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lnglliz - ltalyan 
SALI tt -NlsAN 1931 İdare lfleri telefonu: 10201 

anlaşmasından sonra /· Memlekette yeniden 
Moskovada 

HiDDET 
Londrada Pariste b Ü y Ü k Şeker 

• sevlNç oı~TA fabrikaları kurulacak 
Moskova ıtham e~ııor: Başvekil dün Mecliste izahat verdi 
%tı•laAfın 9!·~1!._l~l~fJ_!~!~I ~~ ~k~da~~uH~~n~•~uk~~ ::;, müzakere edilirken münakaşalar oldu 

Hitlerle Mussolini Akdenizde teşriki mesai ve Balkan
lardaki nü/ uz mıntakaları meselelerini görüşeceklermiş 

Bir lngiliz gazetesinin iddiuı: ltalya Tunusa taarruz edecek 

Dörtler Mlsakma 
doQru mu gidiliyor 

Hitler - Mussolini 
mülakatı 

için hazırlıklar 

Fransa ltalyadan 
kuşkulamyor 

Roma, Paris ve Bertin Bir Fran•ız gazetealnln 
ile müza kere lere ortaga altılı iddia 

Fransızlar Libya - TunUI 
hududunu alelacele 
tahkim ecliyormuı hazırlanıyormuı (Yum ı Bnctl aytaa) --···--·-··········---- -les l.ondra 18 (Hususi) - Star ıaze • 

le ne gore, İngihz İtalyan müzakere
\t r ı1eticesinde İspanya meselesi hak
tırrı. a da tam bir anlaşmaya vanlmlf· 

l panyadaki İngıliz menfaatleri ta· 
~rnen garanfı edılmektedir. İtalya, 
. -.p Yanıı:ı iktısadi k.allqpma ve ~ı 
it n ın tdareslni İngfltereye bırakimf • 
lir 

Bundan başka harb sona erince, ı,. 
f:ınyada üçüncü devlete ve diğer dev
-tıu!ece verilmiş olan imtiyazların fes. 

temin etmek üzere, Mussolini J'ran 
ko nezdinde lazım gelen teşebbillleri 
ttpacaktır. 

İnpterede akisler 

te Londra 18 (Hususi) - Bütün pze
,..,1:_r, İngiliz - İtalyan anlaşmasını ha
~ mevzuubahs etmekte ve Av• 
1lfıı Yeni diplomatik müzakereler 
dırt çığır açılrnıı olduğunu yazmakta

tr. 

(Devamı 3 üncü '"'11/tıdc) 
ı 'flf ~ ,. 2'vtlıUta1ct ,.. Mnf' ıdılclariatl Mr .,._ 

...., (Y- 1 .._ •Jfalllll t, 1, n S ... 11......._) 

Bu blrlBrlne megdan olıugan pehlivanlar Profesör Pittar'ın 

Müliyim de geliyor! ,____be_.,y~~a-tı_....., 
1•. n.... n1i nü Teldrda"'· Kara Ali, Müliwim - «Deol.f m.iıtln ._ ılildd • 

J.I:_ ..--.. •- •ut 'J• ,,.. u.ıa....., Tirit rnlll.linlıt tM 
,.._ınetin Taksimde karpqmalan muhtemel aörülü7or ..ı; 11111.w..; ,,_,,. &ıa 1e11. 

olan 6rfil.ri ~tıu:olıtır.)) 

Profesör Pittard, hareketinden ev • 
vel Anadolu ajansının bir muharriri • 
,ne hülisaten aşağıdaki beyanatta bu -
)unmuttur: 

c- Anb.rada yalnız bir iki ay için
~· phidi otdujumm değişikliklere IOD 
derece hayran olduk. 

Hiç durmadan büyümekte olaa Ye
Jl)fehir, bizzat bu büyümesi ile TO.rJd. 
ye tarafından sarfedilen fevbllde PJ· 
,reti göstermektedir. 

Gerek Ankarada, ıerek İstanbulda 
,vermiş olduğum bütün konferanslarda 

(Dnama U nd ıa11fatk) 

Har lclge Vekili 
Anlıaraga vardı 

l{ ıklaft ftd4 Ankara 18 (A.A.) - Hariciye Vekili • 
47'a AU tle Himmet dün ak§am bember~ yapt antrenman eman iz d ktor Tevfik Rüftll Aru bu aabab 

~ra Ar ' · kt b da dl ki· beraberin e zeva r ...... oros car 

B.,veldl Jıfealiı Jdlntlıtıncfe 
Ankara 18 (Hutusl) - Büyük Milleti rük resimleri hakkında hükametoe ltıl

Mecllsi bugi1n Hilmi Uran'ın baf)wılı • hu olunan kararların tuctıttne akl b • 
juıda toplanarak ba11, maddelerin eClm· (Devamı 11 inci •1/fadaJ 

• 

Gayrimübadillerin derdi 
artık sona eriyor 

Mali1e Vekili dün Mecliste -Bu meselenin esaslı surette 
halli için bükumetce teoebbüate bulunulmaktadır,, dedi 

Ankara 18 (HUSUi!) - 'J:ürk pyri-ı,kü toplantısında göriifülürken İzmlr 
mübadillerine tahsia edilen mallann meb'usu Halil Menteı gayrimübadil • 
vergilerine aid layiha, Meclilin buıtbı- (Devama 12 nd •llfada) 

Eskişehir su altında 
Porsuk ta§b, birçok evleri ve dükkinlan ıu bastı, 
iki metreyi ıeçen sularla çevrili evlerinde mahsur 

kalaa halk korkulu bir gece geçirdi 

Son vaziyet: Sular alçalıyor 

.,.t\'Velki gün eskı Türkht: şampiyonuj Tekirdağlı Hüseyin, .-Umde bulunu m 
0 

d ki t1a bl li'-&•... _..._ 

" ınin ve Hunmet pehlivanın ba- ıne u un yor · sil tehrimlze d&ımU, .,.. lltuyonda 
d: ~Ylediklerini yazmış vtt miltaleamı c- Be~, bu m:ktubumunt elinize fIPÇf· =~c~ye VekAletl Vekili ve Adliye Ve- Bıklfehri IU!clr altında gö.tnen ikl resim 

~ıaaca ilave etmi tim sinden bır kaç gun sonra stanbulda bu· 
Dün "'eki d ~1 Hş.. ·. bi k 1'li naca~- kili Saracollu Şükıil ve Hariciye Vekl- Eskfphlr 18 (Husud) - İki gün ·ıce saat 10 da Eskişehrin ortuındaa 

1..b ı "' r ag ı usevınC'en r me • u auu. eni dll Lı- '- denbe .. ~ ğm la ' Diba Es 
"" ve Müli ·m ehliv;ndan bir tel raf cSon p0~~ -ele okuduJunıa gö!e, Kara letl ileri ,el eri ve er ıuv- ÇOa zevat ri y86aıı ya ur r yet - geçen Porsuk suyu yavq yavq yük _ 

yı P 
1 ~'f"'*, u '*' •llfm} ,tarafındın kaqılaıuluftır. kişehkl ..u altında bıralmııttır. Di1n ıe (Devcuna ız nci •Jlfada) 



t Sayfa 

Her gün 
lngiltere • ltalya 
Anlaşması 

Yazan: Muhittin Birıen 

& talya ile İngiltere arasında anlaşma 
1 işi artık bir emri vakidir. Ara yerden 

Eden çekilir çekilmez anlaşma bir kaç 
haftalık konuşma mevzularını teşkil ede
cek kadar basit bir mesele oldu. 

Fakat, dünyayı çok defa halecandan 
halecana sevketmiş olan bu ihtilafın bü
tün mes'uliyetini de eski İngiliz hariciye 
nazırının sırtına yüklemiyelim; onun bu 
işteki şahsi tesiri, ancak, son dakikada es
ki siyaseti muhafazadaki ısranndan ileri 
geldi; yoksa, bu siyasette, bütün konser
vatörler, son safhaya kadar memnun idi
ler. Şu halde aradan çekilen, Edenin ıah
sı değil, belki de konservatörlerin dünya 
işlerinin son safhasına kadar tutmuş ol
dukları siyasetti. 

Bu siyasetin bütün ruhu, İtalyanın Ha
beşistan ilhakını İngilterenin tanıması e
sasında toplanıyordu. Muhtelif sebebler
den dolayı, bu meseledeJİ.ngiltere İtalya
nın karşısına muhalif olarak çıktı ve 
bunda ısrar etti. Fakat, Almanya kuvvet
lenip Romayı kendi dostluk dairesine a -
lınca, Japonya, öte taraftan ayni dostluk 
mihverile birleşip büyük Çin hareketi -
ne girince, İngilterenin tecrübeli muha
fazakar muhiti, bu meselede daha ~yade 
ısrarın İngiltereyi şimdilik girmek iste
mediği bir harbe sürükliyeceğini görmek
te gecikmedi ve nihayet Habeş emri va
kiini tanımıya karar verdi. 

Bu kararın tabü neticesi de İtalya ile 
kolayca anlaşmak oldu. 

* Yapılan anlaşmanın esası, Habeşistan 

ilhakının İngiltere tarafından kabul edil
mesine mukabil, İtalyanın da Akdeniz, 
Yakınşark ve Kızıldeniz mıntakalann -
da, İngiliz siyasetine ve İngiliz menfaat
lerine karşı her hangi bir tecavüz emeli 
beslemediğini ifade ve te)itten ibarettir. 
Anlaşma protokollannın bütün madde -
leri ve bu maddeler içinde diplomatik) 
formüllerle ifade edilen bütün noktalar, 
işin süs tarafını teşkil ediyor. 

SON POSTA 

Resimli Makale: IC Tehlike insan için mehenk taşıdır. X 

" 

Bolluk, refah, kolaylık, saadet zamanlarında insanların 
karakterlerini yekdiğerinden kolaylıkla tefrik edemezsi -
niz. Hepsi de güler yüzlü, neşeli, cömerd, dostturlar. 

!nsan için mebenk taşı sıkıntı ve bilhassa tehlike zaman
larıdır, insan sıkıntıda ve tehlikede plfer, hakild karakte
rini de ancak o zamanlarda gösterir. 

( 
Evler için çok 
Pratik bir icad 

~ 

Evde yalnızsınız. Gecenin geç vaktin-

ARASDNDA ) 
·--------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
On yedinci fasıl 

Papaz, kilisede yalan söylemenin f e- { 
nalıklarından urun uzadıya bahsettik-

ten sonra: ı 
- Size tavsiye ederim Markın lnci-

linin on yedinci jaslını ba§'tan a~ağı 

kadar okuyunuz. 
Dedi, bir hafta sonTıı papaz kilisede 

toplananlara soTdu: 
- Geçen hafta size Markın 1ncilinin 

on yedin~i faslını okumanızı SÖ1Jlemiş
tim. Okudunuz mu? 

Kilisedekiler hep bir ağızdan: 
-Okuduk! 
DedilCT. Papaz, ellerini başına gö -

türdi4. 

Alman mahkumlarının 
Yaptığı oyuncaklar 

Okur, yazar 
Adamlara gıbta 

e. 

Nisan 19 

O kur, yazar adamlara öteden• 
beri gıpta ederim.. zira ben. 

muharrirliği san'at edindiğim günden• 
beri ikincisine, yani okumağa hasre .. 
tim. Gülmeyin! Sözlerim mahzı ha .. 
kikattir. Bizim çoğumuz böyleyiz: Yaz• 
maktan, okumağa vakit bulamayız. İ• 
çimizde Nurullah Ataç gibi Münekkid~ 
lik edenler, sayısı pek mahdud bir is • 
tisna teşkil ederler. Onlar, meslekleri 
kabı, yazı mevzularını başkalarının e• 
serlerinden aldıkları için, piyasaya ne 
çıkarsa, bir fikir suihazmine uğramayı 
göze aldırarak, kapışa kapışa okumak 
zanıretindedirler. Fakat biz.. biz ki 
tenkid etmez, fakat ediliriz .. biz oku .. 
mak fırsatını ender buluruz. 

Evet: Gazeteler, mecmualar, bazı 
müstesna eserler, yazı masamızın üs .. 
tünde, evrak çantamızın içinde, t:ıaşu .. 
cumuzda, günlerce süründükten sonra 
şöylece, yorgun nazarlanmızm iltüa .. 
tına mazhar olurlar. Fakat tada tada, 
inceleye inceleye, her nüktenin, her 
fikrin, her güzel cümlenin üzerinde 
durup, zevkini doyarak okumak.. işte 
biz bundan mahrumuz. 

Bu itibarla acınacak insanlarız. Bit 
taraftan kültür sermayemizi heran ye· 
nilemek lüzumu, diğer taraftan güzel 

bir eserin mütaleasından alınacak haı 
ihtiyacı en çok bizim okumamızı is .. 
tilzam ederken buna vakit ve fırsat bd 

lamamaklığıınız hayatımızın acıların " 
dan birini teşkil eder. 

Çok defa, yorgun kafamı zorlıyarali 
okumak istediğim kıymetli bir kitabı, 
tek satırını anlayamadığım için elim• 
den attığımda, eski zaman adliyesiniıı 
meşhur Hüsam mollasım hatırlarım: 
Çahil, fakat zeki ve ınüktedan bir zat 
olan bu Hüsam Molla, cehlini yüzün~ 
vurmak isteyenlere: 

- Siz bana bakmayın.. okumam yok• 
tur ama, yazarım! derdi. 

Şu halde, bugünkü şekil ile anlaşmanın, 
yeni hiç bir tarafı yoktur. İngiltere, bü -
yük bir emri vakii kabul ediyor; bundan 
sonra her ikJ taraf ta yalnız bir muayyen 
bir dünya sahası üzerinde birbirlerinin 
menfaatlerine karşı hiç bir menfi hare
kette bulunmamayı kararlaştırıyorlar. Bu, 
muayyen bir statükonun muayyen §art
lar içinde muhafazası gayesini güden bir 
anlaşmadır. Gayesi, iki memleket ara -
sında birbirlerine karşı, şu veya bu nok
tada her hangi bir siyasi veya askeri 
taarruz vuku bulabileceği hakkındaki en
dişeleri izale etmek ve karşıhklı siiphc ve 
ter<'ddüdlere nihayet vermektir. Bundan 
dolayıdır ki anlaşma kolay oldu. Müza
kere mevzuunun böyle mahdud bir ruh 
içinde kalması, sırf anlaşmayı kolaylaş
tırmak için olsa gerektir: İngiliz başve -
kili için, kısa yoldan çabuk bir anlaşma
ya varmak, son parlamento münakaşa
larından sonra bir dahıli politika zarure
ti idi; İtalya için de, şu vaziyetten bilis
tifade Habeş meselesini bukukan da hal
letmek kaçırılmaması lizım gelen bir fır
sat oluyordu. Bunun içip, iki taraf otur
du, konuştu ve anlaştı. 

de kapı çalınıyor. Kimseyi de beklemi -
yorsunuz. Gelenin kim olduğunu anla -
mak için de kapıyı açmak lazım. Gelen, 
ya istemediğiniz ve hoşlanmadığınız bi -
risi ise?. Vaziyetinizin müşkül olduğunu 
takdir ederiz. 

- Yalan söylemenin fenalığı hak -
kındaki v<izım boşuna gitti desenize!' 

. . Ve biz, o zamanlar şaprdık: Oku "' 
Alınan hapishanelennde mahpusla- madan yazmak kabil mi diye .. Meğer 

ra oyuncak askerler ve günün şahsiyet- ,.. ,. . ' ,_,.., 
Jeri a tınlmaktadır. Bilihare bu 

0 
_ pekala da kabil oluyormuş. Şu farıu-

Siz gene yalan söylemekte devam edi
yorıunuz .. 

- Hayır papaz efendi biz yalan söy- yunc~Jar toplanmakta ve İngiltereye iki, ibizimki acizden değil, nasibsizlik .. 
sevk edilmektedir. ten. 

İşte, bunu düşünen bir İngiliz kadını, 
şu gördüğünüz, kapının üstüne tatbik e
dilen dışarıdan da ancak bir çöpbaşı ka
dar görünen aynayı icad etmiştir. 
Kapıyı çalanın hayali bu aynaya akset

mekte ve bu suretle kim olduğu anlaşıl
maktadır. 

lemiyoruz. 

1 
- N031l ıöylemiyorsunuz? Markın 

incili on altı fasıldan miirekkebdir. 
On yedinci f culı yoktur. . _.. 
500 sene hapse 
Mahkum edilen 
Canavar kadın 

Amerikada şiddetli bir kış 
hüküm sürüyor 

Ah! Öyle anlarım olur ki, tenha ~ 
köşeye çekilip, mesela bir Nedim eli .. 
vanını, dinç kafa ile doya doya hat .. 
metmek, içimde dayanılmaz bir al'Z'l 
halinde beni kemirir, durur. Gene de, 
bu basit arzuyu yerine getirmek im .. 
kanını bulamam. 

Macar hükumetinin Kral 
Zogoga hediyesi 

Macar gazeteleri Macaristan hükOme
tinin Arnavudluk kralı Zogoya düğün 

hediyesi olarak en güzel Macar atların
dan dört tane göndereceğini yazıyorlar. 
Krala hediye edilecek atlar hükfunetin 
Krankaıs harasında yetiştirilmiştir. Bu 
seneki Peşte ziraat sergisinde de ziya
retçilere teşhir edilmişlerdi. 

Tcksas eyaletinin Huston şehrinde do

kuz çocuğundan altısını öldüren Lili 
Kurtes isminde bir kadın mahallin c!na
yet mahkemesi tarafından beş yüz sene 

hapis cezasına mahkum edilmiştir. Mu
hakemenin devam ettiği günlerde Lili 
fevkaliide soğukkanlılık göstermiş, ha
kimlerin ve jürinin sorgularına karşı 

kat'iyen telaşlanmamıştır. Müttehim ana 

altı çocuğunu öldürdüğünü inkar etme
miş: 

Geçen cumartesi gecesi Nevyorkta ya
ğan kan temizlemek için 15 bin l§siz so
kak süpürücülerine ilave edilmi§Ur. Keza 
Montana eyaletinde yüz bin mil murab
baı sahayı kesif bir kar kaplamıfb. Ya
ğan karın çokluğundan bir çok mahaller 
tecrid edilrnlş bir hale gelmiştir. Garb e- hasta yattığımız ve mecburen istirahati 
yaletlerinde kar sebebile münakalAt ta- ettiğimiz zamanlara mahsus bir nimet
mamen durmuştur. Yiomink eyaletini tir. 

Biz, kalem eınekcileri için, okumak.
fakat zevkle, haz ile okumak, ancak 

baştanbaşa kırk santim kalınlığında kar Vaktile, askere gittiğimde, künye .. 
örtmüştür. Şikagoda yağan kar 25 santi - min bfilasına: cMesleği okur, yazar• 
mi aşmıştır. İndiana ve Yiomlnk eyalet- diye şerh vermişlerdi. Ne yazık ki, o • 
!erinde şimendifer ve tayyare münaka- nu bile tam olamad•l!l! 

* Acaba, bu anlaşmanın başka tarafları 
da var mıdır? Acaba, sırf söz halinde, ya
zılmıyan ve neşredilrniyen itilaf nokta
lan da bulunuyor mu? Yahud, bugünkü 
anlaşma, iki tarafın göstereceği temayül 
ile, ilerde daha başka bir ruh ve manada 
bir anlaşma veya tedrici anlaşmalara 
doğru gid~k mi veya gidebilir mi? 

Bunlara müsbet cevab vermek için, 
İtalyanın Almanya ile olan bağlarını çö
zerek İngiltereye yaklaşacağı hakkın -
daki rivayetleri şimdiden müsbct 

bir inkişafın ifadesi clarak 'ita -
bul etmek lazımdır. Hı::lbuki, dün

Avusturya Yahudileri 
Londraya taşınıyorlrır 

Zengin Avusturya Yahudileri İngilte
reye hicret etmektedirler. Bunlardan 7 
kişilik bir aile hususi bir surette tutul
muş bir tayyare ile Londraya vasıl ol
muşlardır. 

ha fazla yaklaştıracak gizli esaslar veya 
unsurlar bulunduğunu tahmin etmeğe 

iimdilik mahal yoktur. Fazla olarak, 
İtalya, şimdi her iki tarafa cnazlanmak> 
mevkiindedir. Nazın, aşka olduğu gibi, 
politikada da daima muvaffakiyetli neti
celer verdiğini İtalya çok tecrübe etmiş
tir. 

Muhittin Birgen 

c- Bunların hepsi hastalıklı §eylerdi. 

Uzun seneler yaşıyamıyacaklarına kani 

idim. Hem boş yere kendileri işkence 

çekiyorlar, hem de bizi lüzumsuz masra

fa sokuyorlard1> demiştir. 

Mahkeme suçluya muhtelli suçların

dan dolayı cezanın haddı azamisini ver

miştir. Lilinin suçlan ithamnamede: Ço

cuklarını terketınek, ilk istintakta yalan 
yere yemin etmek ve nihayet altı çocu
ğunu öldürmek olarak sayılmakta idi 
Hiç birisi diğerine tedahül edemiyen bu 

cezaların rno.cmuu beş yüz seneyi bul
muştur. 

lôtı tamamile durmuştur. Geçen bir haf
tada şimali Amerikaya yağan kar bütün 
kış müddetince yağandan daha fazla 
~di. 

