehemmi
yetle mütalea etmeği kimse hatırlamadı. 

Filhakika, geçen martın on birinde, 
:Almanyanın Avusturyayı ic;gal etmekte 
olduğu sırada Romada Büyük Faşist Mec
lisi mühim bir içtimn yaparak bunda kı
sa bir karar almıştı; bu karara göre fa
şist fırkasının, Milli, yani umumi meclisi 
ile İtalya Korporasyonlarmın, yani mes
lek teşkilütlnrının millt meclisleri birleş
tirilivordu. Bu, dünyayı altüst edecek, 
orduları harekete getirecek bir hareket 
değildi. Fakat, bunun yerine, dünyada 
yeni bir Ana Kanun esası koyan ve asır
lık ömür sahibi parUtmentoların yerine, 
büsbütün başka tarzda bir Millet Merlisi 
tesis eden, hukuk ve milli siyaset bakı
mından mühim bir hadise idi. 

* Faşizm, tıpkı nasyonal sosyalizm gibi, 
İtalyaya, çürümüş politikacılığın ve 
muhteris fırkacılığın düşmanı olarak gel
di. Mussolini, politika ihtirasları, sınıf 
mücadeleleri ve fırkalar arasındaki p!>st 
kavgaları ile perişan bir hale gelmış o
lan parlamentocu İtalyayı, bu perişan
lıktan kurtarmak için, o sırada Avrupa
nın her tarafında ve bilhassa Almanyada 
kendisini göstermiş olan bir fikrin mü
dafii olarak geliyordu: cMilleti profes
yonel politıkacılar değil, muayyen bir 
meslek sahibi olarak herhangi bir mes
lek teşkilii.tı içinde çalışan insanlar idare 
edecektir. Bu idarenin tek bir siyasi ta
rafı vardır ki onu, bu işleri siyasi bakım
dan şahsında toplıyan şef deruhte eder. 
Şefin siyast idaresi altında milli hayatın 
tanzimine aid i§ler, artık politikacıların 

elinden alınacak, memleketin asıl işle

rini gören adamların ve hatta bu adam
ların da değil de bunların mensub olduk
lan teşkilatların eline verilecektir.> 

Bu fikre göre, artık parlamento ve in
tibah dedikleri ıey ortadan kalkaellktı. 

Bu arada mebus mefhumu da esaslı bir 
istihaleye uğruyordu. Parlamento yerine, 
muhtelif meslek insanlarını bir araya 
toplıyan bir meclis vücude gelecek ve bu 
meclisin azası da münhasıran muhtelif 
meslek teşkilatlarının ekendi içlerinden 
delege olarak seçip gönderecekleri> cmu
rahhas, lardan mürekkeb bulunacaktı. 

Bu suretle cpolitikach diye cdedikodu
dan başka hiçbir işi olınıyan> ve celin
dcn millete fayda verecek herhangi bir 
iş veya hizmet çıkmıyan insan> tipi orta
dan kalkacaktı. 

Bir memleket hayatı, bir millet cami
ası, millete lüzumu olan bir takım i§lcr
den mürekkeb bir cİŞ• ve cmesl~b var
lığıdır. Bunların hepsi birbirine lazım
dır. Bunlar arasında mücadele değil, a
henk ve tesanild bulunmak llizımdır; si
yasi parlAmento mücadele ve ihtiras ya
par, bu, csırf bir meslek sahibi olarak 
karşı karşıya gelip konuşan insanlardan> 
mürekkeb olan ·meclisi ise ancak bunla
rın arasındaki ahenk ve tesanüdü ifade 
eder ... İş\e, korporatif devlet denilen ye
ni müessese de bu suretle vücude gele
cekti 

* Mussolinl faşizm hareketini, Romaya 
bu ana fikirle getirmişti. Evvela, o za
manki parlamentonun karşısına çıktı ve 
kendisine bir ekseriyet yaparak muha
liflerle kısa bir mücadele yaptı. Ar'icasın

Resimli Makale: K Öfkelenmeden münakaşa ediniz.. IC Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldağıı için 

Bııgiin Konamatlı 

Anadoluda yaman 
bir maceraperest 

yakalandı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

talya hakimliğinin cevabıdır. Bunda 
Cemil Maksudun bir çok sabıkalar1 ol
duğu ve en son bir sene hapis cezasın3 
çarpıldığı yazılıdır. 

İlk tedrisat müfettişliği iddiası 
Cemil Maksud aslen Üski.ip-

lüdür. Eskidenberi Denizli vııa -
Haklı olduğunuz zaman Dır erkek gibi muhaKeme etmeli- Her iki takdirde de öfkelenmeye başladığınızı anladıfınız yeti çevresinde yerleşmiştir. İddi .. 

siniz, fakat haksızlığınızı hissedince bir kadın gibi muhake- dakikada münakaşayı kesiniz, kızan ada.,..ı peşin mağlftb de- asına göre yedi lisan biliyormuş. Ken-
me yürütebilirsiniz. mektir. disi muntazam konuşmaktadır; fakat 

-==============================================- tipi tam bir sergüzeştçi tipidir. 

(------------------.... --------------------·---------------·------------------------------) ~ N Cemil Maksud evvela işe Kırıkka .. 
~ ~ ;z A R A ~ O (1 : )} /A le'den başlamıştır. Burada kendbinC 

.ilk tedrisat müfettişi süsünü vermi~ .. 

ls-t-ı•_d_a_d_m_ı_b_ı_·,.-,g··Z------,.-_-:::::::·:::::::::::::::.-.--A .... , ___ d----.----- tir. Fakat burada foyayı meydana ve-
.1. " HE 6 .. N BiR FIKRA vrupa a yenı receği sırada savuşmuştur. 

Geç anlıgan adam U Çorap modaları Cemil Maksudwı doktorluğu 

Resmini gördüğünüz oymalar, bir evin 
yemek wonunun bir köşesini süslemek
tedir. V • bu oymalar, bir İngiliz olan ev 
sahibi tarafından bir çaıb, bir çivi ve bir 

de testere ile tam 10 cenede vücude ge
tirilmiştir. Eslti bir posta müdüni olan 

zat ömründe oymacılık ve restm dersi al
mış değildir. Tekafid olduktan ııonra bir 
gün birdenbire öz istidadını anlamıi ve 
bu gördüğünüz san'atlı işleri vücude ge
tirmiştir. Adam 67 ya§Ulda bulunmakta
dır. 

Dilimi bağlardım 
1stanbulda oturan bir adamın uzak 

Bir rivayete göre Antalyada sıtnı:ı 
mücadelesi hey'etinde bulunmuş ve 
bundan sonra da Manavgata gidere1' 
doktor süsünü takınmıştır. Cemil Ma1' 

bir kasabada bir amcası varmış. Bir suddan muhit bir müddet şüphelenme· 
gün bir iş içın oraya gittiği zaman eliği için sahte doktorluğa devam ef .. 
amcasını da zıyaret etmiş: miştir. Fakat bir gün bir hastayı mua-

- ln§alla1ı, demiş, siz de 1stanbu.la yene ederken falso yapmış, foyası me)' 
gelir, bize m 'safir olursunuz. dana çıkmıştır. Bunun üzerine o ur " 

Bir miiddet sonra amca çol ık çocu- duğu evin penceresinden kaçar, k o 
ğunu toplamış. Eşyasını almış, lstan- muhitten savuşmu~tur. 
bu.la gelmış ve dosdoğru yeğeninin e- Lozanda da bulunmuş iıniş .. 
"ine yollanmış: Maceraperestin Lozruıda, Lozan mu" 

- işte demiş, çağırdın, hep beraber ahedesinin müzakeresi esnasında bir 
geldik! gazeteyi temsilen bulunduihı şayi ol .. 
Eşyalannı yerleştirdikten sonra e~- muşsa da bu teeyyüd etmemiştir. 

yaları getirirken bağladığı ip1Ni 9ös- l\fülkiye müfettisliği süsü 
tenni§: Cemil Maksud, Fcthiyeye mülkiye 

- Bunları şimdi ne yapayım? ı ı müfettişi ünvanile gelmiş ve kayma -
Yeğeni içini çektn4: Yeni çorap modaları Parisi Lo ıdrayı kamlık dairesini ~ezmiştir. Bu e<:nad:ı 
- Ah demi• o ipleri sizin ka aba- ' 1~ yma1- ıb· · t · d ~ "ld' dı' . ' . "' .. • . . . kasıp kavuruyor. Bilhassa yeni n.oda 0 • .r.a .1uıma, e ısesı emız egı ır, 

fJa geldığım zaman gorseydım çok ışı-
1 

. . . ye çıkışmış ve temiz elbise giymek üze-
d an resımlı ve balıkağı taklidi çoraplar 

me yarar ı. . . re evine göndermiştir. Cemil Mak"ud 
- Ne yapardınız? şımdı pek recaçtadır. Yukarıda IOD mo- Finikede de bir takım işler yapmış-
- Şu tutulasıca dilimi bağlardım. da resimli çorap giyen bir bayanı ıörü - tır. Bir yerde de maarü müdürlüğü sı-

* yorsunuz. fatını takındığı söylenmektedir. • 
Fare ve yılan ballğı 
Harb işlerinde rol aldı 
Eskidenberi muharebeler ve muhare

be işleri için atların, katırların, develerin 
ve Hindistanda fillerin talim ve terbiye 
edildikleri herkesin bildiği bir şeydir. 

Şimdi ise Faris gazetelerinin temin et -
tiklerine göre fareler ile yılan balıkla -
rından da istifade edilmesi bazı devlet -
lerin erkfuııharbiyeleıi tarafından ka -

Ayva büyüklügünde 
gumurta 

Diğer cür'etkflrlıklar 

Cemil Maksudun kendisine bir müd 
det müddeiumumi süsü verdiği, bir 
çok yerlerde de umum gazeteler ba .. 

Amasya bahçıvanlarından Ayfe tımin- yii ve muhabiri olduğunu söyliyerek 
de bir kadının tavuğu ayva büyüklüğün- yapmadık dolandırıcılık bırakmadığı, 
de bir yumurta yumurtlamıştır. Kadın bir ~k gazeteler namına abone kay .. 
yumurtayı kırmış, içinden tabii bir yu - dettiği de anlaşılmaktadır. 

__ ,,__.,. _______ u~··-
rar laştırılmıştır. 

mahiyetteki bünyesini temsil eden bir 
ı kı el. · lm . ır. 1,,;ğ' Fareler kafesler içine konarak denizaltı 

murta cesametinde ikinci ve kabuklu bir Hatta bir yerde Cemil Maksud ken
yu.murta çıkmııtır. Kadın bu yumurtayı disini o kadar yüksek satmıştır ki bele 
kırıp zayi ettiğinden üzerinde tedkikat diye reisi büyük bir mevki sahibi san
yapılamamıJtır. dığı Cemil Maksudu evine misafir et • 

mes e er rne ısı ge esı azım ge ~ t· . . . . . v 

• ilA ttL A 1 d b . . t d gemılerı ıçındeki havanın bozuldugunu 
nı an e yn zaman a, u ışın e rı- .. 

t h kkuk tt
.ril . 1 . 1~ 1 rnurettebata haber vermek hususunda cen a a e ı mesı ç.ın 11zım ge en . .. 

h ı kl ıl ka d ı kullanılmaktadır. Farelerın teneffüs ci-
azır ı arın yap ması rarını a a ı- d 

d hazları gayet hassas olduğun an, gemi· 
yor u. . . . deki havanın teneffüse gayri salih olm:ı-

İşte geçen ayın on bınnde verılen ka- ğn başladığı anda rahatsız olan havanın 
rar, artık parrnmentonun da, fa~i~t rnec· bozulduğunu haber vermektedirler. 
!isinin de ortadan kaldırılması işini~. ta- Yılan balıklan da gene denizaltı ge -
mamlanması kararıdır. Bundan boyl~, milerinde uzaktan gelen bir torpilin ge
İtalyada kanunlar, işlere yabancı olan hır miye yaklasmakta olduğunu haber Vt!r
takını politikacıların değil, bizzat işlerin mck için k~llanılmaktadır. Yılan balık -
dahili nizam ve hareketlerini idare eden ları hususi bir kafes içinde deniz\n yü -
meslek teşkilatlarının kendi muralıh:ıs- zünden bir metre kıtdar derınlikte bu -
lan elile yapılacaktır. lundurulmakta ve uzaklardan bir torpil 

Bu suretle dünya için yeni olan bir geldiği vakit toplanıp kıvranmalt suretile 
devlet sistemi vücude gelmiş bulunuvoı. tehlike işareti vermektedir. 

lngilterede dogan iki 
kafalı kuzu 

mek vaziyetinde kalmış, kazanın mal -
Dünyanın en hazin köşkü mildürü, hakimi, kaymakamı, tahri ,. 

Lo d .ı...... li d 15 d lı bir k .. k ra t katibi de belediye reisinin evine gi n ranın w.uua n e, o a oş , 
V bu ko-.. tr."i .... d b. bah . derek bu adama beyanı hoş funedi et • e ~~ e muazzam ır çesı . 1 a· 
vardır. Haftada iki gün, köşkün bahçı - mışCer ~1· M k d b 

1 
rd b 1 . . emı a su azı yer e e az 

vanı, bahçeyi ıular, çıçeklen düzeltir ve 
1 

"dl d b 
1 

'L. t }l 
h r gu .. n yeni yen· v t · u k memur ara va er e u unmuş, uır a e ı e aze gu er opa - ,. . . . 
rarak kö§kün muhtelif odalanndaki va- rirat katıbıne çoc~~ı bedava }ıse~ 
zolarma yerleşUrir de okutmayı, tahvil ncasında bulunıı. 

Fakat bu kö"k ğ 5 d beri b ri bir memura memuriyetini tahvil, bır 
,.. ene en 0 11 .ur. d'w . t rf. · d Ad t · ı· 

Bur da vaktll aayet m , d b!.r il ıgerıne e ı vesaıre e Va e mış ır. 
a e • es u a e o- ş· a· K hk . d l 

turmakta iken, 20 yaşlarında bulunan ım 1 aş ma emesın e suç arı -
gayet güzel kızları ölmüştür. Unutulmaz nın hesabını vermekte ve Kaşda mev
bir acı ile kızlarının ölümüne ağlıyan a- kuf b_u_I_u_n_m_a_k_ta_d_ı.r __ . ------
na baba, artık, onun canlı hatıralarile do
lu köşkte oturamıyarak, her feyi olduğu 
gibi bırakmışlar ve çıkıp gitmişlerdir. 

Moskova elçimiz 
Ankara 1 5 (Hususi) - Moskova bii 

yük e'lçisi Zekai Apaydın mezunen bu
raya gelmiştir. Elçi birkaç gün bur.:ıda 
kalacaktır. 

Bu sistemin bütün hususiyeti. demokrd
sinin parlamentosuna ve komüni?.nıin 

SovyeUerine muhalif olarak, siya~ııJ ol · 
masından ibarettir. 

Ayni sistemin tatbikatı Alrr.anyada ı.lö 

hazırlanmaktadır. 
Muhitti"l BiJ~ıen 

İngilterc>de Kentde iki başh bir kuzu 

Şimpi 9 senedir bahçıvan, bahçeyi mun 
tazam tutmakta, bir hizmetçi haftada. bir 
kere evi süpürmektedir. 

doğmuştur. Kuzu her iki başını da kul - her seferinde de çifte çifte melemekte -
}anmakta ve her iki ağzile süt içmekte ve dir. 

dan yeni bir intihab yaparak muhalefeti 
ortadan kaldırdı. Daha sonra parlamen
tonun bünyesinde bir tebeddül yapt1 ve 
intibab usullerini değiştirdi. Bütün b.ı 

devirde parlamento bir n vi öliı müc - r 
se halinde yaşıyor, herhan ı b"r ı a rol İSTER İNAN, İSTE 

• NA MA! 

TAKViM 
NİSAN 

"-
l.um NA• 16 Arabi• il 

13(;4 1307 
oynıyarnıyordu. Dostların alı verı 

melerl için muhafaza e n b'r varlıktı. 
Bütıin bu devirde 1talyayı faŞ~t mPclisı 
ve daha doğrusu bizzat Mussolini ıdı:ıre 
etti Bu, gayri tabii bir vaziyet, bir nevi 
teşkilatlı diktatôrlük demektl 

Günün birinde, bundan takribt!n üç bu
çuk sene kadar evvel, Mussolini ölü bir 
halde, fonksiyonsuz yaşıyan parlamrnto
nun idam hülrMünü verPn bi.r 11utuk haıi 
E:tti ve artık bu parliimentonun da, bu fa
§İst fırkası meclisinin de kalkarak bur
larm yerine korporatif bir devletin bu 

Bir dostumuz, bır mecliste dinlediği şu garib vak'ayı an-
lotıyor: 

c- tstanbulun kenar semtlerinden birinde oturan bir aile
nin iki erkeği bir akşam dışarı çıkmışlar, evde yalnız yaşlıca 
bir kadınla, bu kadının bir komşusu kalmış. İki kadın dere
df'n, tepeden konuşurlarken dışarı sofada bir gürültü işit
mişler, ev sahibi kadın korkarak: 

- Kim var orada? diye bağırmış. 
Onlar, dışarıdahi gürültünün kesilmesini beklerlerken, ka

ba, kalın bir erkek sesi: 
- Ne bağırıyorsun be? Biraz sabırlı ol! diye haykırrnı§ ve 

arkasından ayak sesleri duyulmU§, ıokak kapısı §iddetle ka-

panmış .. 
İki kadın sofaya çıktıkları %aman askıda asılı duran iki 

mantonun yerinde yeller estiğini eörmüşler! 
- Kim o? diye seslenmiş ... Cevab alamayınca büsbütün 

§ilbhcsi ar~ daha yüksek bir sesle: 

l STER l NAN, 1 S T E R l N A N M Al 
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E 
Kurun - Maktu flat. mulu b3şlıklı maka-

lesinde Asım Us pazarlık usuıunün kaldırıl- • F d · ması tnsavvurundakl isabetten bahsederek Tansa a vazıyet 
diyor ki: *" * • 

- a:Umuml barbten sonra dunyanın he - fi==\\ aladye kabıncsinin teşckkül\i 
men her t:ıratında ticaret ahUıkı bozulmll.f- l!:::::{I ve meclisten aldığı ltiın:ı.d re· 

1 
tur. Hükümet Meclisten çıkaraca~ı bir knnun 

K 
ile nlış veriş h t d yi, Avrupada çok muhtelli şekillctJt> te(-

Ütahya elektrı·k santralından hava hattile İstan bula kadar kaldırmnğa mu::r~: ::ı::~ ':~~~ sir edilmektedir. Bu hükumetin, 1)ugfin ketin minnet ve şukranını kaz:ınmış olacak- elde ettiği büyük ekseriyeti daınıa tlmin 

Zonguldak ve Kütahyada 
elektrik santralları kurulacak 

ı k 
.k ki d·ı kt• y rdun h t f d tır. edebileceğinden şübhc edenler ÇC'ktur. e e tfJ na e l ece ır • U er ara Jll a Tan - Ahmed Emin Yalman yeni bir Is- İngiliz matbuatı umumiyeUe Dawd'-'ı! 

ı 
t.D.nbul dof:-arken serlevhasını koyduğu yıw- " e kt . .. . . . . . 1 al 1 ·ı ı . t• sındn. ezcümle diyor ki• hükumetinin akıbeti hakkınd bedbin-e rı,c enerJISI temını ıçın yapı an ç ışma ar ı er em ş ır - cBugün Is~bul~n yeni plim tamam dır. Fakat, eğer Fransız sendikalizmi Orıd 
olmuş bulunuyor. Istanbul Adeta ikinci defa şiddetli hücumlarda bulunmıyacak olur-

i~ı~~ra, 16 (Hususi) _ Nafıa elektrik Zonguldak santralından istihsal edile- boğazlarda baraj inşası bakımından ted- olarak doğmuştur. Yepyeni bir varlı!ra baş- sa sonbahara kadar devam edeceğini ka-
~"rı etüd idaresı' tarafından meınlekc- cek elektrik 50 kilometrelik bir hava kikl.ir yapılmaktadır. lamak üzeredir. Bu varlığın munakaşaya b 1 d' y 1su k b" 

ti h 

. .. ·· ı muhtaç sayısız meseleleri ve davnl d u e ıyor. arım sene o n suret:f' ır 
e ta hattile Ereğli limanına kadar gbturu e- K b Kemali K arı var ır. k b" k b' 

ı. . r rafında elektrik enerjisi temin e a. n., ye, aclıköy, Bak.uhan, Fakat asıl esas şuradadır: Istnnbul lşlnl ·a ıne om ınezonu Fransa için, hiç ol-
Çlll cektir. Kütahya santralından da gene K akil Bal da b d j l . Yapılan çalışmalar mühim ı::t:kilde k k ar ıse, o arajlar an ne mik- mahalli bir belediye meselesi dlğe de(;ll, en mazsa norma e yakın bir hayat demektir. 

,. hava hattile İstanbula kadar ele tri niş bir mı k Ç k sl 
11 rlemiştir. Zonguldak ve Kütahya mm- dar su enerji temin edileceğini hcsabln- ce me e et meselesi diye karşılamak e o ovakya mehafili, dnha ziyodc 
t kal nakledilecektir. mak ~ ·~....... la k 1m nruret.l vnrdır. Verlmll ve devamlı bir lnkl- rukbındir. Ancak, Çekoslovnkya bu kabı-

arında kurulncak santralların fennt Sakarya nehri - İznik gölil, Adıma - uzere t .. _..Jon r uru uştur. Yal- §af ancak bu esas uzerlne yürüyebilir. d . . . . . §a.rt nız Keba b ğ d ku 
1 

k ............. ·--·········-·--······- ne en, kendısıne daha kuvveUı bır sıya-
lanıeleri hazırlannuştır. Haber aldı- Kayseri mıntakaları sulan, Ege suları . n ~ azın a nı aca santralm s b l si müzaheret beklemekte olduğu içm<.lir 

~ın.ı göre bazı firmalardan §imdiden ve Fıratla kollan üzerind~ etücll:_r .de 55 bın bey~r kuvveti raddesind~ bir ll ag QTln ki nikbinliğe meylediyor, denilebiltr. Fv· 
~f teklıfier yapılmıştır. ilerlemiştir. Fırat üzerinde bırçok muhım kuvvet temın edeceği anla~lmaktadır. Evlenme kat, diğer memlekeUerde de kabine rr.iı.· 

said bir tarzda karşılanmıştır. 

Fransız - İtalyan müzakereleri için 1 Fransada Vaziyelleri veFı.;;.:f:~~::t:.::~~h~~~;,~ 
• Grev/er Ankara ıs (Hususi) - Mılli müda- ler. Onlar da, İngilizler gıbi, her §l'Y

1 

R m d ı em 1 n ha Z 1rlanm1 Ş faa Vekaleti sübayların evlenme vazi _ ~?1nsa ~dikalizminden bck.liyorlar \C o a a Nihayet buluyor yetleri hakkında yeni bir kanun pro - alave edıyorlar: cBu ~abın~nın uormal 
jesi hazırlamaktadır. Yeni projenin ih- ' hayatı, Moskovanı~ elı~de_dır. Eğer '!'fos~ 

Pariste hüküm süren kanaate göre iki memleket Sosyalist partisi ikiye tiva ettiği esaslara göre askeri mekleb- :~va, _Fra~sa sendıdkalıbzmmcl' ckabıneyı 
ler talebelerile teğmenlikde iki sene uşurunuz.> tarzın a ir ta ımat verc-

arasındaki müzakereler sür'atle intac edilecek bölünüyor bilfiil hızmet etmemiş olan sübay ve cek. olursa, Fransada grevler artacak ve 
. .. _ Parls 15 (Hususi> - Grevler bllfııl sona askeri memurları evlenemiyecekler _ ~abınc bunların karşısında acze ducru[. 

Parıs 15 (Hususi) _ Hariciye nazın' kanaate gore bu muzakereler başladığı ermiş sayılmaktadır. Mesil.1 nazırı, madeni dir Evli bulunan gençI d k A ıstifaya mecbur olacaktır. Alman ve hal-
Bo. ne bugu·· n İngiliz büyük elçisi Sir Erik takdirde Milletler Cemiyetinin mayıs a- s:ınayl lhtll!i.fında alftkn.dar olan bütün pat- m. kt bl knb 1 ed"lm_er kti~ as en ya matbuatının bu meseledeki göruslerı ı:. • • • • l t kll"tı bl kt b o -ı c e ere u ı ıyece r. ~ 
('lpsi kabul ederek, bır" saat kadar görüc:- d ki t l tısından evvel bıtınlmış ron ve nmc 8 eş ıı arına r me u g n muallel olmakla beraber büsbütün boş l 

:r yın a op an dererek mlli müdafaayı ve memleketin h:ı - . i a liliıştür. olacaktır. yaU mentaaUerlnl temin etmek: lçln WCre LJ t d değildır. Fransayı talyaya yaklaştıracak 
Bu görüşme esnasında },ransız nazırla- Streza cephesi yeniden başlanılması liizumuna. işaret. et - fl Q ay Q olan siyaset, onu Sovyetlerden uzaklaş· 

tının mutasavver Londra seyahati mev- Paris 15 - Gazetelerin başlıca trfsi- mlştlr. E f •k [ tıracaktır. Şu halde, Sovyetler, Fransa-
zuu babsolmuştur. Maahaza bu hususta - d F İt 1 mun·· ase- Husu.si fabrikaların patron ve amele mu- n r l a o r daki dostları vasıtasile, bu kabineye k:ır-

ratı bugun e ransız - ayan messlllert hükfımetln hakemllğlnl kabul et - ~ ı · d - -ı~ ıka · henu~ verilmiş hiçbir karar yoktur. . allUk ektedir - . . ,.. uzumun a muşkü at ç rmayı ihmal beUenne ta etm . tikleri için butun tayyare fabrlkalannda Antakya, 15 (Hususi) - Uhde ınde etmi kl d" .. 1 _ b- .. 
Fransız - İtalyan yaklaşması meSE>Jesi- Jur-Eko dö Pari gazetesinde B. Pietri: greve nihayet verllml;tlr. maliye, tapu, eml3k ve posta müdürü u- yece er ır, muta eası büs utun 

n: gelince, iki devlet arasındaki gerginli- cKollektif emniyet çöktükten sonra, Paris 15 --: Lö Pöpl. Lö Populer ve Uma- mumilikleri ve ziraat bankası müdürlü-! yanlAış _olam~z. . . . 
ğın izalesini hakikaten istiyen Fransa mümkün yegane politika Streza politi- nlte gazeıelen. Parls mıntakası madeni sa- ğü" "b" b' ok "fel b 1 f kat ~adıselerı daha zıyade obJektif olarak h nayl nınelesi sendikalar birliği umumi Utib- gı 1 ırç vazı er u unan a mutalea eden bitaraf muhitler de bu son 
ükümtci. Romaya bir sefir tayin edil- kasıdır.> llğlnin bir tebll!;lnl neşreLmlştlr. Bu tcbllgde bütün bu vazifelerde sırf kendi menfa-1 tebedd-ld - 1 d- .. - 1 F 

meden evvel arada İngiltere ile yapılan Ekselsiyor gazetesinin Londra muhabi- m:ıdeni sanayi Alemindeki 1htilıit için seri atini düşünen mahud Hasan Cebbare hiç . ~ . e şoy e uşunuyor at= c. ransa, 
mu kerelere benzer müzakereler cere- rl Multye aşağıdaki haberi veriyor: bir hal sureti bulunmuş olduğu ve Salı gıi - biı' fırsatı kaçırmamaktadır. Hasan Ceb- ı sıy:etını her şeyden etel. ngiltcreye 
~an etmesi lazım geldiği kanaatindedir. Emin bir kaynaktan öğrendiğimize gö- nu tekrar lşc başlanacağı beyan edilmek - hare son gu-nıerde nüfus memurlarını l uy . ~aya ~ec~~ur. ngılterede baş· 

B Ih F ı :ı:- h"'kü etleri ... , tedlr. J vekil ile eskı harıcıye nazırı arasında çı-
ı assa matbuat tarafından gösteıilen re, ranSJz ve nguu. u m rran- . • . nezcüne celbederek Hatay haricindeki bir k . . . s.ıbırsı.ılıklara bir mukabele olmak üze- sanın cumartesi gu-nü Romada imzalana- Sosyalıst p:ırtısı k d - · . · an ihtilfil neöcesınde bu memldcetln . . . Parls 15 (A.A.) - Sosyalist part.ıstnln da-1 !a un ~ amların .n~fusa kaydcttmlmesı gıtmiş oldugu sıyaset istikam ti meydan-

r Ingiliı. _ İtalyan itilafının bile şarta cak olan İngiliz - İtalyan anlaşmasına il- imi ldnri komisyonu sen SosyaJfst Federııs- ıçin emırler vermıştir. d k Bl , d E , ~ ır 1 · ih kı ·1 St bh · · d" "lt k 
8 ı en um un a den ın ikıbetıne 

•il ı-k olduğu, çünkü bu itilafın Ispan- t a suretı e, reza ce esım ırı me yonunu Uga etmiştir. Bu tedbir Sosyalist par ğ d Fr d hT . . 
Y d ki İtalyan gönüllülerinin geri ""kil- tasavvurundadırlar. tisinin itlye ayrılmasını Lntac edecek kadar Türk - Rumen u ~aması, sa ev. a~sanm a ~ 1 sıyaset~ 

r . . . nhlm neticeler verebilir- Bu karam sebeb, bakımından degıl, bilhassa harıci siyaselı 
1'l1C>Sıni ve İngiltere tarafından Habeşis- İngiliz bahriye nazınnın temas)an evvelki gun Sen Federasyonunun umumi kıi Ticaret odası 12 ıtıbarile zaruri idi. Blum zahirde dahıli, 
tan ılhakının tanınmasını müteakib mer'i- Paris 15 (Hususi) - Burada bulunan tibl Maros Plver aleyhinde verilen hukum- fakat, hakikatte harici siyaset zaruretle-
vete gireceği söylenmektedir. İngiliz bahriye nazırı Dufkupper, bugün dür. Bu hüküm ne Plver'ln partide mcs'ull- M a gı sta açılı yor rlnden dolayı düştü. Fransanın haı ici Sİ· 
t F'rnnsa ile İtalya arasındaki meseleler, Fransız bahriye nazırını ziyaret etmiştır. yeti muclb olacak vazifeler almak h:ıkln knl Rumen - Türk ticaret odasının fahri re- yaseti Londradaki havanın içinde core-
ngıltere ile yapılan müzakereler esna- İki nazır arasında cereyan eden müla- dınlmıştır. isliğine Bükreş elçim.iz Subhi Tannöver, yan etmek mecburiyetinde bulundukça 

SLnda geniş mikyasta halledilmiş bulun- kat pek samimi olmuş ve bazı meseleler Macarı•standa rcisliğine eski maliye nazırı ve Romanya Blum tarafından temsil edilen ruhta bir 
l"rı.aktadır. Bu itibarla Fransa ile 1talya gözden geçirilmiştir. umum endüstriciler birliği reisi B. Vik- hükumet avdet edemez.• 
arasında yapılacak müzakereler sür'atle İngiliz nazınnın bu ziyareti hususi Yahudı· meseles; tor Slavesku, ikinci reisliğine de ticaret Bu görüş te boş değildir \e belki en 
ıntac edilebilecek.tir. Pariste bflsıl ol.an mahiyettedir. 1. ataşemiz Nejad Aytamam seçilrnişlerc.hr. kuvvetli görüştür. Eğer bu görüşü kabul 

İki memleketin ekonomik münasebf.~ edersek o zaman Halk Ccbhesi blokunun 

n 
dahili istikraz aktediyor 

Yugoslavya 
, :Selgrad 

11 
(AA.) _ HüküDl:_A_e_t_d_ôrt __ nıll __ -:-:-k-arm--at.::-:lsti:=:-y::e:n:-tiınseler gazetenın siyasi 

•ar dl tarnııyüllerlııl ve ellerindeki sermayenin mik
lt narııt b1r dahlli istıkTnz akdine karar darını bUdtrecekleraır. Cinai cürümler lşle-
~Ur. ınlş veya devletin emnlycU aleyhine çalış -

tı Paranın üç buçuk milyarı şimendifer mllJ olanlnra müsaade verllemez. Memnu 
~ jol l~atlle milli müdafaa ihtlyaçıarına neşrlyaı için ağır cezalar konmuştur. 
~ alunacıı.ttır. · ..ı_ b" ~ k Siivevt tıvamnwı ır u~n azası 

İtalyada verem azalıyor cl d b' Kahire ıa (A.A.l _ Sünyş nrın a ır st!otna 16 CA.A.) _ veremle mücadele ofl- tren ile bir otobüs çarpışmış ve 18 kişi ol -
l n b1r lstaUstığlne göre, 1900 senesinde müştür. 15 de ağır yaralı vardır. 
... ~ada veremden ölenlerin sayısı 58.SOO Bükreşte yeni bir kanun 
-A Iten 1937 de S7 bin kl.şi olmuıınr. B Bükreş ıs (A.A.) - .Devletin emniyeti 

Ulgarjstanm yeni matbuat kanunu hakkında yeni neşrolunan kanunda. blllıns-
lll Sotya 16 (A.A.) - Bugün ne$olunan yeni t adcı propagandnlnrla sınıf mucadcle-

atbuat kanununda herhangi bir gazete ve- :rı ~ emvalin tak.simi lehindeki bütı.in hn

:: llleemua çıb.rmalt için huausi bir nıiisaa- ı·eteUer ut'jyen yasak edilmiştir. 
18tthaau mecbyrt kılınmıştır. Gazete çı -

Kanun aleyhinde bulunan 
100 kişi tevkif edildi 

Budapeşte ıs (A.A.) - Zabıta, Yahudi 
kanununa karşı mukabelei bil.misil olmak 
üzere cMacar devleti aleyhine bir boy
kotaj• tertib etmiş olmakla itham edi -
len yüz kadar kişiyi tevkil etmiştir. 