Kuiub seyahatine çıkacak 
iki kadın 

Tarihte ilk defa olarak iki kadın fimal 
kutbunu keşfe çıkacaklardır. Bunlardan 
birisi 1930 da on dokuz yaşında iken bir 
hava yarışında birincilik kupasını kaza
nan Mis Winfred Braun, diğeri kadınlar 
arasında Kanadanm ilk defa kaptanlık 
şehadetnamesini haiz olarak bugün bü
yük bir şilebi idare eden Leman Kemdi
dir. Bu iki kadın pek yakında on beş 
metre boyunda küçük bir yelkenli ile 
yola çıkacaklardrr. Programları kutub 
denizlerinde beş bin mil mesafe kat'ede
rek Avrupanın en §imal sahilinden Ka
nadanın en şimal noktasına geçmektir. 

iSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
.., ya siyasetinde nasıl İngilterenin 

an'ane olmuş prensipleri varsa, İtalyan 
siyasetinin de ayni tarzda prensipleri var- r 
dır. Sulh zamanında İtalyanın Almanya 1 
tarafında bulunmakla kazanacağı pek 
çok şeyler bulunduğu ötedenberi herkes- Maktu satış fikrinin ortaya atılmasından sonra, her gün 
çe, hakikat olarak kabul edilmiş prensip- bir çok kimselerden bir çok garib hikayeler dinliyoruz. İşte 

tip ve &ldığımdan hiç bir farkı olmıyan bu ocağı taksitle 
17 liraya verdiklPrini, peşin ise 15,30 liraya sattıklarını söy
lediler. lerdendir. Almanya ile yanyana giden Kadıköylü bir okuyucunun gazetesine yolladığı mektub: 

İtalya için, onunla birlikte yapacağı bir cGeçenlerde Kadıköy Havagazi şirketine gittim. Evim 
harbden alabileceği hayırlı neticeler çok için bir havagazi fırını aldım. 25 lira istediler, verdim. 
ifipheli olabilir; fakat, sulh esnasında Bir gün yolum Beyoğluna düşmüştü. Havagazi şirketinin 
İtalya, Almanya ile ne derece elele yü - Beyoğlundaki Eatış mağazasına uğradım. Ayni model, ayni 

Bunu biraz daha kurcaladım. Fındıklıdaki büyilk satış 

mağazası.:ıa gittim. Ne ile karşılaşsam beğenirsiniz: Gene 
ayni cins, ayni tip o soba, bu müessesede 22 liraya satılı -
yordu.:t 

rürse, siyasi mücadele sahasında bundan J T 1 N A ı· S T E R l N A N M A f 
o kadar istifade eder. Bunun için, anlaş- S E R N, ...J• 
manın arkasında İtalyayı İngiltereye da- ._--------------------·-----------------------·---

Denizyollan memurlanna pefİD 
111Uf Yerilecek 

Denizyollan işletme idaresi memut"' 
ları bareme tabi olmadıklan için şiııı • 
diye kadar maaşlarını ay sonlannda a• 
lıyorlardı. Denizyollan memurlarının 
da bareme tabi tutulm~ tarar altın• 
alınmış olduğundan bu ay aonunda bU 
memurlar nisan ve mayıs aybklarınl 
bir arada alacaklardır. 
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Dörtler Misakına do v r 
ı- '~ :;,... • • 

Bu Sabahki !J 
Gazetelerde 

GdrdOgümUz Fikirler 

Cumhuriyet - Yunus Nadi İnglllz-İtaJyan 
mil.aşmasından sonra serlevhalı başmaltale
slnde anlaşnıanın Almanya aleyhine müte
veccJh bir hareket olmadığını, bu anlaşma -

Sayfa 3 

e Mısırda siyasi durum 
Yazan: Selim Ragıp Emet 

Roma şimdi de 
müzakerelere 

P B ı ı 
nın Frnnsanın da İtalya lle anlaşmasını za-• e 1• n ı· e ruri kılacağını yazmakta, Avusturya mese-a rıs v er lesinin bu anlaşmada büyük te!lrl olduğunu, 1936 yılında 232 meb'us sandalyesiı: -
Almanyanın ilhakı tasdik ettiren gürültülü den yüz elli dokuzunu kazanan Vefd 

h 1 nümayl..şlerden sonra çok ihtiyatlı hareket fırkası, bu defa otuz bir marttan uç ni-

a Z J f anıyormuş ~ı:~~d:;ıecbur olacağı mütnleasında bulun- sana kadar devam eden yeni intihabatta 
ancak on, on beş meb'usluk kazanabildi 

------------ . • ~ Ne hazin bir tecellidir ki, mcb'us seçl-
(Ba..+arafı 1 ı·ncı· sayfa"-) yetı· ı·talya ile paylı:ıc:maya hazırlandı nadiö ıı~ıyanın şun· di Alman,.•nva kar Kurun - Asım Us lspanyn guzeJI etrafın- . . . . b 

~· lı.a -s - ' ı.ıı " " da rakabetler başlıklı makalesinde İngııte- tenlerden bır kısmı da, muhtelü mtiha 
Deyli Meyi gazetesine göre İtalya, ğını isbat etmektedir. şı bir anlaşmaya giremiyeceğini hatır- renin yüz küsur yıldanbcri İspanya ynnm mınlakalıırında namzedliklerini koymak 

İngiltere, Fransa ve Almanya arasın - İspanya meselesinde, İngiltere mü- latıyor ve diyor ki: adası üzerinde kendisine rakip olabilecek 1 suretile ancak bır yerde muvaffak ola
da bir dörtler misakının akdi hususun- tccavize tam bir tavizde bulunmuştur. Musoolini'nin maksadı dörtler pak- herhangi bir ecnebi devlet nüfuzunun yer- bildiler. Nahas Paşa kabinesinin hiç bır 
da, Parıs ve Berlin hükumetlerile mü- İngiltere, harbin sonuna kadar İtalyan tına dönmektir ve Bitleri bu istikamc- leşm.eslnl hoş görmcdlğlnl kısa blr tarih hü- fiza ilmediği 'lbi ek.sen et kazanan 

· ı:ısası yaparak anlatmakta ve bugünkü ia- sı seç g Y ~kereye başlamak üzere Romada cid- kıt'alarının Ispanyada kalmalarını tak te meylettirmeğe çalışacaktır. paııyıı vaziyeti karşısında devletıertn aldka- Vefd fırkası meb'uslarının hemen kM!es~ 
di hazırlıklar yapılmaktadır. dis ettiğinden, harbi de dolayısile meş- Bir dörtler paktı fikri, Pöti Jurnal sını tahlil ederek: fırkaya yeni intisab etmiş kimselerdir. 

Mussolini, derpiş edilen bu dörtler ru kılmak ve ayni zamanda ademi mü- gazetesinde Marsel Rusal tarafından - cBu alaka İspanyolların kara gözleri Buna mukabil Vefd fırkasından ayrılmıı 
misakının esaslarını, Mayıs ayında Ro- dahnle anlrujmasını da yüzde yüz boz - da bahis mevzuu edilmektedir. için değildir. Asıl mesele Akdenlzln kapısı olan ve fırkanın eski reisi Zağhll Paşaya 
mayı ziyaret edecek olan Hitler ile gö- mll§ oluyor. Bu şartlar içinde, İtalya- Muharrire göre, Çeınberlnyn bu ~- Ccbelüttank boğazına Mklm olan Akdenlzln j izafeten cSadh fırkası ismini alan parti-

.. k d d · akl · · t' d h ı h ı ·ı ı k ist' garp mıntakasında mühim üslere malik bu- . , . ruşme niyetin e ir. nın ispanya topr arının ve sıyase ı- e mcr a e mer a e ı er eme ıyor: lunan İspanya topraklan fizerlnde İspan~·ol- nın kazancı muhimdır. Bu fırka yetmtf 
Londra 18 (A.A.) - Deyli Telgraf nin tamamlığını bozmıyacağına dair ı - İngiliz - İtalyan anlaşması, • lardnn başka bir devletin mevki nlmnsı lb- beş kadnr meb'usluk elde etmiş oluyor. 

yazıyor: yaptığı vadlerin hiç bir manası kal - 2 - Bir İngiliz - Fransız - İtaiyan tlmnlidlr. Tabll olarak bütün diplomatik fn- Bu bakımdan, memlekctın müstakbel si-
Romada imza edilmış olan itilafna- maz. anlaşması, allyetıer bu ihtimale kıı.rşı sarrolurunaktadıra yasi inkişafı üzerinde mühim tesir icra 

me, Çemberlayn'in şahsi bir zaferidir. Dig· er taraftan Mussolini Alman 3 - Bir İngiliz - Fransız - Alman - demektedir. ed - b · __ ._..._ --·~ ·-- . _ ecege enzıyor. 

Bu itılafnamenin karmakarışık bir hn- komşusundan şimdi her zamandan zi - İtalyan nnlaşması. Hı.tler _ Mussolı·nı· Şimdiye kadar saraya ve ingiltereye 
le gelmiş olan İspanyol işinin içinden yade korkmaktadır. ve bu korku kar - Japonyada akisler karp şiddetli bir mücadele yapmış olan 
çıkmak için dahili harbin bidayetinde şısında Almanyanın ittifakından vaz - Tokyo 18 (AA.) - Matbuat, İngi - J k . • Ve!d fırkası, bu seferki mu\•a!fakiyet • 
bu ana kadar hiç !bir zaman görülme - geçemez. Bitlerin önümüzdeki İtalya- liz - İtaiyan itilafının akdini İngilizler mÜ a atı IÇID sizliğini de tngiltereye atfederek gene 
miş çok büyük imkanlar arzetmekte ya yapacağı seyahat esnasında herhal- için mühim bir siyasi muvaffakiyet o- şiddetli neşriyat yaptırmıya başlamıştır. 
olduğu söylenebilir. Bu itilafnanıenin de Mussolini Berlin - Roma mihverine larak göstermektedir. hazırlıklar Fakat siyasi durumun mahiyeti öyle gö~ 
-eğer şimdiye kadar yapılmamış ise- olan bağlılığının yeni delillerini gös - Gazeteler Çemberlayn'in realist si - teriyor ki bu neşriyat, bu partiye, eski-
İngiltere ile Almanya ve herhalde Frnn termek lüzumunu duyacaktır. yasetinden bahsetmekte ve İngiliz si- Bir Fransız gazetesinin den olduğu gibi, elle tutulur bir istifade 
.a ile İtalya arasında bir mukarenette- Fransada akisler yasctinin aldığı yeni istikametin tesir- temin edemiyecektir. Çünkü İngilterenin, 
shi hususunda bir nümune teşkil et - Paris 18 (A.A.) - İngiliz - İtalyan lerinin Uzakşark-ta da görüleceğini ve ortaya athğı İddia Mısırdaki siyasi parti kavgalarına kanş-
mc~i lazımdır. anlaşması ve Fransız hattı hareketi bu İngilterenin Japonyanın vaziyetini da Paris 18 - Fransızca Övr gazetesi.ne maması, artık bir kaide haline gelmiştir. 

Taymis gazetesi, diyor ki: sabahki gazetelerde de tefsirat me\' - ha iyi takdir edeceğini ümid eylem.ek- göre Hitler, Romayı ziyareti esnasında İngilterenin bütün istediği, 1936 da Mı .. 
İtilliname, Çemberlayn tarafından zuu olmakta berdevamdır. tedirler. Akdenizde umumi bir teşriki mesaide sırla yaptığı muahede icablarının bir an 

açıkça ilan edilmiş olan siyasetin ta - Epok gazetesinde Donadiö, Romaya Fransız İtalyan mümkerelerine doğru bulunmak ve İtalyan deniz üslerinden is- evvel yerine getirilmesi ve Mısır ordu .. 
hakkuk sahasına isal etmiş olduğu ilk daha çabuk bir büyük elçi tayininin Parls t6 (A.A.) - Hükumetinden tifade etmek üzere, Almanya ile İtalya sunun, kendisine tevdi edilen vazi[eyl 
mes'ud eserdir. Fransa, Büyük Britan derpiş edilmemiş olmasından dolayı te aldığı talimat üzerine Fransanın Roma arasında bir deniz anlllimasının akdini başarabilmesi için, kısa zamanda hazır· 
yanın misalini takib ctmeğe mütemayil essürlerini bildirerek diyor ki: maslfıhatgüzarı Jül Blondel Cumarte- teklif edecektir. lanmış bulunmasıdır. Bunun ynpılabil • 
P.Örünmcktedir. Bu takdirde birkaç se- Bu doğru değildir. Romaya, evvela si günü kont Ciano ile görüşerek gele- Bundan başka Hitler, Almanya ve it.al- mesi, memleketin muhtaç olduğu yolla
ncdenberi acıklı bir ha1de bulunan bey mukavemet edilip sonradan boyun e - cek Mnyısda Roma hükfuneti nezdine yanın Balkanlardaki nüfuz ve mınta~a - rın meydana gelmesi ve bozulan mali va
nelmilel münasebetlerin tamaınile alt ğilen birinin önüne gidiyor gibi gitmiş bir Fransız sefiri gönderilmesi için İ - larının yeniden tesbitini istiyece!tlir. zlyetln düzelmesi için, sıkı bir faaliyet 
üst olmasına şahid olmak mümkün - ve Bitlerin ziyaretinden sonra varmış talya ile Fransa arasında müzakere - Ayrıca, tamamen Frankonun hiıkimiyeti 1 lazım gelmekte ve bunun üstünde, mem-
dtir. olacağız. Jere başlanılmasını teklif etmi~tir. altına giren İspanyanın askeri te~kilatı leket cfknrında umumi bir huzurun tees· 

Deyli Herald yazıyor: Stresa cephesinin ihyası yani çok İtalya hükfuneti Fransanın bu te - meselesi de görüşülecektir. süsü icab eylemektedir. 
B. Mussolini, bugün hayatının en mevzuubahsolan yeni Fransız - İngi - şebbüsü hakkında henüz noktai ııaza- S Mısırın genç kralı halk üzerinde 0 ka-

p,üwl • aatier~dcn birini y~ıyor. B. liz - İtalyan anla.şması hakkında Do • nm bildirmemiştir. ovyet askerlerinin Uzak- dar güzel bir tesir husule r.etirmfştir ki, 
Çemberlavn, ispanya ihanetini hazır- • şarkta tecavüzlerde kısa zamanda, bu işlerin başarılabilmesi 
lamış olclu'hı gıbi Habeşistan ihaneti- R d t k • Ç bulundukları doğru değil ümid olunmaktadır. Ve!d p rtisi iı;tiklat 
ni de tahtim etm~tir. Mumaileyh Mil- o m a n g a a e v l J Moskova 18 (A.A.) _ Tas ajansı bil _ için mücadele eden bir parti idi. Bu parti, 
letler Cemiyetine de yeni bir darbe da- diriyor: istediğini elde etti. Fakat şimdi memle -

ha indirmiştir. edı·ıenler lı6ı00 u·· buldu Ulanbator'dan gelen mahimattn, 4 :oi- ketin teşkil~tlanması bahsinde, talihin 
Muk bilinde ne ıkazanınu:tır? garib bir cilvesi neticesi olarak muhale. """ sanda Moğolistan halk cumhuriyetinin 

~ Kıymeti yalnız yazılmış olduğu k3- 20 askerinin iç Moğolistana girerek Aha- fete geçmek mecburiyetinde kalıyor ve 
P,ıdın kıymetinden ibaret olan bir iti- M k fi l . d l b l da .. h. gur'u iıı:gal ettı.klerı·ne ve u··,.. Japonu alıp bu suretle de, uğrunda yılmaz bir azimle 1·r ev u arın ev erın e yapı an araş rma ar mu ım :.- • ğ t ğı · 'klau k 1r-- k 
a name. ·götürdüklerine dair Lofu:i ismindeki Ja- u raş 1 ısti n teş i ~tıanmasına ar-

B. Çemberlayn'in elde edebileceği mİkdarda silah ve cebhane ele geçirildi pon gazetesi tarafından verilen haber şı durmak mcvkiinde bulunuyor. Vefdcl· 
Şey tasavvurlarına veya ihtirasına hiz- leri, bilhassa müteessir eden de budur. 
met etmek mevzuubahsolduğu zaman Bükrcs 18 (Hususi) - Evvelce dağt - muştur. Bunlann arasında teşkilatın şe- reddedilmiştir. ' Selim Ragıp Emeç 
tereddüde kapılmaksızın dostlarına ve tılmış olan ve hük\imeti devirmek mak- fi Kodreanu da vardır. Keza 4 nisanda 20 askerin Tarnier'in ·····-·······--·-···--·--·······--··-··-·····
<mlarm davalarına ihanet eden Mus - sadilc gizlice Bükref üzerine bir yürüyüş Mevkufların üzerinde ve evlerinde ya- 'Şimalinde bir mevkie hücum ettiğini ve 1 Makineue verilirken 1 

1. tertib etmiş olduğu dün meydana çıka - pılan arastırma neticesinde mühim rnik- ç~1!'ışma netice.sinde üç .Taponu beraber J so ıni'nin dostluğudur. • ~ ~ k til . 
Londra 18 (A.A.) _ .Muhalefet ış· _ rılnn Demiz muhafız teşkilatı azalann - darda silfıh, cephane ve vesikalar ele gf!- goturme sure e çekilmeğe mecbur kal- Bir italynn knıvazörU Yol.."Uhamaya 

k .f ~~ ı 1 600 b ı · ·ı · ı· dığı hakkındaki haber de doğru değil _ cı amele partisi reisi Atlle bugün Pört- dan tev t "CUi en erin sayısı l ru u - çırı mış ır. ~· gitti 
d •• uır. 

e söylediği bir nutukta, İngiliz - İtal- • Tokyo 19 (AA.> - Uzak şark İtalyan fllo-

Yan anlaşmasını tenkid ederek İngiliz ı d h•ıA h b• Af l •• ,ı.l J sunun amlrnl gemisi olan 0000 tonlllt.o19 
hükfunetinin Milletler Cemiyeti idea _ spanya a l ) ar ) a Urn e .'lpanga Montekukolll kruvazörü on cünlük bir ztya-
lini feda eylediğini söylemiş ve bu an- Cumhurreisi arasında. rette bulunmak üzere Yokuhamaya gelmlf-
la t tir. şmanın bütün dünyada demokrat Franko kuvvetleri dün üç mevki işgal ettiler. Hükumet- Ankara 18 (A.A.) - spanyol mil- Fransaya iltica cdeu İspanyol 
kuvvetleri için şiddetli bir darbe ,.e • • k k l d k . l 1i bayramı münasebetile, Reisicumhur 
mütecavizler için de bir teşvik teşkil çıler bırço no ta arda anu ane mu avemet edıyor ar K. Atatürk ile İspanya Reisicumhuru mültecileri 

eylediğini ilnve eylemiştir. Saragos 18 (A.A.) - Franko kıt'aları Balaguer'in etrafmda vazivette bir de- B. A. zana arasında aşağıdnkj telgraflar Paris 19 (A. A.) - Hüknmetçi İspanyadan 
S t R d ki 1 " ı Fransaya mülteciler akını devam etmekte· 

ovyc usya 8 a " 5 er bu sabah Amposa, Masdenbeı·gc ve San- ğişiklik yoktur. teatı 0 unmuştur: dlr. Yeniden 1500 mUltccJ gelml§tir. Bunla· 
Moskova 18 (A.A.) - Tas ajansı t.a Barbara'yı işgal etmişlerdir. Lerida önünde cumhuriyetçiler mevzi- Ekselans B. Azana nn arasında milisler de vardır. Mnıtecııer 

?ıldiriyor: Jurnnl dö Mosku, fngiılz - !erini muhafaza etmektedirler. Reisicumhur derhal Marlnyak tecemmO knmpına aevke-
ltalyan anlaşması hakkında divor ki: Hükfunetçilc.rin tebliği Bar'"'lon dllmektedtr. " Ebre'nin cenubunda muhim bir dcği- ...... 

Bu anlaşma evvelce yapılan ve İ - Barselon 18 (A.A.) - Fransız budu - şikllk olmamıştır: İspanyol milli ibayramı münasebeti- ingiliz-ftalynn anlaşması ~e 
talya tarafından tutulmıyan taahhüd dundan Akdeniz sahiline kadar im!idad Pirene mıntakasında Frankistler Rio le ekselansınızdan en hararetli tebrik
veya vadleri yenileyen bir takım vo - eden cephede dün Frankistlcrin, Segrc- Noguera Palaresa önünde durmağa mec- terimi ve çok samimi temennilerimi 
ikalardan başka bır şey değildir. Maa nin sol sahilinde Camarassa elektrik san- bur olmuşlardır. Hi.ıktimetçiler Sort is- kabul etmelerini dilerim. 

lllafıh bu anlaşmaya rr.uhte\•iyatı gizli tralının hizasında bir mahalle yerle§ - tikamctindeki yolun üstünde bulunan 
tutulan bazı karşılıklı taahhüdlerin de d mek için yaptıkları bir teşebbüs akamE"t.c Baloignc geçidini muannidanc müda -

ahil bulunması ve asıl olan bu anlaş- uğramıştır. faa etmektedirler. 
n1anın anahtanm da işte bu gizli tu - ·•·---------
tulan taahhüdlerin teşkil etmesi pc>k a Rekor kırmıya teşebbüs 1 
la mümkündür. 

Roma anlaşmasında verici taraf in- eden tayyare düştü 
Fransız Nazırlarının 

Lorıdra seyahati 

K. Atatürk 
Ekselans Kemal Atatürk 

Türkiye Reisicumhuru 
Ankara 

İspanyol milli bayramı münascbe -
tile gönderdiğiniz tebrik telgrafından 
doJavı ekselansınıza hararetle teşek -
kür cdc>rim. ilteredir. Habcşistanın İtalya tarafm- Londra 18 {AA.) - İngiltere - Kap v Paris 18 (A.A.) - Hariciye nezareti 

da.n ~aptının tanınması İngilterenin en 
1 
dönüş rekorunu kırmak üzere dün Kl'Oy- tcblig edi)or; Mnnuel Azana Reisicumhur 

llluhim tavizmi teşkıl eder. dan tayyare meydanından uçan İUı~yan Çernberlayn ile HclifaKS Dalad)c ıle A 
· merikah lar zırhlı ItaJvanın HabesistJ.nın her tarafın- tayyaresi Trablus ci\•annda düşmüştür Bone;ı 28 mayısta Londr .>a d v t " ' -

dan hakimiyetini tesis husurunda u"- İçinde bulunan dört İtalyan tayyar c>c·. i nıişlerd r. Bone Sir Fılı r>Se b ... vekil ıle tonajlarının tahdidine 
r dığı güçlükler Şark Afrikasında İ~- yaralanmıştır. Albertinlnin yaraları dı- kendi.sının bu daveti m mnuni~ etlC' kn - razı olmıyoa·l ~ r 

Avusturalya 
Londra 19 CA.A.l - Avusturalya ba§veldlt 

Llons, İngUiz-itnlyan anln1tnasının Avrupa 
sulhü için esaslı bir timi! olacnğını, 1kl mem
leket arıısındald lhtilafiann memnuniyet 
verici bir tarzda hallcdlldlğbıl ve Avustu • 
ralynnın mezkür anlaşmayı çok iyi karşıla· 
yacnğını söylemiştir. 

Bonıbayda yeni bir çarpışma 
Londra 19 (AA.> - Bombaydan bildirildi· 

tttne göre mecusııer Ue mUSltimanlar arasın
da kanlı çarpışmalar olmuotur. Beş ldft oı
müş ve 70 Jdş1 )'aralanmıştır. 

Nis müsabalıalar111da 
Subaylarımızın 

giliz ve İtal.van müstemlekelE>ıi arasın- ğerlcrinden daha ağırdır. T Y.> re a-ır bul tiklerini bildirmı t°r 
d I ndra 18 (A.A.) Hava ııJ .. •- ·-
. derpış olunan hudud anlaşmasını hasara uğradığından yoluna de\ am edcı- B '' d hab · · · ·· - d. - ··"nJc!lerlmlzin de iştirak etttkleri beyn .. ı-
laha kafidir. Çok mJmkiındür kı, j _ miyecektir. İr a un n gazetecisi öl Ü ııın. n m,u nnın ogre~ ıgıne go- mu ı atlı musabakal.:ınn iklnclsl otan Pren-

rt fo ıl z, Fransız ve AmC'nkan mu - es Letlçya musabakası pazar gunti t.al:ı.-

Ald1ğı neticeler 

.a ya, kabılelcnn mukı:wemeti karşı - .\ ına 18 (A.A.) - Mu lt lif ed ı \ hha ı zırhlıların tonajı ıçın konu- balık bir s yirci kuUesi onfınde yapılmlf, 
nda el<' geçiremedıği klsımları İngil- Belçika kralı Tirolda sy 1 c mıyE>tierm reı l ,inı if rr ı 

1
1 cak h nevi yeni tahd ı de muanz ol- or eneral Fahreddin Altay da .seyirciler a· 

erC'ye terketmiye hatta amadedir. 1 n \'e Elen gazekC'il rın n rn k ı bt - dukl.ır ! bıldırmışlerdir. rasında bulunmuştur. 
Hcy'cti umumiycsi itibarile müs - Brüks<.>l 18 (A.A.) - Kral Leopol f hir lu.ıan B Yani Damerg· ıhlı .. r b r " .. - B t l.ı harekete sebeb Japonyan n Bu müsab~knlarda yU~aşı Cevad Ourkan 

t
0
m1e_ke hususundaki anlaşma I.ıl",ı·ı _ kaç gün istirahat E'tmek üzere Tiı•ıl'a t d 1 ·· . ,_ . ı 1 h kk d h ·· ı .. ldördüncü, yüzbaşı Eyub öncü nıtıncı, tetmen 

t h 'l un ° mu ve cen':l 1 ·ı • r. a \'\ur arı a ın a u tum u~ n S:Um Polatkan yedinci, yüzbaşı Cevad Kula 
erenın Habeş·stan u"""r.ndekı· hnAk·.mı· - gitmi'*ir. c c vl t 11 kl "'" ~· J , r r .? ı · ır. uncu dereceyi almışlarc:bı 
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Şehir Meclis inin 

Fırıncılar cemiyeti idare Yeni Sovyet elçisi 
yaptığı 

dün 
toplantı 

Asri mezarlıkta bir mezar yerinin asgari yüz liraya 
satılmasına karar verildi 

hey' eti istifa etti 
Yeni idare hey' eti fırıncılar şirketinin kurulmasına me
mur edilecek, fırın işcileri de iş dairesine başvurdular 
İstanbul fırınlarında üç bin kadar işci ı rete ve tahmil edilen işi yapmıya razı 

çalışmaktadır. Amelenin çalışma müd- olmuştur. 

deti iş kanunu ile tahdid edildiği, günde İşten çıkarılmasından korktuğundan 

st>kiz saate indirildiği halde fırınlarda dolayı da mecburen çalışmak vaziyetin
çalışanlar günün 20-22 saatinde iş başın- de kalmıştır. İş dairesinin buna bir çare 
da kalmaktadırlar. Fırınlarda günde 8-10 bulacağı tahmin edilmektedir. 

ağız ekmek çıkmakta, işçiler, bu müd- Fırıncılar Şirketi kuruluyor 
det zarfında iş başında bulunmağa mec- Belediye halkın daha ucuz ve temiz ek-
bur tutulmaktadırlar. mek yemesini temin maksadile fırıncıla-

f'ırınlarda çalışan işçilerden mürek - rın bir şirket halinde çalışmalarını tasvib 
keb bir grup evveli cemiyetlerine baş ve f ınncıları bir şirket kurmağa davet 
vurmuşlar, bilahare iş dairesine gidip va- etmişti. 

zıyetlerini anlatmışlar, bu şekle bir Fırıncılar cemiyeti muhtelif toplantı -
çare bulunmasını istemişlerdir. İş dairesi lar yapmış ve şirketin nizamnamesini ha
§ikayeti tedkıke başlamış, fırın sahible- zırlamıstır. Şirket olarak çall!Şılınağa 
rinı çağınp izahat almıştır. bac;landıkt:4n sorıra cemiyetin faaliyet 

Bir çok fırıncılar civarlarındaki fırın
ları kiralayıp kapatmışlar, bir kaç fırı -

nın işini bir fırına gördürmeğe başlamıs
Jardır. Bu yüzden işsiz kalan fırın amele
li çoğalmış, amele ister istemez az üc -

saha ı genişlemiş olacaı}ından fırıncılar 
cemı~eti idare heyeti istifa etmiştir. Y.:ı-

kında yenidruı seçilecek olan fınncılar 
cemiyeti idare heyeti fırıncılar şirketini 
kurmağa bilfiil memur edilecektir. 

İstanbulda IBüy iikdere tayyare 
karga mücadelesi 1 istasyonu 

başlıyor tamir ediliyor 
Şehrin karga istilasına uğradığı ''t 

mücadele yapılması lüzumuna dair ya7. 
dığımız yazı nazarı dikkate alınmış, rıla

kadar makamlar derhal faaliyete geçmiş
lerdir, bu muzır mahlUklara karşı şehir 
dahilinde de esaslı bir mücadele açılmn
ıına karar verilmiştir. 

Geçen sene ziraat müdürlüğüne getı· 
rilen kargaların beheri için verilen 7 .~ 
kuruşun barut ve saçma bedelini bi!e 
karşılıyamadığı nazarı dikkate alınarak 
bunun 10 kuruşa iblağ edilmesi takarrür 
etmiştir. Şimdilik karga getireceklere ve
rilmek üzere bir mikdar para ayrılmış+.ır 
İhtiyaç hissedildiği takdirde bu if için 
Ziraat Vekaletinden munzam tahsisat 
istenilecektir. 

Ziraat müdürlüğU yarın veya öbür gün 
beher karganın 10 kuruıa alınacağınJ 

matbuat vasıtasile resmen halka ilan e
decektir. 

Deniz işleri: 
Akayın yeni tarifeli 

Denizbank Akay işletmesi yarından 
itibaren Adalar hattında ilkbahar ta -
rifesini tatbika başlıyacaktır. Adi gün
lerin tarifesinin esasları şunlardır: Bü
yükadadan ilk seferler 5.50, 6.40, 

Jtalya ıle Pire ve İstanbul arasında tay
yare seferleri yapan Acro ekspres kum -
panyasmın mukavelesi bittikten ve se -
fcrle>rı tatil edildikten ıonra kumpanya
nın Buyükdcrcdeki tayyare hangarı Na
fia Vekaletine devredilmişti. 

Y eşilköy tayyare istasyonu kara tay -
yarelerine mahsustur. Büyükderedekı 

tayyare hangarı ise deniz tayyareleri -
nin sığınabileceği bir şekildedir. Nafia 
Vekalt:ti bir müddettenberi bu ıstasyo -
nu muhafaza etmekte, ileride kullanıl • 
mak üzere kapalı bulundurmakta idi. 

Büyükdere tayyare hangarının t:uni
rine ve tanzimine başlanmıştır. Hang:ı -
rın tamiri bir müteahhide ihale edilmiş
tir. Binalar, hangarlar taır.ir edilecek, 
yollar düzeltilecek, rıhtım tanzim olu -
nacaktır. 

Nafia Vekaleti Avrupa &&hil şehirleri 

arasında yapa~ı tayyare seferle.rinde 
burasını istasyon olarak kullaJıacaktır. 
Türk hava yolları pilotlarının kdrosu ta
mamlamncıya kadar tamirat 1amamla -
nacaktır. Yakında staj eörmek üzere ha
":; yolları pilotlarından bir kafile Al -
manyaya gönderilecektir. 

Müteferrik: 
7.15, 8. (Bu posta Büyükadadan sonra Liikı telgraf klğıdlan 
H eybeliye uğrar ve doğruca Köprüye çocuk Esirgeme Kurumu tALratından ıu-
gelir.) 9.30, 11.1 S dedir. Adalardan son retı hususlyede Vlyanada baatırılan <Lükll> 
vapur 19 .15 dir. Yalnız Cumartesi gün- tebrik telgraf Jı:liğıdlarJ her telgraf merke-
leri 19 .35 postası vardır. zinde bulunmaktadır. 

Tebrik t.elgrafınwn bu süslü tAğıdln mu-
Köprüden ilk postalar: 7.25, 9, 9.3.5, hatnıbınıza :verllmesını isterseniz arzunuzu 

10.1 O. Akşam postaları: 1 7.50, 18. telgraf memuruna söyleyiniz veya telgraf 
(Bu posta Heybeli ve Büyükadaya gi- müsveddesinin bir köşesine (Lüks) kellmes1-
der. 16 Mayısdan sonra Yalovaya da nl yazınız. Telıraf ücretinden başka vere -

ceğlnlz on beş kuruş maksadınızı temin e
gidecektlr) 19.10 ve 20.15 dedir. (Bu der. Bu telgraf kllıdlarının hasılfltı tama-
posta Cumartesi günleri Kartal ve men tlnuıeslz yurd ya uularının bakımına. 
Pendiğe de gider.) tahslıı edilmiştir. 

Geçen seneler son seferi yapan 19 .-45 Tebrik teıgrafınw aüslil kAlıdla alan mu
hatabınızın fazla memnun olacatına n ze

postası bu yıl 20, 1 S olarak konulmuş - raretınlze hükmedecetıne ,üphe yoktur. 
tur. Şefkat pullan 

Pazar günleri Köprüden ilk posta • 20 ntsandan baflıyarat 30 nisana kadar 
lar: 7.30, 8.-40 (Anadolu), 9, 9.3' (Di- mektub, tart, telgraflara kanunun tayin et
rekt), 10.-45, dedir. Son postalar bütün tığl nlsbette Çocuk Eslrgeme Kurumu Şefkat 
Adalara 20.1 S ve direkt posta 22.S dir. pullan yapııtınıacattır. 

Bu sene İstanbul - Yalova arasında 23 ni1ADda fİydirilecek çocuklar 
a raba vapurlan da işliyecektir. Sefer- Gilmrük Başmüdürlüğü tarafından 
lere 11 Haziranda başlanacaktır. Ağus- .Şehrimizdeki hayır müesseselerine ve -
tos sonuna kadar sürecektir. Seferler rilen eşyalardan fakir çocuklar için ya
Cumartesi ve Pazartesi günleri yapıla- pılan elbise ve ayakkabıları 23 Nisan 
caktır. Bir otomobilden yalnız gidiş i - çocuk bayramında fakir çocuklara da -
çin 6, gidiş ve geliş için 1 O lira alına - ğıtılacaktır. Bini Fatih mıntakasında 
caktır. Diğer nakil vasıtalarile hayvan- olmak üzere ıehrin muhtelif yerlerin -
Jar da taşınacaktır. ~e bayram günü 2000 ık.adar çocuk baş

a ll•r•• Sah 

M O NI R 
NURETTiN 

dan ayağa giydirilecek ve bunlara çi
kolata ve oyuncaklar verilecektir. --·--------·----···--· .. -·---

JtİRALJI[ APARTIMAN: Takstnı Kocate
pe Şehid Muhtarbe;r aontında M No. lu 
Nebiye apartımanının ikinci katında be' 
odalı, banyolu, havadar n güzel manzaralı 
blr dalrtai acele k!rahttır. Apartıman b -

••1111111' pıcwna müracaat. 

Yeni elçi istasyonda 

Moskovadan Avrupa yolile ıehrimlzc 

gelen yeni Sovyet elçisi Çren Çief dün, 

sefarethanede istirahat etmiştir. Elçi, bu

günlerde Ankaraya giderek itimatnarne

sini Curnhurreisimize takdi medecektir. 

Çren Çief vaktile İzmir başkonsoloslu -
ğunu yapmıştır. 

Tahsin Uzer 

Üçüncü umumi müfettil istasyonda 

Tedavi için gitmiş olduğu Paristen dun 
gelen üçüncü umumi müfettiş Tahsin U
zer bir kaç gün sonra Ankaraya gidecek-

Şehir meclishıin dünkü toplantısmda 
bazı işler alfıkadar encümenlere havale 
olunmuş, bazı encümenlerin kararları 

tasvib edilmiştir. 

Bunlar arasından hamamlara aid kırk
çeşrne ııuyu ıahiblerinin bu sular üzerin
deki tasarruf haklarından belediye lehi
ne ferağat etmeleri şartile metre mikabı 
15 kuruş olan terkos suyunun 10 kuruşa 
indirilmesinin umumi tarifede tenzılat 

yapıldığı zaman tahakkuk etmesi hak -
kındaki kavanin ve mülkiye encümen -
leri müşterek mazbatası tasvib edilmi~ -
tir. 

Zincirlikuyu mezarlığında yer alınma
sı için hazırlanacak tarifede asgari üc
retin 100 lira olması hakkındaki mülki
ye encümeni mazbatası kabul edilmiş -
tir. 

Yoni belediye zabıtam talimatnamesi 
müzakere edilirken pasta, şeker, şekerle
me, çikolata, bisküi, tahin, kozhelvası, 
tereyağı ve emsalini imal eden müesse -
selerin yalnız bu işe tahsis edilip mesken 
veya yatakhanelerle irtibatı olmaması, 
bir buçuk metre yüksekliğinde duvarla
rile zeminin yıkanır ve su geçmez, çini 
gibi bir madde döşeli bulunması, lağama 
bağlı iskaralı ve sifonlu delikleri bulwı
ması: en az, imalathane ve ocak, bulaşık 
yıkama yeri, iptidai maddeler deposu, 
hazırlanmış maddeler deposu ve mahru
kat deposunun birbirlerinden ayrı olarak 
mevcud olması; sinek girmemesi için dı
ıarıdan ince tel kafeslerle pencereleri -
nin örtülü olması, hava değiştirme ter -
tibatı bulunması; terkos bulumnıyan 
yerlerde en aşağı 'yarım tonluk dolu bir 
su deposu bulunması, masaların mermer 
veya fayanstan olması; ocakların geni~ 
ağızlı bacalar altında bulunması; bulaşık 
mahallinin, yıkanrnı§ kablann süzümlf'sl 
için oluklu kısımlan bulunan mermer 
veya dökme taştan, duvarının da mer
mer veya fayans olması; kazan, tencere, 
saplak vesaire gibi şeylerin temiz raf ve
ya dolablarda bulunması; fptidat mad -

delerin ağızları kapalı kaplarla dolab • 
larda, mamul olanların da cam, tahta ,·e-

ya kapaklı dolablarda muhafazası: ;şçi· 

ler için imalathane ile doğrudan doğruya 
alakası olmıyan soyunup giyinme, el ) ı
kama, yemek yeme yerlerile abdesth:ır.c 

bulunması; işçilerin uzun ve temiz birer 
iş gömleği giymeleri ;imalathane dal i
linde yatılmaması; kullanılacak i}>tidrıi 

maddelerin saf ve temiz olması; yalrı1 

şeker kullanılması ve bunun bir etikPt I" 
gösterilmesi meclisce tasvib ve tasdjk e
dilmiştir. 

Bu neviden maddeleri satan dükkanln
rın önünde camekan bulunacak gıdıı 

maddeleri kavanoz veya hususi ağzı ı.a

palı kaplarda duracak; oturularak pa.,t.ı 

vesaire yiyen dükkanlar ayrıca gazir.o 
ve kahvelerin şartlarına da uygun ola -
caktır. 

Süt ve sütlü gıda maddesi yapılan 'c 
satılan yerler için dün yazdığımız k:n ıd 
ve şartlar tamamen kabul edilmiştir. 

Şerbet, boza. şıra vc>saire gibi ispirto
suz içkilerle sirke ve turşu yapılan yerler 

de ayni şeraite tabi tutulacaktır. Meri s 
yarın toplanacaktır. 

---------T"" 
Üniversitede : 

P ro. Halbavhs'ın konferansı 
Paskalya tatilleri münasebetile me 

leketimize gelen Sorbon Üniversite ı 
Profesörlerinden Sosyolog Halbavh 
ilk konferansını dün Edebiyat Fakültl
sinde Vermiştir. 

Konferansın mevzuu (Heyecanlaı n 
içtimai ifade tarzları) dır. 

Güzide bir dinleyici zümresi tara -
fından dinlenen bu konferansı Profe -
sörün jkinci bir konferansı t::ıkib ede -
cektir. Bu da yarın İktısad Fakültefıin
de (Nüfus meselesi) hakkında verile -
ccktir. 

~ T~~ Uu~~~Uç~~di~~--~--~----------·-~=------------

çüncü umumi müfettiş Ankaradan sonra 
çok sevdiği doğuya eidecektir. 

Dalyancılar 

Şirketi Hayr/geden 
Tazminat istiyorlar 
Ecnebiler, ikinci memnu mıntakaya da

hil olduğu için Altınkum plajına gide -

memekte, Boğazda da ecnebilerin gidcce· 

ği başka plaj bulunmamaktadır. Şirke -
tihayriye kendi istifadesi bakımından 

Boğazda yeni plajlar yapılması için t,. • 
şebbüsler yapmaktadır. 

Bir firma Baltalimanı koyuna plaj 

yapmak için teşebbüse gcçrr.iştir. Fenni 

bir mahzuru görülmediği takdirde pla
jın inşasına müsaade edilecl·k ve bu plaj 

için Şirketihayriye tenzilath biletler bas
tıracaktır. 

Sarıyerde bulunan Balık lokantası yü

zünden Şirketihayriye ile dalyan sahtb
leri arasında ihtilaf çıkmıştır. Şirketi -

hayriye lokantanın önündeki denizi dol

durtrnakta, önüne rıhtım yapmak üzere 

faaliyette bulunmaktadır. Balıkçılar ise 

deniz doldurulmakta olduğundan, lokan

tanın pek yakınında bulunan ve yüksek 
kıymette olan dalyanlarına balık glrmi

yeceğini ileri sürerek zarar ve ziyan ta
fob etmişlerdir. 

" Dnnya muharrirlerinden tercnmeler 
ıel'isi numara : 18 

N. GOGOL 

~ayıs Gecesi 
Te 

PORTRE 
Ruscadttn çevirenler: 

Basan Au F.db - Vasıf Onat 

Remzi Kitabevi 
Fi. 50 Kr. 

IBTUiBUL SADi TBB 
EDiRNE 
Cumhuriyet 
sinemasında 

BALK OPIBITI 
Bu akşam 

ıaat 9 da 
Gedikpuşa Azak 
linemasındtt 

RAHMET 
EFENDi 

Operet c 3 • perde 
Yazan : Yuıuf Sururl 

Sinemn mernklılarmın nazarı 
dikkatine: 

İstanbul halkına şimdiye kadsr 
böyle bir film görmek nasib 

olmamıştır. 

DOKTOR 
ŞANDU 

Memleketimizin 
eıı ;'lk sevilen 
artisti BELLA 
LUGOSI ve 
RALPH 

BYRQ 'ln en 

heyecanlı ve sergozeşc rtl mi 

2S kıaım tekmlll birden 

YAR 1 N 
Matinelerden itibaren 

ALBAZAB 
Si-:mumda baıhyor. 

~ ..................... .., 
Bu ıtme ŞEYH AHMED filmini göstermiş olnn 

SOMER sineması 
yarın akşam ıenenin ikinci bOytUc TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI 

ARŞIN MAL ALAN 
Metbur Şark Operetini takdim edecektir. Rejlsörn SETRAK V ARTY AN 
Şebır Tiyatroıu artlsUerJnden : HAZIM, MUAMMER, MAHMUT, HA· 
LIDI, aAMIYB ile Bayan DIRADORIAN'ın iştiraklle MARMARA 

aTOOYO&UNDA Türkçe Adapte edilmiş gayet gnzel bir füm. 

MUSiKi - DAN& - tARKI - NEŞ'I! - KAHKAHA 
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10 arıcı ve ziraatci Peşteyel 
tahsile gönderildiler 

Bunlar 3 ay sonra memlekete dönecekler ve 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkalede 

açılacak kurslarda vazife alacaklar 

SON POSTA 

iki köy arasında 
kanlı bir hudud 

kavgası 
Eskişehirin Koşmat köyü He Top

kaya köyleri arasındaki tarlaların hu
dudlan yüzünden kanlı bir kavga ol -
mui, bir k~i ölmüş, iki kişi de ağırca 
yaralanmıştır. 

Epeyce bır zaman evYel Koşmat kö
yü ile Top'kaya köyleri arasındaki tar-

laların hududlaı ı yüzünden çıkan ih -
tilAf vilayet idare hey'eti tarafından 

Topkaya köyü halkı lehine !karara bağ
lanmıştır. Fakat Koşmat köylüler bu 
karara rağmen Topkaya köyüne veri -
len tarlalarda çalışmağa başlanuşlar • 
dır. Topkayalılarm şikayeti üzerine 
jandarmalar Koşmatlıları tarlalardan 
çıkarmak istemişler, bu arada bazı köy 
lüler evvelce hazırladıkları sopalarla 
jandarmaların üzerine hücum etmiş -
lerdir. Bu vaziyet karşısında jandarma
lar da silih istimaline mecbur kalmış-

En son. sistem f en.nt an kovanlan !ardır. 

1 lktısad Vekileti Trakyanın birçok yer- Trakyada açılan arıcılık kongresi çok Neticede köylülerden dört kişi ya-
~l'inde yeni kredi ve satış kooperatifleri verimli olmu§tur. Başvekil Celfil Bayar ralanmış, bunlardan biri Memleket 

tıtıaia karar vermiştir. Trakya arıcılığının inkişafını temin mak- hastanesinde ölmüştür. Yapılan tah -
'l'takyanın belli başlı yerlerinde hay- sadile Trakya ancılar birliğinin hlmi re- kikat neticesinde köylülerden 1 7 kişi 

;~cıiık, sütcülük ve inekhanelerin ço- isliğini kabul etmişlerdir. _ suçlu görülmüş, tevkil edilmişlerdir. 
tılması, tay ve boğaların kıymetlen- Ziraat VekAJ.eti on arıcı ve ziraat mu-

~i ve üretilmesi gibi işlerin de inkişafı allimini Peştede tanınmıı bir profesörün 
; Yeni tedbirler alınmaktadır. çülliğine göndermiştir. Bu muallimler 

ltl takya ovalan yakın zamanda büyük Peştede üç aylık bir kurs göreceklerdir. 
~Yva. fidanları, bağlar, kavak yetiştir- Yakında Edirne, Tekirdağ, Çanakkale 
cııı' koruluklar açma suretlle bir hayvan- ve Kırklareli vilayet merkezlerinde dört 
tU le ve ormancılık merkezi haline geti- arıcılık müzesi ve Tekirdağmda da bir 

Ceyhan da telef on 
santralı kuruluyor 

ecl'ktir. arıcılık kursu açılacaktır. Üç ay sonra 

Ceyhan (Hususi) - Elektrik ve tele
fon santralı Ceyhanın belli başlı iki ek
ıilt idi. Şimdi yeni tesisat yapılmasına 

ve Ceyhan üzerinde de büyük bir köprü 
inpsına karar verilmı., bulunmaktadır. 

- ·--· "" ~· ··--- Peiteden dönecek muallimler de bu mü-A m as:ga da ze ve kurslarda vazife alacaklardır. E
dirnede açılan 50 mevcudlu küçük ziraat 

Spor işleri memurları kursu da yakında bitecektir. 
Trakyada çok ehemmiyet verilen köy 

Telefon santralı kurulması için lbun o
lan bütün malzeme buraya gelmiştir. 

Santralın azamt sür'atle kurulması için 

c1.nı~Ya spor bölgesi Halkspor klü.bü 
~ knnı Memdulı reisi Halid 

~ ı\llıasya (Hususi) - Amasyadaki Boz
ç~d ve lialkspor klüpleri iyi bir §ekilde 
boı ?rıalarına devam etmektedirler. Spor 
kf ge ı başkanı Amasya sporunun inki
Şe~ 1 ın buyük mesai sarfetmektedir. 
ttı t n ortasındaki saat kulesine halkın 
~0\1kı zcvkıni tatmin için güzel bir rad
~ nulmustur. Üç dört ay evvel de A-

v ~ a bir sesli sinema getirilmişti. 

Bir köylü 
karısını boğdu 

lı ~ \as (Hususi) - Yıldızeline bağ -
~ a ın köyünde oturan 25 yaşında 
den er oğlu Mehrned kıskançlık yüzün
lol\ karısını iple boğarak öldürmüş, 

ta da k"" 1··1 ....._ oyu ere: 
~he Karun kendi kendini boğdu, diye 
~ r vermiştir. Tahkikat neticesinde 
~aıaeıe anlaşılmış, suçlu Mehmed ya -

tlarak adliyeye. verilmiştir. 

kalkınması l§lerl de bütün mıntakalarda 
hız ve enerji ile devam etmektedir. Köy
lerde kolektif çalışma ve birlikler de çok 
muvaffak olmaktadır. 

Sekiz: ay sonra Trakyanın 250 köyü de 
yeni köy okullarına kavuşacaktır. 
Yakında Edtmede Karaağaç mevldln

de 100 mevcudlu bir yatılı köy elftmen
leri kurıu açılacaktır. 

çalışılmaktadır. Bir aya kadar santral 
kurulacak ve IJlemete başlıyacaktır. Bu 
santral, Suriye telefon hattına da bağla
nacaktır. 

Bu işlerdea dolayı, Ceyhan halkı, Na
fıa Vekili Ali Çetinkaya hakkında derin 
minnet hialerlle mütehassis bulunmak-
tadır. 

Aksaray cezaevinde okuma kursu 

Aksaray (Hususi) - inşası tasavvur l llyette olup ceza evinde hiç okuyup yaz.. 
halinde olan Halkevi binası için yapılan ma bilmiyen mahkfunlara iki dershane 
istimlak ikmal edilerek temel kazısına açılmış, bu çalışma iyi netice vermiştir. 
başlanmıştır. Açılan dershanelerden A dershanesini 

Halkevi temsil kolu tarafından orta o- Zafer okulu başöğretmeni Emin Sakarya 
kul salonunda güzel bir müsamere veril- ve B dershane.tini de orta okul öğretmen
miş ve bu müsamerede Molyerin Zor Ni- !erinden Hüseyin Aral idare etmı,, mah
kdhı temsil edilmiştir. Gençler bu tem- ktlmların bilgileri kuvvetlendirilerek 80 
silde muvaffak olmuşlar ve çok alkıı- mahkfundan 40 ına diploma verilmiştir. 
!anmışlardır. Bu iki öğretmenin faaliyetleri şayanı 

Halkevinin halk dershaneleri kolu faa- kayıddır. 

Pazar Ol• Hasan Bey Diyor klı 

~ liasan Bey, İspanya 
l't\,,~&elerini takib ediyor 

._.Un? 