Tataresko yeni bir parti 
teşkil ediyor 

lerinde mühim rol oynıyacak olan oda- artık bozulmuş olduğuna da inanmamız 
nın küşad resmi Romanya milli ekonomi lazımdır. Eğer Fransız sağlarına aoracak 
nazırının riyasetinde 12 mayısta yapıla- olursa, Cebhe hatta ölmüştür bile. R8di
caktır. kal sosyalistlerin kendi sollarında bulu

Binbirdirekte bir kadın 
yaralandı 

nan fırkaları bırakıp ta kendi sağlarında 
bulunan fırkalarla birleşip hüki'ımet teş
kil etmeleri, Fransanın aıı "nnelerinc gö
re, bu fırkanın sağlamlaşmakta bulundu

Dün gece saat 21 de Sultanahmed- ğuna ve neticede Cebhenin çözülmekte 
de Binbirdirekde bir vak'a olmuş, Rı- olduğuna delalet eder. Fakat, bir taraftan 
fat namındaki şahıs, kıskançlık yüzün- Fransız sosyalist fırkalarının mağlübi .. 

Belgrad 15 (A.A.) - Vrcme gazetesi- den çıkan bir münakaşa neticesinde yeti böyle sadece kabul etmelerillf• ve 
ne Bükr~ten bildin1diğine göre, Tata- Hikmet namındaki kadını jiletle eli - diğer taraftan da radikal sosyalistlerin 
resko yeni bir parti teşkil etmektro.ir. nin rnuhteilf yerlerinden yaralamış - de birdenbiİ-e 180 derecelık bir inhiraf 
Eskı liberal parti azalarının büyük bir tır. yapmalarına imkan verilemez. Cebhe 01-
kısmının yeni partiye girecekleri • nJa- Kadının yaraları hafiftır. Zabıtaca müş değildir; ancak, vı:ıhim surette ya-
şılmaktadır. tahkikata devam olunmaktadır. r lanmıştır. * * * 
Bu~~~m~~~~~kilil~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~ 

partideki nüaka kal'i nazarile bı:ıkıhbile- ,-,-
ccğıni ve yeni liberal partinin Tatan ~o- Sabahta:ı Sabaha 

Ahlaki nun bu teşebbüsünden sonra Bratyımo a
ilesinin hegemonyasından kurtulrnıı<; ol
duğunu ilUve eylemektedir. 

Sırbistanın cenub11 nda kar 
bir metre i r uldu 

BC'lgrad 15 - Sırbistanın cenubunda 
birkaç gündenbcı i havalar fena gıtm k
tedır. Kruçeve civarında karın yüksek
lıgı bir metreyi bulmuştur. Bu şehir ıle 
Gostivar arasında münakalat durm~tur. 

Ankara harishanesinde 
bir yar ""lama hadisesi 

Ankara 15 (Hususi) - Ankara ha
pishuncsınde bir yaralama hadisesi ol
rnuli, yedı seneye mahkumlardan biri -
si, 11 seneye mahküm bıı diğcı ini iri 
bir çıvi ile bir çok yer nden ynralu -
mıştır. 

kalkınma 
Yalanı .v.e hileyi yenmek için viizrtmek, konferans vermek. hatta pire ısır

ması kabılınden ceza kesmek yalancı ve hilekarı biraz daha gıdıklar. Huy ca
nın ~ltındadır dcdıkleri gibi böyle beşeri zaOarda şuurumuzun allıııdadır. 
Cıddı ve ~oğnı o~mak ıçın yaptığımız gnyrcllerc rağmen irademizi yener. 
~ak~~ ınsan ~ğlu menfaatinin leh likeyc giı diğini görünce i.,t.emiye, iste

rnıye ıtıyad h~h?e gelen fena hareketlerinden vazgeçer. Bunun için muhtelif 
sebeblerle. ahlakı inzıbah bozulmuş ccmiıetleıe sokak ve muaşeret terbivesi 
a:ı:ılamak ıçin belediye nizamlaımdan i tıfade etmek lazımdır. Hüküm t "1 
·ı d k ,~ e a ıcı 
ı e satıcı arasın a ı "- t ma ve kon dı rma mücadelesine ıu"haVPt k · · ~ ~ verme ıcın 

hazırladığı pazarlık yasagı K~ .,u ılc cemiyet terbi'-·esm· .,.. c l b" · 
• • .J "" sas ı ır nızam 

vermıs oluyor. Bu sıstemı beledıyl'w1~ zaten mevcud olan bel d" t ı·-
t 1 · b" t- "dd 1 •1 e ıyc a ı ma name erını u un sı rt C'M c talbık suretile devı:ım ett" · ı 

v • • ırır erse yukarının 
b;:ışladıgı ahlaki kalkınma hareketini ıkmal etmi .. olurlar M -1~ yol . 
l k 

. ~~ . esc.ı<l nızam-

arma ay ırı gıdenlere, yere tükürenlere umumi ycrleı·d b-1.1 . . ' c sıra ~cmıyen-
lere, halkın sıhhatmı bozacak gıda maddt'lerini satanlara ka al k 

- · t db" l hl. k. rşı mac.a sılr.ı ve muessır e ır er n u ı k ılkmm:ı ç rrnvesıne dahildir B' tl ·· . _ ..,- · ır şar a ceza mu-
cssu· olmalı ve muste>mırren tatbik edilmeli. Böyle harC'ketler kl"k .. 
t

.. geVŞC' l g~ 
urn ez. B- ha ur n Cahid 



4 Sayfa SON· POSTA. Nisan 

Bu yıl şehir yollarının Plaka ücretinin 
· . . .. .. . . b kalkması 

Bir pasaport sahtekarlığı 
Vatandaşlıktan iskat edilen bir museviye sahte 
pasaport alınmış, bu musevi Edirnede yakalandı tamırıne uç yuz yırmı eş şoförleri sevindirdi 

bı•n ıı·ra sarf edı•lecek Otomobil ve otobüslerin camlan kırılır, Kuledlblnde bir seyahat acentasının sa- flatı yükseldiğinde satanın mlllah:ı 1
cil' 

fakat dağılmaz cinsten camlarla değişti- hibl bulunan Şevket isminde biri, sahte h.~- sakladığını .söylemiştir. 

rihn ktccli ş· d" k d iki .. viyetle pasaport vize ettirmek lddlaslle dun Mahkeme İsa.kın tevkifine karar ı;ecıııi' 
e r. ım ıye a ar sayısı yuz adliyeye verllmlştır. ve duruşma sabıkasının sorulması 1çln ııı•• 

Bu yıl 31apılacak yollardan Millet caddesi 
Önümüzdeki yıl, İstanbul yollarının Bütün bu işlerle diğer bazı cihetlere 

inşa ve tamirine bir kat daha ehemmiy(!t sarfedilmek üzere bu yıl belediye fen ida
verllecektir. Yalnız yol inşa ve tamirl resi büdcesl 1,106,001 lira olarak tesbit 
için 325,000 lira tahsis edilecektir. edilmektedir. 

Köprülerin tamir ve daimi masrafları 
için de 35,000 lira sarfedilccektir. 
Şehir planı tanzimi ve harita tab'ı ile 

de harareUe meşgul olunacaktır. İmar 
mütehassısı ile muvakkat müstahdemini-
nin ücret ve masrafları karşılığı ve ha
rita tab'ı masrafı olmak üzere büdcedcn 
44,000 lira ayrılacaktır. 
Bazı yerlerde yeniden bJnalar istlmllık 

olunacaktır. Şehir nazım planı gözönün
de tutularak zaruri görülen binalar is
timlak edilecektir ki bu işe de 110,000 li
ra sarfolunacaktır. 

Atatürk köprüsü inşaatmm da ikmali
ne çalışılacaktır. Köprü için alınacak 

motör ve ikmal için yapılacak sarfiyata 
karşılık olmak üzere de büdceye 300,000 
lira tahsisat vaz'ı münasib görülmekte
dir. 

l'enJ Elektrik limbaJarı konulacak 

Önümüzdeki yıllar zarfında İstanbul 
vilayeti sokaklarına yeniden 2000 elek
trik lambası konulması ve karanlığından 
şikayet edilen birçok semtlerin de elek
trik ihtiyaçlannın tatmini esas itibarile 
kararlaştırılmıştır. 

Bu iki bin lambanın konması f çin tak
riben 160,000 lira kadar bir paraya ihti
yaç vardır. Bu paranın belediyenin önü
müzdeki birkaç yıl büdccsinden temini 

düşünülmektedir. Bu takdirde belediye 
büdcesindcn verilecek olan bu paran;n, 
imtiyaz müddeti bitinclye kadar, zyzde 

beş faizle elektrik şirketince ödenmesi 
icab etmektedir. ;Elektrik şirketile bu 
yolda bir teahhüde girişilmek üzere Be
lediye riyasetine mezuniyet verilmiştir. 

'tıa;e~~ ........ 

Müteferrik: Kültür işleri: 
BufOn Muıevilerin hamursuz Bu2ün okullarda istatistik fiıleri 

bayramıdır doldurulacak 
Bugün Musevi ntandaolanmızın hamur- Batvetllet İstatistik Umum MüdürJüğil 

auz bayramlanna teaadtit etmektedir. Mu - tarafından bütün öğretmenler hakkında ye 
aevllerln Pesah bayramı dedikleri bu bay - nı bir istatistik vücude geUrUme~dlr. is -
ram Musevi dlnlnde büyük bir tarih hAdi - tatlstık tlşleri bütün öğretmenlere verllmlş
ıeslnln hatırasıdır. tir. Öğretmenler bugün fişleri ta.mamııe dol-

durup okul müdürlerine teslim edeceklerdir 
m~°::ı pe~~r ~metini lh Flrarunun Okul idareleri de fişleri tasdik ederek paznr~ 

n uzun an çıracar.• zaman Be tesı günü Maarl! idaresine mutlaka teslim 
nı İsraU seter esnasında yiyeceklertnı hazır- etm~ olacaklardır. 
layamamışlar Ye ekmek 7apmak üzere ha - Fl§lerde öğretmenin menıel, hizmet mild
ıtırladıklan hamur daha maya tutmadan ek detl, ıahst ahvall hattında sualler vardır. 
meklertnı plşlrmet vazıyet1nde kalmıı,ılardır. Yanlış cevab Yerenler mahkemeye nrile -

cekttr. Bu ekmek hamursuz, yani mayasız ekmek 
olmuştur. Museviler :revmt hlirucu kutlular-
larken bir hafta müddetle o zaman olduğa Polisle : 
ıibl mayasız ekmek 1emeğl de ldet etmıt -
ıer, bu yilzden de bayrama hamursuz bay - Bir çocuğa otomobil çarpb 
ramı ismini verm}flerdlr. Şoför Adnanın idaresindeki 34 numaralı 

Ziraat ve hayvan i~leri hakkında otomobll Mecldiye köyündeki likör fabrtka-

b. ~ sı önünden geçerken o civarda oturan Mu -
ır rapor hazırlanıyor harremln 7 yaşında oğlu Tev!lğe çarparak 

Ba.şveUlet, her vlltlyetten oldu~ gibi, başından yaralamıştır. Şoför yakalanmıştır. 

İstanbul vllG.yeUnden de, Ziraat ve hayva - Tapu dairesinde bir kaza oldu 
nat işleri hakkında blr rapor hazırlanması- Emlnönünde Bostan sokağında 17 numa-
nı istemiştir. Vall bu raporlann hazırlan - rada oturan Süleyman oğlu Hüseyin bir 1ş 
masına baytar ve ziraat müdürlüklerini rne- için gitmiş olduğu tapu dairesi merdlvenle
mur etmiştir. VllAyet baytar ve ziraat mtı - rinden inerken sar'ası tutarak nşağı yuvar -
dürlliklerl raporlan hazırlamaktadırlar. lanmış, başından ağır surette yaralanmış-

--------------- tır. 
BALK OPERETi 

Pazartesi akşamı 
9 da 

Kadıköy Soreyya 
ıinemasında 

RAHMET 
EFENDi 

Operet « S ı pcrJe 
Yazan: Yusuf Sururi 
Salı akşamı 9 da 

Azak tiyatrosunda 
RAHM!T EFENDi 

EBTUiBUL SADi TEK 
EDiRNE 
Cumhuriyet 
sinemasında 

Bir kadın balıktan zehirlendi 
Fertköyilnde Ergenekon caddesinde otu -

1 ran Kirkor kızı Arnks1 pazardan tanımadıAı 
blr balıkçıdan aldığı balıkla zeh1rlenm1f, has 
taneye kaldınlmı~ır. 

iki çocuk yanarak yaralandılar 
Fenerde Yasemin aokağında oturan 1n -

hisar memurlarından İsmall Hakkının 10 
aylık oğlu Adnan mangala düşerek yanm~. 
Şişli çocuk hastanesine kaldınlnuştır. * Ferlköy Avukat caddeslnde oturan Meh 
mcdln ı ya§ındatı o~lu İsmail mangal üs -
tündeki aıcak su dolu tenekenin devrilme -
si neticesinde vUcudilnün muhtelit yerlerin
den yanmıştır. 

Heybeli ıanatoryomu 

mütehassuhğı 
Balıkestr <HU8USil - Memleket hastane

m kulalt, boRaz, Ye borun mütehassısı K~ -
mil Besllollu Heybellada verem sanatoryomu 
snütchaasısh~ tayin edilmltttr. 

elliyi bulan §ehir otobüslerinden yüz yir- Hadise fUdur: ka güne bırakılmıştır. , 

misi cnmlanmış, dokuz yüz taksiden be~ Vatandaşlıktan çıkarılmı~ olan İsaJt: ıs - Beyazıt cinayetinin tahkikatı bit'. 
yüzüne yeni camlardan takılmıştır, Pi- mlnde bir Musevi, bir müddet başka mem -
yasaya kafi m"kd d k ıl f k t d 11_ !eketlerde oturduktan sonra, kaçak olarak Bundan bir müddet evvel Beyazıd cJV-~ 

• 
1 ar a ır ır n a agı Ist.anbula gelmiştir. Fakat, buradan da A - nnda Fatih sulh mahkemesi yolunda bir 

rnaz cinsten cam gelmektedir. Haziran merlkaya gitmek istemiştir. Bunun için de nayet olmuştu Sucu Halll isminde blrl itı • 
muayenesinde her otobüs ve otomobil ca- Şevkete müracaat etmiş ve. iddiaya göre ~ v rısı Şükriyeyi 16 yerinden bıçaklıyaraJt ô • 
mını değiştirmiş olacaktır. ket sahte bir nüfus tezkeresi elde ederek, bu dünnüştü. Cinayetin sebebi Şükrlyenln f' ' 

d M v1 rt -' ttı för L{ıtfü isminde blrlle münasebette :ı ' Taksi otomobilleri gittikçe azalmakta- saye e use namına pasapo v•ze e r- ırJ' 
d Şeh. .. . _ mlştır. Bu işi yapmak için de 600 Ura parn lunmam ve Halllln birlikte oldukları )llU 
~· ırde dokuz ~z taksı, fakat bin uç almıştır. Fakat, Musevi Edirne hududtıntl:ı, ik1s1ne rasUnmasıydı. 

yuz hususi otomobıl vardır. Hususi oto- nüfus kflğıdmın sahtellğl meydana çık'.lrak, Bu hAdlse etrafında. müddelumuın~ 
mobiller gittikçe çoğalmaktadır. Taksiler yakalanınca, lş anlaşılmış, Şevket müddei - yapılmakta olan tahkikat netıcelenınl.Ş 
sahibleri tar._fmdan :idare edilmediği umumUlğe verUmlştlr. Sult.anahmed ı ıncı · Suçunu 1Uraf eden Halli, cinayete tarıs1 

takdirde kar edememektedir. sulh ceza mahkemesinde, dun sorguya çe - nın tahriklerinin scbeb oldu11-unu 3öylcınl 
B 1-..J: in . . . kilen Şevket, demiştir ki: Ur. 

e t:UJyen titız davranması sayesınde - Benim sahte nüfus kl\ğıdmdan habe - Mahkemeye yakında Ağırcezada b3'1 
taksiler gittikçe lüks olmaktadır. Alaka- rlm yoktur. 600 ııra p:ıra aldığım da yalan - nacaktır. 
darlarm söylediklerine göre birçok sey- dır. Yalnız ben pasaportu vize ettirerek, 115 Bir hırsız tevkif edildi yalılar taksilerimize bindikleri zaman: liraya bir tren bileti aldım. 
• c- Buradaki taksilerin süsü ve yeni- Diğer taraftan Şevketin Kuledlhlndekl Dursun Ali isminde bir garson, Yultrıt 
liği b. k 

1 
d k . yazıhanesinde bir arama yapılarak, so adet kaldırımda b1r ma~nzadan. gece pencere 

ırço yer er e yo tur, demekte, bır kadar nüfus tezkeresi ve pasaport bulun _ kaldırmak sureUlc içeri girerek, fotograf Ut' 
çoğu da: muştur. Bunların sahte olup olmadığı ted - kinest, iskambil kMıdı, elbise, çamaşır ,. 

•- Sizin memleketiniZde otomobil fab- klknt neUceslnde anlaşılacaktır. çnlmış, bllfthare yakalanarak. adliyeye ve ' 
rikası mevcud mu?, divc sormaktadır. Hakim Reşid, yapılan sorguyu mütcaklb rllmlşUr. Suçlu hakkında. sorgusunu yal" 

J ş k Un te kifi k ıa .. _ 2 lncl sorgu h1'ıklmll11-ı, tevklf kararı ver • Şoförler cemiyeti ikinci reisi plaka üc- ev e v ne arar Yerm""ı.u. miştır. e; 

retıerının kalkması ve benzinin şişesine Altın satan sarraf -- .... . ... _ ..... --·-~ ....... . ,, 
bir mikdar zam yapılması etrafında §UD- ~ k ~I dildi •• 
ıarı söylemektedir: ev ''.. e , TURK sinemasmda 

c- Plaka ücretlerinden borcu olanlar Evvelki gun s_irkeclde Hamldi~e cadde - gnzeli 
. .sinde 13 ımy;lı dukkt\nda sarraf ~ak, Sabri 

hem borçlarını, hem de ışliyen plfıka üc- adındıı blrine bir iki buçukluk altın sat -1 
reUerini ödemektedir. Hazirandan itiba- makta iken kaçakçılık bürosu memurları ta
~en plaka parası kalkacak, benzinin şişe- rafından cürmü meşhud halinde yakalan -
sine 4.5 kuruş ilave yapılacaktır. Haziran- mıştır. 
dan sonra her otomobil sahibi bcled" Sarraf İsnkın duruşmnsına dün kaçakçı -

1 1 • k b "d ıyeye lık işlerine bakan asliye beşinci cezad:-ı. baş-
o an p a a orcunu yem en borç yapnıı- lanmıştır. 

yacağından ödiyecektir. Bu suretle sene- İsnk bu altını evvelce Sabrlden emanet 
lerdenberi sürüncemede kalan plaka üc- olarak aldığını ve şimdi istemesi üzerine ıa
retleri tahsil edilecek, hem otomobilci- de ett1ğlnl ve ha.ttA o zaman 29 liradan al
ler hem de belediye b .. ··k b" d dd dığı halde şimdi 27 llrndan verdiğini söy -
k rt' 

1 
kt uyu ır er en lemek suretlle tevllen cürmünü 1Urat ctmiş-

u u aca rr. tir. İsak bu altının kendislnde sarraflık za-
Benzine yapılacak zam, şoförü sıkmı- mıınındnn kaldı~ ve o zaman sermayesi - Aşk filmlerinin en enzell 

yacaktır. Ne kadar benzin yakarsa 0 ka- nın bir kısmını bankaya götürüp tAğıda ~ BugUn •aat 1 de m aUne 
'dar çok para kazanacaktır. Halbuki §im- t~e !ııkat bir kısmını da blll\hare altın 

di araba benzin yakmasa, bir veya bir , Genç, yakışıklı ve ihtiraslı 

_____ .., 
buçuk ayl~k tamire çekilse bile gene pl~- W 1 L L 1 A M 
ka parası ış1emektedir.> p O W E L L y 8 

çift artist 41 _ ___ .. 

LU I SE 
BAI NEB 

Cumhuriyetin 15 inci S A R A y 
Yıldönümü Bu hafta sinemasında 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü 

her senekinden daha parlak merasimle 1 
kutlulanacaktır. Bunun için yeni yıl u
mumi meclis büdcesine · 6500 lira 1azla 
tahsisat ilave edilmiştir. Bu fazla para 
ile şehrin birçok umumi yerlerinde ten
v lra t ve zaier takları yapılacaktır. 

Bu 6500 lira fazla tahsisatla beraber 
' şehriıyin, ziyafet ve ecnebi misafirleri 

izaz için, büdceye, cem'an 10,000 lira tah
sisat konmuş bulunmaktadır. 
,~---·-. ·- -· ....... ~·-- . --

18 Nisan Pazartesi akşamı 21 de 

Fransız Tiyatrosunda 
En büyfik piyano ilıtadı 

ALFRED CORTOT'nun 
KONSERi 

Hakiki ve yaşanmış bir vak'ayı tasvir eden 

ÇARON CASUSU 
Fransızca sOzlQ nımıntn rollerini bOyQk bir kuvvet ve san'atle oynu
yorlar. Harbden evvelki Rusya ve ATusturya'nın ihtişamlı sRraylannın 
l tlks ve ihtişamı arasında cereyan eden kuvvetli ve ihtiraslı bir mevzu. 

llAveten ı FOX JURNAL dDnra havadlalerl. 

Herkesin ağzında dolaşan bir isim 

DEANNA DURBiN 
S gaag M ~ IE5) 

ve bu hafta \\:::il ~ ~ sinemasmda 
Gornımemiş bir muvaffakıyetle devam etmekte olan bir mm 

100 ERKEGE BİR Kil 
Fransızca sOzlQ. Senenin en bllytlk zaf e rl ~----~ 

BUGÜN EGLENMEK - GÜLMEK .. ZEVKLi 
2 SAAT GEÇiRMEK iSTEYENLER M E L E K sinemasında 

CLAUDETTE 
COLBERT 

ROBERT Y OUNG 
Te 

MELVYN DOUGLAS 
taratından Fr11naızca ıozıo ~larak yapılan 

nefia ve mükemmel filmi görmelidirler. Aynca : Paramcunt dünya haberleri. 

Bugün 
• 
1 PEK 

1 ) SPENCER TRACY - FRANCHOT TONE 
ve GLAOVS GEORGE Tarafmdan 

SİLAH KUVVETi 
Heyecan - Müthiş ve muazzam 

Fransızca aözlO pbeser 

Büyük ve fevkalade 

film birden ~---. 

._ ____________ &uvare uat 8,30 2 tllm birden 411 ___________ ... 

• 
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Yurdda köycülük faaliyeti 
'frakyada yeni köy okulları açılıyo~,. mu~taç köylülere 
Yardı-. ed·ı· S da köy katıblerı arttırılıyor, 

&u ı ıyor, amsun •....• 
her yerde köycülük faaliyeti goruluyor 

~ v kAl tince Çanakkalenln U • tı ırne (Hususi) - Trakyaoa ınevcud 1 Ziraat e .. e tırıl k bademlik 
Ya " kö nde aç aca 

iÇ(n ~~ koy .okulları çok faydalı olduğu 1 :ı:::e ke:;lıeri gönderilmiştir. 
S l'llislı arttırılacaktır. . ed Uhta köylülere yardım 

Oba u sene dahi köy çocuklarının Azat Edim e m ç . . 
tUQ 

1"~ hnuran ayında açılacak ve bil - İlkbahar mevsiminin yaJışlı gıtmesı 
Yırı koylülerle vilôyet büdceleri bu ha - loşlık ve yazlık mezruatı muhtemel bir 
t'\L 

1 
&ıhhat işine yardım edecP.ktlr. Azat k raklık tehlikesinden korumuştur. Son 

"1.ltı.ları b u 
ra~ nın sayısı bu yıl 20 olacak ve u- .. 1 de Trakya bölgesinde mevsim yağ-
bu r ıooo köy çocuğu alınacaktır. Hep- gun er . 

lar n Ye.rne, içme, bakım, eğlence du:-u.m- murlu geçmiştır. .. . 
hiıı doktorları ve bakıcı öğretmenlerle Bütün Edirne ve Tarkya bolgesınde 
'l' n-ı t kadroları hazırlanmıştır. mezruata büyük zararlar veren kargala-
~kya köylerine zinıi "'lctler ''eriliyor ra karşı Amansız bir mücadele açılmıştır. 

lett ıt at Vekaletince verilecek yeni se • Hükiimet Edirne merkez kazası muh -
lttulorlerf~ kurulacağı köy merkezleri u- ta k" lillerine dağıtılmak üzere 261 ton 

trıı nıufcttişliğe bildiTilmektedir. Bu ç oy ili et zi 
&ene dahi vilayetlerle köyler için 30 ka- yemeklik buğday vermiştl V Y -
~l' ~o.ı·o kalbur makinesi satın alına • raat idaresi yemeklik verilecek muhtaç 
Ctktır. köylüyü tesbit tmekted.ir. 

Adapazarlılar bir 
lise istiyorlar 

Adapazan (Hususi) - İpek. kereste, 
demir, un ve kiremid fabrikalan, ve sa
yısız doğrama lez
gahlarile Anado
lunun en güzel ve 
şırin sehlrlerin:\en 
biri olan Adapa • 
zannın bir vilA .. 
yet merke:d olma~ 
sı ümid edilmtk -
tedir. Gün geçmi .. 
yor ki burada bir 
yeniliğe ve ycul 
b!r .fabrika bacası- Adapazarı ona mek-
nın dikilmesine teb müdürü Sairn 
şahld olunmasın. Turgut 
Son günlerde az zamanda bitecek bir orta 
okUI binll~ına daha başlanmıştır. 14000 
lira sarfeJilecek olan bu okula bütün A
dapazarhlar birbfrlerile yarış edercesine 
yardım etmektedirler. 

Adapazar kazasına bağlı 43 ilk okul var 
dır. 107 öğretmeni ve her sene mezun çı
kan 1900 öğrenci ile Adapazar bir rekor 
elde etmiştir. Bu okullara giden talebe 
mlkdarı yedi binden fazladır. Binasızlık 
yüzünden bu okulların bir çoklarında 
çifte tedrisat yapılmaktadır. Adapazann 
bir de liseye ihtiyacı vardır. Bugün üç 
aydanberl binada bulunan orta okulun 
dört şubesi ve yed! yüzü geçen talebesi 
vardır. Halk yeni yapılan orta okulun li
seye kalbini dilemekte ve bu hususta her 
türlü fedakArlığa amade bulunmaktadır. 

lnecik kö11ü gençleri 
Tekirdağında bir 
Müsamere verdiler 
Tekirdağ (Hususi) - Geçen cumarte

si günü İneclk köy gençleri (30) kişilik 
bir kafile ile Tekirdağına geldiler. İnecik 
köy gençleri, Tekirdağ sahnesinde cTa
rth Utandb ve cYarım Osman• piye )e

rini çok büyük bir muvaffakiyetlc başar
dılar. 