... Frankocular adama • 
kıllı ajır bastılar ... 

... Hük11metçllertn ma -
yıa kadar teslim olmasanı 
tstiyorlarmJ.f.. Zira artık 

kan akmaaı arzuaurıda de
lilmi~ler •. 

Hasan Bey - İspanyada 
akacak kan kaldı mı azi • 
llın? 

Manisada bir gıl 
zar/ında neler yapıldı/ 
lnşaah tamamlanmak üzere olan kız enstitüsü, 

Cumhuriyetin 15 nci yıldönümünde açılacak 
Manisa (Hususi) -

Valimiz Liıtfi Kır

dar yıllardanberi i
mar yüzü görmiyen 
vilayetimiz çevresin· 
de bir sene içinde çok 
büyük işler başarmış
tır. Hemen her ka
zada ve en ufak bir 
köyünde temiz ve 
programlı bir faali· 
yet vardır. Vali çalı
fıyor, çalışmasını ar
kadaşlarına da öğret
mesini biliyor. Bu SU• 

retle bütün idare ma
kinesi seferber bir 
haldedir. İşte size bir 
yılda yaptığı işleri fi. 

sayayım. Evvela Ma
nisadan başlıyaca

ğım. 

Çamur ve bataktan 
geçilmiyen y o 11 a r 
parke ve asfalta tah
vil edilmiş, bir tahm 
istimlakler yapılmak 
sure tile genişletil- Stadyom t1e asfalt yol inşaatından iki intıba 
miş bulvarlar tesis olunmuı, her tarafı köy odaları ve köy mektebleri binaları 
ağaçlar dikilmiştir. İstasyondan şehrin yapılmış ve tedrisata başlanmıştır. Kula 
ortasına kadar giden cAtatürk• bulvarı bu yıl bir hastane ile hükumet binası 

bilhassa zikre §ayandır. Bu. asfalt ola- yapmasına çalışacaktır. 
caktır. Salihlide de birer hükumet konağı ya-

Muazzam teşkilAtlı, her türlü konfo- pılması için bu sene tahsisat alınacaktır. 
ru havi bir kız enstitüsü yapılmaktaıJır. İşte L\itfi Kırdarın bir yıllık faal:yc
Cumhuriyetin (15) incl yıldönUmünd~ tinin muhassalası. Grülüyor ki az zaman 
tamamlanmış olacaktır. içine çok büyük işler Slğdıran ve başa 

İki yüz elli bin lira sarfilt Ankaradan ran doktor valimiz bihakkın imarcı ve 
sonra Türkiyenin hiçbir vilAyetinde eti idarecidir. Manisa kendisinden çok bü
bulunmıyan bir stadyom tesis olunmak· yük hizmetler görmüş ve görecektir. 
tadır. Tribünler ikmal edilmek üzeredir. 
Burada yüzme havuzu, koıu mahalleri 
futbol, voleybol sahaları, tenis kordu ln
ıaatına başlanmıştır. Bu da on bepnci 
yıla yetişecektir. 

Kitabların bulunması, ve ted.ırild oto
matik olmak §artile mükellef ve muh· 
teşem bir kitab sarayı inşaatının ikmali 
kuvvei karibeye gelmiştir. Bu da bu yı
lın mahsulüdür. 
Şehrin mümtaz simalannı blr araya 

toplamak maksadile asrl konforu hılı 

bir şehir klübü yapılmaktadır. Buraaa 
bilardo salonu, otel, mükellef bir gazino· 
yu havi kısımlar bulunacaktır. Bu da ya
kında bitecektir. 

Bundan bir ay evvel inşaatı hitam bu
lan hastaneye taşınılmıştır. Bu da LOtfi 
Kırdarın himmetidir. 

Son sistem bütün cihazlan Jçinde top
lıyacak olan bir asri sinemanın planlan 
ikmal edilmi§ olup vekaletçe tasdikinden 
sonra inşaata geçilecektir. Şehrin tam 
;:tasında cKültürpark> ünvanile bir bah
çenin tezyin ve ağaçlanmasına başlan· 

mıştır. 

Kazalara gelince: Kırkağaç ve Ala§&' 
hir kazalarında bir hükumet konalı ya
pılmıştır. Akhisarda ise (33) bin lira sar
file tam kadrolu bir ilkmekteb binası ık
mal edilmiştir. Ayrıca dört köy odası 

bitmiştir. Köylerde bet dershaneli beı 
ilkrnekteb de maarif kadr08Ulla ilave e · 
dilmiştir. Merkezde (45) bin lira sarfile 
bir halk partisi binasının inşaatı müna
kasaya konulmuştur. Belediye binasmm 
da planları ikmal edilmiş olup burı!ara 

da yakında münakasa muamelesine baı
lanacaktır. Ayrıca ~lektrik tesisatı tevsi 
olunmaktadır. 

(Kırkağaç) ta kaza belediye santral·n· 
dan alınmak şartlle Bakır ve Kaya köy
lerine elektrik verilmek üzere tesisata 
başlanmıştır. (23) nisanda bu köyler e
lektrik nuruna kavuşacak ve küşad res
mi yapılacaktır. 

Bundan maada, Bakır, Turçlu, Ka
ya, Elyan ve Kocalskan köylerinde birer 
köy odasının inşasına başlanmak üzere
dir. 

Turgudluda bir Parti binası yapılmıı· 
tır ve halkın istifadesine açılmıştır. 

guıac:ıa ela bir ilkmekteb ve mütea~dld 

Çorlu Halkevinde 
muhtarlık kursu 

Çorlu (HusuSl) - Köy işlerine alcı bil
gilerini artırmak üzere 35 köy muhtarile 
17 köy katibi için Halkevi salonunda, en 
.beş gün devam edecek olan blr kurs açıl
ması takarrür etmiştir. 

Bu kursta, köy muhtar ve kitiblerl içın 
gereken adli, zirai, baytari ve idari ma
lumatla köy kanununun nasıl tatbik cdı
leceğl hakkında izahat verilecektir. 

Köy muhasebe usulü bilgisini de, hu
iusi idare memuru Emin Bilgin öğrete
cektir. Trakya Umumi Müfettişliğinin 

bir emrile Malkarada da ayni şekilde bir 
kurs açılmış ve derslere başlanmış bu
lunmaktadır. 

Halkevi san'at kolu bandosunun kadro
su da hayli genişlemiş bulunmaktadır. 

Bu vaziyetten istifade edilerek bir de caz 
ekibi teikil edilmiştir. 

Tapu ve kadastro memurlarından Er
tuğrul Subhi de temsil kolu başına geti
rilmi~, amatör gençleri çalıştırmağa baş
lamıştır. Ertuğrul Subhi, gençlere üç pi
yesin ayn ayrı rollerini tevzi etmiştir. 

Bu suretle temsil kolu da faaliyete geç
miş bulunmaktadır. 

Fotografta, Halkevi idare heyeti azası 
görülmektedir. 
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Okuyuculara 

cevablar G eçen Cumartesi günü idi. Bir 

arkadaşımla beraberdik. Ba -

· lıkhanenin bir kapısından girdik, ö -

bür kapısından çıktık. Bıraz yürüdük, 

bir mağazanın önünde durduk. Bu ma 

ğazada toptan kaşar peyniri ve zey -

tinyağı satılıyordu. 

Üst üste konulmuş pe~ nir tekerlek

lerı burmalı sütunlar halinde yükseli -

yordu. Bu peynir tekerleklerinin en nl 

tına geleni yerde, taşların üzerinde idi. 

Ve yer nasıldı bilir misiniz? Birs.z 

evvel mağazada giiya temizlik yapmlŞ 

olacaklar ki çamurdan zeminin taş mı, 

toprak mı, tahta mı olduğunu anlamak 

imkansızdı. Ve orayı süpüren herhalde 

pis olduğu muhakkak bir süpürgenin 

attığı çamurlar peynir sütunlarını si -

foza uğratmıştı. Her tekerleğin üzerin-

• 
de yer yer çamur lekeleri görünüyor -
du. 

• Bu yazıyı yazdım, neşriyat müdü -
rüne verdim: 

- Bu ciddi bir mesele, dedi, ben 
senden mizahi bir yazı istedim. 

Onun bu arzusu üzerine aşağıdaki 
havadisi bir gazeteden kopye edip ver
dim: 

- Bu da ciddi bir gazetede çıkan bir 
havadis! 

Dedi.. 
«İstanbul belediyesi, berber dükkiin

lannda halkın üstünün süpürülmesin • 
den husule gelen tozun sıhhate tehli • 
keli olacağı kanaatiyle berberleri müş
terilerin elbisesini dükkiin içinde sü -
pünnektcn men'e karar venniştir.» 

- Olabilir, dedim, fakat her iki ya
zıyı birbirinin altına koyarsan gülece

----------- ,.. * ,.. ~----------. 
Japon muşmulası verimli ve para ge
tirir bir meyva mıdır? - Kır pirinci 
nasıl yerlerde yetişir? - Yonca tohu-

mu nereden tedarik edilebilir? 

Yazan: Taramman 
Bay F. Ertüm'e: 

Malla eriği, Yeni dünya, Japon muş
mulası gibi türlü adlarla anılan şu sa
rı renkli meyva büyük şehirlerin halkı 
pek iyi tanırlar. Meyvacı dükkanları
na ilk gelen odur. Kendisine mahsus 
lezzeti ve hoş kokusu ile bir hayli müş
teri bulduğu gibi, !evklade erkenciliği 
yuzünden de epice para eder. 

ğin gelir. 

Piyasanın hasretle meyva beklediği 
bir sırada ortaya çıkmak, takdir eder
siniz ki büyük şeydir. Onun için, müsa-

İsınet Hulfısi id olan yerlerde yet~irilmesine fazla 
ı::::ıo::oı::===....,===========-===..--===-..... --11:1:=======:::11 ehcrruniyet verilmiye başlanmıştır. 

C BunlarJ biliyor mu idiniz? ~ 
Japon muşmulası, mutedille sıcak 

arası bir iklimi sever, Bizde en ~ok 

1 
Adana, Tarsus, Antalya, İzmir gibi ılık 
havalı ve sahılden pek içeri olmıyan 

yerlerde yetişmektedir. İstanbulda, üstünde cenaze resmi 
taşıyan posta pulu 

t k i memleket 
müstesna olmak 
ü z e r e dünyanın 
hiç bir tarafında 

cenaze merasimi 
resmi taşıyan pul 
yoktur. Fakat bu 
kaidenin istisnası

nı tPşkil e d e n 
memleketler Cenubi Amerika hük\ımet· 

}erinden Peru ile A vrupanın şimali gar

bisindeki İzlanda adasıdır. Bunlardan 
Peru 1935 de Ç!kardığı, İz.landa da 1930 da 

kabul ettiği bir pulun üzerine cenaze res

mi koydurmuşlardır. 

* 
Sarışınlar, esmerlerden daha 
çabuk udura eskitiyorlarmlŞ 
Amcrikada her 

şey bir merak mev 
zuudur. Bu defn 
da, bir insanın tra;s 
olduktan sonra vü
cudünde bir zayiat 
olup olmadığını 

anlamak merakma 
düşmüşler ve g(iya hesab etmışlcr ki traş 

olan adamın yüzünden sıyrılan deri mHt:

dan kesilen kıllardan fazladır. Ayni za· 

manda yüzün çene kısmındaki kıllar, 

yanaklardan ziyadedir. Ve san insanlar, 

esmer insanlardan daha çabuk ustura 

körletiyorlarmış. 

Okuyucularıma 
Cevablarım •• 
Sıvasta Bayan F. D. ye: 

Bir yangm esnasında cereyan 
eden garib bir hadise Bursada ve zeytin ağacının iyi yetişti-

ği daha ibırçok yerlerde de muvafiakı-
Geçenlerde A- yetle büyumekte ıse de, buralarda her 

merikada bir yan- nedense geniş mikyasda ziraatine öze-
gın oldu. Yanan , nilmemiştır. İlk defa Söğüdde böyle 
evde bir de friJi- bır işe girişildiğini yazıyorlar. Söğü -
der vardı. İçinde dün bilhassa Sakarya havzası Japon 
de kesilip temiz. muşmulasının yetiştirilmesine fev -
lenmiş, fakat hee kala.de müsaiddir. Oralarda kurulacak 
nüz pişirilmemiş bir hindi ile bir mikdnr bahçelerden Sakarya tarımmanlarının 
tereyağı vardı. Yangından sonra frijidc- pamuk, pancar ve bütün diğer mahsul
rin kapağı açıldığı uman. hindinin, fri- leri kadar para kazanmaları mümkün
jiderdeki tereyağı ve su .sayesinde mü- dür. Hem de köylünün eline erken geç

mesi itibarile bu paranın k1ymeti da -
kemrnelen piştiği ve yenebilecek bir bale ha büyük olur. 

geldiği görülmüştür. Japon muşmulası çekirdekten yetiş -* tirilen kendi yabani fidanlarına aşıla
narak üretildiği gibi, yoz ayva üzerine 

Domates yaprağı insan de aşılanarak üretilebilir. Bildiğiniz 
burnundan 200 ocnman çekirdeklerini, kemalinden 

sonra h men ekmek lazımdır. Çi.ınkü 

defa fazla hassasmıs çimlenme ~udretini uzun zaman sakla-
Evinizde hava - &; yamaz. En iyisi ayvaya aşılamaktır. 

gazi ocağının ve- =: Yalnız yenidünya aşılanacak ayva fi -
ya borularının in- _:: ~ danlarının hususi surette ve iyi köklü 
tişar edip sizi ze - ~ olarak yetiştirilmiş olması lfızımdır. 
hirliyebileceğin - : Yeniden yetiştirmiye teşebbüs ede -
den şüphe ediyor- ~ o ::: cekler, ilk fidanlarını cenub viliiyetle· 
sanız, bu gibi ma - -/. :: rimizden getirtebilirler. Yeni fidanları 
hallere yaprakla- l ı 111 ( \ \ \, '\ '' mutlaka topralarile 'beraber nakletrne-
rile beraber bir lidir. Bunun için küçük tenekeler el -
mikdar domates koyunuz. Havagazin ·n verişlidir. Bunlarla taşınan fidanlar, 
tesirile domates yaprakları büzülür ve bahçesine gelince kolaylıkla ve hiç oy
bu da gazin gizli gizli intişar ettiğini natmadan yerine dikmek kabil olmak-

i b 'd b' Am ikal ki d tadır. Sakarya gibi hususi vaziyetleri s at e er ır er ı myager, o- . • 
' . . haiz yerlerden baş'ka, zeytın agacının 

mates yaprağının, insan burnundan ıkı iyi yetiştiği ve denizden pek uzak ol _ 
yüz defa fazla hassas olduğunu isbat et- mıyan ılık iklimli yerlerimiz için de 
miştir. Japon muşmulası ( Er obotrya) üze -

dan hissedar ediniz demekten ne farkı 
var? Siz araştırınız. 

* Kayseride Bayan A. A. ya: 

rinde durulacak kazandı bir ağaçtır. 

Kır pirinci: 
Pirincin çok su ile yetişen bir nebat 

olduğunu hemen herkes bilir. Pirinç 
ekilen toprakların - daima su altında 
kaldığı içın - sineklerin üremesıne se
beb olduğu da çok söylenmi tir. Bö) le 
daimi su içınde yetiştırılen pirine çe
sidine erbabınca (Su pirinci) adı veri
lir. Pirincin bir de, sulanmadan yetiş
t rilen dığer bir cinsi vardır ki ona da 
(Kır pirinci) derler. Yağmurları pek 
bol olan mahdud yerlerde yetiştirilir. 
Öteki gibi çok ~ayılmış değıldir. Bazı
ları adına bakarak onu kurak yerler
de ekilen bir nevi pirmç zannederlerse 
de bu kanaat yanlıştır. Kır pirinci, ku 

(Devamı 13 ilncil sayfada) 
** 

1 Çocuğunu dilenciliğe sevkeden 
bir ana mahkum oldu 

l l yaşındaki çocuğunu dilenciliğe 
sevkeden bir ana polis tarafından ya -
kalanarak, dün adliyeye teslim edil -
miştir. 

Suçlu Fecriyeyi müddeiumumilik 
Sultanahmed 1 inci sulh ceza mahke -
mesine vermiş, kadın mahkemede su -
çunu inkar etmiş ve: 

- Çocuğum fakir olduğu için mahal
lede aldatmışlar, dilenciliğe sevketrniş
ler. Fakat, benim bundan haberim yok 
tur, demiştir. 

Halbuki Ali yakalandığı zaman po
lis memurlanna, şunları söylemiştir: 

- Benim babam yoktur. Annem ba-
na bakınıyor, mektebe de vermiyor. 

- Karım eskiden iyi bir kadın 
Sonra ahlakı değişmiş.. İki çocuğu 
var. Vaktile Kadıköyünde oturu) o 
duk. Sonra bu münasebeti duydum, 
tanbula naklettik. Sonra da, işte bu 
dise oldu, demiştir .. 

Kaptan henüz tamamile iyileşe 
miş olduğundan, güçlükle konusab 1 
mektedir. 

Hadisenin tahkikatı sorgu hakirl'l 
ğine intikal etmiştir. Bugünlerde net 
celenerek, mahkemeye intikal ed 
cektir. 

Bir avukat kAtibi bir mübaşir 
tokatladı 

Böyle dilendiriyor. 
Yapılan duruşma ıonunda hAkim Re Dün Sultanahmed 2 nci sulh ce 

şid suçu sabit görmüş ve çocuğunu di- mahkemesi önünde bir hadise olmLI 
lencilığe sev'keden ananın 1 gün müd - tur. 
detle hapsine, 1 lira da para cezası ver- Hakim kapalı celse yapılacağınd 
mesine karar vermiştir. salonun tahliyesini istemiş, Nafiz i 

Aksaraydaki aile faciasmm minde bir avukat \katibi ise dışarı ç 1 

tahk.ıkatı ınak istemiyerek, mübaşir Mehmed tl 
rile aralannda ibir münazaa geçmi t 

Bundan bir müddet evvel Aksaray- Nafiz, bu sırada mübaşire iki de to1c 
da bir aile faciası olmuş, Mevlfid is - vurmuş, fakat bilahare adliyeden gi 
minde Şirketi Hayriye idaresi kaptan- miştir. 

!arından biri karısının aşığı tarafından Hadise cürmü meşhud müdde urıl 
bıçakla ağır surette yaralanmıştı. miliğine intikal etmiş, müddeium . 

Bu hadise etrafında müddeiumumi- suçlunun bulunarak, adliyeye getirıl 
likçe açılan tahkikat son safhaya var - mesini polise bildirmiştir. 
mıştır. Suçlu Muzaffer yapılan sorgu- Turhallı ko"yUndek"ı yaralarn• 
sunda Mevl\idun kansı Nimetle bir 
müddettenberi seviştiklerini söylemiş vak'asmm muhakemesi 
ve hadiseyi de ikrar etmiştir. Adliyeye Silivrinin Turhallı köyünde enişt 
sevkedilerek ifadesine müracaat edi -

Kamili sopa ile kafasına vurarak n 
len Nimet te, Muzafferin bu itirafını te yaralıyan Şakirin muhakemesine auı 
yid etmiştir. d'l . . 

Yaraları nisbeten iyileşen kaptan Ağırcezada devam e ı mıştır. 
Mevlud, ifadesi alınmak üzere, dün ad- Dünkü celsede mütaleasını söyli'<eı 
!iyeye celbedilmiştir. müddeiumumi Sadun suçlunun ce 

M ı Ad landırılmasını istemiştir. ~ 
~;;;:;;e~v~u;;;..= ..... z:::::o==---==--==---=-=============x:::::=====:-=========~ 

Gümrüklerde: Poliste: 
Tramvay, otomoliil ve Sirkeci gümrüğü için yeni bit 

araba kazalan bina yapılıyor 
Vatman Niyazının idaresindeki 88 numa- Sirkecide bir ambar içinde bulun t 

ralı trnmvay arabası İstlklM caddesinden ge Sirkeci gümrük idaresi için, Sirkecı g 

çerken Asmalımescidde oturan Abdullah kı- tasyonu karşısında eski Vagonli kU1l1 
zı Makbuleye çarparak bafından yarala - panyasının bulunduğu yerde yenı '1 

ml§tır. modern 'bir bina yapılacaktır. 
* Balatta oturan Lcmanto kızı Kalo İs - Binanın proje ve plfınları hazl.fl 11 

tik.lOJ caddesinden geçerken vatman Hüse - maktadır. 
yinin idaresindeki 257 numaralı tramvay a-
nı.basının sademeaine maruz lı:alaralı: başın- Denizbank teşldlatı 
dan yaralanmıştır. Denizbank İstanbul şubesi teşk'la · * Bebekde Amerikan Kolejinde mllstah- tına aid hazırlıklar bitmek üzeredir. O 
dem, ömer oğlu Rasim Köprüdeki çl'riler a- latadaki Merkez Rıhtım hanının b • 
rasından bir taraftan diğer tarafa reçer - şinci katında büyük bir lokanta ~tı • 

ken fO!ôr Mahmudun tdaresindelı:l 2817 nu- pılmaktadır. Bütün Denizbank men1 r 
maralı otomobilin aademesine maruz tala - ları öğle yemeklerini burada yi) ece~ ' 
rak sağ kolundan ve lı:alçasından yaralan - lerdir. Rıhtım hanının üçi.ıncü kat n 
mış Beyoğlu hastanesine lı:aldırılmıştır. 

' bulunan liman işletme ]<ısını da h3 * Şoför Mebmedln ldares1ndet1 179t nu- . . . k .. .. · k p 
aı tomdbll Altınbakkaldan geçerken ıkıncı atına taşınmış, uçuncu a 

mar ı 0 
nizbank İstanbul şubesine tahsis cd 1 

Oalatada Oeyilı:ll lı:ahveslnde garson All oğ-
lu Mehmede çarparak yaralamıştır. miştir. Denizbanka bağlı ayrı bir 

diirlük tarafından idare edilecek 1 
Yalova kaplıcaları serv'si için de 1' 1 • 

rada yeni hır daıre ha ırlanmak 

* Şofor Zara tarafından kullanılan 44 
numaralı Esldşehlr plAkalı otomobll Tak\ -
sim Cumhuriyet caddesinden geçerken Ha -
san o •lu Şabana çarpmış, başından n ba -
cağından yaralamıştır. Denizde bir ceset bulundu 

Dun Emniyet 5 inci şube mudürlu 
resi clvnrında denizde bir ccsed görU r 
derhal çıkarılmıştır. 

* Bcşlkt.aşda Yıldız sokağında oturan 65 
yaşındn Raclha Karaköyde tramvaya bine
ceği sırada düşerek ayağından yaralanmış, 

Haseki hastanesine kaldırılmıştır. Tahkikat neticesinde cesedin İngHI 
baasından Andoniya isminde bir adam:ı * Surücü HuHisinln idaresindeki yük a - olduğu anı şılmıştır. Vıı.zlyett orta halli 

raba.sı Kısıklıdan geçerken Hakkı kızı Seni- du~unu gosterm ktedlr Keyfiyet derh ı ı • 
yeye çarparak başından yaralamıştır. deiumumillğe blldlrllmiş, adllye doktoru S • 

* Vatman Necmlnln idaresindeki 15 nu - llh Ha im vak'a yerine gltmi tir. Doktor 
maralı tramvay arabası Yedlkule 1.9tasyo -ı ayenesi sonunda, olbmü şuphell bularak i . 
nundan hareket edcreken tramvay makns - ga nakline karar verml tir. H dl e t.nhk 
cısı Aliye çarparak başından yaralamıştır. dllmektedlr. --d 

= 

- Tam bir aile hayatı şeklinde yıl
larca devam eden gayri meşru bir mü· 
na cbete eskiliği bır nevi meşruıyct 

şekli verir, derler. Bilirim, bu, muhi
tin artık bu mun s b<-t n m ru ve a 
gayri me ru oldugunu unutmuş oldu~ 
ğuna delalet eder. Fazla olarak mü • 
nasebetin sonsuz olarak devam ede • 
ceğine itimad uyandığını gösterir. Fa
kat mesel nin mahiyetini değistirmez. 
Gayri meşru münasebet daima gay
ri meşru münasebettir. Kanun naza -
rında da, halk nazarında da böyle ta -
nınır. Fakat basit bir formalıte ile bu 
münasebete moşruiyet şekli vermek 
mümkün iken ni~in çapraşık yollarda 
teselli .ırıyorsunuz. Gülünç düşmeyi 
kafi sebeb addetmiyorum. 