Çalı boyundan, tarla başından, davan 
arasından çıkıp, okuma odasına gelen bir 
köylü çocuğunu sahneye sokmak ve o -
nun ağzından ulusal benliğimizin kudre
tini dinlemek, çok zevkli ve heyecanlı o
luyor. Bu zevki müsamerede alkıştan el
leri kızarıp tutuşan Tekirdağlılara :;oru-
nuz? Halim Özdemir 

lnegöld8 bir çocuk haşlanarak 
öldü 

Bursa (Hususi) - lnegölün Osmaniye 
mahallesinde fırıncı Yakubun karısı Zul-~onen köyler· d bü -k bir imar faaJf-ı işinde müessir olan köy katiblerinln ça - fikAr üç yaşmdald oğlu Erdoğan la soba-)'eı, - m e yu dI sıkı bir tt ·· d 

cf Coıe çarpmaktadır. Hemen her köy- lışma şekill~ sure e g_oz en ge- sının yanında yatarlarken, dışarıdan ka-
btr l'~ bır esere, bir :.!danlık. bır çeşme, çirilmektedır. pıyı hızla a~n altı yaşındaki Hikmet, so-

b 1 ôy Odası veya bir mekteb inşasına Köy kôtiblerl m aşlnnm halktan banın üzerindeld kaynar suyu kapıya 
b~ ~?ılınış bulunulmaktadır. Resimde toplamıyncnklar taktırarak annesinin ve kardeşinin üze-
~n °Yde Yapılmakta olan yeni bir çeş - Ceyhan (Hususi) - Memleke~n her rine dökülmesine sebeb olmuştur. Çocuk 
<Hr ln terneıatma merasimi görülmek:e- t f nda olduğu glbl burada da hüm - göğsünden, anneleri ayaklarından, bu 

· ~:~ı 
1
bir kalkınma ve imar hareketi göze kaynar su ile yanmışlar ve haşlanmışlar-

G.. d · t dır. Yaralılar hastaneye kaldır11mışsa da "'" onen köylerinde fidanlık çarpmaktadır. Bu meyan. a ycnı ~ap ı -
'lun b ının ınşaatı üç yaşındaki Erdoğan bu yaraların tesl-tçıı~- en (Hususi) - Bir müddet evvel rılmnkta olan sinema ınas 

04--nı:ı fidan aşıcılığı kursundan mezun h li ilerlemiştir. 2000 kişi istiab cdect:k rile olmi.ıştür. 
• köy1· l f" ay · l'kt "'·apılan sinemanın önü - fı~a-;;··b~-~k~y~··k~;;;;1";.;~~;;;~-"k";;~;··~-;: <ltnları u er köylerindeki ağaç ve ı - bir genış ı e J _ • 

~l fenni bir surette aşılnmağa baş • müzdeki haziran ayında açılacağı umıd 
f~l~ktdır. Her köyde 1-2 dönümlük bir edilmektedir. 
s Ycrı ihzar edilmiştir. 934 senesinde mevkii mer'i yete ~onu~· 
lllıısunda k.. kanununa tevfikan her dort ko-

köy katiblerinln sayılon ıa; bi;ykfıtib tayin edilmişti. Bu katibl0 r 
-SA .... _ artırıldı Y . ·b· her ay başı halk-

t"~ -•ısun (Hususi) _ Köy kAtibleri kad- maaşlarını bekçiler gı ı . .
1 

B 1~ ..,.u d"l i t lamakta ıdı er. u usu u 
Jtar.hn;t1rılın~ş, ~yılan yirmi d?rde ~ı- tan k~~k ~~lmı~~n kaymakamlık badema 
%sıı:_~tır. Şımdıden sonra bu ışc or.a muvak. "bl . in maaşlarının köy büdce-
t -ut bit' · ·1 i kıı köy aü erın arı....... ırmış olanların seçı mes - d tef ik edilerek muhtarlar tara • 

miştir. 

Bir müddet evvel çok maaşln az kli -
tib istihdam edip daha iyi iş görüleceği 

tahmin edilerek her on köye bir katib ta
yin edilmiş ise de Dahiliye Vekaletın .. 
den gelen emirler üzerine baderna her 
katibe azami 22, asgari 15 lira maaş ve
rilmesi ve bunlara da beş köyde"l fazla 
köy verilmemesi bildirilmiş olmakla köy 
katiblerinln mikdan 21 e baliğ olmuştur. 

~· Köylerin kalkınması lerin en r 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor kil 

Sayfa a 

Bit · ste h A lci kar yağıyor 
Hayvanlar yiyeceksiz kaldı, yollar kapandı, bertaraf 

bembeyaz kar yığınları ile örtülü 
Bitlis (Hususi) -

Kelime, hayide ve 
mübtczel bir nnka • 
rat gibi kalemimize 
yapışık kaldı, ckış!ı 

Bunu ne zaman ter· 
kedeceğiz? Buram, 
buram, lapa, lapa kar 
yağıyor! Bütün kai ., 
natı.mızı saran, mu • 

azzam bir kefen için· 

de gibiyiz. Ruhları .. 

mıza bunaltı değil. 

isyan değil, kudur • 

mak hali geldi. Gü • 
cümUz yettiğini. kim Bitliste Akın piyefinl temsil eden trıtuıllimler 

seye gücümüz yetmeyince de kendimizi Geçen sene bu vakitlerde, muhitimizirı 
paralamak istiyoruz.. Ne çile, ne bitmez dünya ile biricik irtibat vasıtası olnn 
işkence Allahım? Bitlis - Diyarbakır yolunda harıl, hani 

Evlerde, dairelerde, çarşıda, pazarda otomobiller işliyordu. Bu sene, daha kim 
ckış, a dair ne varsa bitti. Köylerde ahır bilir ne zamana kadar bu yolları her ge
hayvanlan açlıktan kınlıyor. Şehirde ao- len ve her giden, at sırtında geçecektir. 
ğuktan donuyoruz. Dairelerde memur - At sırtında; yani bin eziyete duçar ola -
lar pnlto ile çalışıyor ve sızlıyan parmak- rak; bin mahrumiyete maruz kalarak; 
lannı hohlayıp ısıtarak yazı yazıyorlar- bin tehlike ile karşılaşarak!- Esnnf, köy
Ta bir hafta evvel: lere ve küçük kasabalara götürüp satn-

- On güne kadar kuvvetli bir yağmur madığı malla dükkanda kardeş oldu. Tah
yağn;Jaz ve karları temizlemezse çok hay- vil edilen memurun eli böğründe kaldı. 
van kırılır! Her şey, herkes, her iş cyoh bekliyor. 
Demişlerdi. Bu sözden bir hafta sonra, Yol nerede? 

işte: Buraın, buram kar yağıyor. Zavallı Halkevi temsil heyetine dahil; kadın ve 
dilsiz hayvanların hali nice olacak?. Ta - erkekten müteşekkil bir mualUm grupu. 
biate karşı hayvanlar kadar zavallı, dil- evvelce Halkevfnde halka gösterdikleri 
siz ve fıciz olan bizlerin hali nice olacak?. cAkını piyesini umum için tekrar tems:il 

Ckne ta bir hafta evvel demişlerdı ki: ettiler. Kalabalık bir yığmınm seyrettiği 
- Kuvveli bir yağmur yağmazsa ckar.t bu temsilde kıymetli hocalarımız çok 

daha yirmi gün yerdedir. yüksek muvnffakiyetler göstermişlerdır. 
&.ı sözden bir hafta sonra yeniden kar Tertib heyetinin başında Siret İste -

yağmıya başladı .. Demek artık ne bahar, mi bulunmuş, sahne vazüesinin en ehem
ne yaz için ümid yok.. Topumuz birden; miyetlisinl de o deruhde etmi~. Biz de 
yaşıyıın ölüler gibi; bu bembeyaz ve ni - değerli arkadnşımızı başa alarak bütün 
haye~iz kefen içinde ruhlarımız hırlıya, değerli hocalanmızı takdir ve muhab -
hırlıya büzülüp, donup, kıkırdayıp kala-j betle ı;;elamlıyacağız: Varolun. 
cağız!.. Tok 

Aksarayda Uluırmak taştı 
Aksaray (Hususi) 

- Son günlerde şid· 
detti yağmurlar yağ· 
ması ve bu yağmur • 
ların dağlardaki kar
ları eritmesi yüzün • 
den Aksarayda Ulu • 
ırmak taşmış ve bu 
yüzden şehir büyük 
bir felaket atlatm1ş

tır. 

Taşma sabah baş -
lamış ve halk taşma
nın gündüze rastla -
ması hasebile icab e-
den tedbirleri alarak 

bir çok mahallelerin 

su baskınına uğra • 
maması temin edilmiştir. Sel bütün şid- yeni yapılan rıhtımı da aııp göti.ırmüş
detile iki gün devam etmiş, Bor yolu il • tar. Su şehir dışında 8-10 köyü basmış, 
zerindeki rıhtımın 15 metrelik kısmını ekllen tarlalar kômilen su altında kal -
ve bir köprüyü yıkıp attığı gibi kayma- mışlardır. Bu su basmasından hasılat çok 
kam konağı ile Nakkaş köprüsı.i arasında zarar görmüştür, Nüfusça zayiat yoktur. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERf . .::::=-
DenWlde takdir edilen mualllmler ı Glresonda yeni llkmekteb binası 

Denizli (Hususi> - Verilen teftiş cnporla- . Olreson - Olresonda yapılması mukarrer 
rından vnzıtclerlnl bliyük blr itina 11e yap- on dershaneli Ukmektebln bugün bin lJrayıı 
ttklıırı anlaşılan ÇivrU maarif memuru Te- mütenhhidlnc ihalesi yapılmıştır. Bu bina 
kin Arkan, öğretmen Zeki Ülkü, HUseyln i- Oiresonda Uk modern bina olacaktır. 
kJzoğlu, Firdevs Işık, Feyzi Kaçnr, Şükril Bir çocuk kuyuya dü erek boğuldu 
Ollrsoy, Hamdi İnanç, Oundur Gunga birer Snllhll kazasının Merslnll köyünden Ab-
tnkdlrnnme ile taltif edUmişlerdir. durrnhman kızı 12 yaşlnrında Meryem ndın-

Denlzllde Partinin yeni üyeleri dnkl çocuk evlerinin yakınında oynamaktn 
Denlzll (Hususi> - Cumhuriyet Halk Par- lken o civarda bulunan on metre derlnllğin

tlsln!n Hnlkevl salonunda yaptığı umumi deki kuyuya duşerek bo~ulup ölmitştilr. Ya
toplnntıda Partiye yeni kaydolan US üyenin pılan tahkik tto. bir ka d olmadığı aulaşıl-
takdlm merasimi yapılmıştır. mıştır. 

S:ım un ı·ö)lcrlnde :ığaçlarruı faaJlyetl Ama )ada bir yaralam!ı vak'nsı 
samsun (Hususi> - Şehirdeki alakasız- Amasya (Hu u 1) - B ledlyc L nzltat n

ııga rağmen bu yıl köylerde ağaçlnndU"Tna melc:ılnden Ahmed, arkadaşı Aliyi b.r yuk 
sahasında bir canlılık görulmü~ Gerçeme, taşıma meseles1ndrn dolayı başından ağır 
Balnç, Dererlk köylerinde ağaç törenleri ya- surette yaralamıştır. Hayatı tehlikede bu
pılmış \'e bir hayll fidan dikilmiştir. lunan All tedavi nltmn alınmış, suçlu Ah-
İzmlrde veremliler için yeni bir pavyon med yakalnnıırnk adliyeye verllmişUr. 

le~ lfasan Bt'y bana bugiin~ 
Oları b /\vrup da çok meşhur 

lr Şarkıyı söyler misin? 

Hasan Bey - ,Gel gel gel 
. dl' ~rkısı. barışalım §ım · • r-

_ Bu benim bildiğim ala· 
turka bir halk prkısıdır. 

1a1nlıyor A)dın evkaf müdürluf;iı 
Hasan Be - Eskiden ö - İzmir (Hususi) - Emrazı sariye hastane- Nazım (Husust) - Evknt memurt: Kut! 1 

.Y Y sine 50 yataklı bir veremlller pavıonu illi.ve Gürel Aydın evkaf müdürlüğüne, izmlrdcn 
leydi ama şımdJ ala.franga bir edllmesl tekarrür etmiştir. Yeni blna - İbrnhlm Yavuz da Nazllll evkat m<.murıu~u-
slyaset §ark.ısı oldu. nın temel atma töreni yapılm11tır. nn tayin edllmlşlerdlr. 



• Sayfa 
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j Hadi .. Ier Karıısmda j 1 K A 16) O N 1 

ÜST AN BUL HA v ASD Ne renk pudra, ne 
MİZAH 

Evden: 1 sıcak ta nedir ÇaUıyoruz .. 'ebebini me-
(Sabah, saat sekiz.) rak ettim de ... 
- Alo, orası kömur deposu mu? .. Bize Eve: 

derhal bir ton kömür gönderin .. çok ı;o- (Saat on altı}. 
ğuk, donuyonız. - Alo buz aldırdın mı, aldı:ma. vaz~eç 

Evden: Suyu pencereye koyarsan sogur. Benım 

(Saat on.) 
- Alo, kömür deposu mu? Bir ton çok 

gelir.. yarım ton gönderseniz de olur. 

Evden: 
(Saat on buçuk.) 

- Alo, orası kömür deposu ıuu:.. Bir 
ton komtlr istemiştim .. evet sonradan ya
rım ton. demiştim. Artık luzum kalmadı. 
Gelecek kışa alınz. 

The: 

(Saat on beş). 

- Alo, kim var .. ha evet, kşama biraz 
buz aldırmayı ihmal etme ın . sonra bc
nım y zlık keten elb 1 rı de ç kar da 
ütü e g nder, yann onl n giy c ım .. 

R sad <ıneye: 

(Saat on bet buçuk). 
- Kıminle müşerref olu rum. Rasad .. 

hane mi.ıdilrü mü? Affedersınız baJ ım bu 

keten elbiseleri de ütüye gönderme. 
Eve: 
(Saat on yedi). 
- Alo.. benim ben.. pardösümü birlle 

gönder olur mu? 
Eve: 
(Saat on yedi buçuk). 
- Pardösümü göndermi§sin, geri yol-

luyorum. Paltomu gönder. 
Eve: 
(Saat on sekiz). 
- Alo- §lllldi geliyorum. Bir tarhana 

çorbası yaptırırsan iyi edersin.. bitişik 
kömürcüden de bir liralık antrasit aldı
rıp sobayı yaktır! 

Ra adhan ye: 
(Saat on dokuz). 
- Alo, rasadhane ınüdürü bay orada 

mı? Bu ne soğuktur bayım? Bu daha böy
le devam edecek mi; donuyonız. 

1smet Hulusi 

ı_ Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
Stratosfer tabakasında vukua 

gelen garib bir hadise 
Tayyarecilik ale

mi, Stratosfer de
nilen ve (10) bin 
ile (25) bın metre 
arasındaki yük
seklıklerde uçabil-

mek için mühim ~c: 
tecrübelerle meş- -;: 
guldur. Bu gıôi u
çu larda tecrübe 
6ahibı olmuş pilot-
lara göre, bu mıntakalarda uçan tayya

relerin arkasında gayet k bulutlar 

Çinda posta müvezzii olmak 
için IAzım gelen şartlar 

Çınde her isti
yen posta müvez
zii olamaz. Çünkü 
müvezzi olmak is
tiyen adam çok ce
sur, çok kuvvetli 
ve ayağına sağlam 
olmasını isbat et
mesi lazımdır. O
nun içindir ki mü
vezzi olmak isüyen 
bir Çınliye kilometrelerce yol yürutülür, 

tehUkeli mmtakalardan geçirilir ve bıl-

ızah d m- hassa Çinlılerin kurdukları ccin ve pe-

renk ruj 
kullanmalısınız ? 

Bu mesele şahsa göre değişir. Fakat 
kumral, esmer, klzıl sanşın diye umumi 
birer çerçeve ıçine almak mumkündur. 
Belli başlı artistlerden bu dort tiptekı -

Nasıl anlatırlar? 
Yazan: ismet Hulusi---~ 

ler şu renklen kullanıyorlar: 
Yaradılıştan sanşµı, beyaz ve çocuk BaJ n Necllnın isim gecesiydi. BJ çok ı· ,eksik değillerdı ha! Hele 

gibi taptaze cildli olan Joan Bennelt .erkek, bir çok kadın davetliler vardı. Ge- kadın vardı .. 
(fildi§i - ivoire} rengi cpudraaltı - fon dö ce sabaha kadar oturdular, yediler, içti- - ?????? 
ten., §er renginde pudra, alev rengi ruj ler, dansettiler, dedikodular yaptılar. ' - Bilirsin ya, böyle eyler bend 
ve allık sürer. Goz kapaklarını gece ma- Fazla saf olanlar birer ınikdar esnediler, kaçmaz, gözleri f kal de idi azizi 
vi, gündüz grıyee boyar. fazla açıkgöz olanlar gözlerıne kestirdik- ,san biraz fazla b a g· zü krunaşırd 

Helen win ov kızıl saçlı, ela gözlü, b _ lerile burun buruna &eldiler, ağu ağza le vU.cudü nefis mi n .. Şöyle b" d 1'I' 
yaz tenlidır. Ayni renk fon dö ten ku - konuştular. .. .. ettik. Ben bu kadar kıvrak d:ınsed 
nır. Fakat pudrası raşel, rujilc allığı ca- , Ve sabah oldu, horoz ottu, her ıey bitti, dm ömrumde görmedim. 

d ~tld 1 - ?????? 
çık al>, g z boyası gi.ındüz kahve rengi, ag ı ar. · · · · · · )1 
gece ye ild . Bayan Neclanın isim gecesinde _neler ' - Senin anlayacağın, peşini kolay 

t-ft-
11 

"b' iri ka .. - mat c olduğunu, orada bulunanların hepsı er - }.ay bırakacaklardan d ~ilim .. 
.u.}l<l"yo ar gı ı ra goz u, ;:ı- • • •• önl . el nl anlattıla F _ ?????? 

kı . Olı K ı ah d d r tesı gunu enne g e ere r. a mer ren ı ve aw ey u u u • - . ş· dilik Allah ladık. 
. d ·ı kr . d f d"" eı kat anlatış §Ck.ll anlatana gore delil, an- - un a ısmar _4 

pnk llae ruJkat do -roJe pu ra ve on o latılana göre değişiyordu. Böyle olduğu Telefo u kapadı, ayaklarını nıasar 
u nma a ır. •· b k d d K uruldu 

ı ıçin orada bulunanlardan yalnu lr te aya ı. apı v : 
Mat renklı, kestane gözlü, kumra kişınin anlattıklarını yazacağım! - Giriniz. 

Francis Joyce'ın ruju Karmen renginde, * Giren ortağı idi: 
pudrası ra el-dored r. Göz kapakla Bay Salım 0 gece, Bayan Neclfilara yal- - Ne o, uyumamı sın! 
gözlerinin renginde boyamaktadır. nız başına gitmiş, kanmu evde bırak _ - 1ş güç düşimmekten uyumıy ~ 

Her kadın bilmelidir: 

Fötr şapkalar nasıl 
temizlenir? 

mıştı. Eve ıeldiği zaman, karJsı uyandı. kalıyor mu? 
- Nasıl, dedi, iyi eğlenebildinlz mi? - Dün akşam eğlencede değil m: .d 
Bay Salim esnedi: - Ha evet .. Ama ne e lence, bum 
- Berbad, ıabahı dar ettim. Bir daha dan g ldi. Suvare mıdir? İsim geç 

bô)le y dere mı gıderim. Tobeler töbe - dir, ne karın ~rıs dır .. Hiç ho d 
sı . O ne yapmacık şeyler.. O ne müna- 1cad cd nl re ne d • G t, ot peyda olmakta imiş Bu h ~ d 

fimdiye kadar hıçbır alım 

mişür. 

F tr · b ıki ay ık ömrü bil kalın 
ri> !erle dolu mahallere uğratılıi. Eğ r Yakınd ha r _ ipek türlü yaz şapkal ı 

sebetsız misafırler.. nın sıkılsın .. Uykusuz kal! 
- N ela ne. giymişti? - Nasıl bir ler var mıydı? 

* istediği zaman yağmur 
1agdıran Amerikah 

bu tecrübeleri muvaffakiyetle atlatırsa 

o zaman müvezzi olabilir. 

-------•••••nn••••••••••••••••••••••••••••-•• 

giyilecek Fotr şapkalar gelecek sonb :ı- _ Ne bileyim ben, salkım saçak bir - İş ad mlan mı n g zer, b'r al "' 
rı ve kı k emek üzere klana l B b ır· • tl rrı 1 yey, ru uşe benzemişti. va acoz. n ızım cJ.unıre ras an 
İhtimal o zaman biçrmlerlni değıştirın k _ Her halde şık giyinenler de vardı? .. ye gitmiştim. B l r ın ya, onunla bı ~ 
lazım ge c k. Fakat herhalde kuma l, - _ Ne gezer, hepsi birbirinden kötü ele işi yapacağım .. O da gelmedi. 
rındnn gene istifade edılecek, fötr çok idı. Hele boyalı saçlı bir kadın vardı. - İçtin mi? 
vefalı bir kumaştır. Kolay kolay ne m'l- _Boyalı, moyalı ama boşuna eitmiş ki - Bir iki tek evet, ama hiç samı dı. 

Bir tuhaflık ola- vasıtalar §tlnlardır: 
rak Amen"kan ga-
zeteleri yazıyor

lar: 
H tfild namında 

bır Amerikalı, is
tedı i yerde ve is
ted i zaman yağ
mur husule g ti
reb ekte imiş 

Bu zatın, bu hu
susta baş vurduğu 

Her annenin 
Gayesi nedir? 

H. O. rumuzııe mektub yaT<ın okuyu -
cnm: 

•-Ben diyor, lkl sene evvel, b1r genç
le nişanlandım. O beni ıeviyor, ben de o
nu seviyorum. Sevdiğim erkek, benimle 
evlenmek lstedlğlnI pedcrlme öyledl. Mu 
v fakatlni aldı. Fakat tam nikfi.blanaca
ğımız .sırada, onun babası oldu. Bu iın1 

olumun acısı, bizim du~ ınumuzu bittabi 
geri bıraktı Bent asıl müteessir eden nok 
ta bu teahhur değ . Sevd m e'"kckle 
günün b rlnde n sıl ol evlencb lfrdim. 
Çunku omm beni bırakabile e nf h ç 
sanmıyorum. YaJmz, beni çok duşftndu -
ren muh!m bir nokta nr Se dlğ m er -
kcğln an esi O kadının b istemedJ i-
ni, ıevmedlğlnl hem etratt dnyuyo -
rum. hem de kendim hissediyorum. 

Öğrendiğime gore, o kadıncağızın ga
yesi, oğluna zengin bir kız bulmakmış! 

Ben, gururumu kıran bu vaziyeti, nl an
Jıma da açtım. Bana: 

c- B nun, dedi. sen1 m tee Ir ede -
cek blr clhctt rot! Seninle geç necek o -
lan annem de~ı. benim. Ve annem hl!; 
b r aureUe, benim 1 erime k n m k sa
U'ıhlyetln1 bal% dcğlldlr!11 

VAk1'. bu sözler beni bir balomdan 
teskin, tatmin etti Fnkat nişanlımın 

m:ıddl v zlyeU ann ine ayrı bir ev aç -
muma m ld d 3 An e ok ğ a-
tam y ca ı ı n mecbur b kdc otu -
racatız, Beni 1 em yen, se en tir k -

Yağmur yağdırılacak mıntakada bir 

kaç tane ahşab kule inşa etmek. Bu kule-

lerden her birinin üzerine madeni bir 

dası geçer. ne yıpranır. Yaz geldi mi onu 0 aklına geldi. - Ben biraz çıkaca un.. Birden ol 
temizlenıp bır köşeye saklıvanlar k ın - Hoşuma mı gitmiş, aklıma geldikçe gelirim. Bizim hanım gelecek, söyle btP 
hazır bır şapka değilse, şapka kumaşını sinirlerim oynuyor. Mısır püskülü gibi beklesin. 

Bay Salımin ortağı çıktı. Bir mudd' 
hazır bulmu olurlar. Hatta bazan h r saçlar. Bakışı aalak salak, hele dansedişi ııb' 

d d · Bay Salim defterleri karıştırdı. :Mekt 
bir şapka yerini de tutar. Bir yılın mo- - Demek ans a ettın? 
dası obürüne benzeyince şapkanın mode- - Ben değil, başkalan dansederken lar okudu. Kapı açıldı: 

hazine konmakta ve bu hazine! rın içine, 

ancak M. Hatfild'in malıimu olan kim

yevi bir madde konulmakta imiş Bir1 'ld linı değı tırmeye de lilzum kalmaz. Y c

gün sonra yağan yağmuru dındirebilene ter ki vaktile düşünülüp tem'zlenmiş ol-

gördüm de .. O ne yürüyüştü o .. Fena fencı! - Salim Bey, kocam yok mu? 
- Sız miydiniz hanımefendi. Bu rıı11" 

- Daha başka, yiyecek, içecek?. nuz nerede ise gelir. Beklemenizı ı; 'f ' 
- Berbad.. Hem uykum var, bir uyu -

aşkolsun, diyor Amerikan gazeteleri. 

dmlıı bir arada mes'ud olmamıza 1mlln 
var mı? Sen ne dersin Teyzeciğim? 

• Kızım; 

He ana ~luna zengin bir kız almak, 
cene her ana kızına zengin bir koca bul
mak ist.er. 

Bu, evlA.dının saadeti üstüne .ttreyen 
her ananın iptidai ve basit gaye idiı:. 

Fakat analar, bu gayeyi. masumane, 
daha doğrusu saflyane, hatt~ biraz da 
cahilana bir hilsnunlye.Ue beslerler 

İstedikleri şey, evlAdlarının muzayakn 
veya sefalet içine yuvarlanmamaları, ya
ni bedbaht olmamalarıdır. 

Ç nku onlara sorarsanız, parasız veya 
az p ra l:ı saadet mumkiin değildir. 

Fak t müstakbel ltayınvalldenizln bu 
6atiyane kanaatlnt değjştfmıek sizln eli •

1 

nlzdedlr. 

Eğer o. alzln, mfitevazl kazancınızla 
da mes'ud olablldiğlnlzi &örürse, vak.W.e 
ıengtn bir kız aradığına pişman blle ola
caktır. 

Kocanızla anlaştığu112ı. knynaşt.ığınız 

takdlrde, Aciz ve yaşlı bir kadıncağızın 
saadetJnlze engel olabDmesJ mümkün mü 
duı? 

Yuvanız mes'ud olduğu takdlrde. o 
kadıncnğızın ga31 e.si de tahakkuk etmiş 

sayılır. O takdirde ise, s1z1 sevmemesi size 
t:>atlanmnması için biç bir aebeb kalmaz. 

Binaenaleyh, seni endlşelendlre cJ -
het, masum ve yerm blı veh1md iba - ı 
ı-eWr yavr~\lml 

'f.El'.ZE 

d ledi. ., 
yayım a ... 

- Teşekkür ederim. Siz nasıl nıı 
sun. 

Kürk gibi fötrü de tekrar giyileceği va
kit değil, mevsim sonunda kaldırılacağı 
zaman temizlemek daha doğrudur. Şura-

Bay Salim yattı, uyudtL Kalkt~ gjyin- · - Görüyorsunuz işte hanımef cndi. 
di. Bay Salim bir tüccardı. Yazıhanesi _ Bizden gizli süvarelere gid 

dan buradan kaptığı kir üstünden ne ka-
vardı. Yazıhanesine eitü. Masasının ba - öyle mi? 
§ına oturdu, ıerindi: - Bari bunu siz söylemeyin hanırrıc .... ; 

dar çabuk çıkarılırsa yenilıipndeki hnle 
o kadar yaklaşır, giyilınediğı muddetçe de 

- Ohl fendi vallahi nasıl diyeyim. ild ay eVVV 
bir süvare tertib etmiş, bizi de çağı rıııf 
tınız ya. temiz temız dınlenır. Bu hususta muht -

lif maddeler kul1anıl.maktadır. Fakat l'n 

Dedi, telefon çaldı: 
- Bu zırıltı da nedir? 
Tel fonu açtı. 

pratiği, en elverişlisi kepektir. Evet bil- _ Sen :misin Nihad! 
diğiniz kepeği ya fırında, yahud içi kay- _ ?????? 
nar su dolu bir tencere üstünde ıs1tırsı- - Hiç sorma Nihad .. FevkalAde idi. 
nız ve şapkanın üstüne bol bol serpcrsi- _ ?????? 

niz. Isınan kepekle toz kapma hassası _ İyi eğlenmek de söz mü, canım11.a 
vardır. Bu yüzden serpildiği yerdeki bil- can katıldı birader. Misafirlerin hepsi 
tün toz, kir ve yağ:ı emer. Kepeklenm· gayet iyi idiler. Ev sahibmi bilirsin, fev -
şapka yarım saat kendi halmd bırakılır, .kalade bir mısafirperverlik gösterdi. Gü
sonra da havının gittiği tarafa fırça a- ~1 de giyinmişti ya.. Bayıldım doğrusu, 
nırsa yepyeni olur. zevki selimi var. Çok zarif kadınlar da 

- Her halde bizımki Neclanınkin ı Y" 
nında hiçti. 

- Hiç mi, ne söyliıyorsunuz ha ııııt' 
fendi. Nerede sizinki, nerede o .. H 
zin suvareniz ne derece kibar, ne d reci 
nezihse, Bayan Necliınınki de aksın b 

• 
yağı ve berbaddı. Sizde ne gi.ızel e l 
miştik. Halbuki orada sıkıntıdan patl • 
dık. Ev sahıbi ikram e.tmeyı b lmez Jtl' • 

safirler soğuk şeyler. 

(Devamı 13 üncü sa ·a~~ 

1 
--

__ B __ a_c_a_k_s_ı_z_ın __ ın __ a_s_k_a_rı_a __ h_lı_l_a_r_ı _:__ ----------------------------------' 

o \ 
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~~~~ 

C lıennem köprüsü 
Yazan : R Hancı oğlu 

Çanakkale 

!ki uzun yıldır f>. 
lüm kasırgalannm e
se ese pembe ufkunu 
kavruk, çorak bir ce. 
hen.nem tarlasına çe
virdiği Çanakkale 
boğazında büyük bir 
faaliyet vardL Bilyük 
harbin en kanlı, en 
dehşet~ en !korkunç 
safhalarını atlatan bu 
toprak parçasındaki 

vatan bekcileri, o sa
bah kötü bir haber 
almışlardı. Yıllardır 

vatan yollarının bu 
en yakın kapısında, 

kuş uçurtmaz bir dik-
Halk Şu'nun zulmünden §e1ıirleri terkediyordu katle içeri kaymak 

04
liunan inıpnratorluğunun son evladı l Şimdi evlere hücum ediliyor; çarşılar- iStiyen düşman tek-
- Ş • babasının yerine geçince: dan, pazarlardan, insanlar toplanıyord\L nelerine meydan o-

1lılr Vo..yi iliıhları öldürdü. Bana cenneti Tüccarlar dükkanlarını açamaz hale gel- kuyan yiğitler, al-
l:t ciS ıbıraktı! diyordu. mişlerdi. Halk, kafile kafile bu gaddarın dıklan bu habere şa-

"" alı-Jkaten dtlsünoesini tahakkuk ettir- elinden kurtulıruik için dağlara kaçıyor- şıyorlar, bir tü~lü 
..... ~ ltltıh :ı: cen teşem sarayında, hayallerdeki du. inanmak istem!yor-
~te rekabe-t edecek der("cede mu - Münevverler, bu zulümden kurtulmak !ardı ... 
~ . el ve .güzel bir <:ennet \ · cude getir- için bır tek çare düşünüyorlardı. Bu ça- Aldık1artıl kötü }ı • 

siperlerinde o gün ağızdan ağıza dolaşan kötü haber 
" Marmara ya bir düşman denizaltısı girmiş 1 ,. 

SaJ'f• 7 

§U İdi : 

~ıı.~ Buranın da hurılcri, gulm.anlan, re de, bu havalinin garbındaki Türk di- iber şuydu: 
iiı A. dun havuzlan, gölleri, d:mızleri var- yarında ad

1

aletile şöhret bulmuş Türk ~R- .-:- Mnnnaraya bir Bolayir önündcJ.i kayıkçılar, ha.berin asılsız olduğu şayialarını tekzib etmişlerdi 
l'~rle ğ~ç~arı.nm altına yer yer çalgıcı!ar kanı Şu-Uya dehalet ederek onun mu - duşnuın Uıhtelbahiri girmiş! 1 rini bulmak tutmak veya batırın k · · f ·ı· kab. inin h bf 
h..... 'llU:ılmışti. Binbir çcşid koku neş- dah 

1 
· · · t kt° .. ' a ıçın ngı ız ınes ar ye nazırı v~ 

~~ guUer, çiçekler; ve sonra bunların a esını rı.':'1 eme L • • •• ~r]c hududlarınm iç denizi olan bu ic~b :_den her türlü feragat ve fedakar- başkumandanlık sıfatlarını nefsinde 
CUd •lld dolaşan ilfilılar ve ililheler mev- . Hal~ın, ~rk hakanına ftka.y~le gıt .. - golcug~ n~sıl olur da böyle bir düşman lıgı gost.ermekten çekinmiyeceği ma- cern'eden Lord Kiçner bu işin en kısa 
i~i du. Cennetin tam ortasında kendisi ~:r' _ha~erı sarayın c~nnetl ıçınde gok teknesı gırebilirdi? Payitaht kapıları- lıim olan torpido filotillası komodorlu- hn1 çaresini şöyle buluyordu: 
h n ınşa edilmiş bir taht bulunuyor, iki guı:ı11~l~nle karışık bır patmh husule- nı~ merd y~radılışlı, aslan yürekli te- ğunun derhal tertibat alarak takibe Osmanlı imparatorluğu -her türlü i-
<li~da! karısı ve gözdesi için kuruJmuş getırmıştı. . . w mu bekcilen, bunu kendi dikkatleri i- ba~'aması• nı da ilave etmişti. dareye rağmen- saltanatın mutlak ar-
t• t> küçuk tahtlar duruyordu. Bunlar .Şu: kudurmu~ ~bı bagırıyor, kansı Ta- çin bir ayıb sayıyorlar her yürekte kö- Ertesi sabah, erkenden toparlanan zulanna tabidir. Saray, bu memlekette 
l lltnttidler. ynkutlar, elmaslar, pırlantalar, Ki bır kap~an gıbı ç~~pınıyordu: . • pükle~en bir kin, yuvarlandıkca büyü- Tuşoz, Basra, Yarhisar destroyerleri her müesseseden üstün, her teşekkül~ 
~ le süsl<'nmiştı. - Şu! dıyordu. Türk hakanına ~ıkayet yen hır kar topu gibi saatler geçtikc:e Marmaraya açılmışlar, yeni vazifeleri- den yüksek tutulur. Hükumetin aldığı 

J urun bunlann arasında imparator Şu, etmeğe gidememek, onun elleri.,j, etekle- arhyor; bu mikrobun tutulması, boğaz ne başlamışlardı. bütün tedbirler; verdiği her türlü ka-
endisi en buyük ilfıh ve kansı Ta-Ki yi ile payitaht arasındaki yolun emniyet e rarlar sarayın mürakabesine tabidir. 
~ en bilyuk ilfihe olarak ilan etmişti. altma alınmnsı için çareler düşünl'ıyor; 0 m lı . to 1 • b- _k h b Su1tanlann karakterlerine gelince; ken-

raliçe d, bcrabel" olduğu halda, kadın tertibat alınıyordu. g· esk nn ımparak. r ~gu uyu l kard e di sandalyelerini tehlikeye d~üren ha-
tkek, heıices çırçıplak dnnseder, şu bun- ır r ·en o zaman ı ımparator u o- d" ,.,,. k • n rh Mıntaka !kumandanı Liman paşa c•) a r t' İ gil. t lim h ısc.:uer ar.şısında hassas, ve fevkaliıde 

tk sa oş kafasile seyrederdi. Onun bu- ueni bir ordu emn· ,.ıkartmış 1a'b'ıy.e n nm_ . ~sını ~e ış ~en n ız a eye çekingen bulunurlar. Bu ülkede mu-
u11 zevki bu cennette yaşamak, huriler, " Y • ti ıcısı Amıral L bo ( ) d ı f:Mtnanlarla hcmbezem olmalt, şarabla toplarının dikkatlerini artırmalarını bir btı ~ . 5 P~ 58 

arc: ıı.afiakiyct için sarayı ya elde etmek ve 'bnrsi~ e elrnişü. Aynca boğaz mm taka- k ~lu h~~k .vermt ış, 'dbahrbuıye nuhezaretı bu kanalla her işe hakim olmak. yahud 
l ııre beyhuş sızmaktı. anad e u rume e gı en m tıra- d lta t hd'd ·ı ı· . ld Şu sındaki Osmanlı donanmasının dcströ- da· n su nı e 1 ı e ne ıceyı e e et-

liın : ba l rı derecesinde gaddar ve a- f'l d d k d 1 w • mck Iaz.ımdır. 
bindı. Kendisine bir ıın1n ı·nsanlann kal- yer 1 osunn a onanma uman an ıgı cEğer Osmanlı imparatorlugu· du··n 'b- k al"l bl .. dil bu , , • . . : Sultan. memleketin ecnebi işgaline 
c ın nasıl olduğu sorulmuştu. Dunun ·an ı e te ig e . en emirde mayın ya) ı tehdıd .eden yakın ?arb tehhkesi uğramasından çok korkar; çünkü iş a-
~a_.~w. verebilmek için veziri Pi-Kan'ı tarlalarının .iç ve dışında daimi bir ta- karşısında bıtaraf kalmagı bıra!tır da li. netice itibarile kendi sandalyesinin 
tı\>rı~rne göndermiş sordurtmuştu. Vezir rassud nöbeti yapılmasını, bir muhri- muhakkak muharebeye kanşmaga kal- devrilmesine, hiç l ı.ı\h' .. , 

-=llnde: : bin bu sulnrda dolaşarak karako: hiz- k ·• :n • f d ı il · · ~ fı ·1 ° mazsa sauı ıyeı.:ıe-ışırsa, luıa ev e ermın a nı 1 - rinin tahdidine ve memleket b- • · -
ı e".;; lla~etmeab insanlann kalblerinde metinde bulunmasını istemişti. tizam etmelidir. Alman fikirlerine ıcyu- nin uyandmlmasma çevrili .. :~es~ 

J) delik varmış! İki gündür karakol devl'iyelcri gece iur ve bu harbe Almanya - Avuslurya bu da padişahın hiç işine gelmeı.. 
edi. gündüz bu mmtakada dolaşıyor, mayın · ı·fak"l b" likt · ·li t• ~ l dak ıt 1 1 e ır e gırı rs. e ne ıce n~ 0 - l

0

ngı'ltere devletinin menafiı· aleyh'ne 
'1 .Côtle · · h ı d' t hatlarının af'.alann i gizli geçıdJeri -du. ıı· _rmı açm1~ ayret e ın ıyor- h d !u

1
rsa .olsun muh.akkak ı.mparatorlugu~ bugün harbe karışmış olan Osmanlı im-

-

,1;"<1ezıbıre galeyan etti: J....nn.ratoT ı.. .. - 11Mdu, fakat neu"'e sıkı bir .göz apsin e bulunduruyor- a e hl ..l tec 11 d b t celli "·• •·y-- ~·., ,, d • Y lllle e ı e er; ve u e paratorluğunu bu işden caydırmak ve 
\?.,..,.:;_ söylüyorsun1 gidecekti? u... hüsr.tın ile nihayet bulur.> demişti. b" .. f "d lh akd tt• ,_ · • '~ §aşır şt iki gün sür:cıı bu araştırmalardan _ . . ır mun erı su e ırmeK ıçm en 
- Bun b mı ı: rlni 6pememek için. btitün halkın ayaksız sonra M.ar.marada gizli denizaltı korsa- Fakat hukf.uneti elinde bulunduran iyi çare sultanı İstanbulu işgalle tdı-

de~· ~. u en deği~ beni )'anma gön • ve elsiz kalması lhımdır. (İttihad ve Terakki) partisi, bu muh- d'd tın kr .B: ı h t ·u ~,,1ö•mz. ~lim so-yledı·, dedı·. nının vücudünden hiçbir koku sezi!- t h eh . . t_.....:.u ı e e ır. ınaena ey , ngı erenın ~.. h"'kU d d b fikri tasd.k d. ıra a emmıyet vermemış ve uq;ııuZ k . . - rısı Ta-Ki de söze karıştı: Alık u m ar a u ı e ı - memesi, yavaş yavaş bu fena haberin be\•eti. Goben il@ Brıeslavın Ösmanlı uvvetlı donanması - casus1ann verdı-
tp,.,~ Sttnlt un dM-· olup olmadı~mı ö~ _ yordu: y.alan olduğu kanaatini doğunnağa do;anmasma iltihak "t kib Lo _ ği malUmata göre - zayıf isfihknmlarla 
-·.,ne vs•u 0 a H-'-1- var kan-Frı.mt Ö"'le vapa A B ını mu ea n - ··ı- b 1 Ç kknl · t "k _ ~ o kadar güç bir ~ey değil ki.. - IUilUn '-'ti • J 11 - başlamıştı. Hatt-. ulayır önlerınde drnya dönmüştü. İşte bu sırada Osman- ortu u u unan ana eyı azyı c-

asıl' lıın! kendi'lcrlni görünce suya daldığını iddia lı -donarunası amiralliğine P"etirilen Al- derse kolayca buradan g~r ve İs\an· 
-~~as:ıl0 

olacak; bizzat vezirin kalbini _Bu işi bana havale e\1 eden, ve tabtclbahiri gözlcrile gördük- rnnn anurali Şoson Karadeniule do- bul önlerine vararak Boğazıçinin senn 
\q" karsıruz. _ Peki sen yap! Sen böyle 4ıerı be - lerini yeminlerle söyliycn bahkcıların nanmanın bir <:eveİ.anı esnasında Ode- g-Olgeli sularında demirlerdi. Bu demır-

lüyo:'"" ~ bu bulu§t= memnun gü· cennekte mahirsinl rüya gördüğüne inanılmışU. Fakat; işte saı ı topa tut.muş, Rus fi!osile çarpış· leyiş, sultanı korkulmağa ve hükümeti 
~•n d' U. B>r yılan ağzındaki dişleri andı- _ Gör bak, neler yapacağ>m.. o akşam, Rrde!ı: kıyılannda baUnlan bir mış, Osmnnlı imparatorluğunun harbe henfiz eline geçirmiş bulunan İttib;ıd 

_ ~~lerini göstererek: Kraliçe hemen ~e başla~tı. Cennetin motörün nasılsa kurtulup karaya çık- ginnck hakkındaki fikirleri henüz ta- ve _Terakkı fır~sını yı1dırmağa kdf 
\te _ı-Ran, hoş bir fikir değil mi? dedl k arında büyük ve geniş bir 11.randc mağa muvaffak olan bir tayfaSl, bunun savvur halinde iken bu emriv~ki üze- ge1ır; Osmanlı ımparatorluğu çnresiı 

l'ere~ır hayret içinde kalmıştı. Kekeli - k~ür yakabilecek büyük bir çukur yap- riiya füan değil, hakikat <:llduğunu, ken- rinc Rusynnın ilamharb kararını kabul kalarak istenilen münfcrid sulhu İngi-
- ll ancak: tı':cıı. üzerini ince demirle ördürdü. Bu, di motödcrini bir torpiJ4e batıran tah- etmiş, ve ittifak devletılerile birleşerek liz n:enfaatlerine uygun olarak imza-

iie tec ~~beetmeab bunu bir vem- üzerin- demirin üzerine tutun:ıbilmek için de -1 telbqhiri numarasına kadar gördüğü- büyük kan ve ateş davasına kanşmış- lamaga razı olurdu. 
l<a ru nasıl olabilir? diyebildi. mir çubuklar diktirdi Bu i§ için tamam nü söylediği zaman iş anlaşılmış, bu gö- h. İşte bu karan verdikten sonra Akde· 

luYor~~ı: Ta-Ki çirkin kahkahalarla gü - iki ay çalışılmıştı. Bu zamatı zarfında ze görünmez düşnanın korkusu Mar- Alman ve Avusturya ku\rvellerinl nizde, Matta üssü bahrisine ist;nad e-
- S kimseye dokunmuyorlardı. ~~da.~~ - n_:ara havzasına yayılmış, açıktaki mc: Orta Avrupada .s~ıştırmak gayesile den İngiliz filosunu .. takviye 

iall'ıd enın kalbin diğerlerinden daha s:ıl- lfının geçtiğini zannederek ~ıle :gucıle lorler kıyılara kaçışmışlar, kenar lı- hareket eden İngılız - Fransız - Rus - eden başkumandan 23 bınnciteşrin 
:Bu ır ~a_ onun için! me gul otmağa başlamıitL mancıklan heyecan kaplamıştı. Belçika ve Sırbistan hükllmetlerlnin 1 HO da başlıyan boğaz tazyiklerine' de 

ti, guluşc imparator da i~tirak etmŞ- ~raliçenin, ,cehennem köprü~ih. is- .!3ahriye_ n;~reti. de Mannar:ıda. bir m~şterek orduları, muhtelif cebhelerde vam ebniş, 4 mart ta:!~ı da akim ka

ltt~;elin'. Vezirin kalbini çık.arm. Ba -

2 Yedı delik var mı' dive "'"~"dı. .. avaıı . ~ U<>6~ 
CeJ.c 1 vezire kendisini müdafaa ede-
taC(~lllan ~ile bırakılmmnıf, hemen <> -
den kalbı çıkanlmış, Allahlık iddia e
kon g ddar hükümdann gözü önüne 
~tu U,.,<;tu. Bu kalbi bir müddet tedkik 

ita: Bunun kalbi deHksizmiş, dedi. Ba§"' 
1\ 1 getirin ı 

~Olu~ık sarn;ın önünden geçe.ı herkes, 
bG1t· ' Çocuk tutuluyor, kalbi çıkarılarak 

dokto~darın önüne konuyor, o d:ı bir 
~~J gıbi bunları muayene ediyordu. 

"c:ce b' . \·nıı k ır gun zarfında yüzlerce u -
I O}d .. " •• latda uruJmuş, hiç bir kimse o taraf -

n geçenıez olmuştu. 

. 
1 

t ktığı bu yer tamaınile hazırlan - Turk motorunun bır tabt{!}bahır taar- muttefiklcrlc harbe tutuştuk.lan sırada lınca, S mart 1331 gunu umduğu ka-
:n v: kömürler atılarak yakılınaka baş- ruzuna uğradığını ve batırıldığını haber gerek Baltık yolu ve gerekse Avrupa dar zayıf olmıyan ve kudretlerin en 
ıa:~ıştı. Bu on gün devam etti. aiınca bu hadiseye ehemmiyet vermiş, kara tariki ile ittisal hattını kaybeden büyüğünü, kuvvetlerin en yeni1mczi

Demirler tamamile ateş halini a~ıştı. d?nanı:ıa kwnandanlığın.a g°?d~rd.~ği Rus - İngiliz münasebetlerini temin e- ni g6stercn. ~anak~ale . ~üdafılerınin 
Artık işe başlanabiliroL Yanındaki cen- hır emı:de, .~annaradakı bu gızlı duş- decek tek yol Karadeniz-Mannara-Ak- karadan maglub edılmesını tasarlıyarak 
nete de şarablar, huriler, gulmanlar gt>- m~n sefı~esının :neyd~n.a ç.ık~rı~1a:nnı, deniz yd.u kalmıştı. İngilterenin bütün Çanakkaleye asker çıkarmağa teşebbüs 
.. lmi t• Zevk ve eğl~"lce için de her şey tu.tilup ınlha edılmesını bıldırınıştı. gayretlerine rağmen Osmanlı impara- etmiş; çıktığı topraklarda ya gömülmek 
tın ş 1· k d l x... - h d d Tü k .. hazırlP"'""•sh . }{rclli'ic de artık ~mrıni Donanma uman an 15 , bog~z sula- torluğunun Rusya _ İngiltere aleyhine ya u a r un h.eybet.~i sillesinden 

b·ı· eli• rında bulunan deniz kuvveUennden n- harbe girişi, bu yolu da kapatıyor Rus- canını kurtarmak içın kostebek gibi 
vere ı ır d - d t 1 . . . bli - ' tb k . k 1 _ kerler çıksın, şehirde kadın, er- yır ıgı es royer erme aynı emn te g yanın müttefiklerile münasebetleri çok pra ~ıp~ çu ur arına saklanmak 

As uk kimi bulurlarsa buraya getir- ederken: güç bir safhaya giriyordu. mecburıyetinde kalan itilaf kuvvetlC'ri-
::ı~:ı°c . «O~~n'lı .ilınpara~:Iuğunun biri~ İşte bu düşünce, Osmanlılar aleyhin- ne meı:sub f~rkalar da bir adım ilerli-

ir de infaz edilmişti. Sayısı bi - ıç denızıne gıren bu duşman tahtelbahı- de galeyan halinde bulunan İngiliz ef- yememı.ş erdı. 
Bu em ı · k k. · · · tah 'k d İ . . kalnbalık bir halk ldit esı, ır- ·arı umumıyesını n e ıyor, ngil-

lınmıyen .. _ .. .. (•) Alman er&llerind Liman l'on .. ~ . • 

b ı altında cehennem koprusunun ya- Sanders 0 maııb miiflrli!l ue ordu müfetti"- tere huku.metı evvela Osmanlıları harb-
aç ar " . ..:ı • k t db. 1 · · ~... ı nına dizdirilmişti. ı~ne getirllmli: ve biiıün dikkatini bu mm- 1.1en \'azgeçırme - e ır ermı araştırı- """..,.. lruanlarm çlçettdlr. Se\1nb., k _ 

(Devamı 13 üncü tayfada) tak&J'a .baiı'.etıulP-\. yordu. ta)'ltlU fabt öpmeylnh. 

(Arkası var) ___ ._...·----·--· ·~ 



t Sayfa 

ço~·:.u~~~ rs ö 1 en vazo.* ı Dilny!:~:t ~:::!~:~ 1 Antredeki Koltuk 
ket vardı. f' vahşi insanlan A-
Bu memlekette bul?- (""- { vustralyada bir 

day başakları altın ~ kabilenin zenclle-

zilmrüt gibi yeşil, a- - - lerde tedltikat ya- · 
libl aarı, vidiler ~ ~ ridlr. Bir çok yer-

kan dereler billur , :. pan ilim adamlan 
gibi berraktı. Çok ih· • • · ;.:J onlardan daha vah 
tiyar bir adam olan şt insan bulunma. 
Hakan dünya yüzün- dığında ittifak et-
deki hükümdarların rnişlerdir. Fakat 
en iyi kalblisi, en bu insanlar da yavaş yavaş ter.biye edi-
merhameilisi jdi. Her lerek vahşi hallerinden vazgeçirilebillr. 
kesin derdi ile uğra-
§ır, haklıyı, haksızı 

hiç yanılmadan a -
yırd eder, fakirlere 
yardımda bulunur, 
.kimsesiz çocukları o-. 
kutur, kuvveilinin : ----
zayıfı ezmesine ta - ____ .. ., 

hammül edemezdi. 
Köylü, asker, herkes hayatından mem- lardı. Düşündüklerini yaptılar, prens he

nundu. Memleket senelerdenberi harb men o gece hareket etti. 
yüzü görmemiş, bütün millet çalışıyor, Ertesi sabah saray halkı, ve şehir si -
refah içinde yaşıyordu. Ifilı sesleriyle uyandılar. 

Hiç kimse bu rahatın bir gfın sona ere- Genç prens peşine taktığı adamlarUe 

• 22872 cildlik ansiklopedi 

- Yıldız, bugün .kibar bir - Antreyi nasıl süsleme-
mtsafirlmlz gelecek, antre- llytm? .. Şlmdl buldum. Ora-

)'1 güzelce süslemellsln 1 :ra ıık bir koltuk .tuymalı 1 

- Pek.l teyze! 

- Teyzemin cvınde 
koltuk yok ama benlat 1' 
lım var :rn. ben koıtul 
ratmasını da bUiriDl· 

bileceğini düşünemiyordu. Bu iyi yürekli sarayın önüne gelmiş, nöbetçilere knpı
hükümdarın çok fena bir oğlu vardı. Ba-

1 
yı açıp yol vermelerini emretmişti. Bu 

basında ne kadar meziyet varsa, oğlu da emri dinlerniyen nöb<>tçileri, kılıcını çe -
o kadar meziyctsizdi. Kumar oynar, içkj kerek ikiye bölmüş, atıyla iç kapıya ka
içe.r, avuç dolu.su para sarfeder, önüne dar gelerek, yuknn çıkıp babasından ka
gelene küfürler basar, gözüne kestirdi- lan tahta oturmuştu. Neye uğradıkları
ğini döverdi. Annesi bile senelerdenberi nı şaşıran hükumet erkanı, birbirlerinin 
oğlunun yüzünü grmemeğe yemin et - yüzüne bakıp prensin, işin iç yi.ııünfı na
mişti. sıl olup da öğrendiğine hayret ed;yorlar-

- İşte bu masayı tersine 
çevirir koyarım. insan böy
le şeyleri bllmelll 

- Arka8llla da saplı flr- - Kibar misafir anut' 
1407 senesinde Çince bir ansiklopedhıin 

son cildi çıkabilmiştir. Bu ansiklopedi 
tam yirmi iki bin sekiz yüz yetmiş yedi 
cildliktir. 

çayı koyup iizerinl örttnm oturacak değU ya, 1'01 

Yavtı; yavaş ihtiyar hükümdann s?h - dı. 

hlti bozulmıya başlamıştı. Artık eskisi Prens onların merakını gidermek için 
gibi akşama kadar tahtında oturup mem- izahat verdi: 
leket işleı:r"Ie uğraşamıyordu. Gitgide - Sadık uşaklarımdan biri bana olan 
kuvvetten düştü. Hekimler yatağındJn biteni ve sizin kurnazca kararınızı ha
çıkmamasıru söylediler. Bunun üzerine ber verdi. Hiç bozmadan, adamlarımla 
hükümdar tahtını tacını terketm\ye ka - yakın bir yerde konaklayıp gece~i geçir
rar verdi. Bir gün bütün vezirlerini ya - dim, sabah erkenden işte gördüğünüz g:
tağmın etrafında topladı, onlara karannı bi gelip tahta oturdum. Şimdi bana itaat 
bildirdi. etmekten başka yapacağınız bir şey yok-

cBen, dedi, artık bir :işe yaramıyorum. tur. 
Hekimlerim yataktan kalkmamı, çalış - İşte o günden sonra memlekette rahat 
mamı menettiler. Böyle hiç bir işe yar:ı- namına bir şey kalmadı. Bütün kom~ 
mıyan adamın memlekete ne faydası do- memleketlerle harbler oldu, o kadar çok 
:kWlur ki. Onun için karar verdim, hü - kan döküldü, asker telef oldu ki çalışa -
kümdarlıktan çekileceğim. Siz benim ye- cak insan kalmadı. Bu yüzden de mem
rime iyi bir hükümdar seçin. Yalnız size leket harap olmıya yüz tuttu. 
ıon bir nasihat, sakın oğlumu benim ye- Bu sırada prensin yeni bir merakı her
rime geçirmeğe kalkmayın, çünkı.i o, mil- kesin başına bela oldu. Prens Japon por
letin başına bela olacaktır!> Etrafındaki- sölcninden bir vnzo koleksiyonu yapmıf
lerin hepsi evvela itiraz ettiler, onun göl-, tı. Bu koleksiyondan başka bir şey dü -
gesinin bile memleketi her felaketten ko- şünmüyordu, hep aklı fikri vazoların -
nıyacağını söylediler ama, bir türlü ih- daydı. Her gün bir gürültü çıkarıyor, va
tiyar Hakanı kandıramadılar. zolann tozu iyi alınmamış diye uşaklan 

• 
Dikiş yüksüğü 

Dikiş yüksükleri
ni pek yeni bi.r i -
cad zannetmeyi -
niz. Bundan a!;Jlğı 

yukarı 200 sene 
evvel İngilteredc 
icad edilmişti. 

Dünyaya oradan 
yayılmıştır. --....................................................... _ 

mü oldu bir koltuk. 

- Buyrun bayanı Teyzem - Bu toJtut da ço'k hoş. 

de sızı bekliyordu. Buyuru- Yoruldum, eurada oturup 
nuz, böyle buyurunuz. dlnleneyim. 

eanneder, o.örur, ,eçer. 

- Balona buyurun, ~ 
oturursanız daha raııat 
derdiniz.. 

Hakan, hemen ertesi gün, sayfiyedeki kamçılıyor, birinin yeri biraz değişmiş 
blr küçük saraya çekileceğini söyledi. Ve- diye sarayın alhm üstüne getiriyordu. 
zirleri bir düşüncedir almıştı: Ahlaksız Bir gün, uşaklardan biri, nasılsa en kıy

prensi nasıl baştan atacaklardı. Babası - metli vazolardan birine çarparak kırdı. 
nın çekildiğini duyar duymaz tahta otur- Prens hiddetten ne yapacağını şaşırmış 
mıya kalkacaktı. Düşündüler, taşındılar bir halde derhal idam emri verdi. Bir 
bir çare buldular. Ta uzaktaki sınır köy- kaç saat sonra Prense ihtiyar babasının 
lerinden birinde, isyan çıktığını söyliyc- saraya gelıni§ olduğunu haber verdiler. 
cekler, ke:odi adamlariyle beraber prensi, Koşarak aşağı indi, babasının elini öp -
isyanı bastırması için, oraya yollıyacak- tü. Merak ediyordu, acaba babası niçin 

gelmişti. Nihnyet babası gelişini söyledi: 
cİşittim ki, dedi, en kıymetli vazolann -
dan biri kırılmış, keder içindeymişsin, 

dayanamadım, bende bu vazoyu tamir et
mek için bir ilaç var, haydi beni oraya 
götür de tamir edeyim:t. Prens scvin~le 
babasının önüne düştü, vazoların bulun
duğu odaya girdiler. İçeri girer girmez, 
babası elindeki sopayı kaldırdı, bütiin 
vazoları kırdı. Oğlu, gözleri laltaşı gibi 
açılmış cbaba ne yapıyorsun:t diye ba -
ğınnca ak saçlı başını kaldırdı. cNc ya
payım, dedi, düşündüm ki bu vazoların 
her biri bir insanın hayatına maJolaca~ 
hepsini kırmak daha iyi. Haydi şimdi 

emret, beni idam ctsinler:t. Babasının bu 
fedakarlığı karşısında oğlu öyle büyük 
bir vicdan azabı duydu ki, derhal diz 
çöktü ve babasından yaptığı fenalıklar 
için af diledi. 

- Aman temlklertm ttrıldı, bu namı Yıldız - Kibar Bayanın burnuııı' 
kotulmıuş, bir daha evinize Kelm1Yt töbe- ~arptııtına mı yanayım, yoksa t.e~ 

O günden sonra genç hükümdardan 
kimse şikayet etmez oldu. * * 

E L ·1 Ş İ 

ler töbes1.. mahcublyeUne ml? _..,, 

v·EN·ı··-l~··if LMi·c·~Mi-t 
Ressamımız, tar -

tasında çalışan bir 

ı 
köylünün resmıni 

l yapıyordu. Resim 
Peçetelerimiz için KUŞ UM bitmek üzere idi. Fa-

güzel ve §ık halka - kat tam o sırada res-
lar yapmak ister mi- KufUmun •aka adı, samımızın bir işi çık-
ainiz? Gayet kolay. Vardır iki kanadı. tı. Köylünün elınde 
Size lazım olan mal- Kale•inde oturur. tuttuğu iş aletini re-
zerne 1 veya 2 san - ÇıkCZT tü~kte durur. simde gösteremedi. 
timetre kalınlığın - Bakalım siz bilebilc-

i:Jter öter hep öter •. da biT tahta, bir de cek misiniz? Bu a -
Neler neler neler der. oyma testeredir. Re- damın elindeki Alet 

ıimde gördüğünüz Uyandırır her ıabah, ne olacaktı? Ve bu a .. 
gibi bu halkalara is- Güldürür beni kah kah.. dam ne yapıyor? Bi-

tediğiniz hayvanın Yemini ben verir.'m, lirseniz resmi kesin 
teklini verebilirsiniz, Suyu değiıtiririm.. ve altına yazıp bize 
mesela bir civciv, bir Temizlerim dikkatle, gönderin. B;r kişiye 
kedi gibi. Kalmaz bir tek toz bil bir futbol topu, bir 

Dört köşıi? çizgili bir kişiye madeni kaplı 
kağıd alıı.ız. Son- ccBiraz hava aln diye. şık bir masa blok 
ra aşağıdaki resimlerden birini bu kn -ı yınız. Kestikten sonra etrafını i~ce bir Asarım pencereye.. · notu ve diğer yüz ki· 
ğıdın üzerinde büyüterek çizini?. Tah • törpü ile dü~eltiniz. Boya~.ak işi. kah - Çok sevin 'r 

0 
zaman, şiyc de Son Postanın 

tanın üzerine bir mi'l'İ kopye kağıdı bü-1 yor: Parlak bır boya ile ve guzel bır renk Ôter öter durmadanı küçük okuyuculn~ 
yüttüğüniiz resmi de bunun üzerine ko- seçerek boyayınız. için yaptırdığı bedi· 
yunuz. Kalemle bir kere üstünden çizi - Mesela civciv için açık sarı, kedi için Su içer, yemini yer., yelerden vereceğiz, 
niz, resim tahtanın üzerine çıkmış ola - siyah veya gri iyi gider. Ortasındaki de- Açık havayı sever. bilmeceye cevnb ver-
caktır. Resim tahtanın üzerine çıktıktan liğin içini kırmızıya boyarsanız güzel 0 

- KufUmun adı Saka, me müddeti on beş gündilr. Bi1mece cevabını bize gönderdiğiniz zarfın 
ıonra, etraf çizgiler.ini takib ederek tah- lur. Gözleri ve 1asmayı ince lıir fırça ile 1 Doyamam baka baka! * * cBilmece• kelimeaini ve .bilmecenin aozetede çıkbğı tarihi yazınız. 
tayı oyma testeral ile kame&• bafla • yaparamıa. ...__ ........ _________ ...__,, 



inema dünyasında parlayan 
)'eni bir yıldız: Zar ah Leander 

ıı güzel 11e füsünkir sesli ls11eçli yıldızın çevirdiği son 
filmini /Ju hafta Türk sinemasında segredeceiiz 

c 

KA~ SENE -
yaşayacaksınız ? - . 