- Tarih sevdiği kadının ismini söy
lememek için ölmeyi tercih eden ve 
ölen bir çok erkeklerin maceralarını 
nakleder. Bu kahramanlık nümunele
rini arasıra devrimizde de bulursunuz. 
Fakat aksi hareketi ittihaz edenleri de 
görmek mümkündür. Münasebette bu
lunduğu kadının ismini bağıra bağıra 
ilan edenlere alçak deriz, fakat kanun 
bu hareket için, mesele şa:ıtaja dökül
medikçe bir ceza kaydetmez. Ka baha .. 
tinizdir, çekeseksiniz. 

_B_a_c_a_k_s-ız_ı_n_m_a_s_k_a_r._a_l_ık_l_a_~_ı_:__ Paskal ya yumurtası 1 
'------------------------~----------------------------------------------------------

* Beşiktaşta Bay K. B. ye: 
Küfüv olmıyanlar arasında küçük -

ten büyüğe doğru yapılan izdivaç ta -
lehleri daima kü tahlık sayılır; tekli
finizin: 

- Beni alınız, besle~ iniz, rcf ahınız-

* Şişlide Bay B. M .e: 
- Bu mesele üzerinde garbin ka -

naati, şarkın ise Iakaydisi vardır. Bi
rincisi namus meselesidir der, ikincisi 
kahramanlık addeder. Muhitinize ba
kınız. İncelmiş midir, değil midir? 
Hattı hareketinizi ona göre ittihaz e
deceksiniz. Şahsen asla oyun kağıdına 
el sürmedim. Kadını cezbeden sihirli 
kuvvet hakkında size mali'ımat vere -
miyeceğim. 

TEYZE 

• 



- Bea de böyle giyinmek üterim 
-., Jcanm fGPkaıu ıoktıOa çıkmama 
'-za ol""'JIOf'· 

Kuıkulu ... ~: 
- 81raa mepnlsden babledt • -... 
~ fala l:ıattıraD ttr&tıııa .... 

- -- idil dlllllJa olmu 

"' 

• 
Anladım 

Lokantadaki müıterl garsonu çaln'dı: 
~Car.on, bu ne ' 
ııı.-.. ft1 .. çorba- N 
... ~ limsl
hla bir aç ~b. 
~ gilldil: 

.;: Anıadun ba
~ ..... illa de benim 
• -..ı.n tevlJOl'IWlUZ. 

• 
istemiyorsanız 

- Ah llann bfltentz ne bclar JUUJO
rum. Ne npacalı
mı flllU'ID1lt halde
yim. Beni llteml· 
yorsanız, fbndl 
hortumu kendim• 
dotru çevirir, kal· 

-.. ..... ~~ blmdeld atep 16n· 

• 
Ceketim var 

~\lallinı. tembel talebeyi derse kal· 

~"":~le bakalım. dedi; sağında prk, 
~~ garp, önünde şimal var. Ar
~ne var? / 

tekettm var bay muallim! 

MANiLER 
Y analıların al aldı, 
Saçların da lıamrald; 

Bir lıaecilı •öriinılün, 
Kıs aend• gösiina lııaldı. 

Gönlüm atlıa inandı, 
/çimde atq yandı •• 
Bir lahm ,;iliip •erlin, 
O ne tatlı bir andL. 

Viicadün billiir mayJa? 
Amba bir nar nnıyda1 
Senden dalaa .a-u 
Bilmena Wanar mayda? 

Sen kıyma güzel bana, 
Ba artılı ecel bana, 
W a"°'" lıapında 
B.lıli)Olw, •• 6ana.. 

** 

- iki bin çqid ppkanız oldutf".m" 
gıuetelere vazmıpanu. °"'4n göııe
ma de bire!" birer teribe edeyim, 
bakalım tçleriftde bana 1fllbfanıttı 
bulabUecd: millim?-

- Ha.va ne güzel, rcım bUlr fimdi ne
ler clifilntlmlnı1 
- YGI. 2'aa ça.map ~, bnı • 
tacaJc Mr Qin. 

'--

- Kocam içift aldım. O kclpeklerl çok 
ıever. Boe geltwc. khra btlir u kadat" 
•evinecekdr. 

Y orulmazdım 

• 
Telefon 

- EvlnJze teıefan aldıltruza iyi etti· 
ııız.. herhalde çok 
işinize yanyordur. 

- fpmfr,e yara
maz olur mu. prçl 
hiç konupnUJO'UZ 
ama çamaprlaft> 
mm bep anan ~ 
Jerlnde kurutuJOrU. 

• 
Kabahatiniz yok 

Genç kız nlpnJmnı IOldu: 
- Anneme çok 

benzi1orum delD 
mlT 

- Evet ama-
- TTTT 
- Bunda alı:ID 

hiçbir kabahatum 
yok kit.. 

• 
Befendiniz demek? 

- Saçlarmızm renll ne kadar güzel 
bayan. 

- Belmdb* Nmekf 
- Saçlarnm mıT Evet ama; onları 

boyayan berberin ustaııtmı daha çok 
beiendim. 

Tıb aleminde yeni bir keşif 

insan cildi hülisası bir 
çok derdlere deva oluyor 
Yapılan tecrübeler, bunun bilhassa ekzema ve 
ıeker hastalığının tedavisinde muvaffaki1etle 

kullanılabileceğini meydana çıkardı 

-
1 

Radgo nt11ml 
1 ndlrtlm11lldlr ı ......................... " ..... 

•iri ,...,..: 
- ........... l'IMIJOp bql ralbet 

berllD im a& dab& anvw. Yatuaat-
ıarm --~ "' ........ bir 
&ameı tePll iden ba ali.ta Dqumda 
de'fletten radJo resmtnln ıo Undan ~ha 
... ~ in~ be~ elbette 
'balrtunndır. K9ID8W .Nafia Vettıtmhl 

All ~ nuandlkka~ oeıı. 
deri&.• 

* Şarkqla yollan pk bomk 
· Şarkıllah bir otuJucmnus blA ,..sı. 
tı bir mettubda b•"'nın JODanDm OOIE 
bozut oldulmnı, OUfl lldndeld ıa.ı 1ı1r 
bahçenin .,. onumdül ba...- filpler 
içinde taklJlım IDJIG,Jar .,. fartlfla be
ledlyealnln IJlhl'N oelbedlıar• 

* ~ IOqWarm& 

cınahlanam 
Bmeldl abltandall BaJ Muatafa fit • 

rtl'Je: 
- Bu meaele Ozerlnde Antara mababl• 

rımts mlfl'll balaıımütadlf. tık " mi-

Ald fuw.tta bir oot artactatıuumıa ... 
Dil .... ..ındtncet bablrl ---
~ 

* OutuJucularmmduı t it. o. ,.: 
- Sbe tnpıılMJI • ...,. tderla. Dal • 

ma en taJdah olan ilandır. 

* C>tQacuJarmımda iL K. a: 
- Ba fM1eU taoatcilit blronna bll

dlrmenls ilan pllr. 

* ıtetan Q6omen lfehmed TolaJ'•: 
- PoUa mütılblne llrmet lOln Ull .. 

ra ona metteb meswıa oımat. aHertlllnl 
ppauf balanmat. bl9 bir mahtGmlJell 
buJanmamat. 1&fl SO dan 111tan olma • 
paat Jlr:mullr. Ktıraeaa' Jerl dolrudu 
dulrara iatanbul Bmnl,.ı Dlrett6rlntl 
ÖoQnctı fube lıli\c:UirlQltl'dtir. i&111acak 
'8'idaya evrakı m6ablte ballanarat ba 
Ktldtırlate c6nderllmel1 veya nrtımı • 
Udlr. * 

!'.dremldln Haftan nahiyesinden Hllmı 
Yapr'a: 

- Mettubunm vazıh dellldlr. Qocut • 
lannımn Jat1an ve ialmlerl ile blrllt~ 
bugtintil n.zlJetlnlzl bildirir tetllde bir 
mektub c6ndertnls. 
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Tarilıten sayfalar: 

okla imparatorlar 
• * * A_laıehir kumandanı tulim olmayınca Yıldırım Beyazıd kr.zdı. Oraya 

bı%z:ıt ve a•kerlerile hücum etmeye lüzum görmedi. imparatora em· 
rettı: «Madem ki ba ıehir ıenin idaren altındadır• ıenin mzanu 
yerine ıetinnui laım gelir. Emrine itaat etmiyen kumandana ceuı
•ını v.,.meli.in. Aıkerlmnle ltücu ma geç; ıehri uıptet ve bana va I» 

Yazan: Kadircan Kafb 

Tanınmış artistlerin 
ilk aşkları 

Robert Taylor anlatıyor: "O, on üç yaşında idi. Ben 
on beş. Günlerden gazdı. Kırlarda idik. Üst tarafını 
ar~ık siz ta~min .ediniz. Fakat asıl buseyi 19 yaşındtı 

zken teatı ettık. Evvelkiler masumane şeylerdi,, 
Meşhur sinema yıldız ve san'atknrları

nın cilk aşkları> hakkında malfunat e • 

dınmek herhalde zevkli bir §eydir. 

Clark Gable, cilk aşkI> hakkında bir 
Amerikan mecmuasına diyor ki: 

- Ben buseyi on yaşımda iken keş! et-

Babasının ıehtd olduğu yerde karde- Beyazıda gittiler. tim. O gün bir çocuk eğlencesinde bulu· 
finin günahsız kanını dökerek Osmanlı Yılclınm zaten Andronikosa kızgınclı. nuyordum. Ernestine adında ben yaşta 
~tın~ çıkan Yıldınm Bayazıd Edimeye ~nkü kendisine . iltica ~denlerin öldü- bir kız vardı. Mavi aözlü, altın gibi sarı 
clorunu§tü. rulmesi için verdiği nasihatleri yapma- saçlı çok güzel bir kızdı. Birlikte oynu-

Bu haber Bizarı.sın me§hur Anemas mıştı. Bu itaatsizliğin cezasını gene on- yorduk. Ona karşı müdhiş bir meyil his
sindanlarına geldiği zaman orada sene- larla vermek cidden güzel olacaktı. sediyordum. Kendisine dah f zı k· 
lerdenberi mahbua duran bir baba ile Be!azıd vergi teklifini ve imparatorun la§mak için çareler arıyord9:ını~ ~ !~n 
oğulun kalblerlnde kurtuluJ ftmidi par- kendısini Osmanlı padi§ahının tabii olan Am ikad b .... k . 
ladı. Bunlar Bizans imparatoru Yoanisin bir prens derecesinde telakki etmesini e; a uyu d bır revaç kazanan 
oğlu Andronikosla onun oğlu Yoanisti. kabul etti. Bundan başka ıu §art ta vardı: cpos a oyunu> var ı. O oyunu oynamağa 

Hapse düşmelerinin sebebini hiç unut- Her ilkbaharda padişah harbe gider- başla~ık. Eş olarak Erncstine'i &eçtim, 
mamışlardı. Onlan böyle inleten adam- ken Bizans imparatoru da padişaha on Ona uç m.ektub vereceğimi söyledim. İlk 
lar Andronikosun babası Yoanisle kar- iki bin piyade veya süvari asker verecek, mektubu buse olarak tevdi eyledim. Fa: 
de§i Manüeldi. Vaktile Sultan Muradın hatta bunlara padişahın arzusu dahilin- kat akabinde giddetli bir tokat suretinde 
oflu Saveci Beyle gizlice birleşmişler; de kendisi kumanda edecekti. Padişaha olan cevabı aldım. O gün buselerden nef· 
elele vererek her iki babayı tahttan in- her sene bir prens gibi sadakatini göste- ret ettim. Senelerce öpmekten doğrusu 
dirmek, kendileri iktidar mevkline yük- recek, onun dostlarını dost, dü§IDanları- çekindim. O zamandanberi öpmek istedi· 
ıelmek istemişlerdi. Fakat yakalanmı~ nı ~.üşman bilecekti. lim kızların evvelemirde ellerinden tu-
lardı. Neticede Sultan Muradın oğlu öl- Sozleşme yazıldı. İki taraf yemin etti. tarım. Ne olur ne olmaz diye .. 
dürülmüş, Bizans imparatoru da Mura- .1390 senesiydi Beyazıdın bir memuru * 
dm zorlaması üzerine oğlunun ve toru- Bızansa geldi. İleri gelenler ve patrik 
nunun gözlerine mil çekmek ıuretile talı- vasıtasile halka bir sorgu açtı: 
ta geçmek ümidlerini kesmeyi taahhud - İmparatorun iki oğlundan Manüelin 
etmişti. Fakat bu~ anlan kör edecek de- mi, yoksa Andronikosun mu tahta eeçmc-
recede ehemmiyetle yapılmamı§tı. sıni istersiniz? 
Osmanlı tahtındaki padişah değişince - Manüeli isteriz! 

siyasetin değışmesi çok milmkün, hattfl Dediler. 
tabüdi. Andronikos hapse atılacaktı. Fakat pa-

Bizanstan kaçarak gizlice Edirneye dişah bundan vazgeçti. İmparatora: 
.ıelen bir adam Andronikosla oğlu namı- - Şehrin dışarısındaki Silivri, Ereğli, 
na Yıldırım Beyazıdı görmek istiyordu. Tekirda~ı ve Selanik gibi yerlerin idare-

Beyazıd onu dinledi. Teklif güzeldi. sini ona vereceksin! 
Böylelikle Bizansta karışıklık çıkacaktı. Dedi. 

Hollywood'un en meşhur sinema yıldı
zı olmak istidadında bulunan güzel A
~ta Louise diyor ki: 

- Henüz küçücük bir kız iken sine· 
mada i§e başladım. Dokuz yaşında Viya
nada idim. Orada bir film çevirmekle 

il 

Etrafındaki birkaç kasabadan başka ara- İmparator ister istemez: 
%isi olmıyan ve bir vilayet haline gelmiş - Peki! 
<>lan Bizans imparatorluğu elli seneden- Dedi. 

meşgul bulunuyordum. Yolumun üzerin· 
de her sabah tirol elbiseli bir erkek ço
cuğa rastgeliyordum. Aradan birkaç gün 
geçtikten sonra bana tebessilm etmeğe 

başladı. Ben de ona mukabeleden geri 
kalmadım. Bir sabah bani! doğru geldi 

ve bir çiçek buketi hediye etti. Ben bu
keti alırken üzerime atılarak beni hara- En çok •evilen Amertkalı ırıldızlardcn Tyrone Power ve Loretta Joung Bit 

retle öptü. İtiraz etmek aklımdan geç-\ Aık nhnesinde 
beri Osmanlı padişahlarının tesirleri al- Manüel hem veliahd hem de baba.sının 
tında bulunuyor; onların emirlerile ha- saltanat ortağı &ıfatile taç giydi. 

reket edıyordu. Şimdi büsbütün karışır- * 
aa daha zayıf düşecekti. Beyazıd bu sırada Edirnede bir cami 
Yıldırım Beyazıd yanına dört bin pi- yaptırıyordu. Büyük ve o devre göre 

yade ve altı bin süvari aldı. Bir yıldırım muhteşem bir eser olacaktı. Çok para ıt
hızile Edirneden çıktı, kısa bir zamanda zımdı. Fakat bu parayı elde etmek için 
Bizans önünde göründü. Şehir dehşete devlet hazinesine el atmak istemiyordu. 
düştü. Andronikosla oğlu hapisten çıka- Garbi Anadoluda (Filadelfiya - Ala-
nldı. Yoanisle oğlu ayni yere atıldı. şehir) kasabası Bizans imparatorluğile 

Yeni imparator bu yardıma karşılık hi(;bir bağlantısı olmadığı, lstanbuldan 
her sene padişaha (kantarla altın ve gü- çok uzak ve yabancı hududların ötesinde 
müş) vermeyi taahhüd etmişti. olduğu halde hala imparatorların idare-* sinde bulunuyordu. Bunun da sebebi Ay-
Beyazıd Edirneye döndü. Fakat Bi- dın beyinin imparatorla müttefik bulun

zansta entrikalar devam ettl Yıldırım ması ve şehri himaye etmesiydi. 
bunları günü gününe haber alıyoıdu. Yıldırım Beyazıd bu ıehri teslim et
İınparator Andronikosa haber gönderdi: mesi için imparatordan istedi. Fakat §eh· 

- Eğer rahat etmek ve tahtı kaybet- rin kumandanı: 
mek istemiyorsan mahbuslan öldürt! - Kalenin anahtarlarını bir barbara 

Böylelikle kendisinin yaptığını tavsi- teslim ıuretile hiyanet edemem. 
ye etmiş bulunuyordu. Cevabını verdi. 

Fakat Andronikos ondan insaflı çık- Yıldırun Beyazıd kızdı. Alaıehl'e biz-
mış olmalı ki bu nasihati tutmadı. zat ve askerlerile hücum etmeye lüzum 
Yıldırım tekrar etti; gene dinletemedi. görmedi. İmparatora emretti: 
O zaman Bizansta paralı Bulgar asker- - Madem ki bu vehir senin idaren al-

leri vardı. İmparatorlar ötedenberi yerli tındadır, senin arzunu yerine getirmesi 
halka güvenemedikleri için böyle başka lazım gelir. Emrine itaat etmiyen kuman
milletlerden ordular yapar; bilhassa dana eczasını vermelisin! Askerlerinle 
kendi muhafızlarını onlardan seçerlerdi. hücuma geç, şehri zaptet ve bana ver! 
Yoanisle oğlu Manüelin muhafazası da Bunun üzerine belki bütün tarihte eş-
onlara verilmişti. siz olan bir hadise oldu. İmparator Yoa-

Yoanisten menfaat gören ve onun taht- nis ve oğlu Manüel, askerlerinin başında 
ta olmasını istiyen bazı Venedikliler ih- kendi kalelerine ve kendi kumandanları
tiyar imparatoru .kurtarmağa giriştiler. na kar§l hücuma geçtiler. Şehre girdiler, 
Bulgar askerlerinin ellerinden kurtardı- Anadolunun bu zengin ve güzel ıehrinl 
lar. Eski imparatorla oğlu tekrar tahta padişaha te.slim ettiler. 

çıkmak için birçok çareler düşünmüşler- * 
di. Fakat hiç birinin tatbik kabiliyeti Bizans hükümdarlarının ünvanları hA-
yoktu. Nihayet: lfi (imparator) du. Fakat hakikatte onla-

- Osmanlı padişahına gideriz, Andro- .rın birer kukladan, birer köleden fark-
nikostan daha çok vergi vldederiz. ları yoktu. 

Dediler. (Devamı 12 inci .a11f a.daJ 

medi. tehe~ç bir halde idllt. Öpüpnek ıuası ı hl bir içki idi. Kendimizden geçmiş~ * geldığı vakit her ikimiz de gözlerim.lzi Bu ilk öpüşmenin zevkini sonralan h!f 
kapadık. 1ıte ilk busemi bu ıuretle al- tadamadun doğrusu. 

Güzel Jeanette Mac Donald diyor k.1: 
-Ben çok çabuk serpildim. On üç ya

fıma geldiğim '\:akit hemen hemen fim
diki boyumda idim. O tarihlerde konser-

dun veya verdim. Hill hatırımdadır. ---------
Grela Garbo'nun ayakları 

* Robert Taylora gelince: 

vatuara devam ediyordum. Sınıf arka- - Bunu söylememden ne bekllyorıu
daşlarımdan birini gizlice seviyordum. nuz aanki? İnsan ilk busesini çocuk iken 
O da bana karşı muhabbet hissediyordu. verir. O vakitki buseler ıimdikl buselerle 

Bunu bana bildirdiği vakit cresmen> ö- kıyas edilemez. Ona ben cçocukluk> bu-
.. ğ k dik D ın... ıesi derim. Gençlikteki ise hakiki cbu-

puşrne e arar ver · 0ıs4 .. su çok mü- se> dir ... Madem ki soruyorsunuz sCSyliye-

yim. İlk busemi Louise adındaki güzel bir 
arkadaşımla teati ettim. On üç yaıında 

idi. Ben on beş. Mevsimlerden yazdı. Kır
larda idik. Üst tarafını artık ıtz tahmin 
ediniz. Asıl buseyi ise 19 yaıuıda iken 
teati ettik. 

* Mireille Balin diyor ki: 

- İlk öpüşmem hakkındaki sualinizi 
pek te ho~ bulmadım doğrusu. Çünkü bu-

nu ıamimt olarak anlatmağa imkAn yok

tur. Her ne de olsa bu mahremiyete bü
rünür. Den ilk defa bir kuzenimle sevit

tim ve CSpü§tüm. Bunun chissf> tarafını 

' anlatamam, çünkü hafızamdan silindi 

gitti. Hakik! öpüşmem on dört yaıımda 
oldu. Affediniz beni... Onu size tarif e-

demem. Siz anlayınız kendiliğinizden. 

Tam manasile aşk öpüşmesi. Öpllımek 
çok zevkli bir ıeydir. Fakat ıahnede ıe
yircilerin kar§lSlllda veya stüdyoda de-

* Gary Coopcr diyor ki: 
- İlk defa Judith isminde güzel bir 

. ... rkadafllilla öpüştüm. O anı hiç unuta-
1 mıyacatım. O öpüpne delil.dl, adeti ila· 

Amerika ve A vrupada GrE:ta Garboııııt' 
ayakları hakkında bir efsanE: yaratıımır 
tır. Bu efsaneye göre bu sı:ın'atk{irın a " 
yakları çok büyük, çok biçimsizdir .,t 
bu yüzden hiç bir filmde ayaklarını gör 
t~cmektedir. Bu havadisin gitükçf. 
yayılmasından ve her gittiği yerde yil " 
zünden evvel ayaklarına bakılmasındB~ 
bizar bulunan Greta Garbo, sırf aya'!d•• 
rının güzelliğini göstermek içfa bir fi1J1l 
çevirmeğe karar vermiştir. Bu fitııl 
Hollywoodda bir kaç aya kadar çevrile" 
cektir. 
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ltalya, Tunusa taarruz 
etmiye mi hazırlanıyor? 
Fransızlar Libya - Tunus hududunu 

alelacele talı.kim ediyorlar 
1931 tahriri nüfusuna 

vardır ve 
göre Tunusta 91,427 Fransıza mukabil 91,178 ltalyan 
bu mikdar o zamandanberi çok artmışbr 

Yazan: 
Maruf lnpiz muharrirlerinden 

Ferdinand Tuhi 
( lnıilis.ce Sifir meem11&a111dan ] 

E y Mussolinl daha ıonra? Şimdi 

ba~a küçük bir harb mi, yoksa 

bu se!er, daha büyükçe bir barb rni var? 
Mussolinl, hamlenin en iyi müdafaa 

llııtemi olduğunu ve güniln büyük bir 
kıaınuıı harbi mütalea etmekle geçirdi -
lhıı, yalnız fapst sulhuna müsamaha e
debileceğini ve icab ettiği takdirde ku -
lbandayı kendisinin ele alacağını söyle -
lrıittir. Şurası unutulmamalıdır ki, bu 
bdar övünen bir adam, zora geldiği za
lban, ıözlerlnl fiiliyata geçirebilir. 