Bir Amerikalı doktorun tertib ettiği suallere 
doğru cevab verenlerin ömürlerinin uzunluğunu 

anlıyacaklan iddia ediliyor 

Vasati olarak kao sene r•· 
f&Jacagınm besab etmek isti
JOr musunuz ? Bir Amerikab 
doktorun tertib ettiği qalıdaki 
suallere samimi olarak cevab 
veriniz: 
1 Hem ana, hem de baba tarafın-

- dan büyük anneleriniz ve bil -
yük baba1annız kaç yaşlarındadırlar? 

Eğer öldülerse, kaç yaşlarında öldil -
ler? Tahmini bir rakam da söyliyebi· 
lirsiniz. Bu dört yaşı toplayın ve ona 
taksim edin. Bulacağınız rakamı bir 
kiğıda yazın! 

2 _ Mideniz, kalbiniz, boöretlerl -
niz ve ciğerlerinizin umumi va

ziyeti nasıldır? 
Bunlann vaziyetine göre 1 den 25 e 

kadar numara veriıiiz. Eğer bu dört 
uzwnuzdan biri bozuksa 1 O dan faz -
!asına çıkmayın. Bu rakamı da CJteki -
nin altına kaydediniz! 

Greta Garbo bir elmas 
sahn aldı 



a a 
a köprüsü bir havai 
aksime ağla a k 

Mimar Prost Taksimden Kurtuluşa doğru bir köprülü 
yol yapılmasını ve Boğaz 

yolunun şehrin bu kısmına bağlanmasını derpiş ediyor 

Gcilata köpnüüniln bugünkü vaziyeti 
i tnpbulun müstakbel plAnını ha.zırlıyan Atatürk köprüsünden İngWıı: sarayına ve 

POSTA 

-----
İST AN BUL 

17 Nisan 938 Pazar 
Ölie neşriyatı: 
12.30: PlAlda Türk mus11dsi. 12.50: Hava

dlı. 13.0S: Patla Türk musllds1. 13.30: Muh
tellf pllk n~yatı. 
AkŞllm eşrlyatı: 

18.30: Pldkla dans musik1sl 19.15: Konfe
rana: Prof. Sallh Murad (Radyo dersleri). 
20: Müzeyyen ve arkadaşları taraflndan Tilrlt 
mustldsl ve halk şarkıları. 20.45: Hava rapo
ru. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca söy
lev. 21: Cemal Kfunll ve arkadaştan tarafın
dan Türk mus1kis1 ve halk şarkılan, Csnat 
ayan>. 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haberle
rl 22.30: Pllklıı. Mlolnr, opera ye operet par
çalan. 22.50: Son haberler ve ertesi ~nün 
programı. 

• U Nisa 938 Puartesı 
Öfle ~tı: 
12.!0: Pllkla Türle musttwı. 12.50: Hava

dls. 13.0S: Pll!Jcla Türle musildsl. 13.30: Muh
telif plAk neşrtyat.ı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: PIAkla dam muslkls1. 19.15: Çocuk
lara masal: Bayan Nine. 19.55: Borsa. haber
lerl 20: Rıfat Te arkadaştan tarafından Türk 
musildsl n halk prtılan. 20.45: Hava rapo
ru. 20.48: ömer Rıza tarnfından arabca söy
lev. 21: Fasıl su heyeti: İbrahim ve arka
daşlan tarafından, <saat ayan). '21.45: Or
kestnı. (Hant müzik). 22.15: Ajans haberle
ri. 22.30: Plll.kla sololar ,opera ve operet par
çaları. 22.50: Son haberler ve ertesi gunUn mimar Prost eski şehrin yılolıp yenlslnln tu- İnglllz sarnyından da Taksime kadar olan 1-

rulmasmı gayri mümkün görmektedir. Bu- k1 kısnun Utlsakını, ya İnglllz sefareU An
nun lçln de plfi.nını yaparken esltiyi -mnsrafo. karaya tamamlle nakil ve bina hUkQmetce programı. • ihtlync hasıl olmaksızın ve zamanla tl!.dil istimlak edilmek auretlle Tepe.başı lle Tak
ctmek suretile- yenileştirmek usulunll tercih sim arasında mUstaldm bir hat çizilerek; 
etmektedir. Prostun bu sureUe şehrin istan- Ya İnglllz sefareti aynen kalarak ve bu mils
bul ciheti için tasavvur ettiği §ekli dün yaz- takim güzerglhın seviyesi biraz alçaltılarak 
mıştık. Bugun de limnna ve Beyoğlu ciheti- sefaretin altından tünelle geçlllp tünele gt
ne ald tasavvurlarını hülô.sa ediyoruz. Prost riş ve çıkış yerlerlnln blrlnci kısım ile lltlsa
istanbul llmnnının bugünkü yerinde ltnlma- kını temin için lstlkamet biraz tadil edilerek 
ilnı muvafık bulmuyor ve Umanın Yenlka- veyahud da İngtliz sefaretine dokunmayı,µ 
pıda yapılmasını zarurl buluyor. Olyor k.1: sefaret clhetlndeki blnıılnr kesilerek Meşru-
•- İstanbul PeylzaJı Boğaziçi ve Hallç su- tlyet caddesi tevsi edlllp Tepebnşı bahçesln

lannı tabii bir liman gibi gözönünde parla- den kısmen alınarak ve oradan kalkmnsı 1-
tamk zihni şaşırtıyor. Fırtınadan mahfuz bir cab eden köşedeki bina tamamen ~esllerck 
deniz parçasının liman teşlctl etmek üzere temin etmek mümkündür. 
değeri olması, sahlllcrtnde vazih ve açık hlr Bu üçüncü şıkta Tepebaşı bahçesine bu 
nlzamla büyuk mnğazalar, depolar, fabrika- cebhede bir kapı yapmak ve yenl yolun fon 
lar tesis1ne m~ id büyük vüs'atte düz ara~ manzarasını bununla lfizelleştlrmek muva-
bulunmasınn mutevnkktftır. fık olur. 

«Boyle yerler ne Boğazın ve ne de Hallcin Necati Bey ve Dolma Bahçe cnddelerlle 
sahlllerlnde vardır. Hiçbir noktasında üzer- bunların devamından teşekkül eden boğaz 
lerlnde merkez! teşekküle muntazam surette alçak yolunda Tophanenin şarktndaki bütün 
bağlı m1hnnik1 tesL'1tt ve mağazalar inşası kısımlannda mevcud binalar, cinslerine gö
mtimkün olmıynn hududsuz boyda fakat re, tashih ve tanz.tm edilecek, bu noktadan, 
rnahdud genişlikte rıhtımlo.rdan başka blr NecaU Bey caddeslnln dar kısmına. az çok 
şey yapılamaz. Liman Müdürlüğünden alı- müvad blr yol o.çılacaktır. 
nan mnliımnta gore Umana giren ve çıkan Boğaz alçak yolunun bir kısmını ktalan
eşyanın muıune.lesl 1k.i binden (azla adam ve dıktan sonra kısmen havada ve ufak bir kıs
üç yüzden fazla mavnaya ihtiyaç göstermek- mı tünel şeklinde blr yolla Galata köprüsü 
tedlr. Tablme bağlanacaktır. Bu yol, başlangıçta 

ııVapurların Boğazda serpilmiş b1r halde Jlmdlld tabll zemtne intibak edecek, sonra, 
durması mütenddld ticarl ve amal depoların ekserisi ehemmiyetsiz bir taktm evlenn üs
Boğazdn Beykozdan daha ilerllere kadar da- tünden uzun ve yüksek kemerler üıerlnde 
ğınık bir surette inşa edllmtş bulunmaaı bu inşa edllmlş blr yol olarak geçeeelı:t.ır. 
kadar mavna ve ameleye ihtiyaç gösteriyor. Bu yolun münteha noktasına, bir taraftan 
Ticaret depolarile fabrikalar ve Uman ara- Galatnsnray köşesinden bnşla.yıp YenJçarıı 
sında bir münasebet olmayışı römorkör mu- cadde.sini genişleterek takib eden yol cele
ranan uzun mesafeler için vakit zıyaı Te bu cek ve birleşecektir. Dller taraftan da, Bo
uzun deniz seyahaLlerl esnuında amelerln ğaz sathı malll orta Jolu n Cihangir yangı
bo, ve işsiz kalması gibi neticeler tevlld e- modan sonra çlzllml§ olan yolun tiidll edll
öiyor: İyi teşkil edilmiş liman hanalan bu mQ blr şekil de buraya gelerek blrleşecek-
mnhzurlan tamamlle ortadan kaldırır. tir. 

ııİstanbul llmanı mildllrlyetinln göstermek- Sıraservller caddesinde birkaç yüksek bi-
te olduğu büyük gayreUere rağmen tahmll nanın da, Galata köprils:lle Taksimi blrb!rlne 
ve tahliye ile nakliye için az randımanlı en bağlıyan yolun inşası aırasında yıkılması ı
çok el emeği sarfı 1cab eden Umanlardan b!- cab etmektedir. 
rldlr.. Atatürk köprüsünden başlıyan ve Okcu 

eLlman mildürlliğOne a1d bu 300 mavna Musa caddesi alt.ındald Jdlçük cnıntden 1t1-
ancalt Haliçte korunablldlklerlnden bu aa- baren tünel ıeklinde geçen bir yol do., Gala
hayı işgal edip durmaktadır. ta köprüsünü Taksime bağlıyacak yolln, yük-

Bunlardan işgal ettikleri .saha hakkında set. lcememll Jolun başbyacnğı yer yakının
bir flldr edlnebllmek için bu mavnalar yan- da iltisak peyda edecektir. Bu yol, Cihangir 
ynna bir maya dlzllse 1800 metre boy hasıl semtinde oturanJann Atatürk bulvarına ve 
edeceklerlnl düşünmek lc!!ldir. İstanbula inmeleri için mühim kesUrme bir 

cı:Hnlbukl iki köprü arasl 700 metreden fba- 101 olacaktır. Bu Jolun ttınellnden •le, hnva 

19 Nlsan 938 Salı 
Ö!le neşrlyııtı: 

12 30: Pl!Urla Türk muslkisl, 12.50: Hava
dis, 13.05: Pl!kla Türk musik.1s1, 13.30: Muh
telif plak neşriyatı. 
Ak~m neşriyatı: 

17: İnkılD.b tarihi dersi: Unıverstteden nak
len. 18.30: Pl!kln dans mus11dsl. 18.45: Emin
önü Halltevl neşriyat kolu namına Nusret 
Safa. 19: PlAkla dans muslklsl. 19.15: Konfe-
rana: Eminönü Hnlkevi namına Dr. Sabri 
Esad Slyavuşgtl (Karagöz hakkında). 19.65: 
Borsa haberleri. 20: Vedia Rıza ve arkadaş
lan tarafından Türk musilds1 ve halk şarkı
lnn. 20.45: Hava raporu. 20.48: ömer Rlza ta
rafından arabca söylev. 21: Tahsin ve arka
daşları tarafından Türk musilds1 ve h!ılk 

şarkıları, <saat ayan>. 21.45: Orkestra. 22.15: 
AJ ans haberleri. 22.30: PlAkla sollar, opera 
ve operet parçalan. 22.50: Son haberler ve 
ertesi günün programL 

• !O Nisan 938 Çarşamba 
Öğl~ neşriyatı: 
12.80: Pldkla Türk musiklsl 12:50: Hava

di.s. 13.05: PlA.tla Türk muslkJsl, 13.30: Muh
telit pllt neşrtyat.ı. 
Akşam neşriyatı: 

17: İnkılAb tarih! dersi: ttnıversltede::ı 
naklen. 18.30: Konferans: 23 Nisan Çocuk 
Hartası ve bayramı mUnasebetlle Çocuk Esir
geme Kurumu namına Dr. Lfitn Aksu <Ço
cuk zayiatı). 18.45: Fatih Hallı:e\'l göstcrit ko
lu tarafından bir temsil. 19.15: PlAkla dans 
muslklsl. 19.30: Konferans: Şehremini Halk
evl namına İhsan Kongar (Okullarda dlslp. 
lln ve terbiye>. 19.55: Borsa haberleri. 20: 
Nezihe ve arkndnşlan tarafından Türk :nu
slklsl ve halk §8.rkılan. 20.45: Hava raporu. 
20.48: Ömer Rıza tarafından arııbca sJylev. 
21: Kıtı.sik Türk mu.s1kisi: Nuri Halil ve ar
kadaşları tarafından, (saat ayan). 2US: 
Orkestra. 22.15: Ajanı haberleri. 22.30: PlA.t
la sololar, opera ve operet parçalan. 22.50: 
Son haberle!' ve ertesi günün programı. 

• %1 Nisan 931 Perşembe 
Öfte neşriyatı: 
12;ııo: Pllkla Türk musiklsi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Pllkla Türk musiklsl 13.30: Muh
telif plA.k neşrlyntL 

Nisan 1• --= 
Bir Haftahk 

PRO~RAMO 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Konferans: 23 Nlsan Çocuk Haftası 
ve Bayramı münasebetile Çocuk Esirgeme 
Kurumu namına Dr. Salim Ahmed (Çalışkan 
ve metrftk oocuklar tarlhlne b1r nazar ve ço
cuk hlmayes1>. 18.45: Şlşll Halkevi gösteri~ 
kolu tarafından Abdülhak Hlmidin (Eşber)1. 
ı9.15: Pldkla dam musllds1. ı9.30: Spor mu
sahabeleri: Eşref Şeflk. 19.55: Borsa lıaber
lerl 20: Sadl Hoşses ve arkadaşlan taratın
dan Türk mus1k1s1 ve halk prlalan. 20.45: 
Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev. 21: Radife ve arkadaşları ta
rafından Tilrk. muslldsl ve halk şarkılan, 
<saat ayan). 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans 
haberleri. 22.30: PlD.kla sololar, opera ve ope
ret parçalan. 22.50: Son haberler ve ertesi 
günün programı. 

• !2 Nisan 938 Cuma 
Öfte neşriyatı: • 
12.30: PHtkla Türk muslldsl. 12.50: Hava

dis. 13.05: Plikla Türk mus1k1s1. 13.30: Muh
tell! pllk nf';riyat.ı. 
Akşam nCŞTiyatı: 

18.30: Konferans: 23 Nisan Çocuk Haftası 
ve Bayramı mUn~ebeUle Çocuk Eslrge.me 
Kurumu namına Dr. İhsan Hllınl (Çocuk 
sevglsl). 18.45: Beyoğlu Halkevi ~österit ko
lu tarafından bir temsil. 19.15: PlA.kla dam 
mus1kls1. 19.30: Çocuk terblyes1: All KAm1 
Akyllz. 19.55: Borsa haberleri. 20: Mumffer 
İlkar ve arkadaştan tarafından Türk musik1-
st ve ho.lk ş:ı.rkılan. 20.45: Hava raporu. 20. 
48: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 21: 
Nihal ve arkadaşları tarafından Türk nıusl-
1ds1 ve halk prkılan, (saat rı.ynnl .. 21.45: Or
kestra. 22.15: Ajans haberlerl 22.30: Plll.kla 
sololar, opera ve operet parçaları. 22.50: Son 
haberler ve ertesi günün programı. 

• %3 Nisan 938 Cumartesi 
Öğ'le neşriyatı: 
12.30: Plfi.kla Türk mus1kisl. 12:50: Hava

dis. 13.05: PlAkla Türle musiklsl. 13.30: Muh
te!lf plak neşriyatı. 

Akş:ım neşrlrat1: 

18.30: Konfemruı: 23 Nisan Çocuk Haftası 
ve Bayranu milnasebetile Çocuk Esirseme 
Kurumu namına Dr. Fetht Erden (Çocuk 
Haftası ve Bayramıl. 18.45: Emlnönll llalkevi 
gösterit kolu tarafından bir temsil. 19.15: 
Pll\kla dans musildsl. 19.30: Konferans: Üni
versite namına: Doçent Münlr Sarpyener 
(Kemik hastalıklarından raşttımlzln kemik
lerde yaptığı tahribat ve ondan korunma ça
releri>. 19.55: Borsa haberleri. 20: Necmed
din Rıza ve arkadaşları tarafından Türk mu
slktsl ve halk şarkılan. 20.4.5: Ha.va raporu. 
20.48: Ömer Rıza tara!ındıın arabca s5ylev. 
21: Belma ve arkadaştan tara.fmdan Türk 
musikisi ve halk şarkılan, <saat ayarıl . 21. 
45: Orkestra. 22.15: Ajan.s haberlerl 22.30: 
Pllkla sololar, opera ve operet parçalan. 22. 
50: Son haberler ve ertesi günün programı. 

_,,,. 
ANKARA 
17 Nisan 938 Pazar 

Öfte neşriyatı: 
12.30: Karışık plA.t neşriyatı. 12.50: PlAk: 

Türk musilds1 ve halk ıarkılan. 14..15: Dahl-
11 ve harici haberler. 
Akşam neşrlyaıı: 

18.30: Karışık plAk neşriyatı. 18.50: Çocuk
lara masal CMaaaldede tarafından). 19.15: 
Türle mus1k1s1 ve halk şarkılan (Makbule 
Çakar ve arkadaşlan>. 20: Saat ayan ve a
ı·abca neşriyat. 20.15: Türk musikisi ve halk 
şarkılan CSıılAhaddin ve arkadaşları}. 21: E
debi konuşma. 21.15: Stfidyo salon orkestrası. 
22: Ajans haberleri 22.15: Yannkl program. 

• ıs Nisan 938 Puartesl 
Ö!le neşriyatı: 

12.30: Kıı.n.,ılt plı\k neşriyatı. 12.50: Plft.k: 
Türk musiklsl ve hnlk prkılan. 13.15: DahL 
U ve harici haberler. 17.30: İnltılA.b dersleri: 
CHalkev1ndC'ıı naklen). 

Akşam neşriyatı: of 
18.30: Kanşık P.Hl.k neşriyatı. 18.50: ~ 

llzce ders <Azime ipek). 19.15: Türk mu ar 
ve halk §arkıları (Servet Adnan ve artnd '/
lan). 20: Saat ayan ve arabca ne$1rat:,01 
15: Türt mus11ds1 ve halk şa.rltılan {Si" , 
Recai ve arkadaşlan). 21: Muslk.l konııştd 
sı (Halil Bedi). 21.15; Stüdyo salon ortest~ 
22: Ajans haberleri. 22.15: Yo.rınld proır 

• 19 Nisan 938 Sah 
Öfte neşıiyatı: jJl 
12.30: Kanşık plf4k neşriyatı. 12.50: Pl )il. 

Türk musikisi ve halk •nrk.ılan. ıs.ıs: va 
ll 't'e harici haberler. 17.30: İnkılAb derste& 
<Halkevlnden naklen). 
Akşam neşriyatı: 'fO" 
18.30: PlA.klıı. dans musildsl 19.16: 9' 

mus1kls1 ve halk şarkıları Uilkmet RıZA -
gör). 20: Saat ayan ve arabca ne~t. ~ 
15: Keman solo: Necdet Remzi Atak. 20 vt 
Muhtelif pltlk neşriyatı. 21: Musllti klJtl 
ması (Halll Bedl). 21.15: Stüdyo saıon -~ 
kestrası. 22: AJaruı haberleri. 22.15: Yal'l"'" 
program. 

• 20 Nisan 9!8 Çarşamba 
ötı neşriyatı: 
12.30: Karışık plılt neşriyatı. 12.60: l'~ 

Türk mus!klsl ve halle ıarkılnn. ıs.ıs: p:ı.ı" 
ll ve harici haberler. 17,30: İnltıl(lb de~etll 
(Halkevinden naklen>. 
Akşam neşriyatı: ....... .t 

18.30: Karışık pUUt neşrtyat.ı. 19.15: 'llP" 

mus11ds1 ve halk şarkıları <Leman ve nrır 
daşlan). 20: Saat ayan ve arabca ne~ 
20.15: Türk musikisi ve halk şarkılnrı (i:P 

vet Adnan ve arkadaşları). 21: Çocuk ~ 
geme Kurumu namına <Bayan Fakthe 
tanbul saylavı). 21.15: Stüdya salon o~ 
ırası. 22 : Ajans haberleri. 22.15: Ya 
program. 

• 21 Nisan 938 Perşembe 
Öğle neş-rlyntı: ,.ı; 
12.30: Karışık plflk neşriyatı. 12.50: Pi ııl

Türk musik1s1 ve hs.lk şarlı:ılan. 13.15: D' , 
il ve har1cl haberler. 17.30: İnkıllb dersıeıi· 
(Halkevlnden -naklen). 
Akşam neşriyatı: 

18.30: PlA.kla dans musikisi. 19.15: -rö_!, 
musikisi ve halk .şartılan (Makbule ÇaV" 
ve arkadıışlan>. 20: Bant aynn ve aratıcl 
neşriyat. 20.15: Radyofonik temsll. 21: ÇOC~ 
Esirgeme Kurumu namına (Dr. Sadi BUT""; 
snylavı). 21.15: Stüdyo salon orkestrası. sS• 
Ajans haberleri. 22.15: Yarıntı prograıtı. 

• 2! N an 938 Cama 
Öfle neşriyatı: 
12.30: Karışık plfi.k neşriyatı. 12.50: p1&S• 

~ırk musikl~ ve halk prkılan. 1U5: vatı!' 
n ve harict haberler. 
Akşam neşrlyab: 

18.30: Muhtelif plAt neşrlyat.ı. 20: saat_! 
yarı ve arabca neşriyat. 20.15: Türk rauP 
kts1 ve halk şarlı:ılan (Hikmet Rıza ve ark" 
daşları). 21: Çocuk Esirgeme Kurumu naJllJ' 
na (Dr. Şükrü Yusur Nfunune hııstnnesl ~ 
nir mütehassısı). 21.15: Saltso!on solo tNlllJ' 
Esengtn). 21.40: Pltıkla dans musildsl. 22. ,.. 
Jans haberlerl. 22.15: Yannld program. 

• 23 Nisan 938 Cumartesi 
Öfte neşriyatı: 

12.30: Karışık pU\k neşriyatı. 12.50: ~! 
Türt mus1k1sl ve halt prlı:ılan. 13.15: Dr-ı'" 

U ve harlc' haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plak neşrJyatı. 18.35: Qocukl~ 
Karagöz (Küçük Ali). 19.15: Türk mus1J.I"" 
ve halk prlnlan {Hlltınet Rıza ftJ arıcadafl~ 
n). 20: Saat lyan ve arabca neşri.yat. 20.16-
Türk musikisi ve halk fa!'kılan <Servet j 
nan ve arkadaşları). 21: Konferans: çocol 
Esirgeme Kurumu namına (Dr. Muzaffer Si' 
zer>. :ll.15: Stüdyo salon orkestrası. 2%: tJ•0 

haberlerl 22.15: Yannkl program. 

ret bulunduğunn göre umanın mavnalan üç tehlikesine karşı korunmak için istifade e- , 7 t •d h 1 
sırnda dizllse tekmil bu sahayı lfıal •tm&- <lilebileccği gibi. bazı yerlerinde asansörler "a , e anı r Prostu n P a" nını tedkı· k 
lcrl !Azım ge11t. ve piyade kademeleri yapılarak Onla tanın 2 İ l d k l k 

•BU 300 adedi Galata rıhtımı ıevst odllln- yukan taraflarındaki aeyrüse!ert güç )'Ollaca n San 8 YI l 8 C8 
ce birnz nzal:ıcaksa da gene bir mlkdan ka- Utlsak temin etmek de mümkün olacaktır. Valide hanının istlmllık muamelesi ta - d k 1 d 
lacaktlr. o halde lcöpril arasındaki aahllde Takslmden Dolmabahçeye inen yo'1ru4, sey- mamlanmış, tapusu belediye üzerine ~evril- e ece encu·· men seçı· ı· 
mahalll nakliyata bu mvnalar ne mli,klillt riise!erl tolay~tırmak üure. p1torest bir mlştlr. Dünden itibaren usulen icra martfe-
lras edecektir.• tarzda genlşletilecelttır. We müstecirlerlne 7erleıinl tahliye etmeleri 

•Liman idaresinin liman proJelef'i umumi Taksimle Kurtuluı arasındaki derenin ü- lçln on beş cünlük blr mühlet verllmlşUr. 
harbden evvel teşkU edllen mevzii Umanlar zerinden bir köprü ile geçilecek ve aşağı bo- Vo.llde hanı elll altı bin liraya yıkıcıya ve
usulünü kabul ediyor. ve Umanı buna göre ğaz Jolunu yukan yola balbyan amudi yol rilecektlr. Nisanın yirml yedisinden Jtıbaren 
inkisar ettiriyor. Az zamanda tatbik edilecek bir köprü üzerinden Kurtuluşa doğru tem- han yıkılmtıla başlanacaktır. 
olan bu tevsi projesi lstanbulun bugünkü u- did edllccektlr. - ·· ·--- - -· • 
cnri ve sınnt vaziyetine tekabül edlyorn da Maçkayla Tak.slm ara.sındakl alçak s:ıha- cektir. Bu civarda mahalleleri sıhhlleştirmet 
ileride ictlnabı mümkün olm.ıyan ekonomik dan geçerek bu iki semti birbirine baeıa.malt üzere tali yollar da yapılacaktır. 
ıhtiyaçlar ile ticaret ve sanayt; el emeği n üzere kemerler üzerinde yüksek bir yol in- Kurtuluş ve Kasımpaşa mıntakasının şl-
işletme meselelerini daha ucuz bir surette şaaı da nnzarı itibara alınacaktır. mal sathı malllndeld aşağı yoldan Cki İstlk-
h:ılle mecbur olunca bu Umanın truruı.mlle Haliç Galata sahlllnin 11d köprü arasın- ifil caddesine az çok müvazidir> zemin topog-
matıuba muvafık görüleceği fÜbheUdlr. dald kısmı tadil edilecek, umuma mahsus raflslnin müsaade ettiği nlsbette ve kilçük 

.-Gerek ekonomik ve gerek estetik bakım- bir nhtım lle liman ameleslne mahsus bir açıklıklı köprüler vasıtnsile bu mıntakalar 
larından yukarda söylenen miltalealar ve teneffüs salonu ve heU\ ve banyo dairesi in- halkının na.kil vasıtası bulmak üzere müm
Kuruçeşme kömür depolan haltkındo.kl mu- şa edilecektir. kün olduğu kadar silr'aUe İstlklAJ caddesine 
hlk ıttrnzlar karşısında radlkal bir karar a- Kalafatyerl, Atatürk köprüsünun Jlerlslne, ve Beyoğluna çıkmaları temin edllecektlr. 
lınmn•ıı gerekm<'ktedlr: Knsımp:ı.şa ve Hasköy cihetine nakledilecek- Meşrutiyet caddesi ile İstlkltıl caddcs1 ara-

•Bol;az!çindeki bütün aana7l müessesele- tir. sında, Tepeb114ı bahçesinin arzani maktaına 
rlni v~ depolarını kaldırmak ve bunlan bir Galata ile Kastmpaşa arasında allı araba- doğru takriben 50 metre genişliğinde bir yer 
yerf' toplamak ve Kuı uçeşmedeld kömür 11- lar içln geçllmcsl güç blr halde olnn ve pek kesilerek gayri muntazam binalar .unsında 
maı ını yeni Ilmnna nakletmek l!zımdır. fazla meyilll bulunan Çelebi caddeslnln ye- yeşil ve güzel bir serbest saha tesis edilecek-

aFabrlkaI"n Hallcln nihayetine getirmek rine knlm olmak üzere arabnların kolaylıkla tir. Bu, bahçe içln iyi bir perspectlv olacak
ve depoları liman ve demlryolu civurınds geçebilecekleri yenl blr yol inşa edilecektir. tır. 
yapmak llizımdır. Kasımpaşa kolektürünün üzerine çlzJlen Karaköy meydanından Galata sathı rnam-

D ·miryolu· il ırttb~tı olan ve bir de hav- bulvarı ve Taksimle Kurtuluş arasında llU- nJn üst tarafına doğru yeşU bir saha yepıl
zıısı bulunan modem bir Uman tesis etmek saki temin etmek üzere tasavvur olunan mak üzere buradaki bina bloklan kldınlacat-
elzemdlr.11 köprünün ilerisine kadar derenin dibini ttl- tır. 

BEYOÖLU CiHETf klb etmek uzere de blr yol yapılacaktır. Bu Panorama manzaralarına malik ve ~ehre 
Müt.eha.ssls Pr tun hazırlndılh İstanbul yol, intiha noktasında bir tnrartıı.n 'l'nks!me, kısmen hfi.klm olan blrçok yerlerde mütead

şehlr plll.nıncıa mustakbel Beyotlu ciheti de bir taranan Kurtuluşa doğru rıımpalalarla dld kfiçüt yeşU sahalar, parklar ve bfiyük 
" • 1° •ısvfr edilmektedir: Tak.sim - Kurtulu§ yollle irtibat peyda ede- meydanlar da vllcude getlrllecektlr. 

Şehir meclisinin dünkü lçtimaında, şe
hir ve viliyet büdceleri çıkanlmak üze
re nisan devresinin 15 gün uzatılmasına 

karar verilmiştir. 
İstanbul umum! meclisine mülhak mü

esseselerin 938 büdceleri müzakereye 
konmuş, mezbaha büdcesi varidat ve 
masraf kıSlmlan 1,100,600 lira olaıak ka
bul edilmiştir . 

Floryada yapılan gazino ve diğer inşa
atın 50,000 liraya kadar bir taahhüde gi
rişilerek yaz mevsimi başlangıcına ka
dar ikmali, düşkünler evi büdcesinde 
4000 liralık bir münakale yapılması vesa
ire hususlarındaki bazı encümen teklif
leri kabul ve tasdik edilmiştir. 

Bundan sonra, mütehassıs Prost tara
fından hazırlanan şehir nazım plfınını 

den Şevkel Yund ve Ahmed Arif, nsfıf 
encümeninden Hilmi Naili Barlo ve :ast 
ri Akyüz, maarif encümeninden Re~ 
Hulôsi Behçet ve Baha Tovel, iktısad eıı
cümcninden KAmil ve Hamdi Bütün; ted
kik encümeninden Tevfik ve Raşid, sılr 
biye encümeninden Dr. Etem Akif ve p r. 
General Refik Münürdür. 

Şehir meclisinin her hafta pazartesi. 
çarşamba ve cuma günleri olmak uzer' 
üç kere toplanmasına karar verUtrılŞI 
fazla toplanılan haftada bir günün ııarıgf 
işe tahsis edileceğinin gelecek cetsed• 
k.ararlaştı:olması muvafık görülmilf '!fi 
celse nihayetlendirilmlştir. 

Beşiktaş Halkevinde konferanl 
ve temsil 

tedkik etmek üzere geçen celsede ~kili Beşiktaş Halkevlnden: 
Evlmlz sosyal yardım komitesi üyelertı'" 

kararlaştırılan bir muhtelit 'encümene ou" den Doktor Fahrcttin Belen 16-4-938 d' 
aza olacak zevat seçilmiştir. Bunlar, mül- martesi günü akşamı Beşiktaş ııaıtcvlJl , 
kiye encümeninden Ali Rıza ve İhsan (Okul çocuklarında Sürmenaj> mevzuu c&~ 
Namı tr b" d " · d H lil H'l rafında bir konferans verecek ve gö.1ter1' .ıt 

nı u ceAmiencumenın en 8 1 - mitesi tarafından ayrıca ulu :ıl blr te11P"' 
mi ve Tevfik ·r, kavanin encümenin- gösterilecektir. 
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Balkan ekonomik konseyi I~=-- Mısır Kralı Birinci Faruk 
dü • • • bitirdi Cesuur olması beklenen bir tip h J•f J 1 n mesaısını ıa~!~!"v:;..; a ı e o yormuş ... 
(Baııorofı 

1 
inci sayfada) I Ş~ Kayaya aşağıdaki telgrafı çek - soruyor: (Baıtarafı 1 inci sayfada) 

1 Tebliğ' ~tır: _ Muvaffak 
0 

• Bağdadın ileri ielen ülemasından bir 
Balkan Ekselans Şükrü Kaya lacak mıyım? zat, Şeyh Abdülkerim El Zencfini, son za-

llisand Antantı Ekonomik konseyi 7 Dahiliye Vekili manlarda meşhur Ezber medresesi reisi 
linıa dan 15 _nisana kadar süren 6 ncı iç- Ankara Daha girgin ve Mustafa El Maragiden bir mektub almış. 
l(onseevresı mesaisini dün bitirnı~tir. cesur olması, cid- Bu mektubda El Mara~, Şeyh Abdu-lke-

Y Güzel Türkiye topraklarından ayrı- a• 
dört de l geçen içtimn devresindenberi lırken Yugoslav Matbuat Hey'eti gör- di mevzulara ral- rlme Arab memleketleri arasında daimi 
ha""': .v et arasındaki ticari mübadele d 1 Eks bet etmesi lazım .. bir irtibat tesis etmek ı~ıerı hakkında 

-.. unın h · d düg· ü misafirperverlikten o ayı e- ~ dıı;;u ısse ilir derecede artmış ol- d dır müzakerede bulunmak. .n.zcre bir ıs· lam~ 
-t; nu ın ıansınıza hararetle teşekkür e er ve · u rrııhur. enınuniyetle mü .... "'ede eyle- kl-··· ·· kongresi akdini ileri ""u··rmektedı"r. Bu ~ il""' memleketinizin refah ve büyü ugunu • ~onsey B candan diler. e mektuba göre muhtelif isliun memleket-

llhı k • aıkan antantı memleketleri- Enerı·i sahibi ıerinin mümessn1erınden mürekkeb 01a-
lainies:omi ınüesscsatının teşriki nıes~- Yugoslav Matbuat Merkez Bürosu rak akdedilecek olan bu kongre, bir is-
bi .. b ştırınak üzere ihracat ve bu m.- Reisi Koıta Lukoviç bir genç lim devletleri içtimaı cıeklinde dex.ıl, is-

"'8er ın·· , - 1 • ö• evveı .A.. uesseseler delegelerinin bir an Basın Genel Direktörü Naci Kıcı - mzasu: bir okuyu lim memleketle.rinde mevcud ülema te~-
lni§tir. tinada toplanmalarına karar ver- mana da teşekkür telgrafları gönderil- cumur ıonıyor: kilAUan arasında akdedilıni§ bir nevi u-

Ronsey Ba miştir. - Hayatta m"" mumt içtima mahiyetinde yapılacaktır. 
rtnın t : lkan Antantı memleketle- Yugoslav ve Rumen gazetecilerinin vaffak olacak mt- Bu mektubu alan Şeyh Zencani, sade 
lara b erUb ettikleri enternasyonal fuar- teşekkürleri yım? Bağdad ülemasını değil, belki de bütün 
rtıecb~ ~emlcketlerin bundan boyle Matbuat konferansına iştirak eden Enerjiye u.hib ilim, edebiyat ve fikir ıı.damlarını bir a-
tiyad 0 an iştiraklerinin daima rlalıa hh olduğuna göre iyi raya toplıyarak burada camilerden birin-

e gen· ı Yugoslav, Yunan ve Rumen mura as-lrı.iııt· ı~ ediğini de müşahede eyle- bir asku olabilir. de büyük bir içtima yaptı. Bu içtimada 
~ ır. ıarı memleketimizden ayrılırlarken 
l(onsey B·· konferans reisi B. Yunus Nadiye gön - Bağdadın ileri gelenlerinden pek çoğu 

\'e d • ukreşte biri Yunan - Runırn ~ • bulunmuştur. ıger Tü k derdikleri telgraflarda kendilerine gos- Ald ğ ııın t . r - Rumen ticaret odaları- terilen kardeşce kabuıden dolayı teşek Başkalarımn direktifleri ı ı mektubu kendilerine okuyurnk, leoh~ esisıni ınemnuniyetle kaydetnlıştir. fikirlerini sordu. Bu hususta bir hayli 
1 

. ..,ey B kürlerini bildinnişlerdir. Anka aaıı...; • aJkan Antantı memleketlerinin raılan Nu- kon~duktan sonra, WAm memleketle- Maıcste Faruk Kraliçe Feride ile bir arada 
ticar harıcı memleketlerle yapacakları 

1 
mi imzasila BOTU • ri arasında bir tesanüd ve hedef birliği 

'I.. et Jnuahed ı . kl Gu·· reşcı· erı·mı0z luyor: tesi• etm k ~ t l k duguny u söylediği için Şeyh Zencatnı· de ~oY'Ul . ~ erme Balkan ozun.un ., e uzere op anaca böyle bir 
d.,. llUısını ıstihdaf eden siyasetlerme - Hangi i§lerd<ı meclisten zarar değil, fayda basıl olabl- El MarAg!ye müsaid bir ccvab verm!~lir. 
ı.~~ lüzumunu ehemmiyetle kayJey- b Ü gün Es ton ya ya muvaffak olaca - lcceği mütaleası etrafında fikir birliğı hu- Anlaşıldığına göre bu islUm meml• ket-

r. ğım? sule gelmiştir. leri umumi meclisinin gayesi, Mısırd~ 

da \°"sey, bu karara müteallik tatbikat• gidiyorlar Baıkalarınm d, Bunun üzerine i•Y Zencin!, Irak baş- birinci Farulru halile olarak lifin etm k 
trıu aşlanmış olduğunu memnuniyc1le rektiflerine tAbı • vekilini ziyaret ederek aldığı rnektub ve fikrile alakadardır. Gene Bağdadd~ §a}1 

Şahede eyler • • • d · ı d dah yapılan içtimaın neticesi hakkında ken- oldug"tuna göre, El Maragi diğer ı"slr·m ıt · Spor muharrırimızı e ış er e a çok t;] .. tlııdonscy,_ Bıılkan Antantı memleketle- muvaffak isine uzun uzııdıya ma!Umat vermiş ve momloketlerl ülemasına da bu yolda 
>eJr. "':.iki veya bir çokları için müşte- güreşcilerle beraber olabilir. ~u hususta hükQmetln mütaleasını sor- mektublar göndermi;tlr. Her taraftan •· 
ka 

0
!.iln bazı istihsal maddelerinin Bal- A - d d•k e muştur. Irak hükumeti reisi de bu fıkrin lınacak cevaba göre meclisin veya kon-