... Al uaolininln, vurmak istediği yer 
1 y U neresidir? Bu darbenin kimin a

leyhinde olduğunu keaürmek, hiç te gUç 
delildir. Ortada ba§ka kimse görünme -
Cithıe göre, bu darbe Fransa veya tngil
tereye karpdır. Mussolininin: 
•- İtalya hali hazırda dünyanın en 

ku\rVetli filosuna maliktih sözünü na
ları itibara alarak Vaykont Sesil, şöyle 
bir netice çıkarmaktadır: 

c- Bu denizaltı kuvvetlerinin hangi 
de~Iet aleyhine tevcih edileceğini anla -
lrıak güçtür .• 

Bittabi bu hüküm biraz aceledir. İtal
J'anın denizaltı filosu, Frama şimali Af.
lika ile münasebetini idame ettirmek, 
Afrika ordusunu Fransaya getirmeğe çn
lıtınak veyahud da Afrikaya yardım 
Jrıaksadile ordu ıöndermek isterken, mu
azzam bir diken halinde meydana çıka -
lrlaz mı?. 

1 

• 

Tunusu. ve ltalyanın vaziyetini gö&terir harita 
A - Askeri. 1 Fransız müdafaasının, gayreti, bUtiln 
B - Mahalli ve içtimai. tehlikelere rağmen Bizerta üssünü mu -
Mussolini nasıl taarruz edebilir?. hafaza etmek noktasına temerküz ede -
Seferi bizzat idare edecek olan mıpa - cekUr. Bu maksadla da oranın tabirince, 

ratorluğun ikinci mareşalı, Tunusa ve - Tunusun Majino hattı in§a edilmiştir. Bj
yahud, orasile alakadar yollara, perkarın zertadan Ben Gardaneye kadar uzamın 
4 noktasından ayni zamanda hücum ede- bu hat gayet iyi bir surette örtülmüştür. 
bilir. Balear adalarile Sardonyadan de- Tunus şehri ile Bizertada, Fransızların 22 
nizaltı gemilerlle, bomba tayyareleri, bin kişilik bir ordusu vardır. Mahalli ha
Fransanın Tunu.sa (veyahud Cezaire) va kuvveti, her hangi bir buhranlı devre 
Marsilya ve Tulondan yollıyacağı iasan1 ile mukayese edildiği takdirde, küçüktür. 
mühimmat ve malzeme filolarına müte- " 
madiyen taarruz edebilir. Sardonyadan, o çtimaf bakımdan da Tunusta Fransa-
100 mil mesafede bulunan büyük bahri nın vaziyeti hiç te iyi değildir. 
Bizerta limanı bol bol bombalanabilir. 1931 tahriri nüfusu, 91,427 Fransız ve 
Cenubi Sardonyada dağlık ve ormanlık! 91,178 İtalyanın mevcudiyetini gösıer -
çevrelerinin alabileceği kadar çok hava mckle beraber, o zamandanberi İtalyan
meydanları vardır. lar daha çok artmış bulunuyorlar. Orada 

Asıl deniz aşırı hücumlar, 80 mil ötede bulunan İtalyan gençleri, siyah gömlek -
bulunan Sicilyadan vuku bulacaktır. lerı, belki de saklı silfıhlan ile, buraların 

M ussolininin, ıece gündüz, ilk ön- İkinci mareşal, Sicilyadan Tunu.sa bir kendilerine aid olduğunu iddia edeı bir 
ce kime hücum edeceğini düşün- heyeti seferiye gönderir ve çıkarır mı? fekilde dolaşıyorlar. 

4illü muhakkaktır. Bu takdirde Fransa, s onra, çoktandır Libyadan başka ~ri radyo istasyonu tarafından teşci 
Lıgiltereye veyahud İngiltere Fransaya b" f d ğ h k edılen mahallt faşistler, yerliler arasın-
ııe dere '--d dun d kt" ·b· ır tara a 0 ru arc ete geç - da Fransa aleyhine propaganda yapmak 
ı..1 ceye .... ar yar . E-. ece ır gı ı mek için yerinde duramıyan Mare= 1 
uı çok k ala t b ı k Y-- için hiç bir fırsatı kaçırmıyorlar. Ateşli 

no t n nazan 1 1 ara a ma ' Balbo var. Balbonun hava ve yerdeki hd- gençler meccanen Romaya gönderilnıek
tartnıak mecburiyetindedir. Mussolini şu 1 kimiyetini mukayese edecek olursak. Ce-laoktaı d d 1e, üniversitede okutulmakta ve tekrar 

A arı da düşünmek ıztır~rın a ır: zayir, Tunus - Libya hududunu pek ka- ülkelerine dönüşlerinde 2,215,000 yerli 
- Eğer harb Avrupa kıt asından ha - vıdsız bir ı::ekilde müdafaa etmektedir. ıtç bir ba iki" d l d J :w halk arasında (düstur) cereyanlarını ha-

ı.1 . yerde olursa aca ev et e Fransızlar, şimdi acele acele, rölde tel-
11 rb ı d k 1 ? ı ~ raretle arttırmıya çalışmaktadırlar. (Dils 

ır erine yar ıma oşar ar mı· .. örgülerle müstahkem bir hat hazırla - .... B E 1 tur) <\Ular rnilnyet cereyanlarının en 
l'illın - ğer cvatan• topraklarına e su- makla meşguldürler. Bu hat, tıpkı Bai • kuvvetli ve ateşli taraftarıdırlar. 

. ezse ve faşist darbesi, şarki Akde - bonun çok zaman evvel yaptırdığı hatta 
11iıde yalnız İngilterenin kafasına inecek benzemektedir. fE5) ütün bu Tunus ihtilal ruhunun 
:Ursa acaba Fransız askerle~ işe l;~rı -ı Mareşalin, emrinde 40 bin beyaı as _ l,g} arkasında Tunustan Fasa hdar 
~ harbe tutuşurlar mı? İhtılfıfa duş • ker binlerce yerli efrad, bir de motörlü kendisini hissettiren bir ayaklanma var

:uş, taksim edilmi§ bir İngiltere, :faşist kıt'~ vardır. dır ki bu harekette, Alınan, İtalyan ve 
,a::;sı Fransız şimall Afrikasında mü- İtalyanın, Akdenize isabet eden Sicil- komünist ajanları da mühim roller oyna· 
ini' ~lursa, Fransanın :ardım~na gıder ya _ Trablus kısmını kafi derecede emni- maktadırlar. Bu ayaklanma, pan Arab 
d · Bır zamanlar Baldvm, İngıltere hu- yette tutabileceğini nazarı itibara alarak hareketidir . 
.:dlarınm Renden başladığını söylemiş, 'Balbo Napoli ve Tarantodan epeyce as~ Pariste, sırf bu tehlikeli cereyanla uğ-

kat Tunustan hiç bahsetmemişti. ı kcr t~min edebilir. Libyaya asker sevket- raşmak için bir Akdeniz yüksek komıs-
"ta E~er (vatan) topraklarına bir tecavüz mek vcyahud oradan geri almak artık yonu kurulmu~ bulunmaktadır. Bu ko -

ki olmazsa, Fransa Afnka toprakla - kolay bir iş hukmüne girmistir. misyon, topraksız köylülerin iskanını, 
tını tnudafaa ebnek için silaha sarılacak F b" . 1 h.. d b" 1 mekteb ve evlerin ıslahını, köylüleri, ku-
lrııdır? ransa, ızım e veya u ız o - raklıktan kurtarmak işlerinin tanzimini, 
İspanyada vukua gelmesine izin \'erılen madan, denize hakim bulunmaz- devlet tarafından ym-li işçilerle verilen 

~~~erden sonra Fransada deniz a~m sa Tunusu müdafaa etmek hususunda c- ücretlerin arttırılmasını vadetmekte, ida
ır tnustemlekede ölmeğe asla razı olını- peyce zorluk çekecektir. Cezayirden Tu- ri ve adlf ıslahatı tedkik eylemektedir. 

r•cak. bır çok faşistler ve diğer kimse- nusa kadar demiryolu vardır. Fransa bu Esas itibarile, Fransız idare otoritesi 
er Yok mudur? hat boyunda Senegal, Fas, Arab ve Ber- yerliler ile olan rabıtasını kaybetmiş bu-

l> İfte bütün bu vaziyetler karşısında, çs- ber askerlerini yayabilir. Şimal Afrika - lunmaktadır. Tunusta bu vaziyet her yer
k Uk karar verilebilecek bir harb tehli - sındaki ordusu 5120 zabit ve 118,811 as - den daha fenadır. Kendi kendisini tsJA-

eainin en muhtemel mıntakası, Tunus kerden mürekkebdir. Bu aded, bir sefer- mın koruyucusu ilin eden Mussolinl, bu 
0larak görünmektedir. Yukarıdaki siyasi bcrlik davetile 300 bine çıkabilir. Fakat halden istifade ebniftir. Filistin mesele
ltıiillhazalar hazmedildikten sonra, Mus- panislnmizm davasına inanmış olan bu sinde İn~illz aleyhtarlığı ve Arab taraf-
lolin · . k 1 dt ınin ant ve parçalayıcı bir darbe in- yem as er er ne dereceye kadar şayanı tarlıfı durumu ile, kaçak Kudüs müftlsl-
b l'lnek için ne kadar iyi bir vaziyette itimaddırlar? Hatta, muntazam asker - nin itimadını kazanmıştır. Fransa lıükiı-
Ulunduğunu görmek için haritaya bir ler bile malUm vazifelerinden alınıp ta meti, müftinln bir Tunus gazetesinde :öz •bnak kifayet eder. Bunlardan maa- Cezayif, Fas vesair mıntakalara dağıtı- neşretmiı olduğu hitabesinin arkasında 

b a, Tunus yerlilerinin yarattıkları arı labilir n1i? Daha ileriye varalım, lejiyon Romanın bulundufuna inanmaktadır. 
~suzluklar ve bilfiil Tunustaki İtal- askerlerine ne dereceye kadar bel bağla- Başmüfti yazısında ıöyle dernekte idi: 

ran halkının fazlalığı nazan itıbara a - nabilir. cSizin bütün 1\ınus vatanseverlerini 
ı;mak lcab eder. Sonra, Fransadan, Afrikaya gönderile- toplayıp, kat'f bir hareket fikrile ülltenin 

hlr ran~ ba§Veldll Daladye, her hangi cek olan asker ve malzemenin uğrıya - menfaati için bir cephe teşkil etmek ıs _ 

11 
faşıst harbinin Afrikada patlıyacağı- cııgı tehlikeleri ve Fransa ana vatan or- tediğiniz haberi, bize yetişti. Tunusluları 

• inanmakla tanllllDl§tır. dusunun vaziyetini nazarı itibara almnk .bir araya getirip onları birbirlerine kar-
.. .Al icab eder. Hem, bugt.inkü Fransada as - de§ yapmak hususundaki faaliyetlerin, 
1 WU wısolininin ortaya attığı Tunus kere alınacak olan işçi askerler, Afrika:ia yegAne maksadının Tunusu kurtarmak 
ttl meselesinin halli iki tekilde mil- harbetmeğe bakalım ne dereceye 'kadar oldutunu bi!lyoruz.> 

ea edilebWrı hazırdırlar? (Devamı U tnd ıa'Jlfada) 

Sa • ~ 

Milletler Cemiyetinin 
yeni modern binası 

* .. 'f. 
Eıkidan Milletler Cemiyeti lıendinne layılı bir binaya aahib değil, 
diyorduk. Bugün modern bir Milletler Cemiyeti bincuı var. F alıat 

hu binaya layılı bir Milfetler Cemiyetinin mevcudiyetini 
iddia edebilir miy~? 

Cenenede Hille&ler Cemf7eü için teftalld• modern ltlr Maa ,.apıldılı Te lçtimalann 
artık .... binada ,.apılcblı m.alimdu. Yakan dUI resim k ..cı .. ltlnalLlll umumi 

TUIJ'e&IDI ıWerlJw • 

Z17a w .. bM"••H ... ~ •J.ıan.11 .._.. ı.aru. Ar-•Ne uloaı . 
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Kunduracı Saim 
Kunduracı Şerafeddin 

Döşemeci T. JIUltafa 
Koltukçu Alleddln 
Kunduracı İbrahim 
Kilim satıCUP Arjak 

Kahveci Mehmed O. Hamit 
Kunduracı İsamil O. Nureddin 

• Ahmed • 
Birahane İbrahim O. Memduh 

K&leled Arebi 
Bakkal Agop O. Akribol 
Kunioracı Agop O. Firangill 
Terlikçi Ahmed 
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• 270 • • 50 Tornacı Ali Rıza • 
• 268 • • 45/2 Foto Apmtol • 
• 278 • • 41 Kunduracı Panayot • 
• 279 • Huanpqa 48 Manav HW'fl4 O. Belıza& • 
• ~2 • • 83 Kuab Huuı ().; Sadık • 
• 249 > • 47 Berber Mebmed Fevzi • 
• 304 • 10 Bakkal Mılırdıç Ohanne. • 
• 41 207 Aktar, Baki • 

• 36 • • 120 Güref-IWI l'ehml ve Hilleyln • 
• 34 • • 102 Kahveci 1-ıI O. Mehmed • 
• 77 Camcı ali Vezneciler 130 Kahveci HQaeytn O. İbrahim • 
• 38 Emin Nureddin Şehzade' 100 Marangoz Mustafa O. Niyazi • 

(Devamı 13 Uncu Ayfadil ) 

Vergtsl 
IJra K. 

1 Fotoğraf tahlilleri~ 
108 

' 
75 

" 
Kafasile çahşan bir tip j Cömerd olması beklenen bir tiJ 

Ha11dorpa· SuıısJırhk--

1 
M 
83 

l:s 
20 
28 

18 

fıll Uıeıh&den Fala- tan Nu.ri a ka • E 
92 ri de fotografıfUff nılc:teritda tahUZi • 
ao tahlilim iıtiılor: "' Vtiılor: 
44 Dürüst bir tip. M u v a t f a k i-
5'1 Kafasile çalqınak.. yetin temel direk 
91 ta muvaffak ola • )erinden sayılaa 
61 bileceji hissini intizam kayıd.la • 
1 veriyor. Giyinlf nnın ihmal edil • 

59 tarzında bir hu - memesi JAzımdır. 

24 ausiyet vardır. Ba- Menfaatlerini da-
5 

34 
00 
00 
70 
22 
40 

13 zı halleri arkadqlan tarafından tenıdd iJhNklı göstereceği c&nerdlfk 
18 edilmek Jsten1ne de bir münakqa mev- muhit yapmasına yanyabilir. 
26 zuu olmpktan uzaktır. • 

8 
13 
8 

18 
2 

10 
12 

11 
2 

14 
17 
1 
'I 

• 38 
47 
28 
9 Sevimli bir yavru 

25 Güldarm im • 
42 zaıile · bu küçi11f 
53 JICIVTU kanıkteri • 
:so nm tahlilini iltf .. 
18 
34 Cana yakın bil 
31 yavru. Sevimli oı. 
21 muı gibi tabii bfı 
48 fmUyazla bayata 
fr1 gelmesi mazharl -
25 yet ifadesidir. 

Yaratıcı hamleler Japmuı 
beklenen bir tip 

Zonguldak
tan Mehmed iltik
baıtnı IOnıJIO'": 

Bulundutu işin 
faydalarlle kana. -
atkirlıluu birlet • 
tirdJll takdirde 
muanen kazan • 
C& dayanan bir ha
yata ballanmıı o
lur, Bunu genlı -

letmet matldb iM yaratıcı hamlelerde 
bulunmak llzmıdır. 

3 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kadın çoraplaıı hakk1nda Eskifehir belediyesinde 
bir toplantı yaplldı teftif 10 

İpekli kadın ooraplannın aatıamııtını te- Estdşehir {Hususi) - Mllfetttşter 
31 mln matsadlle bunlar hattında atandard tarafından belediyede tahldbt yapıl • 10 

12 
00 

nizamnamesi vtıcude getlrllmlf ft lınallt 
52 tasnif edllmlftL Bu tasn1tln b&rlclnde lpelı:- maktadır. Söylenildiğine göPe hafta ta 
98 il oorap lmall memnudur. Buna ratmen ba- till ruhsatiyeleri işinde yeldbıu 620 U· 

19 50 a fabrlkacılann bu tunU haı1c1nde baflı:a bulan ki b' ·· timal ..a .. 
16 10 enatda ucuz çorap bna.11 ıçtıı tefebbl1slude rayı es ır suııs meyya• 

bulundutlan ortaıa atılnuftır. na çıkarılmıştır . 
4 15 İktısad Velclletlntn lpetll eor&P tmalltı-

32 14 m taanıf ederek kullanılacak lpUJı:Jen Jı:adar 
28 18 enatım taJtn e7lemeainden m•knd, çtırü 

oorap lmallnln 6nline ıeçmet oldutund&n 

s 
6 

26 
14 

8 
5 
5 

14 
9 

9 

bu tetebbüsler &lAka ile taklb edllmlftlr. 
77 Veklletten gelen dlrettlf tbıerlne dQn Ç0:-
17 rab fabrlkatörlerl Ticaret Oduında, oda u-
32 muml kltlbl Cevad Ntzamlntn bqlı:anhl:Jn -
18 da toplanmlf}ardır. KonUfDl&lar oldukça ha 
'1-i raretll 1eçm.l4Ur. Pakat atandard ntza.mna-
~ 1&79t aar1h oldutundan ft taarlh edl-

10 len ftGl1ar hartclade lpeldl n nn, ipek -
82 ten çorap imali de mutlak surette menedll-
20 mlş bulunduğundan başka dfi.fiincelere ma-
97 bal olamıyacalı netlcealne Y&rllınıft,ır. İçti-

ma& lfUrak eden n lınalltın hemen J1lr.dt 
dotaamnı temall eden fabrllı:at6rler aJnl dtı-

31 ttlncede oldulı:larmı ~ylemlflerdlr. ÇtlnJı:t 
nJzamnamenln menettlll eoraplann tmaUnl 

'15 Jt.Pmak. bunlar ucm nlmetıa beraber ti -
rttt clna oıacatuıdan haltı tekrar sarara .,_ 

55 Jı:acaktır. 
n Bide ed1lea netice dtlıl ... TlcarM 0-

13 97 dall ıan.tındaD htll&d veuıetsne blldirU -

9 70 mlftlr. 

7 
6 
4 

H 88 
2 '14 

!8 20 

Yeni petrol antrepolan 
talimatnamesi 

130 32 otımrtıtıer tarafından huırlanaD J'9Dl 
1 33 petrol antrepoları tallmatnamell ba •Jlll 

1 32 n 8lnden itibaren ıatblt edllmele batl•na-
cattır. 

3 
45 Bu &allmatname llmana plen petrol, ben 

S M mı. muut. madeni Ja1 l1bl IDl.J'l mabl~t -
O '74 Jerln cOmrült muameleatııın llllmet, emnl -

10 80 ret ft sür'atle J&pıJmasını lstlhdaf eden re
ni btltihnlerl nıttn etmettedlr. Yeni taJI -
matname AT?Upa mevnatı 6nıet lWbu e -

• 47 
dilmek ft bu 1tle alüadar m01111aelerln 

18 mOtaıealan alınmak aurewe ricude ıetl -
75 rllmlfUr. Selv1burnunda Sotonl Vakum, Qu• 
80 bukluda Belediye ve Neft Sendltat, Kartal -

2 
13 
1 

' 1 
2 
1 
1 

28 
23 

1 
69 

'15 da Staua Romana tumpanyalanna ald r.n-
trepolar J&JUDda Silmrilt idareleri tefkll e-

3 dllmJftlr. Antrepolarda J&nsına kartı alı -
11 nan emnlJet tenlbatı da amaml bir muaıe-
13 neden pç1rllecet n noklanlar derhal lk -

83 mal edllecetur. 

Yeni tallmatnameJI tatbllı: edecek me -11 
murtar 1ç1n de J&Jı:mda Otbnrtllı:ler Batmtı-

37 dlrlottlnde bunal bir tun açılacaktır. 

• 40 Bir ıhllksızhk faciası 
14 80 

Boyabada yanm saat mesafede O. -
'it lO mancık köyünde pek vahşiyane bir cina-

8 
40 

yet l§lemniştir. Kadir oğlu Osman adın-
34 

79 
da biri oğullan Ramazan ile Halile ayni 

17 31 köyden Alinin kızlarını alınııtır. Bundan 
29 19 

sonra gelinlerinin anası ve kız kardefleri 38 27 
ile münasebette bulunmata baflamıştır. 

G8 9'1 Bu münasebetten de Havvadan bir erkek 
9 8 çocuk doğmuıtur. 

61 85 
18 99 Osman ile Havva münasebetlerinin 

1 8 yilz karasını ortadan kaldırmağı kurarak 

10 44 
bir gün gizlice çocuğu boğmuılar ve kaz-

12 88 dıklan bir çukura gömmüşlerdir. Zaten 
anası ile Osmanın münasebetinden Jiib

: 
96 

belenen otlu bu meseleyi Cumhuriyet 
48 

müddelumumtlilfne haber vermlf ve Os-ı 
man ile Havva yakalaıım1flardır. 

Fırat taştı 
Kemaliye (Hususi) - Fırat suyu CO.

MUf ve Sıvas - Erzurum demiryoluna afcl 
bazı servis köprülerini su götürmUttüf• 
Her tarafa yağan bereketli yalmurlal' 

çiftçiyi sevindirmektedir. 

Ankara Borsası kapanış 
Hatları 18 - 4- 1938 
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19 Nisan BOR POS'l'A 

Memlekette yeniden 
büyük şeker 

fabrikaları kurulacak 

Kudüste gene 
kanlı hadiseler oldu 
Bir çarpışma neticesinde 

elli kişi öldü 

Birbirlerine meydan 
okuyan pehlivanlar 

(BCl§ta.rafı ı inci sayfada) Bu takririnde Ordu meb'usu ilan mak -
nun layihasını müzakere etmiştir. sadile çıkan kataloğ ve tarife kitabları 

Bu kanunun hükümlerine göre, 2294 müstesna kalmak üzere telif ve tercüme 
ıayılı kanunun birinci maddesi ile veri- olan ilmi ve edebi kitabların tarif..'! t::l
len salahiyete istinaden: zilinden istifade etmesini istiyordu. Bud-

a - Gazetelerin ve Maarif Vekaleti ta-' ce encümeni mazbata muharriri Raif 
rafından resın1 kitab listec;ine idhal edi- Karadeniz Ahmed İhsanın verdiği takri
len mekteb kitablarının basılmasına mah- rin maddeye bir ilave mahiyetinde bu -
8Us kağıdlar ile diğer nevi kağıdların, lunduğunu, halbuki maddenin hüku -

b - Kömür yakan vesait beynelmilel metin haiz olduğu salfilıiyete dayanarak 
5ergisi münasebetile getirilen eşyanın, almış olduğu bazı tedbirlerin tatbikin -

c - Küp şeker ambalajında kullanıl- den ibaret buh~nduğunu soylemiştir. Ne
ınak üzere Türkiye şeker fabrikaları a - ticede Ahmed Ihsanın takriri nazarı iti
nonim şirketi tarafından idhal edilen ke- bara alınmamıştır. 
restelerin, Hatiblerin bu mütalealarını takiben 

d - Matbuat umum müdürlüğü tara - Başvekil Celal Bayar kürsüye gelerek 
fından Alrnanyada bastırılan cFotoğraflı izahat vermiştir. Bu izahatı müteakib ka
Türkiye• adlı albümden memleket dahi- nun layihası reye konularak kabul edil
linde tevzi edilmek üzere getirilecek miştir. 

Kudüs 18 (A.A.) - Paskalya günü 
burada kanlı hadiseler cereyan etmiş -
tir. Mezkur mıntakada vuku bulan bir 
çarpışma esnasında elli kişi ölmüştür. 
Akşam Kudüsün yahudi mahallesinrle 
bir bomba patlamış ve bir ihtiyar öl -
müştür. 

Hayfada bir arab kahvesinde de bir 
bomba patlıyarak müşterilerden biri -
ni öldürmüş ve yoldan geçen sekiz ki
şiyi yaralamıştır. Portakal toplama za
manına tesadüf eden karışıklıklann va 
hamet kesbetmesinden korkulmakta -
dır. Bununla beraber bu ayın sonunda 
yeni bir Kraliyet komisyonu buraya 
geldiği zaman vaziyette bir gevşeklik 
hasıl olacağı ümid edilmektedir. 

işinden ç,karılan bir adam 
ekspresi yoldan çıkardı 

5000 adedinin, Gene bugünkü toplantıda Türk g:ıyri Cezayir 1 8(A.A.) - Oran'dan gel-
e _ Orman çiftliği bira fabrikası için mübadillerine tahsis edilen malların ver- mekte olan Oran - Cezayir ekspresi 

bir defaya mahsus olmak üzere getirile- gilerine ve iskan kanun layihasına b\r 1 Attafs istasyonuna iki kilometre mesa
cek bira şişelerinin, ~adde ilavesine dair kanun layihalarile 1 fede yoldan çıkmıştır. Lokomotif hat -

f _ Hariçten idhal edilecek şekerlerin. Izmir telefon tesisatının satın alınması tın üstüne devrilmiş ve yataklı vagon
Gümrük resimleri hakkıııda İcra Ve - hakkındaki kanunlar müzakere ve k.ahul lar fürgonun üstüne yıkılmıştır. 

killeri heyetince muhtelif tarihlerde a - edilmiştir. Kaza neticesinde beş yolcu ölmüş ve 
hnmış olan kararların tasdiki ister.il - Büyük Millet Meclisi çarşamba günü üçü ağır olmak üzere 12 yolcu yaralan-
ınekte idi. toplanacaktır. mıştır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Ali bana meydan oku.muş. 

Kara Ali Dinarlı Mehmcde bcnzel".'ez. 
O, iyi bir pehlivandır. Benimle giıreşmek 
istemek te hakkıdır. Çünkü o, Türlnye 
şampiyonluğunu kazar& kaybetm!şti. Ben, 
bugün onu hakir görmüyC"ıum. Onunla 
istediği tarihte, istediği y~rde güreşi. ~ 

riz. Ya o kazanır, ya ben kazanı>:ım Fa
kat onun, bana meydatı c,kumasına bir 
mana veremedim. Çünkü f.mdiye kadar 
ne o beni davet etmişti. ne de ben on'Jr.la 
güreşmekten çekinmiştirn. Bu • tib~rla, 

gazeteler vasıtasile meydan okuyup da, 
beni korkmuş, kaçmış yib; göstermiye 
hiç hakkı yoktu. 

Sonra bir mesele daha ,,~r: Himmet 
pehlivan da, diğer bazı pehlivanlar da gü
reşmek arzusunda imisler 

Ben, cTürkiye şampivcnu, sıfatına res
men sahib bulunduğum içir •• b•1 pehli
vanların her birile arı ayrı güreştlıive 
mecbur değilim. Onlar, biı lirlerıle l:a -
pışsınlar, ve kazanacak olan perJivanla 
ben güreşeyim., 

* Mülayimin telgrafı ,t;ı f1ı: 

c- Şimdi, Brendizi.iet. hareket etmek 
üzereyim. İki gün sonr:ı !~·.mbu1cfo ola 
cağını. Yapılacak olan gilre~ıerde , betı de 
hakkımı korumak istcrım . Bu 1 E.kkımın 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde Başvekilin izahatı Kaza, geçende hizmetinden çıkarı - tınutulmamasını rica 1;.:d<>ri!"'i :> 

söz alan Hüsnü Kitabçı -Muğla- gazete, B. M. Meclisinin bugünkü toplantı - lan bir şimendifer memurunun kas - * 
nıecmua ve mekteb kitablan için kul!a - sında bazı maddelerin gümrük resimL~ri den makası bozması yüzünden vuku Tekirdağlının mektutmna, ve Mülayi-
rıılacak kağıdlardan alınan gümrük res- hakkında hükumetçe alınan kararların bulmuştur. Mücrim tevkil edilmiştir. min telgrafına inanm:ılr !azım gehr;;e, 
JJıinin tenziline dair kararnamenin çek tasdik edilmelerine aid kanunun müza - ---·--·-.. ·---·--··-·--·-- iki pehlivanımızın da hup,un . nihc..yet ya
Yerinde oldug·unu takdirle kaydederek keresi vesilesile bazı hatibler tarafın - 1 k · v rın burada olmaları laAt.ı""'. Eg·er bu tah-va isini nazarı itibara alına istiyoruz. e '" 
bu tenzilin diğer kitab kağıdlanna da dan ileri sürülmüş olan mütalealara karM daha çok 0 sahayı tedkik ihtiyacı vardtt. minim doğru çıkarsa huı:;t;ı veva y~rın 
teşrnıl edılmesinin memleket içinde geniş şılık olarak Başvekil Celfil Bayar aşağı- Çünkü memleketimizin garb kısımların- cnlarla da konuşacağıP". VP. l:onu%uk'a _ 
lnikyasta kültür yayımına yardım ede - daki izahatı vermiştir: da esasen şeker sanayiinin muvaffak.i _ rımı yazacağım. 
Ceğini söylemiştir. - Arkadaşlar, yetle kurulabileceği ve idare edilebile-

Hatib bundan sonra küp şeker amb.1 - İktısad Vekili arkadaşımız mezunen b · · ceği, kendiliğinden anlaşılmış, ugün ıçın 
lajı için dışarıdan idhal edHecek ker!?s - Avrupada bulunuyordu ve henüz bugün bir hakikat halindedir. Asıl mühim me-
teler hakkındaki kararnameye tema:; e- geldikleri için şimdi aramızda bulun - sele şarkta kurulacak sanayiin rantabl 
derek, böyle bir zaruretle karşılaşın~ ol- rnuyorlar. Muhterem meb'usun buradaki olup olmıyacağı keyfiyetidir. Eğer ted
ınanın üzücü bir §ey olmakla beraber ka- beyanatının, aid olduğu Vekalet namına kikatımız bizi, rantabl olmasa dahi mü
buı etrnemeğe imkan bulunmadığını söy- cevabsız kalmasını arzu etmediğim ~çin him bir zarara sokmıyacak neticeye gö-
lemiş ve bu tarz ihtiyaçlardan vareste ka- bir iki kelime ile kendilerine cevab ver- d 1 k l türürse, şarkın müsai o an mınta a a -
lımnaması içm tedbirler alınması temen- mek hevesine kapıldım. Bunda ayni za- rmda şeker fabrikası kurmak karar ve 
nisinde bulunmuc:tur. manda İktısad Vekiline vekfilet ettiği -

ıt azmindeyiz. 
Husnü Kitabcı gene bu münasebetle min de dahli tesiri vardır. Arkadaşları -

Mevcud istihsalatımızı istihlak mik -
şeker fabrikalarımızın bugünkü vaziyet- mızın burada izhar buyurdukları temen-
le.rile istihsal kabiliyetleri ve memleke - niyat hükumetin nazarından kaçmış olan darile mütevazin bir hale getirmek işine 
tin §eker ihtiyacı üzerinde durmuş, ha- şeyler değildir. Evvelemirde bu nokta ü- ayrıca programımızda yer vermek isti • 

yoruz. Bu suretle hem şarkta, hem ga:-h-
riçten getirilen şekerlerin gümrük res - zerinde tevakkuf etmek istiyorum. ,da memleketin yükselen şeker istihlak 
ıninin zarftan da alınması dalayısile tQr- Memlekette şekerin sarfiyatı şayanı 

mikdarile mütenasib bir istihsal ınikda
balarla getirilmesi yüzünden bir çok z:ı- memnuniyet bir surette inkişaf etmekte 
rarlar husule gelmekte bulunduğunu işa- ve istihlak mikdarı artmaktadır. Hariç- rını elde etmiye çalışacağız. Şeker istih
ret ederek gümrük tarifesinde yapılacak ten şeker idhaline mecburiyet hasıl o! - lak mikdarı ambalaj meselesi vesair alım 
Ufak bir tadilatla bu mahzurun önüne ge- masının sebebi yüksek heyetinizce ma - satımda müessir noktaların - eğer bun-

Dün, bu 
tinde olan 
tilin. 

O: 

* güreşleri t~nilı etmek nive -
pehlivan C!'"!ı~~le de ~örüş -

- Ben, dedi, bu güre~i:>ı in, bu pı.:zıır 

günü, Taksim stadyO'"Uncl:-ı yapJ.:ıb ıe -
ceğine kaniim. 
Aldığım mektublarcı tel ~~?flar'\ sözle-

re göre, bu r,azar günü b·.t ı.ehlivar..arın 
hepsi stady~mda bulu •. ; 'bı :f cekltr 

O takdirde, bizinı içrn )apıbbı'P"ck 
bir tek şey var: 

Spor: l 
Harbiye: 2 
Ziraat Enstitüsü: 1 

Bu dört pt?hlivan a.· ~.~::.ı';· kur'a çelC • 
mek ... Bu kur'a neticf',,,ıt!.,, ~a Kaı:ı. Ali 
ile Tekirdağlı Hüsey• . ., ya TekirrlağlJ 

Hüseyinle Himmet, v:;. IJi -r.rrıetle Kara 
Ali, ya Tekirdağlı ile ;..·:ulayim: ya l\fila• 
yim pehlivanla Hi·nm . ., phud d.ı Ka .. 
ra Ali ile Mülayim gii.tf~l--'lirler. 

- Tekird.ığlı ffmmc •• yPnebilir mı! 

-Bilmem? 
- Himmet Kara Aıi~-ı vc>nemez mi'! 
-Bilmem? 

- Tekirdağlı MillaJirr.ı de ye1 emeı. 
mi? 

- Belli olmaz. 
- Ya Mülayim Hi:nm('tl'?, 
- O da bilinme"?! 

- Kara Ali Mülav :ni~ 

- Kara Alinin ne hal~h· ohluğun11 bil-' 
mi yorum. 

- Kara Ali Tekirıl ıP'ı ;ü eşi n · ne• 
tice verir dersin? 

- Hele o hiç belli oım.ız: .. 

Suallerime bu meş:<.t"H ı::Vbbları sıra!;• 
yan muhatabım, bakl~ları • .rıda ok.ıduğu 

hayreti gidermek içrn izamıt veriyor Ve 
beni, gerek Himmet pehlıve:ıın, gereW 
Mülayim pehlivanın, gcreK Tekirdı:ığlı • 
nın, gerek Kara Alini!l buıwnkü kuvvet
leri ve kıymetleri h'ik~ında l·at'i hır fi • 
kir sahibi bulunmadığımıza inanc:ırdığ:a 

ıçin, tahn;ı..in irokan'>l'lllpını bm de k::.bul 
ediyorum. 

Ve kendi kendime soruy<•rum: 
- Acaba Tekirdağlı, i.i:ıvanmı mu .. 

hafaza edebilecek ır.ı? Yoksa K9ra Ali1 

bu ünvana yeniden sah!b (ılacak mı? 
Sonra kafama iki isim d:ıh,1 takılıyor: 
- Ya Himmetle ?.1i.Hiyim? Onları ta• 

mamen yabana atrrnya imkan var ml'! 

O iki suale cevab veremeyinre ve Hım. 
metle Mülayimi de <amarr.en yaban:ı ata• 
mayınca, önümüzdeki pazarı beklemek· 
ten başka çare bulamıyor~' 

İnsan, neticesini tahmin ed::-me1iğ1 ha• 
diseleri beklerken, dana büy~k bir heye• 
can duyuyor. 

Dört tane ayni ayarda pehlivanın ka· 
pışacakları gün de, şüph~ yok ki hepi • 
mizi bu derece heyecanlandıracak kadaıı 
sayılı bir gün olacak! 

Naci Sadullah 

Şehir işleri : 
Maslak sırtları 
Çam ormanı olacak 

'"l b ı· d ş k f' t t kd. dild'ğ. lar varsa - değiştirilmesi ırzu edilen şcy-
111 e ileceğini kaydeylemiştir. um ur. e ere ıa a ır e 1 ı zaman Ankara (Hususi) - Yüksek mektebler a- Büyükdere fidanlıg·mın müdürü İb~ 

0 " •• K·t b kararnameler ara malı'yet fı'atları fabrikaların maıı·yet he- lerdir ve bittabi alakadar vekaletçe ve 
.nusnu ı a cı gene - bl alakadarlarca nazarı itibara alınacaktır. rası bölge maçlarına bu hafta da Ankara - rahim fidanlıklarda tedkikat yapma:ıt 

ıında bulunan matbuat umum müdi.!rhi- sa arı, temettü ve vergiler kül halinde gücü sahasında devam edildi. Saat 16 da ve · 
lü tarafından memleketimizi tanıttır - mütalea edilerek bugünkü maktu fiat Ümid ederim ki, heyeti umumiyeyi, bu- hakem Bay Ibrahimln idaresinde başlıyan ü~ere. Avrupada .~ul~nmaktadır. I?ra • 
JJıak için tertib edilen ve haricte bastın- rnikdarına vanlmıştır. Bu esas muhafa- rada söz söyliyen hatib arkadaşlarımızı oyun 2 - ı Harbiye mektebinin galibiyetile .hun Istanbb~la dohndukten sonra fıdan-
ı Za edı·11·yor. Bu esas muhafaza edı"lı'rken memnun edecek bir neticeye vanlır. neticelendi. lığa yeni ır vec e verHecektir. Evve· arak memlekete idhal olunan cFotoğraflı 
Türkıye> albümlerinin gümrük resi'llle- fabrikalar aleyhinde tebarüz eden bazı Kağıd meselesine gelince, bunun için de Takımı~~ ;~:;a~ -~nstitüsü: SaHihaddin, la bu hususta bir pr9je hazırlanacak ve 

1 d F b l'ktısad Vekilının· . vekili' olmak sıfat ve Enver, Sala a • u fil, Semih, Sadi, Sa - ona göre faaliyete geçilecektir. 
tine aid kararnameye de temas ederek nokta ar var ır. a rikalar aleyhinde d <.!- di, Nahid, Taceddin, Sedad, Sabih, Orhan. 
ınatbuat umum müdürlüğünü bu eserin- dim, mesela kendilerinin de temas bu- .şerefile size hitab etmek isterim. Fahri- Harbiye: Şemsi, Eyüb, Nedim, Turhan, Fıdanlığın bulunduğu sahadan Mas-
den dolayı takdire şayan gördüğünü söy- yurdukları veçhile, pancar fiatlannm J<alar kurulduğu zaman Iaakal üç sene Muzaffer, Hicabi, Cihad, Kadir, Mürtaza, Iağa kadar irntidad eden yolun iki ta• 
L h l. ·kd · t'd· E b. t .. b d · g · · I B d Süleyman, Fazıl. rafındaki daQ: eteklerinin bir orman ha ~ı:niş ve demiştir ki: a ı, mı ar ve vazıye ı ır. evvelce p::ın- ır ecru e evresı eçırır er. u a mev- İlk dakikalar seri ve mütevazin geçti, bu ~ 

- Bu te ebbüslerin tevali etmesi. şa- car fiatları diğer mahsullerimizin fi:ıHa- cud personelin, mütehassısların, amele- arada Zlraatlller bir korner fırsatı katırdı • line sokul~ası için .me?ruti) et zama .. 
Yanı arzudur. Ancak bunun kendi vası~ rına nazaran, mesela buğdaya naz:nn:ı, nin ve müessesenin meı leketin şeraitine lar. Zaman, zaman iki kale de sıkışıyor, iki nında faalıyete geçılmış, Enver paşa 
talarımızla , kendi varlıklarımızla temi- daha çok eh-erişli idi. Ve hatta denile _ adapte olması içindir. Ekseriya bir mem- taraf muhacimleri tereddüdleri yüzünden 1 tarafından buralara çam fidanları di~ 