n harici . ı d d vrupaya 200 er ı fena bir fikir olmadığını, bilakis bir ... ok . ki, d pıyasa ar a satış hususun a- DUrU I b" f d , grenın ne zaman ve nerede akdediıf'Ceği 

~~~-B:~u~~~~;t!~i!~~:a=~~~~~~~ l r.~!:.: ~~ ır tıp a~;:~.:ı:r.
1

e ~.e:~·:~~./~~;~a /ıavale 
Ugunu müşahede eyler. Okur da fotoğra - Ş l l d d f l [ ı. l{onsey, keza, Antant merkez banka - fının t<ıhl!lini btl- e ıır ıs ır a e ı er Tarifesi ucuzlatılacak 
rı genel direktörlerinin son toplantısı- yor: (Baştarafı 1 inci sayfada) Posta ve telgraf idaresi para havalele· 

tıa aid zabıtları da kaydeylemiştir. DikkaUidlr. b.ı. Bugün ilk defa olarak Japonlar, Taya- rinde büyük tenzilat yapmıştır. Yem ten 
Demir yollar konuşur. Mahçuı çuan şehrinin Çinliler tarafından geri a- ziltıt yapılalıdanberi tüccarlar bankalıır 

lın ktan t 
1.: lınmış olduğu resmen itiraf etmişlerdir. 

Ekonomik konsey d · ll - o a , enıucı vasıtasile para göndermekten vazgermic::-
' emıryo arı muna- ,.. Japonlar, Şansi eyaletinde Çin hücu- :ı • ltaıatında elde edilen terakkilere de mut- edilmekten çeki· lcrdir. İstanbuldan başka vilayetlere pC\s-

tali olmuş ve do""rt memleket demıry· alla- nir. tılerine hile ..._ munu püskürtmüş olduklarını bildirmek-le beraber, diğer cebhelerde cereyı:ın e- ta ,.e telgraf idaresi üç liradan !nzlh ha· 

tı ida ı · d 
1 

karıştırmak iste • . re en arasın a yo cu, bağaj ve eş- den askeri harekat hakkında bir ~ey söy- valeler için lira başına yirmi pnra ücret 
Ya ki mez. Kızdırıldığı zaman kavgacı olur ve ll' 

1 
na iyatı için müşterek tarifeler ya- lernemektedirler. a maktadır. Yüz lira pul ves::ıirc masrafı 

Pılın b iğbiran devamlı olabilir. ·ı 53 k d ·ım k ası ve irbirinin ayni nakliyat ni- Tokyoda tuğyan ı e uruşa gon en e teclir. 
tanınaınesinin tanzimi için mayıs ayı so- e Londra 15 (Hususi) - Tokyo ve cıva- Bankalarda ise havale masrafı esk. şe--
~Unda Bükreşte bir derniryolları eksper- ômer Besim Acelecı" b" nnda vukubulan büyük bir tuğyan ne- kilde olduğundan para göndermek ist1· 
: komitesinin toplanmasına karar ver- ır tip tlcesindc 20 bin ev sular altında kalmış- yenler tercihan posta ve telgraf idaresl-

ışttr. (Baştarafı l inci sayfada) Adım 21azmıyan tır. ne müracaat etmektedirler. Yüz lira gön-

d l(onsey, mı:.saisinin devamlılığını ve bugün millt güreı takımımızla Köstence bu gerıç okuyucu · İnsan zayiatı hakkında henüz malumat derebilmek için Ziraat Bnnkasın:ı havale 
te ~ryolları meselelerinin tedkikinin tarikile hareket edecektir. Spor mu har- muz ıoruyor: gelmemiş olmakla beraber, birçok kişi- masrafı olarak 76 kuruş vermek lazım 
:ı için daimi bir Balkan Antantı de- ririmiz Estonyada yapılacak olan müsa- - Aceleciyim, nln boğulmuş olduğu zannedilmektedir. gelmektedir. 
rn Yolları komitesi teşkilini kararlaştır- bakaların bütün tafsilntmı gazetemize ·muvaffak olacak Tuğyandan kaçan binlerce halk mcs- İktısnd Vekaleti para scvkiyatı içııı ar-
';''· telgrafta günü gününe bllıllreceğl gibi, mıyım! kenslz kalmııtır. nl kolaylığın biınkalarca da gösterilcbil-

den
.onsey, son toplantısındanberi daimi aynca muntazaman mektublar da yaza- M u v a f f a - Çan - Kay - Şek yaralanmış ız k k i i SÜ • tı T ky 15 H . mcsi için bir proje hazırlamıştır. Proj& 

"'-•- omitesinin faaliyetini tasvib et- caktır. iyet ç n r a o o, - aricıye nezareti na -otJt~n d ihti aç vardır ·· I ı: 1 • ı~h· td b" formalitesini ikmalden sonra tatbik mev-
Jaı.ı sonra, mevcud Balkan deniz yol- Bundan sonra Londraya geçecek olan e Y • mına soz svy emege se et ıye ar ır 
"1e n'." direkt vesaik vasıtasile teşriki Ömer Besim orada kral kupası final ma- Bu sebcble acele zat matbuata beyanatta bulunarak de- kiine girecek ve tüccarlarımız paralarıııı 
"ersad_tleri hususunda mezkür komit•nia çı ile ArsenaUn West Bramviç Alblon ta- ile karıştırılma - m[ftir ki: hesabı carlleri bulunduğu bankalar va• 

ığı d li d ması ıa·zımdır. insan kusurunu bildikten cÇank J d · t ı tinı· iğer kararı keza Yugoslav heye- kımilc yapacağı son g maçını a ıP.yre- şanın apon enız ayyarc e· sıtasile ve postahane tarifesile bir şehır-
n y k - b k 

1 
t f ·1•t d sonra nefsile yapacağı mücadele ile di - ri tarafından bomb dı d llaıc. a ında tesisini bildirdiği yem bir decekUr. Bu musa a a arın a sı a ını a ar manı esnasın • den diğer ıehlre sevkedebileceklerdir. 

lll l\iln hattı için hasıl olan anla~mayı gazetemize yazacaktır. !eklerine kavupbilir. Çan - Kay - Şek'in bacaklarından ya-
E:Jllnun · e ralandığı nisbeten emin bir ınenbadan ıyetle kaydeylcmiştir. Yenı· So yet el ı·sı· 

k h t
i • bildirllmektedir. Ayni habere göre, V Ç 

,,. Hava sefcrlerı· '17ran 0 UVOe erl ,. b" · malı"yc na"'n Sung d l d l\,,. k (AA) S 1 " ••' Sevim ı ır tıp - a ayn zaman a .os ova 15 . . - ovyet er Bırı;. 
ıe~~.~sey, hava seyrüseferleri tali komi- Akdenize vardılar yaralanmıştır.> ğinin yeni Türkiye elçisi B. Tercntiyef 

...... ıuı ınesa· ·ı d · i t · k ·ı si A"'karadan Ali Roytcr ajansı bu haberin sıhhatın-llin f ısı e aım urızm oını c.' - (Baı:tarafı 
1 

inci sayfada) " 13 nisanda Avrupa yoluyla Moskovadan 
'h. aaliyetine ve dört Balkan Antantı ll' isimli okuyucu • dan şüphe etmektedir . .. ıeını k il . · d bir kta a 

4

n••• L-rakten·n:.. Türkiyeye hareket etmiştir. Büyük elçi 
dak:i e etinin posta ve telgraf sahaların- de Macstro'nun erısın e no Y • ...... ~ ... K h d Ç k E · •11Jı· teşriki mesaileri neticelerine mem· kadar gelerek Barseiondan Valansa gl- tahlilini wıııerek Uta ya a ocu sırgeme garda Türkiye maslahatgüzarı ve bari· 

ıyeue ınuttali olmuştur. den yolu ateşlerinin altına .Id!hları için soruyor: Kurumunun faaliyeti ciye komiserliği erkanı tarafından seıaın-
ltonse b" · bu iki ~ehir arasında karadan yapılan Zengı"n o '' • lanmıştır. t~ı Y ilhassa, posta ücretlerinın ve ll' - • Kütahya (Hususi) - Çocuk Esirgeme -----u·------.,---· 

te g~a.flarda da son memleket ücretinin nıünakal!t bilfiil durmuştur. cak mıyım, ıevile· Kurumu yıllık kongresi Halkevi salo -
tızuı sayesinde mübadele işlerinin his- Dün Frankistlerin sür'atli kileri t\ h~r~- cek miyim? nunda yapılmıştır. Kongre başkanlığına 

ı•edUir derec"d rtm ld gu· nu k"''OPV keti neticesinde Canet mınta asıo.. a n'll- Sevimli olm~ vali Sedat Erim seçilmişt" ir. Uç yıl evvel 
eını11tır. '"' e a ış o u "· ~ - lı"sler bozguna uıın-amışlardır. Dün ırabah il d lil t ~ e;• sev· miye e e yalnız yirmi bir liralık bir büdce ile kon- Jlavacıhk ve Spor - Türk Hava Kurumu 
Balk mı"lı"sler anudane mukavemet etmekte J- eder :Y.slnız sev tarafında k ı b h l 1: ııeı- an Antantı, Ekonomik konsey:nln 11 • f • • - gre yapan bu kurumun bu yılki büdce n çı arı an u ovneı 

1 

• ve •ııoı 
"' ""ek t diler. Öğleye doğru mukaveme en zayı - ginin istiskale, alaya tahammülünü ölç - si 2046 liradır. 121 ksul ğ m~cmuasının 212 lncl sayısı intişar etml.ştjr.. oplantısı Bükrcşte yapılacaktır. }rmış ve biraz sonra seri bir ric'at şekli- .. . . Y

0
• çocu a sıcak Jdare - Dahiliye VekAletl to.rnrmdan neş-Rn- f " ki tl b mek lazımdır. Zengin olmak arzusu, müs- oğle yemeği temın edilmektedir. 240 ço- redllmekte olan bu aylık mecmuanın 117lncl 

-..ucn Başvekilinin telgrn ı ne inkılab etmiştir. Fran s er u saye- k u ısı· d d b B d S M bet hare e ere ına etme ikçe tesa - cuğa el ise yaptırılmı§ ve 13 yavrunun sayısı dolgun mUnderecatln çıkmı.şt.ır. 

ta
""'"alkan Matbuat Bı"rlig·ı· konferansı de ateş etmeğe lüzum görme en an a- l d ht lil iht" l l\1 r.ı M ıı.ı H lk ı t t -~ düfe bağlanmak o ur lı:I muva!falı:lyet - a mu e ıyaç an karşılanmıştır. •• • - •• a • ev :ırn mdan her ay 

...... ından "ekilen telgraf" cevaben Ro teo'yu zaptetmişlerdlr. Kurum bundan başka ı"kı" zeki f k t k- çıkarılan bu kültür ve memleket mecmunsı-••ıa ~ ... t leri de bu esas dahilinde mütalea etmek a a yo 
'h. ~ra Başvekili Patrik Miron Kristea General Arandıı birkaç dilşınan opu- ııul ya d W k ld ' nın oubat sayısı ınuıar ctmıııır . .o .ıun f . el" tfl'rini beyan 15.zımdır. vruyu a ya ı o u a okutmak - Bayındırlık =~ıeri dergi ı - Bayıı1dırlı"" 
"ekıniş u. s N adı"ye aşag· ıdaki telgra ı nun Frankistlenn ıne geç 6 tadır Bu ""onu l k d h Ik ~ " • d a- · ., . Çar w arşısın ll a ın ku- Bakanlığının çıkardığı bu derginin mart sa~ 

tır: etmiştir. General son günler e ~şman- ruma rağbeti ve baglılığı büsbütün art - yısı intişar etmiştir . 

.,,!•ikon Antantı Matbuat konferan : dan tom mevcu"1n iki fırı.;~~~ ede- Son Posta JJU§lır. Belediyeler "'"'"" - Belediye banlınoınıa 
gü ınesaisini sulh ve kardeşlik gıbı cek mikd~rıfa makinfJi tü e ı nam e- fOIOQ"lf lahlı"Jı" kuponu çıkardığı beledlyeclllk ve şchlrclllk derglsl-4 
ın Zel eserinde muvaffak olması te - dlldlğlnl UBve eylemiştir. ı , Bir Yunan vapuru battı dlr. Mart sayısı çıkmıJbr. 
ennısne derin bir muhabbetle takib Fransaya iltica edenler artıyor l.im Atina 1.5 (Hususi) - cOros Killo _ Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumunu-. et1iın • • • • • • her hafta çıkardıjp bu çocuk mecmuasının 

. (A. A.) Perpinyan 15 (A.A.) - Franko kıt'a- Adres • • • • • nb ismindeki Yunan vapurunun Azor 82 inci sayısı renkli b1r kapak içinde b1r çoM 

Dahil" V kil" t 
1 

f Iannın seri ileri hareketi karşısında Ka- adalan şimalinde bulunduğu esnnda güzel yazı ve resimlerle intişar etm••Ur. 
ıyc e ıne c gra . · t "ll An tal yadan külliyetli mıkdarda milltecı D KKAT bir infilak neticesinde ikiye bölünmuş Sandıılıın geliyor, varda! _ Osman co .. 

b kara 15 - Balkan Birliği Mat - on . "htimaline mebni bükfunet ma- Fotograt tahW11ç1n bu klıponlardan ve batmıştır. Tayfasından dört kişi par mnl Kuygılı'nın bu küçük romanı Çı~ır kil• 

h
ua; kongresine iştirak eden Yugoslav gelmlesı ~ tı·~,,mı temin etmek için alelfı- cı adedlnln gönderilmesi ıarttır. çalanarak ölmüş ve dig·erlerı· de de - tubl1anes1 tarafından b:ısılnrnk kltnb halfn-
ey et" Tü" D ı ·ı· kam arı ın ~ de çıknnlm t R 

"h ki _ı rkiycden ayrılırken a ıı ıye db"r almaktadırlar. nizden toplanmıştır. ' ış ır. oman, temiz btr U lupl& 
ve lı ve Parti Genel Sekreteri Bay .ccle te ı bir deniz macerasını anlat.maktadır. 
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O EN İZİN KUR BANi 1 1 
"Son Posta " nm KIZll 

Yazan: Çeviren: 

Wolcott Gibbs İbrahim Ho71 

Kiıçuk Arab çocukları kendilerine mü
kemmel bir oyun bulmuşlardı. Yakaladık 
ları bir kargaya yapmadık eziyeti bırak
ınıyorlardı. Ayaklarından birine uzun bir 
sicim bağlamışlardı. İçlerinden biri sici -
min ucundan tutarken, dJğerl hayvan -
cağıu havaya fırlatıyordu. Çocukların 

şerrinden kurtulduğunu sanan karga, ka
nadı nnı çırpa çırpa tam havalanacğı sı-

. ı ada sicimi tutan çocuk. ipi birden çe -
kince, havda bir kaç taklak atarak tek· 
rar yere tozların üstüne düşüyordu. A -
rab yavruları da sevinçlerinden, nc~'ele
rinden kahkahaları basıyorlardı. 

* Sırkat vapurunun güvertesinde bulu -
nan Mis Beckley, kiipe§teye dayanmış, 
Arab çocuklarını seyrediyordu. Tuhafına 
gıdeu şey, Arab kargasının bu azaba hiç 
de a çıkarmaması, başına gelenleri A
deta tevekkül ile kabul edermiş gibi bjr 
tavır almnsı oldu. Karga gibi dilsiz bir' Mis Berkl.ey elinde kafe& güverteye çıktı 
mahluka eziyet edilmesine gönlü razı ol- vuşan karga da, geçmişin.l wıutarak. ge- Misyoner ise bir marifet yaptığına 1na -
madı. Tayfaya seslendi. lişecek. şişmanlıyacak. güzelleşecekti_ nanlara has bir jestle: 

Bu Arab çocuklarına meram anlata- Tam bu noktada Mis Beckley, gözleri- - Gördünilz mü, Mis Beckle7, hayvan 
bılir misin? .. diye sordu. ni açtı. Yanıbaşında iki kişi durmuş, kar- nasıl canlandL İlmini bilmeli efendim, 

-Şüphesiz madam. gayı seyrediyorlardı. Bwılar, uzun bir se- ilmini! .. diye böbürlendi. 
- Ala .. Al sana bir İngiliz lirası. Rıhtı- yahatten sonra, tatillerini geçirmek üze- * 

m çık, çocukların elindeki kargayı satın re şarka giden iki misyoner kardeştiler. O dakikadan itibaren, misyoner kar -
al ve bana getir. Papaz. dcşler kargay sahib çıkmışlar; hayvanın 

- Fakat madam .. Bu para ile Arabis - - Ooo ... Bir karga ... dedi. en bilyük hamisi kesilmişlerdi. J.t'ilvaki 
tanm bütün kargalarını sa.tın alabiltrsl - Mis Beckley. hakikatte karganın asıl sahibi Mis Beck-
niz. - Evet p:ıpaz cenablan, bir karga di- ley idi, ama, vaziyeti bilıniyen birisi hay-

Bana Aı ab:stanın bütün kargalan ye cevab verdi, ve sıcağı sıcağına zaval - vanın daha ziyade misyonerlere aid ol -
&zım değıl. Ben şu kargayı istiyorum. lının macerasını anlattL duğwıu sanırdı. Mis Beckley güverteye 

İyi ama.. Misyoner, kafesi yukarıya kaldırarak, çıkar çıkmaz, misyoner kardeşler hemen 
- Rica ederim, dediğimi yapınız.. içleri simsiyah, kazma gibi tırnaklı par - sinek gibi yanına konar, ayni masada o-
- Ba~stüne madam. mağını hayvana değdirerek hüküm ver- turarak saatlerce karga ile oynarlardı. 
Tayfa başını sallıya sallıya uzaklaştı. dJ: Mis Bcckley bu saygısı~lıktan, yüzsüz-

Çocuklardnn kaıgnyı yirmi kuruşa satın - Pek sıska bir şeyi... lükten sıkılmıyor değildi. Fakat ne yap -
aldı. Paranın gerısini de cebine attı. Hay- _ Ne olacak? •. Bunu söyliyen Mis sın ki onları kovmak için terbiyesi mü -
vanı mendili ıle şöyle bir sildikten sonra, Becltley idi. said değildi. Sonra sıkı bir hristiyan ter
Mis Bcckley'ye takdim etti. _ Beslemeliyiz. Onu doyurmak bize biyesi ile büyümüştü. Din, Allah uğrunda 
Kııdm teşekkür ederek kargayı aldı. düştü. çalışanlara, canlarını feda edenlere hür-

Ta)rfa, kendi kendisine: Misyoner böyle dedikten sonra, tayfa- met etmeğe alışmıştı. Hem, rolsyonerle -
Zahir bizim yolcu bayan da çocuk- yı çağırarak emir verdi rin vapurda konuşacak başka kimseleri, 

4ardan imrendi. o da karga ile 0 •nıyacnk. can yoldaşlan yoktu. Onları kovsa, Tan-
- Bize bir tabak süt getir. .. n razı olur muydu sanki? .. Onun Için se-

Iyisi mi, gözönünden kaybolnuyayırn da, Mi B kl - heJ" ·· h il d 
s ec ey §UP 

1 şup e sor u: sini çıkarmad2. Hatta daha ileriye gitti. b lh kuşu bana tutturur, diye dfü:ünür- K -ı l mi hi ' 
• - arga su çer • ç · ·• v k d' k d" l ö 1 bir · " ken Ivlis Beckley ona döndü. e en ı en ıs ne ş ye mantı.:e yu-

- Bütün hayvanlar sütü severler.. rüttü: 
- Gidebilirsiniz.. dedi ve sonra kar - Süt gelince, Mis Beckley haklı çıktı. 

gaya doğru eğıldi, fısıldadı. Mis Beckley: 
z.,,,allı h""'yvancağız' Karga süte baktı, baktı, ve kederli keder- - Madem ki, misyoner kardeo::ler kar-

- • u • •• li kafesin bir köşesine büzül dil. s 
Karga gözlerini kapadı ve ürperdi. gadan hoşlanıyorlar, diyordu. Bir hristi-

Misyoner inadından bir türlü. vazgeç- yan kadını sıfntile, bunu onlara hedıye * miyordu. etmeliyim. Hiç olmazsa gidecekleri gun 
Adcn çok geride kalmıştı. MüclJıiş, kız- Kafese elini soktu ve hayvanı dışarı- görmez, kervan geçmez yerde, hayvanla 

gm bJr güneş etrafı yakıp Itavmyordu. ya çekti, çıkardı. Sonra süt tab::ığını Mjs ~lenlr, avunurlar! dcdl. · 
Mi Beckley C'!inde bir kafes, içinde sev- Beckley'ye uzatarak: Bir dakika tutar Bu düşünce de Mis Beckley'in kar _ 
guı kargası olduğu halde güverteye ·çıktı. mısınız? diye rica ettL gadan bıkmış olmasımn, zira hayvanın 
Açılır kapanır bır iskeıfıleyc yerleşti. Ve hayvancağızın bo~undan yakalı - kafese girdiği gündenberi canlanmamış 
Kafesi yanıbaşına, gölge bir yere koyc:!!ı. yarak, gagasını zorla süte soktu. Karga, bulunmasının, hep kafesin bir köşesine 
Gözlerini kapıyarak uyur gibi bir hal nl- ilk defa olarak canlılık eseri gösterdi. Ka- büzülüp kalmasının hissesi e yok değil
dı. Haddi zatında, kargasını düşünüyor- nadlarını çırptı. Boğuk boğuk bağırdı. dl. 
du Onu kendisine alıştıracak, yemekle - Misyoner ne yaptı, ne ettiyse kargaya sü
rlm elinde yedırecek, evinde ona mahsus ı tü içiremedi. Kaşık kullandı olmadı, bo
blr kbi'e ayıracak. Bu suretle rahat!t ka - ru ile verdi. Hayvancağız hep püskürdü. 

Misyonerler, kaç kereler kargayı al -
mışlar, sabunlu sularla yıkamışlar ama, 
hayvan gene de düzelmeml§ti. 

Nisan 16 

Yeni yumurta ihrac nizamnamesi 
dün tatbika başlandı 

YumurtQ fiıı-ao nizamnamesi dllnden 
itibaren tatbUc mevkllne glrmlştlr. İlk gün 
olması ltlbarlle yapılacak ihracatın yeni ni
zamname ıı.hkdmınn göre yapılması kontrol 
edilmlıttr. Yenl nizamname yumurta san -
dıklannm ambalAJı yapıldıktan sonra san -
dıklann tel ile bağlanmasını dmlrdlr. Bu 
memleketimlzde ilk defa yapıldığından dün 
bu hususta epeyce müşkülat çekilmiştir. Bu 
eklldekl müşkfilA.t devam ettiği ve pratik 

bir çekil bulunmadığı takdirde bazı değl.şlk
llk yapılması için lhracntcılar Vekı\lete mll
racaat edeceklerdir. İh"'-c edllecck yumur -
talardan bllhassa yenecek olaıilnr hakkın -
da fazla ahkAm ve tekayyüdat vardır. Sa -
naylde kullanılmak üzere 1hrac edllecek yu
murtaların lhra.cı daha az kayda tabi ol -
makla beraber bu çeşld yumurtaların behe
mehal lşareUcnmesl me~ttur. 

ihracatı murakabe stajyerleri 
işe baş ladılar 

İhracatı mürakabe stajyerleri dfinden ıtı
baren şehrimizde t.o.tblkat stajlarına batla -
mışlardır. On sekiz klştden mürekkeb olan 
mürnknbe stajyerleri, hububat, tmdıt. yu -
murta, portaknl, llmon vesalr ihracat em -
tlamızın lhrac şnrtıannı mürakabe için lcab 
eden tatbikatı yapacaklardır. Ayn ayn sa
halarda çalışacak olan stajyerler bir ay şeh 
rlmlzde tatbikat gördükten sonra Veklletln 
ınzum gösterdiği yerlere giderek nzıte ala
caklardır. 

Mısır hUkOmeti menşe 

Bunlar henüz turfanda mahlyetlnde oıdu 
için flatları yüksektir. Mersin ve havalis ıı 
den gelen: Fasulya toptan kilosu 90 - 1 
domates 95 - 100, kabak 100 - 120, taze yıı 
rak 80 - 90, enginar tane.'11 S - 'IJ)atııc 
1.2 - 15 kuruştur. 

Biraz bollanmış sayılan bakla 1% - ıs t d 
ruş, bezelye 23 - 28 kuruş, marul tanesi 
kuruştur. 

Kış sebze ve meyvalan mevsim sonu ol 
mak dolayıslle azaınuv ve tlatınr yüJtsel .. 
mlştlr. İspanak kilosu 3 - 4, pırasa 5-6, 11~ 
Tuç ıo-ıı, kereviz 14-18, karnebamr 15 
lruruıtan satılmıştır. 

Portakal Alanya mnllan M ınt sandıJ 
400-450, 80 llk 300-375, yüzlük 250-300 kU " 
ruştur. Yeril limonlar 100 adedi 170-250, ec
nebi limonlar 100 adedi 130-160 turuş ara " 
ıındadır. 

Önümüzdeki hafta içinde yaz sebzeleri " 
nln çoğalacağı ve flatların blr hayli duşece
Ct iUpheslzdlr. 

lzmir fuarı komisyonu 
mesaisine başladı 

Dün İstanbul Ticaret ve Banayt OdSSJ!l" 
da İzmir fuan için teşekkül eden tomtsy<>lt 
Uk içtimııını yapmıştır. Bu toplantıda odJ 
namına umumi kdtlb Cevad Nlzam.l ve 63 .. 
nayi şubesi Şefi Avnl bulunmuştur. 

Toplantıda bu sene İzmir enternasyonal 
fuarına şehrimizden iştirak edecet tüccar '' 
sanayi erbabına yapılacak yardım Ye tolaf" 
hklann fekll hakkında görüşUlmiil ve bası 
kararlar alınmıştır. 

şahadefnam0Sİ İSiiyor Komisyon şehrimizdeki alAkadarla.nn ıu: 
ara iştirakleri ve bu firmaların dlfer sene 

Mısır hükumeti Mısıra ihrac edllecet yaş ıeı e nlsbetcn tazın olması tçln bir çDt ted " 
ve kuru meyvalar lçln bunlarda hlç bir has- birler derpiş etmektedir. Komisyon önll • 
talık bulunmadığına dair blr menşe taba - müzdekl hafta ıçlndc tekrar t.oplnnaeal.1.!!;
detnamesl ibrazı icab edeceğini, aksi tat - --·--· ------~~-· 
dirde buna muhnııı olarak röndertıeceıc maı Zayi evrak 
Inrın memlekete sokulmıyacağını blldlrml§- Blr çanta içinde beş sandık eşyaya f,id 
tlr. 

Bu karar Ankara Tilrkofls kanallle •eh- fatura ve menşe şahadetnameslle bir g0ın· 
rlmlz İktısad mehnfillne blldlrllmlş ve th - rük beyannamesi ve şahsıma ald bazı ınclt• 
rncntcılann zarardan korunmaları lçln der- tub ve evrak ile gümrük yoklama defterle .. 
hal ve chemmlyeUe nazarı dlkkat.ıerlnln ceJ- 1m1 yt ttlm Bul ıı..d k1 dresfrJlO 
bl istenmiştir. r ım e . an ap6 • a a 

• getirdiği takdirde memnun edllecektlr. AltSl 

sebze f 1 ati arı t.nkdJrde yenilerini alacağımdan esldlerin!t' 
soıı hafta içinde şehrimize cenup mınta- hükmü olmadığını Uıin ederlm. 

knlardan yaz sebzesi gelmeğe başlamıştır. Liman lhıın G5 No. 1\1. Nedim Savckr 

Misyoner kardeşlerin vapurda son ge -
ccsi idi. Ertesi sabahı erkenden ayrıla -
caklardı. Mis Beckley, boğazına bir şey
ler tıkana tıkana kargasmı, kaf esile bir
likte, onlara hediye ettl Mis Beckley'in 
bir tesellisi vardı. Karga, hiç olmazsa di
ni bir muhitte büyüyecektl Bu da sevab
ların en büyüğü sayılırdı. 

* Ertesi sabah, Mis Bcckley geç vakit u-
yandı. Güverteye çıktı. Koca gemı bo -
şalmış gibi idi sanki .. Bir tuhaf oldu. Tek 
başına iskemlesine çöktü. İlk iş olarak 
tay.fayı çağırmak ve sormak oldu: 

- Misyonerler, selametle limana çık
tılar, ya? •. 

- Evet madam. 
- Karga da yaramazlık filAn yapma-

dı inşallah? 

Tayfa gülmemek için kendini tutarak 

- Öyle zannederim, madam. Zira ya • 
pacak bir halde değildi? .. 

- Nasıl yapacak bir halde değildi? .. 
- Öyle ya madam. Çünkü ortalarda 

görünmüyordu. 

- Ya ne olmuştu? .. 

- Ne olacak madam? .. Misyoner kar-
deşler sabahleyin beni çağırdılar, karga
yı kestirdiler ve kahvaltıda kebab eder~ 
yediler. 

-Ne'!. 

- Evet, f ştiha ile, kemali Afiyetle ye "' 
diler .. 

Mis Beckley'yin ağzı bir karış açık kal
dı, ve Kızıldeniz kurbanına acıdı, acıdı· 

~ARINKİ NUSHAMIZDA: 

Kadm bu!. 
Çeviren: Faik Bercml'fl 

cevab verdi. ~---------------

- Ya Siret ağabeğirn gelmezse? baŞiamak ve başladığı işde biraz avans zamanında geleceğıni söyledi. Oh! Ne 
- O ?.aman ben çaresine bakarım~.. alıp hasta kardeşciğine yürek par:alayı- kadar sevinmişti!... Kapıyı kapayıp = - rr 

Son Posta'nın edebi rornam: 42 -== - Ah benim güzel ablacığım, al.. çok cı hıçkırıklarla istediği yaldızlı ve re- mektub elinde yukarı çıkarken bır şar-
canım istiyor... simli bir kutu içinde renkli şekerler kı mınlldanıyordu. Sanki Münir bey te-

dalınca Celile düşünmeğe başladı .. sev- bir saadet olurdu. Küçük yavru bunu işkenceden kurtarmıştL 
gili kardeşciğine ilac alacak kadar bile görünce kim bilir nasıl sevinir ve bu - Ne iyi kalbli insan! diyordu. 

Ah, Ş u Hayat ! 
Yaz n: Nezihe Muhittin 

= parası yoktu .. her şeyi Sirete söyhye- sevinç onun meş'um hastalığı üzerine Koşarak kardeşini kucakladL onu 
- mezdi, hatta hiçbir şey istiyemezdi on- ne şifalı bir tesir yapardL göğsünde sıkarak üptü, öptü: 

Cehle derhal yatağından fırlıyarak 
l·ard~ini kucakladı: 

- Ne oldun, benim küçük yavrum?. 
Guzcl kardeşım niye ağlıyorsun? 

Çocuk, gülümsemeğe çalışırken de
rın bir hıçkırık zayıf göğsünü sarstı: 

- Ağlamadım ablacığım, rüya gör
dum ... 

Nasıl rüya. söyle bakay m bana? .. 
Çok giıwl bir rüya .. ama hem gü

zel hem fena! 
Çocuklar fena rüya görmeıler ki .. 
Ben gördüm işte. Hani bir gün .. 

ben dnha hasta olmadan seninle bera
ber biı gün B0voğluna gitmiştik ya? .. 

Evet, hatırlıvorum .. gitmiştik ... O
nu mu gördün ruyanda? 

Onu gö rlüm ... Gene Beyoğluna 
gitmışız .. hanı bir şekerci vardı .. çok 
süslü, güzel renkli, parlak şekerler sa
tıyordu? .. Sen bana küçük bir kese ka
ğıdının içinde almıştın da aaha tramva
ya b"nmeden he"lı::ini birden yemiştim?! 

- Evet küçüğüm ... 

dan ... Siret iki gün sonra arkadaşı bir Ah, beklemek lazımdı!. Daha tam beş - Benim miniminim .. bebeğim.. sıı· 
- İşte, gene seninle beraber oraya doktoru beraber getirerek küçüğü mu- saat! ... na bugün istediğin kutuyu getirece-

gitmişiz. Sen bana resimli yaldızlı bir ayene ettireceğini söylemişti. Birdenbire kapı çalınmıştı!! Hayretl ğim!. 
kutu içinde bu sefer çok çok şekerler . Yalnız doktorla olmazdı ki bu iş. Bu saatte gelen kimdi acaba? Cumba- - Ama, kutunun üzerinde btr ço· 
aldın. Sonra .. sonra -çocuk heyecanla- Ilaç lazım, gıda lazım, bol güneşli bir dan kapıya baktı. Hiç tanımadığı bir a- cukla bir de köpek resmi olsun abla. 
nıyordu - işte sonra hani şu arsız Veli hava lazımdı. Günden güne solan bu damdı bu. - Peki yavrucuğum, nasıl iste,.sell 
yok mu? İşte o hepsini birden elimden güzel, küçücük, kıymetli kardeşini bel- - Kimi istiyorsunuz? - diye seslen- öyle. 
çekip aldı.. ki kurtarmak mümkün olurdu. Of ya- di - Celilenin saf ve tecrübesiz ylireği he' 

- Ne yapalım cıcim .. o da çocuk. rabbi! İiacsız, gıdasız, havasız, güneşsiz - Ce'lile hanımefendi burada mı? işe olmuş bitmiş nazarile bakıyordu. 
- Evet, ben de biliyorum ... Onun i- kalan minimini sevgili yavru bir gün - Evet.. benim. 

çin yarı yanya bölüşelim dedim .. razı ölüverirse ne yapardı?! - Bir mektubunuz var. 
olmadı. Kutuyu elimden çekince koşa Boğazına katı bir yumruk tıkanmış Celile koşarak kapıya indi. Bir kena-
koşa kaçtı! ... Ama böyle olur mu ya?. gibi boğufarak yerinden fırladı. Gözle- n yaldız markalı koyu pembe zarfı a-
Ben de arkasından ağladım!... rinin önüne dikilen küçük bir tabut çınca derhal imzaya baktı: Münir!. .• 

• 
MÜNİR AŞK PEŞİNDE 

Çocuğun boynu bükülerek sustu. hayalini ellerini uzatarak itmek istedi. Yüzüne sıcak bir kan dalgası çıkarak Münirin başına sanki bir yıldı.rım 111-
Celile kendini tutmasa hüngür hün- Ah, S~:et! Bi~ de ?~a ~~h!'"1asına ta- mektubu okudu. Yazı çarpık çurpuktu. mişti. Celile klitbdeki odasından çıktı

gür ağlıyarak küçük hastayı da tekrar hamm~l edemıyecegınl soylilyordu. Za- Bayağı koyu pembe kağıd ağır bir le- ğı zaman sersem sersem yerine oturıı
ağlatacaktı. Fakat hassas minimini has- vallı Sıret! O da ne kadar solgun, ne ka- vanta kokuyordu. rak biraz düşündü, sonra ayağa ka1lcrı
ta: dar yorgundu! Halbuki kendisini kuv- cMünir, kendisini prezante edeceği rak uzun uzun bir aşağı bir yukan do-

- Bak -dedi- sen bile ağlamak isti- vetli buluyordu. PekAla çalişabilir, sev- zatın tam öğle vakti geleceğini, Cehle- laştı. Kızın oturduğu kanapeye yrıkla
yorsun! İnsanın şekeri elinden alınır giJillerine yardım ederdL nin de öğleden yarım saat önce gelme- şarak güzel vücudünün sarsıla sarsıla 
mı böyle? Bir tane olsun yemedim. Saate baktı; daha pek erkendi. Öğle- sini, yemeği beraber yemeği kabul et- ağladığı yere baktı. Daha yaklaşh, taıt 

- Rüya bu canım .• madem ki o ka- ye kadar üç saat, ondan sonra da tam mesini rica ediyordu.• onun oturduğu yere oturdu. Kendi ken· 
dar istiyorsun.. yarın Siret •ğabeyin iki saat vardı. Hepsi b~ saat!... Fakat Celile bir saniye dilşünmeğe lüzum dine: 
getirir. beklemesi lazımdıl Ahi Blr an önce işe görmeden mektubu getiren uşa,ta tam (Arkan 'f)(lr) 



'İfşa eden idam olunur!·., 
Çin hikayeleri 

(Ba§ tarafı 7 nci tayfada) 

Harb sanayi casusı.n eraeındakl mDcadete 
Bu sırada kral ve kraliçe geldiler. Haş

met saçan tahtlarına oturdular. Yetmiş 
kişilik bir saz heyeti feryadlan, figanhm 
duymamak için çalmak emr.ini almıştı. 
Danslar da başlaml§tı. Tam bu esnada 
kraliçenin bir emrile, halk, çıplak ayak
larile cehennem köprüsünü geçmeğe ic • 
bar edilmişlerdi. 

~itvanyalı ayakta tutamadığı koca kafasını masaya dayamışh. Delicesine gülerek: 
Ah eşekler, dedi. Onlar yalnız Jorjionun çalışhğı evi aramışlar. Orada ne 

bulmuşlarsa almışlar ..• Halbuki .• " durdu, etrafına korku ile bakh 
\·a~ an~a Litvanyalıyı bu kadar sarhoş ı 
tı a ~etınde sarsarak bazı mühıın esra
<>ldu~ınd~ almak fikri aklıma gelmiş 
otur!ıu içın. birdenbire Mösyö Mişele 
tak a~ı ışaret ettim. Herif, sallana-

Zavallılar, ateş kesilen demirden ge • 
çerlerken, lozgın demir çubuklara tutu -
naralı: yapışıyorlar, ve oldukları yere dü
şerek cayır, cayır yanıyorlardı. 

Yerıne oturdu· 
ıa; ı;1fedin, muhterem doktor cenab
büe' a 'fedin! Ben Holandada hiçbir gün 

S ayık Ya§lyamam. 

Ne yalvaranların, ne ağbyanlann, ne 
inliyenlcrin, ne de sövenlerin sesleri, şa
rablannı içen kral ile kraliçeye kadar va
ramıy :du. Musikinin ahengi bütün bun
ları bastırıyor, küçük bir foryad bile ku
laklarına girm;yordu. 

arhoş v - .... 
nıe b e egri büğrü gözlerle yuzu-
ki y 1~kan Litvımyalı benim yüzümd.~- ı 
~jt~k ırım gibi müdhiş değişikliği k~1· 
\>e 

1 
sarhoşluğuna rağmen farketrmş 

Yanarak ölenlerin karşısında, kafaları 
dumanlı, sevişerek öpüşenler, zevkeden
ler vardı. Keyif ve ahenk tam yerındc 
idi. 

Yüz~~~:ııb~ğzd:.ının o çirkin sırıtması 
li . ır enbire donup kalmıştı. 
arıkuJUde bir ciddiyetle: 

Ya~ ~ÖS)'?. ~iişelt. dedim. Tam. ~ün
llıan n buyuk zenginlerinden bırı ol
lenı:~~n tah~~kuk ettiğini size müjd~
l>ek g geldıgım bir sırada bu Jıal nız 

ı,,1~anasız bir şey doğrusu. 
faşkı vanya]ı hayrcUe yüzüme baktı ve 

_ n Şaşkın: 
duğu En bü!ük zenginlerinden biri ol

:O· rnu tnuJdelemek mi? .. 
'Ye kekeledi. 

ku'; ~vet!. Mösyö Mi~cl!. Telsizle hü
tiın etırnıe muhabere ettim. Hükfunc
ÇoJc aramızda yaptığımız angajma.na 
tıı tneınnun olduğunu bildirdi ve sızc 
~nda ~ankasından 30 bin İngili~. li
re b tahsısatı derhal tediye etmek uze-

A. ~na mezuniyet verdi. 
va gzında köpükler peyda olan Lit

nyaiı: 

fa -k 30 bin İngiliz mi? diye şaşkın 
ş ın tekrarladı. 
Sonra, iri gözleri hı:rS!a parlıyarak: 
- Hani? Hani? Getirdiniz mi? diye 

lordu. Güldüm: 

- Her an emrinize funMe, Mösyö 
~işel! Görüyorsunuz ya, size dünyanın 
en büyük zenginlerinden birisi olmanı
~ ilk işaretini getirmiş bulunuyorum. 

- Parayı hemen isterim. 
- Derhal çeki takdim edebilirim. 
- Hemen isterim! Hemen isterim! 

b· - Fakat, evvela, hükfunetim sizden 
b~r Ciheti öğrenmek istiyor. Litvan) alı 
~tnı koltuğun arkalığından kaldır-

ca masaya çarparak tekrarlıyordu: 
- 30 bin! Hemen! 
~ 30 bin he~üz ilk tal}sisat, Mösyö 
tii 1·;· diye bağırdım. Bunu birkaç 
tl~· hın higiliz lirasına çıkarmak sizin 

1zdedir. 

:::. Benim dliınde mi? 
~t· Ev~t!. Zira .. söylediğim gibi hük(1-
ısu:nı sııden bazı ilmi şeyler öğrenmek 

.701' VMku d' _ ı · u funuza müracaat e ıyor. 
tin h"~ mi? Ne öğrenmek istiyor si

Ukumet? 
)a"d Mösyö Mişel, hükfımetimin en 7.i
'ttJiy e telektron motörü meselesine ehem 

Li~ Verdiğini biniyorsunuz. 
il saı~anyalı birdenbire doğruld~ .. '!3a
' a~arak müdhiş bir yüzle yuzu.me 

_ ~~ başladı: 

~a~Binaenaleyh zavallı kardeşinizin 
~el.~ ~tzlan hakkında bizi tenıvir 

_ ~~nız. Sırf ilmi cihetten .. 
.l-ıe 'b·1 - 'O gı ı ... 

Planı Vey kardeşiniz Mösyö Jorjio 
_ ~nı size göstermiş midir? 
_ ayır .. hiç kimseye! 

ll'U da 1'ie;eye koymak idetinde olduğu

tiyorlardı. Kaçtık. Şatoda aradık, ara

dık.. fakat bir şey bulamadık!.. 
~ Bul mc dm z mı? Mös. ·ö Mi 1! 

Söyleyin, tenvir edin!. Sın ilmi olarak yattığına tamamile 
tenvir edin! Sizi kimler öldürmek isti-

kani olmuştum. 

( ArkC18ı var) 

Bu sırada birdenbire bir süvari saraya 
girdi. Telôş içinde: 

- Haşmctmeab, dedi. Türk hakanı 

Şu-U ordusile beraber §ehrin kapısında 
bulunuyor, süvarisi şehre girdi. 

Zalim hükümdar hayretle gözlerim aç
mıştı: 

- Nasıl olur? dedi. 

Mizah: 

Nası) anlaiırlar? 
(BG.§tarafı 6 ıncı 3ay/ad4) 

- Selma da orada imiş .. Giresun ve Kastamonu için 
alman damızhklar P Osta 

- Şu esmer bayan değil rnl? Tanışt?.k OD - Nasıl buldunuz? 
Damızlık olarak, Kastamonu \•~lıiyeti - Doğrusunu söylememi isterseniz ço k 

hususi idaresi büdcesindcn aynlan tı:ıhsi- -;;;mL Biyasl, Havadl.I n Hallr. ruete..ı soğuk ve çok kaba! .. 
saUa 4 Giresun vllaycU hususi idarcı:l N nl 
büdccslndcn de iki Kıbrıs merkebi mi.ı- Terebatan. Çataıçeome aoıı:at. 21 Bizim avukat ecati onu a çok ald --1 S T A N B (J L 

1 

kadar oldu. Necatiyi bilmem bilir misi 
bayan edilmiştir. Bu altı merkt'b Kıbmı· ı --------=---...... -=-====""' niz? .. Hiç zevki selimi yoktur. 
tan Mersine gelmiş, oradaki bayt~r he- Gazetemizde r.·ıkan yazı vt 
yetinin muayc:ncsinden sonra tesı>Jlüm .,-~!arın bütün haklan Kapı açıldı. Ortağı girdi: Kansını gör 
edilmiş ve İstanbula gönderilmiştir M"'r- .:nahfuı ve guetemizt aittir. dil. Karı koca beraber çıktılar. Bay Sa 

-
-

kebler bugün 1stnnbula gelec~klerrl:ı. lim bir müddet yalnız kaldı .. Kapı tek -
İnebolu veh>riner müdürü Nuri Kas- ABONE f IA TL4AJ rar açıldı. 

tamonu için alınan merkeblcrl tec;ellüm - Vay Necati sen misin? 
edip götürmek üzere İstanbı..la P,elmiş- t 6 3 1 -Benim ya, ama da uyumuşum, dah 
tir. Bu merkcblerin dört tanesi 750 lıra· Sene Ay Ay Ay şimdi kalkabildim. 

a 

ya satın alınmıştır. ._Kr_._ı-_N_. -ı~ -~-·- - Tabii birader, kaçta yattık, ama gü 
İstanbul veteriner başmudfülüğtl, Gı· TÜRK.İYE 1 .. w 'wo ~ lJ.t zel eğlendik, uzun etme! 

-
resun için alınan mcrkcblcri teslim et- YUNfu"llİS.l'AN 2840 12.!0 'ilO 27·J - Ya sen, doğru.su aa!rışına diyecek 

bi i t ECNEBİ 27JJ 1.ıoo bUO soo kt mck üzere Gircsundan r memur F e- yo u. 
miştir. •bone bedeli pEş!cdu . Ad.rea - Öyle, kom§Wlun tavuğu, komıuy 

değı§tirır.ek 2a &UrUftur. kaz görünür. Halbuki aeninki daha ne 
a 

lneboluda b:r yaralama vak'ası 
Gel~n evrak r,.ri vailm•~ 
lfr.nlardar me•'uliyel alınm0,2. 
Cevap için mektublara ıc; kuru;luk 

Pul ılavesı 1Azımı:Ur. 

İnebolu (Hususi) - Carnfa köyünde 
iki gün evvel bir yaralama vak':.>sı ol.: 
muştur. çavuşoğlu Mustafa Carafa. ko
yündekl tarlasında buğday ekmekt~ ıkcn 

Salman oğlu Satı gelerek tarlanm ken - ••••••••••••••••••••••••ı 
disine aid olduğunu iddia etmiştir. ~Bu Poıta kutuau : 741 lstanbul 
yüzden aral11rında kavga çıkmış, ~·~ S:•;ı Telgraf : Sor. Posta 
elindeki baltayı Musta!anın başına vurn-1 Tel<'fon : 20203 
rak yere sermiştir. Satı ynkalanmış. '!.~ - , M••••••••ııeııı 
rası ağır olan Mustafa hastaneye kaldm)-ı•---------------

-
fisti. Ne §irin, ne ince jeydJ. Ben çok es 
mer güzeli gördüm ama böylesini hiç 
görmedim. Ne kafirsin, gözünden bir şey 
kaçırmazsın .. Dün gece senin zevki seli 
mine hayran oldum. Nasıl bari bir da 

-

-
-

ha buluşacak mısımz? 

- Tabii.. 

- Değer az.izim, değer .. İnci gibi bir feY • 
biraz evvel ortağımın .kansı buradaydı 
O da tanıyormuş. Onunla da ondan bah
settik. Bütün bunlar Allah vere de karı

1 

..... B bıJnıeı miydiniz? .. 
~ biz ~ı nıi? Hayır .. onlan bulamadık 

nın kulağına gitmese .. 
mıştır. 

ll e .. 
_eYecanıa sordum: 
_ Aradınız mı? .. 

Aradık .. aradık.. fakat bulamadık!. 
rtı;d~Ösyö Mişel, kardeşinizin ölü

- En sonra nıı aradınız? 
huısa Vet, çok aradık, çok aradık .. nh, 

..... Ydık, bulsaydık! Fakat .. 
ÖldütŞu halde, Mösyö Mişel, kardeşinizi 
Çirernenıertn planlan tamamen ele gc
luzu ed~~erine kanidiniz ki arrunıya 
L'~ gordünü:rh 

kat 1 Vanyalı ayakta tutamadığı koca 
lJsc!~ı masaya dayamışh. Gayet ib

.. sıne güldü· 

J0~ ~h eşekl~r! dedi. Onlar yalnız 
da n ° nun çalıştığı evi aramış!ar. Ora

e bulmuşlarsa almışlar ... Halbuki ... 

Ha va ({urumu 
TERT/B 

Tflrk 
25. el -

BUYUK PiYANGOSU 
Hirinci keşide 11/Mayıs/1 :>38 dedir. 

Büyiih ikramiye: 40.000 Liradır .•• 
Bundan baıka: 15.COO, 12.000, ı0.000 liralık i!"'amiyelerle 

2
0.000 ve ı0.000) liralık iki ~~e! mfikAfat vardır ... 

( Şimdiye kadar Bi~erce in~~ . zengip. ~den bu piyanıoya 
• · k tmek ıuretile aız de talunı.zı deneyımz. •• 
ııtir• e 

- Yok canım, nereden gidecek. Hem 
ben ona her §eyi olduğu gibi anlattım . 

- Ben de öyle, bulduğum sarışını an
latırken galiba biraz da fazla methetmı~ 
olacağım ki pek hoşlanmadı. Ama azizjm 
güneş balçıkla sıvanmaz ki.. Güzele çir
kin dc.miye dilim varmıyor vesse!iim! 
Akşam olmuştu.. Bay Salim yaııhane

sinden çıktı. Bir birahaneye uğradı. 
-Rakı! 

Dedi. Garson rakıyı getirdi. 
- Nefıs içki vesselam. 
İki bar kadını yanındaki masaya otur-

dular. Salim gözucile onlara baktı: 
- Enfes .. Bizim suvarelerimizde bun

lar gibi giyinen, bunlar kadar civelek bir 
kaç kadına rastlasak yaşardık. 

lrmet Hula.ri 

' 

1 

Ankara Borsası : apanış 
liatlan 15 - 4. 1 ~8 

ÇEKLER 

AçılıJ Kapanış 
Londra 6.JO, co. 
Sn-Y0111 o.79o.6 o.1~076 

Parta 20, llJ o 25, 107& 
Mlllno lb,O.>.ı lC>,035 
Brübll 4,o'lo;, 4.6166 
AUDa 86,07 .. 6 16,0746 
Cenene S,4.,,J6 l,437li 

8ofJa 63,49'.: 63,492 

Aına\erdaa l,4214 l,4234 
p ... 22,6ı8J ~.618.J 

Vl7&U -. -. 
ua.ırs. )2.6984 ı.:ı 6984 • 
Betlla ı,96 8 l 9678 
VU10ft 4 l9[ı() .. 1900 
Buda~ s.• 6iiı s.~~ 

Blltnf 1Cı0.8i o ıc..s 87SO 
Beıcrad 54,sı 8 ~.6238 
Yokobama 2,8700 2.87Cı0 

MoakoTa 13,.ACi ~046 

Bto&bolm 'lı8 s.11s 

ESHAM 

Arılıı ~•panıf 

AD&dob 11L • • 
pef1D - -
A. .._ • eo ndelJ - -
Somonu - :Nekw - -
A.alan cımeo&o - -
Merlı:n bankala 98 60 9860 
it Bankul l\. f)(} 10 00 
Telefon s uJ -
hWıa• n Dtllr. ı:t '" -
Şark Dttlrm•Di ı 111 -
TerkOI i -

lRTİKBAZLAR 

Açılıı Kapamı 
Tirit .... 1 pelln 19 S6 19 ::r. 
• • 1 Tadell -. -. 
• ' il T&dtl: - - -

TAHVİLAT 

Açıııı ~~, 
Anadol• J pe. - -

• 1 ftdd - -• 11.-. - -• Dft. - -AD&dal• mL P91iB - -
PARALAR 

ı 'l'Grk atımı 1 ~I Sabş 

-
ı Banmo& OL a. -
Bir mllletln kaYftti n saadeti ~all --ı Jann nhbatlle ilçillir. 
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ÜÇ BOZ ATLI 
Yazan: Ziya Şakir 

Sarıboğ~ derhal ileri atılarak: "Hassa askerleri L. Hükümdarının tek başına 
ne:ısıl bı :ıkacaksınız? Taş~dığınız kılıçlardan utanmıyor musunuz? Ölümden 

korkmayan cesur Özbekler, arkamdan geliniz! n diye bağırdı 

. Di) e . düşünmüşlerdi. Fakat~ ~rad~n ı N~~alan yükselmiş.. wnumi hücum ı duğu için Semerkanda giderek, büyük 
bır dakika geçmeden, dah~ buy~k bı.r başgostermişti. zafer alayı ile şehre girmek isteme.miş-
heyecnn ve h yretle tıtremışlerd;.. Zaten aylardanberi müdafaadan bık- ti. 
Çünkü Timur, sırtında yalnız bir mış usanmış, şimdi de, artık başsız kal- Fakat KP~'e g"d gı'tm "'tad 

k · b d · "'t ı er ez, nıu ı 
te E ntarı ve aşın a, sırma ış - mış olan Harzem askerleri ciddi bir vechı'le b h bd ffak' t -
, • v h 1 • , u ar e muva ıye gos-
.. emelı bır t akke oldugu.. .. ~ - mukavemet gösterememişlerdi. Birkaç terenleri birer birer huzuruna kabul 
de ç dırdan tekrar çılanış; gulumsıye- saat zorladıktan sonra Tirnurun asker- etmiş hep · · d ~ftı•.:• tml 

k ~ r d - b kn v • , sını e yan ayrı iM ~u. e ş-
re ) usuf So uya ogru a uştı. e leri, kaleye girmişlerdi. ti 
sonra ağır a-:r, büyük burcun önüne e · 
doğru ilerlcmıve başlanuştı. Elinde, Birkaç saat zarfında, bütün şehir Huzura girmek sırası, casus Kocaoğ
sadcce uzun ve eğri bir kılıç vardı. yağma edilmişti. Timur, bir zafer ala- lana gelmişti. Timur, onu görür görmez, 

Tirnuru böylece görür görmez, Yu- yı ile kaleye girerek y sul Sof~nun büyük bir iltifat ile tahtının yanınn 
suf Sofunun rengi kül kesilmişti. Çün- sarayına yerleşmişti. kadar celbetmiş: 

Nisan 

SPOR 
Först Vienna şehrimizd 

Bugün lstanbul muhteliti ile karşılaşacak olan Viy 
futbolcular, yarın da Ankarada oynıyacaklar 

kü o, evladının acısile günlerdenberi Derhal, Semerkanda adamlar koştu- _ Gerek K!şgarlılara ve gerek Har- Fönt Viyena oyuncu ları S'irkeci gannda 
hara!' ve p~ri"an olan bu ~damın, böy- raıak, hem kalenin alındığını halka zemlilere karşı kazanılan zafer, senin Viyananın kuvvetli takımlarından o- ıanmıw bir ~mrivakl oldu~:1an 5n 
le bır teklıfı kabu1 edemıyecek kadar tebşir ettirmiş, hem de oğlu Cihangirin sayende oldu· Kocaog-lan. Bundan do- ilan Först Vienna dün sabah şehrimize deki pazar gunü ~ongre yapu.ıcağı da_.. 
k t d ·· ... - ·· ·· k d · · · b · k ' İ İs zuubahs değildir Idare hey'ettmız b6,,-U\;·ct en ~s u unu, e? ısı gı ı u~- dul zevcesi (Hanzade, Susen) ı ~e• ;rt· layı sana çok teşekkür ederim. Şimdi geldi. Ik maçını bugün Taksimde - davete karar ve~lş değildir. 
\ etlı ve pehlıvan yapılı bır adamla mu- mişti. ' . . . tanbul muhtelitine karşı yapacak ve 1 .

1 
1 k ,.. 

barezeye ce~aret edemiyeceğmi tahmin Susen, gözyaşları içinde evveliı ka-ı senden bır hız~et ~aha beklıyorum. bu akşam Ankaraya hareket edecek - Ohl tere .. S OÇJ8 maY" 
ederek böyle bir palavra ile Timuru leye ve sonra saraya girmişti. Timur, o- Hatay Bahadır ıle Adıl Şahı bulacaksın. tir. Takımda Avusturya milli takı - Altmıı i~nci defa knrıılaşan İsk09P 
mahcub ve ma erlı'.ib etmek istemişti. nu teselli etmek için birçok şeyler söy- Eğer bunları da bana teslim edersen, kımında oynamış Viyananın meşh r glltcre mlllı takımları tekrnr İmpara 

u stadı olan Wcmbley'de senellk maçlarJOI fakat şimdi onu, sırtında incecik bir lemiş: şimdiye kadar hiçbir casusuma verme- futbokuları vardır. War. İngiltere takımı 
1928 

senesinde 
"ntari ve elinde sadece yalın bir kılıç - Kaleyi, sana iade ediyorum. Bura- diğim mükafatı, sana vereceğim ... de- Kafile 14 dü futbolcu, biri idareci stadda 5 - 1 mağlup ettikleri rakiblerl 
olduğu halde rörür görmez fena halde nın, mutlak hakimi sensin ... demişti. di. olarak l 5 kişiden mJ.rekkebtir. Ka- şısında bu defa ı - o gibi blr fukla 
f. sırmış, yan·ı da duran Sarı boğanın Fakat Susen hıçkırıklarla boğularak: (Arkası var) leci Havliçek, müdafiler daima milli mekten kurtulrunadılar. 
• ığma eğilcrPk: - Hayatımın en kıymetli varlı~m1, --- - - ·-· I takımda oynayan Rayner, gene ayni nI !!~:11b:1!:~~~~;~r.29Qo~n~~~ - Mahvoluyorum. Beni kurtar, de- bu kaleyi kurtarmak için vermiştim. kıymette olan Smovs'dur. Merkez mu- pek cazlb geçen bu maçda y1rmt iki o 
mişti. Fakat ne yapayım ki mukadderatın za- Nöbelcl ı avin Hofman, muhacim Geşvaydel, nun en küçük bir falsosuna tesadüf 

Sarıboğa, derhal ileri atılmıştı. He- lim hükmüne karşı mukavemet edeme- Eczaneler Orta Avnıpada daima güzel oyunlarile rışı_ yüksek tutbolün bir n.Lşanesl auıaJ 
men boz atın ü1erine sıçrayarak dim. Bundan sonra, bana hükümdarlık nazarı dikkati çekmiş enternasyonal o- mektedlr. İngiltere muavin hattının "' 

- Has.c:a aske 'eri! Hanın muhafızla- lazım değil Artık benim yapacağım iş, ~;:gece oöbetci olan eczaneler şunlar- yunculardır. Diğer oyuncular, Lovdon, ~;~~t~~n~:~d~~~~~:~e~a.~:i?3yı11111 
rıl Hükümdnnrım tek başına nasıl hı- bir mezar bekciliğinden ibarettır. İstanbul cihetiudekller: Mohu iki yan muavindirler. Molzcr, mağa muvaffak olmu§tur. F. Odannell 
rakacaksınız? Taşıdığınız kılıçlardan Diye, cevab vermiştL Aksarayda: (Ziya Nurll. Alemdardn: <E- Artman, Fişer, Katlner, Barili, ve Baç- tından ideal pas pek sıkı bir vütıe inıUlt 
utanmıyor rnuı::'lınuz? Ölümden kork- sad>. Beyazıdda: <Belkıs). Samatynda: ka muhacim yedek olarak gelmişler _ lesine girmiştir. 

O .. zbekler arkamdan gel e CTeofllosJ. Emlnönünde: <Sa.Uh Necatı). d·r Ka":ııe . . T f'd Devre 1k1 tarafın hakltl tazylklerl • 
mıyan cesur ' - Eyübdc: (Arif Beşir>. Fenerde: <Hüsn- ı ·

1 
l.Jil reısı 0 • ur. ı - o İnglllzlerln aleyhine bıtmlşUr. 

sin. meddln). Şehremininde: (Nftzıml. Şch- stanbul muhtelitınin yarın sahada iklncı devrede çok parlak oynamal& 
Diye bağırmış, kale kapısına doğru TiMURUN SON EMR\. zadebnşındn: (Üntversltel. Karagilmrük- hangi kadro ile oynayacağı henüz belli vaffak olan lnglllzler bernberllk vali 

atını sürmiye htı~lamıştı. te : (Kemal). Kfiçükpazarda.: <Hu1fuıl). değildir. Kendilerine şimdiden muvaf- birkaç defa glrml.şlersc de oyunun ıaı1bl 
Kalede bu h nreketi gören Mogol as- Susenin varlığı, Urkent kalesini kat- Bakırköyünde: <Hllfil). fakiyetler temenni ederiz. türlü değişmemiştir. Bu maçdn 93.000 

1 • k h Beyoğlu clhetlndekiler: . • . • bulunmuştur. 
kerleri de yıldırım sür•atne atlarının iamdan kurtarmıştı. Fa at Timur, fJe - lıtıtuıı caddesinde: <Dellil.sudıı>. Tepe- Beş•ktaşhlarm hır tavzıhı ---------- _J 
üzerine sıçramışlar; derhal Timurun rin ulema, san'atkar, ve bütün iş usta- b:ışınd~: <~yom: Karakoyde: <Huse- Beşiktaş klübünden şu tavzihi aldık: Smdırgıda pehlivan gUreşlll' 
etrafını kuşatmışlardı. larını derhal toplatmış; kafile kafile yln Husnü>. Istlklal caddesinde: CLl- Muhterem gazetenizin lS/Nlsa.n tarlhll 

(Keş) şehrine yollamıştı. Maksadı, dün- monclynn). Pangaltıda: CNarglleciyan). nüshasının spor sütununda <Beşiktaş klü _ 5 mayıs 938 perşembe günü Sıll 
yaya gelmiş olduğu bu küçücük kasa- Beştktaşta: CAii Rıza). bünün yeni kongresi) başlığı aıtındn neşre- gıda yağlı pehlivan güreş müc;aba 

Kale bedenlerinin dibinde müdhiş banın nüfusunu her vesile ile artırarak ~ğıu.içl. Kadıköy ve Adalardakiler: dilen blr yazıyı bugün okudum. Bl%e baştan n yapılacaktır. Bu münasebetle. 
bir harb başlamıştı. Özbeklerle Mogol- orayı muazzam bir mamure yapmaktı. ~~~~~~~:~ec:it~~~~:~·t s~r;iı~~~~.: ~~~~ nşağı yanll§ bir maUimat verllmlş olduğunu 70, başaltına 30, ortaya 20, dördü 
lar, büyük bir siddet ve dehşetle birbir- Bu kafilelerin arkasından, kendisi de adada: (Halk>. Heybelide: (Halkl. tahmin ederek tavzihini faydalı gördüm. 8 lira verilecektir. 

1 dı Bo• 00• .. Beşiktaş klübü 20/Martj938 pazar günü Yenilen pehlivanlar mag·dur lerine çarpmış ar . gaz gaza mu-

1 

Keş'e gitmişti. Henüz matem içinde ol- senelik MI kongreslnl yapmıştır. Bu kongre 
cadele saatlerce devam etmişti. Ve, ka- idare hey'ett tebdili için değlldl ve idare hey yeceği gibi diğer küçük güreşcilef 
leden çıkan Ö7bek aske1'1eri, son nefe-ı r -., Trovada hafriyata başlandı eti değlşmemlştır. İkinci bir kongrenin top- memnun edilecektir. ~ 
rine kadar kılıçtan geçirilmişti. Bunla- Bir Doktorun ı Çanakkale (Hususi) - Her yıl nisan -===-
nn arasında, Sarıboğa da mevcuddu. ı Günlük Cumartesi iptidalarında Trova harabftlerinde hafri - Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanlart 
Bir Mogol piyadesi, kılıcını en evvel boz yat yapan Çinçinatti üniversitesi arkeo. 
t .. k1 11 N tlerından İdaremizin Eskiı::ehirdeki Talebe pansiyonu ile Hastanesının· · bir se· .. elik ih~ a ın on aya • arına savurmuş, zava ı O loji profesörü Karlbilegen beraberinde -s "• eP" 

hayvanı yere devirmişti. Ve sonra, atı- profesör muavinlerinden Bayan Maril')n, yacma binaen .satın alınacak olan muhammen bedeli ile cinsi, mikdan ve 
lt d k 1 S boğ k f A... • k gelen a1:...,ğıda yazılı iki grup sebze ve meyva her grup ayrı ayn ihale cdilm~~~ nın a ın a a an an anın a asını n l VU UB Dorothy Raoson ve Bay İ. Caskey olduğu r- csoırr 

keserek kılıcının ucuna takmış, koşarak Sek leler halde gelmii ve hafriyata başlamışlar _ tile ve Eskişehirde teslim edilmek üzere 29.4.1938 Cuma günü saat 14 on . A 
götürüp Timura takdim etmişti. dır. Haydarpaşad.a gar binası içindeki satın alına komisyonu tarafından açık eP""' 

Birçok defa iş1tt1ğlmlz ve belkJ de me ile satın alınacaktır. 
Timur, Sarıboğanın başını görür gör- gördüğümüz Ani ölüm vak'alan bizi hem ,; 

mez, son dereced~ sevinerek: mOteesstr, hem de miltebayylr eder. BOy- lran franFİf yolu açf amadl Bu işe girmek lstiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hlzalanndıı_ ~,&lj 
_ Bu başı, hazinedara götür. Tart- ıeıerlnl bir gün enel hatU birkaç saat Erzurum 14 (Hususi) _ 9 marttanbcrl muvakkat teminatlıı.rile birlikte eksiltme günil ıaatine kadar komisyon ReJll'I'" 

sın. Ağırlığınca altın versin ... demişti. evvel gayet iyi b1r halde gördliğünüzü işlemiyen transit arabaları 10 nisanda ne müracaatlan lazımdır. -~ 

• 
YUSUF SOFU'l\"UN VE KALENİN 

~ AKIBETİ 

. Tırnur, kaleyi tahrib etmemek ıçın 
cebri hücumla girmek istememiş .. mu
hasara ile ikt;fa etmişti. Bu muhasara, 
tam üç buçuk ay sürmüştü. Kaledeki 
bütün erzak tükenmişti. 

Halk; birkaç defa, Yusuf Sofunun a
leyhine isyan etmek istemişti. Fakat 
her defasında, saray muhafızlarının ve 
sadık askerlerin şiddetli mukabeleleri 
karşısında, bütün bu isyan hisleri eri
miş ve halk, artık mukadderata boyun 
eğmişti. 

Nihayet bir sabah, şu sözler işitilmiş
ti: 

- Yusuf Sofu, vefatet etmiş ... 
Bir gün evvel, Yusuf Sofunun müda

faa siperleri üzerinde dolaştığını gö
ı enler, bu sözlere inanmak istememış
lerdi. Fakat aradan birkaç saat geçer 
geçmez, tellallar bağırarak bu hakikati 
bütün şehre ilan etmişlerdi. 

O zaman, derhal halk arasından bir 
heyet seçilmiş, muvakkat bir bükfunet 
teşkil edilmişti. Bu büklımet, kalenin 
mukadderatmı müzakereye girişmişti. 
Fakat daha bu müzakere neticelenme
den. kalenin etrafında: 

- Urba .. urhaaana ... 

söylersiniz. Ve bu ölüm haberine nsla. 1- Bu işe aid prtnamcler Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma komiS,_-_ 
nanmak ıstemezsinlz. tekrar faaliyete geçmek istemişlerse de 11 E ki h d T 1 be . d lilğü f-. ~ 
Ani ölümler neden ileri gelir? Erzurumun 30 kilometre ilerisinden dön-

e s ·şe lr e a e pansıyonu mü ür ve Hastane operatörlüğil tara ıtP'" 
parasız olarak dağıtılmaktadır. Zahiren çok tyt gibi görünen bazt insan- meğe mecbur olmuşlardır. _ _,,.. 

1 - Lahana, pırasa, kereviz, taze fasulye, taze kabak, patlıcan ves~ 
lmarallıneröloürtaml~rlna ~~ .. erluerl. ''esyaeı .. blbrutakkllmsenı nıihn- mürekkeb 25 kalem sebze muhammen bedeli 1322 lira 40 kurucı, muvakkat" 

,, .......... - a Gümrüklerde yeni tayinler -r 
tamlyonu çok yüksekUr. Ya bilmiyor, İ&ianbul gfimrükleri Başmüdürlüğü ihtl- minatı 99 lira 18 kuruştur. 
veyahud bildiği halde fazla ehemmiyet yat memurlarından Halid Ziya Kuleli me _ 2 - Elma, zerdali, armut, şef tali, kiraz, erik, ve saireden mürekkeb 14 ~ 
vermemektedir. Bazılarının knlblnd~ has- r 
talık varclır. Fntnt gfzll seyreden müz- murluğuna, Kars lhUyat memuru Hüseyin yaş meyva muhammen bedeli 1021 lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 76 liri 
mln bir ndalel kalblyel lltthabt, kalb ka- Erol BaşmfidOrlük ihtiyat memurluğuna, Şl- kuruştur. (1998) 

le memuru Hurşid Özalp gümruğüne, Trab
paklarının bozulması gibi sebebler gü- zon munyene memurların"'ftn Hlkm t ı bl ..... • e ş • 
nün birinde Ant ölümü pekAI~ ika ede- lir İatanbul gümrüğü Başmüdürlük blrlnci 
blltrler. Bundan başka A.nl ve yıldırım gi- smıf muayene memurluğuna, Taceddin Önal 
bl gelen hınnalo sadır (anjin dö puatrin) Kars ihtiyat memurluğuna, Eli'frdfr batme -
ölllınlerlnde de muuaka eslddenberl kalb 

munı Ahmed Bafmiidlirlfik mutıas ~ şef -
şlryanlannda blr bozukluk mevcud oldu- l.lğlne, özalp gümrülı: memuru İbrahim u -
t::una da şübhe yoktur. Bazı böbrek nata- ral Şile gümrük memurluğuna naklen ve a • 
mamtyetıerl, mahfazal fevkalkllye afa - çıktan Pazıl Aybar ne Ahmed Mukbll de baş 
tı d1mn~ ştryanlannın goene tnsallübden miidllrlülr memurluğuna tayin edllmlşlerdlr. 
veyahud spazmından mütevellid ı.ekt.e -
ler de ft.nl ölümü lntac eder. Dimağ şir"" 
yanlarının tevettfirden patlaması da di
mağ sekteslnl fntac eder. Velhasıl görü
lüyor k1 büLfin ölfimler muhakkak birer 
sebebe bağlıdır. 
Normal görünen birçokl&rımızda tim bt
llr gizli gizil seyreden ne gibi \eganU
rn t mevcuddur. Bunları çok lyl ioUhab 
edllmlş alle doktorlarına hasta olmadan 
evvel sık sık kendlntzl muayene ettir
mekle anlıyabllirstnlz ve birçok fel1lcet
ler1 önllyeblllrsln~ 
Vakit. v kU tnns1yon mu.ayenealnt, :tan 
muayeneslnl ve idrar muayenesini asla 
ihmal etmeytnll:. 

Cenb isteyen okuyoc:ulanmwn posta 
puln yoliam:aluını rlea ederlr. Abl tak
dirde 1 teıderl mukabelesiz kalabWr. 

Beyoğlu Halkerinde konf eranı 
Beyoğlu Halkevinden: Salı giinil saat 

18,30 da Evimizin Tepebaşındakl merkez bi
nasında B. Ahmed Selim Arık tarafından 
cSügjesion ve OtosOgjes!onun hayat ve ter
blyedetı tes:lrierJ. meTZUunda konferaruı ve
rllecekUr. Herke.ıı gelebilir. 

Hellas yatile 150 seyyah geldi 
Yun:ın bandıralı Bella.s yatlle şehrimize 

150 seyyah gelmlştlr. Seyyahlar bir Atd~nlz 
turnesine çıkmışlardır ve İ.stanbuldan son -
ro. turneye devam edeceklerdir. 

Son Posta Matbaası 

Ne§rfyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

AHİBLEBİ: S. Ragıp EMEÇ 
S . A. Ekrem UŞAKLlGIL 

• 
Cildinizin tahriş edilmemesiıd 

lateraenlz ? 
Dilnyanıo her tarafında seve 
kullanılan, Yo cildi tıraqtan 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kuUanıJllf' 

............................. :;;, 
--~~-----------~~~----~--~~~--------------------~ 

Kadıköy Vaklflar Direktörlüğü Hini arı __.... 

tisküdarda Rum Mehmedpaşa Doğancılar caddesinde 94/1. 
Usküdarda Rum Mehmedpaşa Areste caddesinde 6 No. lu. ~ 
Yukarıda yazılı yerler kiraya verilmek üzere arttırmaları 5 gün uzııtıl~ 

İhalesi 19/4/938 Salı günü saat 15 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar MUd 
ğpne müracaatları. (2152) 



açlar elzem olan 
bir ıdadtr. 

Saçların köklerini kuvvetlendirir. 

DökOlmesini keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve bOynme kabill· 
yetinl artırarak saçlara yeniden 

bayat verir. Kokusu lAtit, kullanışı 
kolay bir saç eksiridlr. 

ING.LiZ A ZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU ~ IST ANBUL 

Ev 
Cami yeri 
Haydar hane 
Cami yeri 

7 50 

B 

"-Yvansaray Atik Musta-
fa Paşa. Çcnber 8 Arsa 

A:fuddeti ıcar: Tc limi tarıhınden 939 sen<'. i Mayıs sonuna kadar. 
Seneliği 

SaYun Ocağı Mandıra ve Ot-Ocak önünde 
510 Lr. la kiye 

tniddeti icar: Teslimi Uırihinden 940 sencc;i Ağustos sonuna kadr. 

Yukanda yazılı mahaller kiraya vc>rilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
l~klu r 22/Ni:. n/938 Cuma günü saat 15 e kndar pey paralarile beraber Çem
berlitaşta 1 tanbul Vak.Dar Başrnudürlüğundc: Vakıf Akarlar kalemine gelıne-
len. (1989) ------------ ~~~~~~~~~--~~ 

Gümrük f\1uhaf aza Genel Komutanliğı lstanbul 
Satınalma omisyo un an : 

1 - Deniz vasıtaları içın 40 ton birinci Benzinin 2/5/938 Pazartesi günü saat 
11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacakıır. 

2 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
8 - İlk teminatı 825 lira ve tasınlanmış tutarı 11000 liradır. _ _ 
4 - İsteklilerin 0 gün eksiltme saatinden bir saat evvelhıe kadar 2490 sayılı 

kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlayacaklan teklif mektublarını Ga-
lata Eskı İdhalat Gümrüğü binasındaki Komisyona vermeleri. c2094 

ION POSTA 

Jll.D-•> DIŞ T ABIBI "I 
RATIP TÜRKOGLV 

Sirkeci : Viyana oteli sıraSL 
No. 26, Kat 1 de hergün Oğleden 
onra saat 14 den ıo ye kadar 

hastalan kabul eder. 

• 
rı 

\ 

• 

Sayfa ıs 

F E./~r 

' 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 , ________ ___. 

Beher metre murabbaına bir buçuk lira bedel tahmin edilen Fatih yangın 

yerinde Altıbo4ça mahallesinin Türbe sokağında 27 inci Adada 1 metre 78 santim 

yüzlü, H metre 50 santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık arttır • 

maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İl!ıtekliler l 

lira 63 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27/4/938 Çarşamba 
günü saat 14 de Da.im1 Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2033) 

Hocapaşada Ebussut sokağında 5 No. matbaa binası 

> • > 7,9 > dilkkun 
> > > 11-13 > matbaa binası 
) > > 15 > matbaa binası 

Cağaloğlunda hadım Hasanpa~ medrese einin 6 No. odası 
> > > :ıt 2 Jt 

• > • > 1 • 
> • > Jt 7,8 > 
Jt > > • 3 > 

> > > > 5 > 

> > > > 4 > 

Babıfilide Ltılahayreddin mahallesinde Fatmnsultan so 
kağında Hacı Beşir ağa medrcsesı. 

Edirnekapıda Kaledışı mahallesinde Kalehendf'k arazisi 
dönüm 

Senelik ilk 
Muhammen teminat 

kirası 

420 31,50 
300 22,50 
225 16,88 

264 19,80 

24 1,80 
24 1,80 

24 1,80 
48 3,60 
24 1,80 

24 1,80 
24 il,80 

-
300 22,50 

2,5 
12 0,90 

Yukarıda semti, senelik muhanunen kiralarile ilk teminatları yazılı olan ma
haller 939, 940, 941 5enelerl mayısı .sonu na kndar ayrı ayrı kiraya verilmeK üze: 

re açık arttırmaya konulmuşlardır. Şnrtnameleri leuzım müdürlüğünde gorille .. 
bilir. İstekliler hizalarında gösterilen Hk teminat makbuz veya mektubilt bera-

ber 18/4/938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(İ.) (1804) 

Beşikta~ Belediyesinden başı boş olar ak ) .ıkalanan bir dişi merkebin sahibi üç 
gün içinde daireye müracaat etmezse satılacaktır. (B ) (2153) 

iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplannda, ccrahatlenmif fistüllcrde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyctle şifayı temin eder. 



16 Sayfa 

Soğuk algınlıklan h~I 
türlü hastalıklara yol 

açabi~ir. Fakat bir kaşe 

SOM ~OS'l'A 

Niçin her yemekten sonra 

? • 
ÇUnkll niUtemadlr•n ye muntazaman temlzlenmlren 

dltler çDrUmeıe mahkQmdur. 

Dişler mikroblann ve hastalıkların wcude ilk hücum hattıdır. Bizzat ağzın 

Urazatı ve yemek artıklan da dişleri aşındırır, çürütür. 
Çürük dişlerin. dfJ etlerindeki iltih ahların çıkardığı frinlede ve müteaffin 

havaların ise, mide kanserinin de dahil olduğu birçok hastalıklara yol açllğı 

sabit olmuştur. 
Bu sebeble medeni cemiyet içinde yaşıyan herkes çocukluğundan itiba

ren dişlerine azamı itina e&termeğe ve hergün fırçalamağa mecburdur. 

R A D y o L • 
1 N 

DİR 

ASiPiN 
~IA... 

Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en ucuz diş macunudur. 

l\fohtemel rahatsızlıkların hepsini 
anlcdiği gibi nezle, grip, bronşiti de 
kısa bir zamanda izale eder. Hararet\ 
sUr'atle düşürür. 

Gr!pin, ağrıların amansız düşmanı -
dır. Diş, baş, sinir, adale, romatizma, 

En güzel kadın gazetesi 

Bugün çıktı 
Türk 
Türk 

yuvasınııı saadeti 
kadınını11 hakiki 
can yoldaşı 

UNUTMA YINJZ: 
T. H. K. Plyangoaun•• 

UGUR GiŞESI 
Sizi zengin edecellllf 
Adres: Galata, Karakay P"' 

tane karşısında 
Tel. 40021 

--- Dr. IHSAN SAMI mafsal evcaında kat'iyetle tesir göste • 

rtr ve günde üç taneye kadar emniyetle 
alınabilir. 

f robında günde 3 kll§e alınabiltr. 

Nisan sayısı, 2 nci yılına giriş münasebetile bir misli· zenginleşmiş olarak 
çıkb. 4 renkli klişelerle süslenmiş 60 sayfa... içinde 50 den fazla örnek 
ve faydalı yazı vardır. 15 kuruştur. 

Gonokok Aşısı 
Bel.opldutu ve ihtllitlanu brfl ,,,. 

•irll ve taze •ııdır. DivaJ1rof11 ~ 
Mahmud türbeat No. llJ 

1 r .•• 
Saçlara düşen birkaç beyaz 
tel, ihtiyarlığın ifadesi de
ğildir; 

Kadını, yaşlı gösteren, yü
zündeki derin çizgilerdir •.• 
Y atmazdan evvel, 

Venüs Gece Kremini 
kuJlananlar, karlar 
.~aklanan bir bahar 
~ 

yaşlan ilerlemiş olsa 

altında 

gibi, 
bile 

ienc kalırlar-· 

(•lıtM• ludrellMla eulıyer1 
~ lllçbir teınla it Qkm•l>'Of ve 
htftey biıd. hcl11ılık, aOn clo§unıy0t. 

itte burada 

VALIDOL imdadımu:a yetltlrl 

On.. bir kere tecrGbe edlııi&. Kenctiniıd. yeni 
blı ~alııme uvtinia ~ını g~Iİıliı. 

VAllDOl 4amlo, tablet w ıı., 
hcıMdt W .aonect. tı.Auııwt. 

.-~ Tirli ADtruıu Ue çalışan Gazoıea ...-... 

MARUF DE u T z FABRIKASl 
Mamulihndan 80 beygirlik bir motöril idare edecek kabiliyetli 
Türk Anb'uit kömllrll il~ çalışan mücedded bir pzojell 

depomuzda buırdır. Derhal teslim edilir. 

HANS FRANK ve ŞERiKi 
Galata Agopyan han, lstanbul> Tel. 440!J8 

, ............... -w .................. ..,, 
1 .. Doktor 

lbrahinı Zati Öget 
Belediye brşısında, Plyerlotl 
udc\esind• 21 numarada b•rillD 
o,ıeden 60nra hastalarını kabul 

Dr. HAF iZ CEMAL 
{Lokman He~) 

DallW1• mütehus .. u Pasv.daa """ 

' lıerıtın cı - t> D1Tan10lu Duman 104., 

&eronu una - 21°" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~-~~~~~~~~~p-~ed=·=~~~~~~:...:.~~~~~~~~-__./ 

.B. 1 

İzmit Hukuk HikimJiğincleta: 
Adnpazan Türk Ticaret Bankası ~ 

şubesi vekili avukat Nail tarafındaP; 
mitin Abdüsselam mahallesinde rrı ~ 

ölü lrfan kızı Safiye aleyhine ınüe~_,.ı 
bankaya borçlu ölü Hulusinin oğlu~ 
borcunu ödememek için tevarüs e 
emvalin kendisine intikal muaınel~ 
yaptırmamasından dolayı bankanın ~ 

kını tavik etmekdc olduğundan ıcr• ~• 
iflas kanununun 94 üncü maddeJll"' 
bahşettiği salahiyete binaen KocaeU l't 
ra Memurluğundan nhnan mezunire' , 
zerine açılan veraset davası neti~~ 
de: Davacı vclcililnin istihsal ettiği f( 

11/937 tarihli borçlu Raf etin de daıııl d, 
raıııet olduğu hükme ilan tarihinden 1 , 
haren bir ay zarfında ikametgahı rııe9J 9' 
müddealeyh Safiye tarafından ıtif'I ~ 
temyiz edilmediği takdirde hükınilll ~ 
yet kesbcdeceği tebliğ makamın• 

olmak üzere ilan olunur. 

ilan Tarifemiz 
Birinci .ahil• 400 lıııfffl 
ikinci wh:ı. 256 Jt 

Oçiincü aahi!• 200 • 
Dördüncü .ahil• 100 » 
1, aalıilela 60 » 
Son uılıil• 40 • 

Muayyen bir müddf' zarfında~ 
ca mlkdarda ilin yaptıracaklar •11 .... 
tenzilfıtlı tarifemizden istifade ~ 
ceklerdir. Tam. yarım ve çeyrek~~ 
tlanlar için ayn b!r tarife ~r 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tlcart 1lAnlannt ; 
f§ler f!:ln §U adrE>se mQracaaı .il' 
melidir: 

İllnedı.k Kollektlf ....... 
&allramamade ... 

Aallua ....... 