lli, memnuni'-etimizi bir kat daha arttı- bilir ki, en iyi fiatla alman mahsulleri - lekette bir fabrika açıldığı zaman, muhakkak golleri kaçırıyorlar. İlk goliı Zi- kilmişti . 

.1 raatliler on altıncı dakikada yaptılar, Na -
racaktır. mizden biri pancar idi. Fakat son zama•1- ilk üç sene kar beklememek Jazımdır. hid, Sedaddan aldığı pasla takımının llk ve Fidanlık bu sahayı genişletecek, 

Mugla m b'usu hariçten idhal olunan larda toprak mahsullerimizin yüksclnıiş Normal olan budur. Eğer fabrika k•J _ son goliiniı attı. Harbiyeliler bu gole otu - Maslağa kadar bu sahadaki dağ etek • 
bira "'ış· eleri münasebetile de bira istihıa- 1 olması pancar zürraı üzerinde eskisi gi- • k" d k 1 zuncu dakikada mukabele ederek ı - ı be - !erini çamlık haline koyacaktır. Mas .. 
ı,.,_ :w ruldugu zaman ar e ece 0 ursa, ano~- rabere vaziyete geldiler ve devre böylece 
~ın artmasını temin için bundan alı - bi cazip bir trsir yapmamıya başladı. Şe- mal telakki olunabilir. Bizim kağıd fa!>rı- bitti. laktan Bi.iyükdereye inenler çamlar a-
llan resimlerin indirilmesinin faydah o- ker şirketi bunun üzerinde tevakku! et- kamız bu şerait hilafında olarak ilk sene- ikinci devrede oyun birinci devredeki o- rasından geçecek, Boğazdan vapurla 
lacağı noktası üzerinde de durmuş ve ge- miye ve tedkikat yapmıya başlamıştır. sinde kar t.emin ederek bizi memnun et- yundan daha zevkli oldu. İki taraf da ga - girenler yamaçları çamlarla bezcnmış 
ne hariçten idhal olunacak küp ve toz şe- İstihsal meselesine gelince, fabrikala - miştir. Kağıd maliyet fiatlarımız hiç el- libiyet golünü atmak .için çok çalıştılar. Fır- göreceklerd'r. Faaliyete yakında geçi4 
kerıer resimlerinde yapılan tenzilat ve- rın istihsalatını arttırmak. müstehlik ilı _ il . . d d. A 1 sattan istifade etmesıni bilen Harbiye for - lecektir. 

mazsa Avrupa e yanı sevıye e ır. sı vetlerl bir gol çıkararak oyunu 2 - l galib 
•ilesile de memleket şeker ibtiyaomın tiyaclarına cevab verebilmek im,{anı müşkül olan mesele bütün dünyada kfı- bitirdiler. Şimdiki halde Ziraat ve Harbiye-
Rene memleket içinden temini için alm - mevcud iken, Avrupadan memleketinu- ğıd fiatlarının yükselmesidir, ki, bu ela nln birer mağlubiyetleri vardır. 
ll'lası icab eden tedbirlere aid düşüncele- ze ilanihaye velev kısmen olsun ~eker k. d ddeı· ı·ptidaiyesinden olan SPl- Yüksek mektebler arası bölge kupası maç 
Ji 0 dh ı d t k h · b. · · · agı ın ma - d Mill. ki H ıru ni izah eylemiştir. ı a ine evam e me ıç ırımızın a~zu d h b .. . de larında en on e ye ve u k Fakültesi 

1'-. • b k yf' tt• lüloz ayni zaman a ar sanay.ıının. gelmektedir. Ayın otuzunda karşılaşacak btı c.ıüsnü Kitabcıdan sonra Ahmed Ih - etmiycceği ir e ıye ır. · ı d il ı maddei iptidaiyesı o masın an erı ge • iki takımın oyunu şampiyona üzerine mü _ 
Ban Toksöz (Ordu) söz almış ve Hüsr.ü Şu halde şeker sanayiinden beklenen mektedir. Muhtaç olduğumu-z kağıd ihti- essir olnbllecek mahiyettedir. Dl/ter taraf _ 
kHabcının kağıdların pahalı olduğu hak- menfaatlerden biri zürraımıza fayda ver- f b "k kurulurken hesah el - tan aynı gün karşılaşan Ticaret Lisesi ve 
k d • kt' İk" .. d 1 k t' . d yacımızı a rı a 
ın aki fikrine iştirak ettiğini ilmı \'€· me ır. ·mcısı e, meme e ımız e mo- m1 k 1. k ı İnşaat Usta mektebi takımları güzel bir 0 _ 

edebi eserlerin gittikçe azalm~kta o!du- dcrn ziraati tamim ve tevsi işine vas1ta mişti.k'. Fak~: me vil~ e .1~ ~uay~e; a ı- yun oynamışlar ve neticede ı - ı berabere 
.ı;... l kt B" l ld v g·· l 1 telerını ve dıger ne erının epsın nıem- kalmışlardır. gunu ıöyliyerek ilave etmiştir oma ır. oy e o uguna ore, mem.c - k . . h"d· 1 . . · · · · · · ı lekette istihsal etme ıçın a ıse erın ıc-

- Ben bu san'at içinde elli senedır bu- ketı.mız dahılinde bunun e emanlan mev- . . . zl tılm d _ 
l ld - ·· A d banle ve bızım arzumu a a 1§ a ım unuyorum, doğrusunu söyliyeyim, şim- cud o uguna gore vrupa an gelecek 
diye kadar ilmin ve edebiyatın bu kadar şekerin idhaline sed çekmek bizim için lar da vardır. • . _ 
ileri kaldığını görmedim desem yeridir. zaruridir, fakat şekli hazırlamak şartile. ..Elimiz~~ ~evcud kağıd fab~ıkasını bu
l3unun da başlıca saiki kağıdın pahalı o!- Şirketin yeniden sermaye bularak ve yutmek ı~n ınşaa~ deva medıyoruz. Se~-
ltıasıdır. koyduğu sermayenin emniyet altına gir _ Iüloz fabnka~ .~şasma da dev~ e~~-

Ziya Gevher Etili (Çanakkale): diğini gördükten sonra memleketimizin liyor. Bunlar bıttıği zaman aradaki mu-
.f 1 · d 'd b" ··k nakaşaya meydan kalmıyacak ve memle--Senin bastığın eserler artık okun - muh telı yer erın e yem en uyu şe- . . . . .. . . 

1 !nuyor. ker fabrikaları kurmak lazımdır. .k.etı~ ı_htıya:~e ~~te~a~~ olara~v~u ış.e-
Ahıned İh ·· ·· d l b + v Şeker şirketi bu vazife ile tavzif eıfü. rı yurutecegız. Çunkü ışın teknıgınde ve san sozune evam a as.1gı . ff k. t k d. · · ··• 

eserlerin satılmakta olduğunu, hatta .µıiştir ve kendilerine hükfunet namına hesablarında muva a ıye en ısını gos 

----'bıe,.._\'_,ClJ..__d_un_un __ k_a_ı_m_a_d_ıg_v ı_c_ev_a_b_ı_n_ı_v_e_r_n_1i_ş...ı. ı...y_a_r_d..,.ım __ d_a_v_a_a_o_ı~u .. _nm_u,..ş_tu_r_· . ......_Ş~ek_e_r_s ... !ln_....a _-_._t_e~rm.o%.İŞUiİtı:irll. 11-JD.UJ[UliiUL~·bA rptfu_ • 

Seliın Tezcan 

Fener - Galatasaray maçı 
oynanacak mı ? 

Fenerbahçe - Galatasaray maçının bu 
hafta yapılıp yapılmıyacağı henüz belli de
~lldlr. Dün akşama kadar Merkezi Umumi -
den bir tebliğ gönderilmemiştir. Fakat a -
lflkadarlar maçın oynanabileceği f1ltrinl mü
dafaa etmektedirler. 
----·---------------·-· .. __ 

Çocuklar için 
T&tan içindir. 

yapılan fedakirhklar 

Tunusda alınan tedbirler 
hafifletiliyor 

Tunus 18 (A.A.) - Neşredilen bir teb
liğde vaziyette hasıl olan sükunet nazan 
itibara alınarak yarından itibaren gün
düz ve gece seyrüseferin serbestçe yapıl
masına müsaade edilmesine karar veril· 
miştir. Altı kişiden fazla grupların top
lanması memnuiyeti ipka edilmiştir. 

Yeni bir hakem daha 
kazam yor uz 

Bu sene Galatasaray - Güneş maçını ida
re eden Feridun Kılıç tekrar imtihana glr -
miştlr. Nizamname maddeleri üzerinden so· 
rulan meselelere tahriri cevab vermiştir. İm 
tihan evrakı Ankaraya Merkezi Umumiye 
gönderilmiştir. Orada tedkikden sonra ken· 
disine lisans verilecektir. Bu sureU9 ,..ı '* 
hakem Qaba ~~ &1111 Mfır 



12 Sayfa 
Lt 

Yazan: 
Jeiım Zozull 

• Fabrikanın klübünde blrçok insan top-1 
lanmıştı.. toplantı büyüktü.. insanlar 
çoktu.. her tarafa resimler ve bayrakla?' 
a,)ılmıştı .. insanlar o kadar kalabalıktı ki 
rtalonun sonunda insan yüzleri adeta bir· 
bmne karışmış gibi idi .• 

Muhim bir mesele müzakere ediliyor
du 

Fabrikada şimdiye kadar böyle mühim 
bir toplantı olmamıştı .. 
Rıyaset divanında bulunanlardan iki 

kışı, gene riyaset divanında oturan bir 
kıza dikkat ettiler .. bunlar, kızın sajında 
v olunda oturan iki kişi idi .. 

Kız, ideta bir hummaya, bir sıtmaya 
tutulmuş gibi titriyordu .. heyecanıru tut
mak isteyişine rağmen bembeyaz kesilen 
dudakları ayan beyan titriyordu. O bir 
turlu heyecanını yenemiyordu.. çenesi 
t trıyordu; ufak bir iki kağıd tutan elle-

t tıtriyordu .. 

SON POSTA 

DEFA 
Rusçadan çeviren: 

B. Alaz 

' 
Rıyaset divanı kalabalıktı .. herkeı ııkı- - tık defa., ak tüfa. .. B6yle bilyilk bfr toplantıda ilk defa. oZ4nık BOZ ı6ylüyorom. 

fık oturuyordu.. oradakilerden birlJinfn 
1 

ağı tesadüfen kızın bacağına deldi... Nihayet genç ku konuşmala bafladı.. kaç dakika çırpındı durdu. Komsuları 
Kızın bacağı ve bütün vücudü titriyordu. Berrak bir aeı bütün salonu kaplıyor- gıpta ile ona bakıyorlardı .. 

N"ısan 19 
.::Z.--=;.=::=..====:::....;_~~;;....::=====::=================~==-========-=~ 

Eskişehir 
(Baştarafı l ind sayfada) 

selmeğe başlamıştır. Gece saat 12 de 
su kenarındaki evlerinde oturanlar he
yecana düşmeğe başlamışlardır. Bir a
ralık su daha fazla yükselmiştir. Halk 
evlerindeki eşyalarını toplamağa l:>aş -
lamışlar ve sabaha kadar uykusuz kal
mışlardır. 

Saıbah olunca bir çok kimseler ev
lerinin su içinde 'kaldığını görm~ ve 
dışan çıkamamışlardır. Su kenarında -
lki evlerin birer adacık halini aldığı ve 
suyun iki metre yükseldiği müşahede 
edilmiştir. 

Şehrin ortasından geçen su Ağapı -
nar istasyonu civarındaki köprüleri de 
basmıştır ve gittikçe yükselmektedir. 

Vali Kadri tedbir alan alakadar mew 
murların başında bulunmaktadır. • 

Şehrin ortasında Köprübaşındaki 
dükkanların bodrumuna sular hücum 
etmiştir. İnsanca zayiat yoktur. 

Eskişehir 18 (Husust) - Sabaha 
karşı ikide Gökçekısıktan öğrendiğime 
göre sular yavaş yavaş inmeğe başla
mıştır. Su kenarında oturanlar evleri
ni korkularından terketınişlerdir. Bü -
tün bahçeler su altındadır. Eskişehir -

su altında 
den geçen sular, Ağapınar çayırlıklR • 
rını tamamen basmıştır. 

İtfaiyenin bütün arabaları su ba • 
san rnıntakaları dolaşmaktadır. Köp -
rübaşındaki mağazalara el'an su gir • 
mekte devam ediyor. Mülhakattan al· 
dığım haberlere göre nütusca zayiat 
yoktur. 

Gayrimübadillerln 
Derdi artık sona eriyor 

(Baş tarafı l (nci .ayfada) 

ler cemiyetinden meb'uslara ge'ed 
mektublara temas etmiş ve hükfıme • 
tin mağduriyet iddia eden bu vatan • 
daşların mağduriyetlerini bertaraf et
mek üzere neler düşünmekte olduğu • 
nu Maliye Vekilinden sormuştur. Ma • 
liye Vekili Fuad Ağralı kürsüye gele • 
rek şu kısa izahatı vermiştir: 

- Gayrimübadil meselesinin esaslı 
surette halli için hükfunetçe teşebbüs· 
de bulunulmaktadır. Yakında jkmal 
edileceğini tahmin ediyorum. 

«Teşekkür ederiz! Allah razı olsun• 
sesleri. 

Profesör Pittar'ın beyanatı 
Nihayet komşusu sordu: du.. ıöylediği ,eyler, kendine hlkim bir O, ağır ağır nefea &lıyordu .. 
- Kuzum size ne oluyor?. Hasta mıaı- insanın sözleri idi. Sözlerinde birçok ra- Kom~ul~.rında"n bir tanesl: (Baştarafı l inci ıayfada.) Türkiyeden a)Tılmak, her zaman f-

nız? kamlar zikretmesine ratmen elinde tut- - Gordun mu .. f.fte, dedi, aferin ... Hı- gözümün önünde bulunan yüzlerce ve çin bir kederdir, fakat bunun sebebi 
Kız, sarı yüzünü delikanlıdan yana çe- makta olduğu klğıdlara bir defa bile ol- yecanl~na.calc ne vardı sa~ki?.. yüzlerce talebenin ciddiyeti, dikkati, yalnız bir çok dostlara veda etmek za· 

vırdi; görmiyen gözlerlle ona ·baktı. Sua- sun bakmadı.. . O, hıçbır ce~·ab vermedı .. sade yorgun alaka ve sempatisi pek ziyade .nazarı rureti değildir, belki bizim için Avru· 
lmı bile lAyıkile anlamamıştı.. Alkışlıyarak birkaç defa ıözünO. kesti- bır eda ile gülumsedi.. dikkatimi celbetti. Bu konferarulardan pada yegane olan ve nasıl tarif edece-

Ben mi? dedi, çıkıp söz söylemek ler .. o, her defasında kızardı .. kıpkırmızı Dinlendi .. uzun uzun dinlendi.. !bilhassa pek aziz bir hatıra saklıyo - ğimi bilemediğim bu muhitten ayrılıp 
m cburiyetindeyim de... oldu.. ileri dojru birkaç adım attı.. saç- Yüzü, büyük bir saadet ve bahtiyarlık rum. uzaklaşmak zaruretidir.• 

!arını du··zelttı.· parmaltl n d pırıltısı içinde vanarak bütüıi mevcudi- ç nk d -Peki, bundan ne çıkar?. · a nı avucun a J a aya a memleketin Şefi olan, Türkiyede kendimi bir ecnebi ad • 
- Heyecanlanıyorum... flk defa ıl5z sıkarak iki defa elini kaldırdı.. yetile dinlendi.. Mümtaz Devlet Adamı Atatürk tara - detmiyorum. Güzideler olduğu gibl 

söylıyeceğim de ... Burası çok kalabalık Sözünü, tıbla başladıtı gibi, berrak. - İlk defa ... dedi .. ilk defa ... Böyle bil- fından kabul edilmek gibi büyük bir köylüler de, lise direktörleri ve profe-
bir yer de... düzgün. ve açık olarak bitirdl. fakat, yük bir toplantıda ilk defa olarak söz söy- saadete nail olduk. Kendisinin memle- sör1eri olduğu gibi genç kızlar ve ta -
Dudaklarını kıstı.. fakat bundan bir geldifi gibi gene mecalaiz bir halde yeri- lüyorum.. ketine tealluk eden bütün ilmi iflere Jebeler de benim dostlanmdırlar. 

fayda çıkmadı .. bu dudaklar gene titre- ne gitti.. YAIUNK! HtİSILUIIZDA: karşı göstermekte olduğu ihtirulı ali- İstanbul, senden ayrıldığımdan d<>-
meğe başladılar.. Bir türlü yol bulamıyarak kızardı ve O kaya bir kere daha şahid olduk. ~ayı ağlıyorum, Anadolu, seni yakında 
Komşusu güldü: bozardı. nU S8YmİŞIİm Büyük Şef, gündelik ağır kaygular- görebilecek miyim?. 
- Bu kadar heyecanlanacak n e var Onu uzun uzun alkııladılar.. Muauez Tahsi'll Berkand la son derece meşgul olmakla beraber, 

sanki? .. dedL Böyle titremeğe utanmıyor Yol bulup yerine dönünceye kadar bir- Türk milletinin en eski menşeleri hak- Yeni paket gllmrfiğii talimatnametl 
musun?. Ne söylemek Uzım gelirse aöy- kında bizimle görüşmek li\tfünde bu • Posta ve gümrük idareleri tarafın • 
lerı:.ınizl. Olur biter .. bu kadar heyecan- ltalya, Tunusa 1 Tarihten sa .. ' alar lundu.. . . dan hazırlanan yeni paket gümrüğü ta· 
fanmak Adeta gülünç... ~ . a_l 4 Bu ıçtimada Bn. Afet, B. ŞükrQ Ka- limatnamesi Mayıs başından itibaren 

Aradan yirmi dakika kadar geçtikten aarrU% efmige mi (Baıtarafı 1 cncı ııaııfada) ya, B. Süreyya ve B . Esfendlyaroğ!u tecrübe mahiyetinde olmak Qzere İs • 
s nr toplantının reisi: Hazırlanıyor ? 1nsan bunları okuduktan sonra Bizan- hazır bulunuyorlardı. tanbulda tatbik edilecektir. Talimatna· 

Söz Şçepkin yoldaşmdır, dedi. (Baıtarafı 9 ııncu ıayfa.da sın daha altmıı üç ıene müddetle nasıl Vermek şeref~e n:?bahi olduğum me bir aylık tecrübeden sonra muva • 
Kız ayağa kalktı.. derin derin Jçtnl T unus, flmdi, ihmal edilmlt mey- olup ta tamamile çökmediğine, padişah- konfe~ans~ann, bır muddet sonra Ana: fık görüldüğü takdirde 1 Hazirandan 

çekti.. hitabet kürsüsüne doğru yürildü. lar tarafından zaptedilmediğine şaşıyor. dolu ıçlerıne yayılacak olan talebeyı itibaren bütün gümrüklerde tatbik e -

F k k . va, bal, madenleri ve aebıeleri b d ka a at ıirsüye kadar gidemedi.. kürs(l ile Fakat kabul etmelidir ki devletler de bl- ulun uklan yerlerde blettarlhe a - dilrneğe başlanacaktır. 
nyaset divanı arasında bir yerde durak- ile, tama edilecek bir lokmadır. lıin feci rer şahıs gibidirler ve hazan onları ayak- id araştırmaları teksif etmeğe tahrik 
ı dı. tarafı da bu ihmal ediliı:tir. t t ta b bl in x... d t ·k d "· · üınid ed · On • a u n se e er ÇO-.w tesa üflerdir. ve eşvı e ecegını erım.. • Avrupa gümrlllderinde tedldkat 
İncecik yüzü pırıl pırıldı .. imdad arar Tunus harbe &irerse, Fasın da ıtrece • lar bunu yapmakla pek canlı, pek faal 

glbı ilkönce riyaset divanına döndü .. ıon- jinf düşünmek zor bir ıey değildir. O za- Se ah vap lan 1.tanb l ve her an Reisicumhurun allka ve d:k Belçika ve İsviçre gümrüklerind• 
ra salona baktı.. man Fas cihetinde, İspanya zaferi biter rJ ur v u • katine mazhar olan Türk tarih cemi • tedkikat yapmak üzere bir müddet ev· 

Bu esnada salonda bir iey patlar glbt bitmez, boı kalacak olan Frankonun Al- gelmeden Mudanyaya ugrayacaklar yetinin kendisi için çizmit olduğu ga- vel Avrupaya gitmiş olan gümrük mü-
:Ju . bir fırtına kopar gibi oldu .. bu, al- manları, İtalyanları ve Faslıları çarpı - Bursaya seyyahların akınını ziya • yenin elde edilmesine kuvvetle yardım fettişlerinden Rahmi ve Hamid tedkik· 

kıştı. şacaktır. deleştirmek için Çanakkale Boğazın _ etmiş olacaklardır. !erini bitirerek dönmüşlerdir. 
O, başını omuzları arasına çekti ve •I· - dan giren seyyah vapurlarının evvelA Devlet Reisinin bu dikkat ve ihti - Hazirandan sonra Amerika güm · 

zını açtı .. alkışlar arttı ve kuvveUendt.. Dr. lhaan Sami ~ Mudanyaya uğramaları, Bursa gezil - marnı, henüz Türk milletinin çok eski rüklerinde de tedkikat yapmak üzere 
nıhayet diner gibi oldular.. Ö K S 0 R 0 K t UR U 8 U 1 dikten sonra İstanbula getirilmeleri te- mazisini örtmekte olan <Srtüleri yır - ~ç kişili!{ bir grup daha glSnderllecek • 

Genç kızın heyecanı, onun riyaset d1- ÔkaOrUk ve nefes darlığı, boğmac~ min edilecektir. tacaktır. tır. 
vanındaki komşularına da sirayet etmiş- ;e . klzamık OksOrükleri lçln pek Bu hususta acentalarla temaslar ya Bayan Pittard'ın beyanatı 1 H st l d b lmamD 
tı Şımdi onlar genç kıza bakmama~& ça- eaırli ilAçbr. Her eczanede ve ecza pılmaktadır. Seyahat programları bun- . a a ço~u a yar un • 
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• depolarında bulunur ~ d b kild t d'l dil kt' Bn. Pıttard da şu beyanatta bulun- kutlu vazifesidir. 
h ıyorlardı.. · ._. an sonra u şe e a ı e ece ır. t '---------------muş ur: 
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mcnedemiyordu. Münevver fakat orta 1 dolnştlrdı. Her şey için izahat verirken 
halli bir muhitte yetişmişti. Hayatında Celileye sokuluyordu. Genç kız birden
ilk defa böyle göz kamaştırıcı bir salon bire: 
görüyordu. Münir genç kızın tnütehay- - Sizin hanımefendiyi göremiyecek 
yir bakışlarını sezerek: miyim? -dedi-

- Ga1iba evim hoşunuza gitti? -diye Münir tuhaf tuhaf güldli: 
sordu~ - Ben bekarım! -yılışarak illve etti-

Celı1e kı~.ardı: .. Bu güzel kafese bir kanarya llzım de· 
Yazan 1 Nezihe Muhittin - - Çok guzel gl\le gule oturunuz. ğil mi Celile hanım? 

K 
="" - Birer likör aldıktan sonra size bil- K w ·· .. d b•- al fı··"· .. 

Ah, Şu Hayat! 
§ 

Münir kızın sofraya dik dik bakı • 
ş.ından anlıyarak hemen bir yalan uy· 
durdu: 

- O ahbabım şimdi telefon etmiş .. 
bugün gelemiyeceği için özilr dilemiş. 
İ11§81lah yakında bir gün .. 

Celile fena halde üzülmüştü. Birden· 
bire elini uzatarak: 

- Öyleyse bana da müsaade edin 'z 
de gideyim. -dedi-- apıyı şırrak diye yüzüme - Yorgun değilim efendim -dedi- t'' . d' . d k k ızcagızın yuzun en ıc ev i .... -

vurunca kul-ağımı deliğe uydur - rahatsız olmayınız, teşekkür ederim. un evı gez ıreyım .. 10nra a arşı ar- rarak önüne baktı. Eğer Münirin göz-
d.um. Mektub elinde merdıvenlerden Münir yavaşca takdim ettiği kolunu şıya ~emek yeriz olmaz dmı? lerine baksaydı muhakkak gene fid- Münir: 

ho 
~ Celıle şaşırdı ve arar ı: d tl .. kt"' :.._ Allah göstermesinl ~ye haykır· 

pıııya, Zllplıya çıkarken saka kuşu çekerek kızın acemiliğine gülümsedi... _ Fakat?!. e e urperece ı.. dı- Beni çok gücendirlrslniz. Oturunuz 
flb.n şarkı çağırıyordu. İçinden: - Ne fakatı? .. Korkuyor musunuz Şi?."~i yatak odasına girmişlerdi. beraber yemek yiyelim.. aonra ne ya-

Miınir heyecanlanarak sordu: - Ne de o1sa Paril görmemiş acemi, Celile hanım?.. M~ır: k d 
1 

dedi pacağımızı dilşünürüz. Varsın 0 olma· 
Acaba hangi şarkıyJ söylüyordu? toy! .. Yakında alı.ştırırım ... Hele bir ı- _ Hayır .. niçin korkayım? .. Galiba - ~te !ata o am. - -

Be ki bir mana çıkarırız. vucuma girsin! unuttunuz?! Bugün buraya öğle vakti Ce~ile fbır ?ekarın ya:.a~. oduına gir- sın da başkası olsun. Siz mademki il 
- Orasını pek çıkaramıyacağım.. Bu düşünceden sıyrılarak Celileye bana iş verecek bir dostunuzun gelece- ~~k istemedı. Kapının onunde arkasını sın da başkası olsun. Siz iş iatiyorsunuz. 

amma velakin cBana ne oldu da ben bi- sok'llldu: ğini yazmıştınız? donerek durdu. değil mi? 
lemem• ~arkısını çağırıyordu. Allah - cAnşanteyim• Celfüt hanımefendi, Münir bir kahkaha atarak: Münir ısrar ediyordu: - Evet! İş istiyorum! 
llem . ne büyük lütuf bu. _ Bak sahi! -dedi- tamamen unut _ - Rica ederim geliniz Celile hanım.. - Nasıl olsa size bir iş bulurum. 
Efendi ile uşak hasbıhale dalgın konu- Ce1ile kızardı: tum .. siz insanı unutkan yapıyorsunuz! şu yatak takımının eıi ancak Hidlvin - Fakat ben bugün başlamak isti • 
~r arken 'kapının çalındığını duyunca - Lütufu siz yapıyorsunuz.. benim Celileye gözlerini dikti. Genç kız ge- Bebekteki yalısında .lmif ve antika yordum . 

.. larındaki merasimi unutarak Ali gibi küçük bir kıza gösterdiğiniz bu il- ne ürperdi. bunlar.. Acı bir !kızgınlıkla sustu. Münir genq 
öne geçti. Merdivenlerden atlıyarak in- tifatın teşekkürü için söz bile bulamı- Likörler gelmişti. Celile dudaklarını Fakat Celile: kızı avundurmağa çalJ.fıyordu. 
diler. Münir nefes nefese uşağı kolun- yorum. dokundurduğu lküçtik billO.r kadehi tep- - Müsaade lbuyunm ~edi- başka _ Ya böyle işte Celile hanım.. ben 
dan çekerek kapıyı kendisi açb. - Maparol çok jantisiniz Celile ha- siye bıraktı. yerleri do~aşalım .. hem belki doetunuı daha beklr bir adanum, fakat yalnıs 

Nıhayet gelmişti. nım, yüzünilz gibi dtstengesiniz.. Fran- - Likör ıevmez rnlainid da geVlmiştır. b kl in' değilim, hizmetçilerim., uşaklarım, şo-
Muni.r Celilenin karşısında acaip sızca bilirsiniz değil mi? - A11'!k değilim. - arsın e es .. förüm, arabacım ve ahçım var. Ahçımı 

bır reveransla eğilerek kemali neza - - Bilirim efendim, Sörlerin mekte· - Haydi evi gezelim öyleyse.; biz Yemek salonuna gtrdildert r.aman hepsinden çok severim, Ufir mükeın-
ketle kolunu uzattı. binde okumuştum. dolqın<:aya kadar o arkıdq da gelir. Celile gene sarardı; bu ne demekti? 

f - '-·- -... 1.ı..ıt:ar mel yumurta pişirir. 
Ce1iJe bu gülünç karşılayışa biraz Salona girmişlerdi. Cehle etrafında- CeUle rahat bir nefes aldı. Ve ayala Milkellef so rada JIUIUA ~ ~ aer-

pşarak: ki 901' cüzel pylere bakmaktan kendini kalktL Milnir ona tin güzel odalarım vla takımı vardı! - Atbn .,... -
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Ziraat: Okuyuculara cevaplar 
(BC!§tarafı 6 ncı sayfada) 

rak yerde yetişen değil, sadece sulan
madan yetiştirilen bir nevi pirinçtir. 

tiştirilrnesinden ve her birinin ayrı y
rı aşı usullerinden bahis 700 sayfa ık 
resimli, güzel bir eserdir. 

• Yoksa onun yetiştirileceğı yerlerde sık 

Bırdenbire tahtelbahirin 15 - 20 metre ilerisinde suya düc-en bir · · · f.l"k ve bol yağmurlara gene şiddetle ihti -

Yonca tohumu: 

Yonca tohumunun en iyisi ve Küs
küt denilen muzır tohumdan temizi sa 
dece Kayseride Ziraat Vekaletinin bu 
işle uğraşan müessesesinde bulunur. 
Kayseri Ziraat Müdürlüğüne müracaat 
ederek getirtilebilir. Kilosu 60 kuruş 
kadardır. 

d .. • • " mermının ID 1 a 1 yaç vardır. Bu pirinç bizde bilhassa Ri-

Uyuldu ve ~ud~ı~. bır sarsıntı oldu. Efrad yerlere yuvarlanırken kaptan dişlerinin ze havalisind~. ve_ Ka~adeniz~n bol y~
•rasından hır kufur savurdu: " Hay şeytan alsın! Düşman topçula b · • ·· d .. ! ğışlı b~ş'lta koşeciklerınde zırnat edil-' ""ellü ' n ızı gor U ., mektedır. Yazlık buğday gibi ekilip bi-

b .~mnlana çilir. Ekiliş inden, biçilişine kadar mun 
i t 1 tazam fasılalarla 400 milimetreden a-
~Ult devıet.ıert, do • şağı yağmur düşen yerlerde olmaz. 
~ nıaıarının Çanak • (S" d b k d • 1 d w ta on ünde, bütün kı ız e

1 
. u. .a ar yagffış ko. ma ıgı ıçın 

Ytetıertne ratınen r p nncının muva a ıyetle yetişe -

Tanmman 

Zilede iki cinayet 
~ttce alamadıtını ıö- miyeceğini söyliyeceğim.) 

ilce Marmııraya giz, lık . b . Zilenin büyük İsa köyünde bir cına-
l!ce ı h Aşıcı kita 1• yet olmuş Ali og"lu İbrahim isrnind4i 
t a telbahlr aota ~ •,ç • 
a\ tedhlf harekAtınt ~ 1931 de Ağaç Koruma Cemiyetinin birinin ölümüne sebeb olunmuş, Tev • 
baş lltrına:rı kararla§ • " bastırdığı ve Bay Faik' in dilimize çe - . fik Zengin ve Ali oğlu Receb de sopa , 
tırnıışıardı. Bu lt lç~ virdiği Charles Baltet'in (Aşıcılık) a- larla dövülmüşlerdir. Bu cinayet.eri 
kıır·a çekllmlf Ye ~ dındaki kitabı fstanbulda yeni kitabcı- yapmaktan ve teşvik etmel-ten suçlu 
.İııttıız. btr Framız tah· da olacaktır. Üzerindeki fiatı iki bu - Nuri, Numan oğlu Şamil ve Kamil ya-
ltlba.bırt bU' tehllkeU çuk liradır ama daha ehven fiatla da kalanmışlar, mahkemeye sevkedilmic 
1tt Y•Ptnak üzere se getirtebilirsiniz. 186 çeşid ağacın ye - • }erdir. 
~Ullı.işl,rdt. 
IIt 8unıar Fransız Sa • 

le İngWz ıı: ., ,.4 
t 12 
111 tahtelbahlrlert ı. 

111
• 11 Mart ıababJ düş

ll an donanmuı Boğa .. 
~ clıfıncıa ıtmerıı ma 
Jltr llıda blr tazyik ,a~ 
'111.e ltrt,n bunlar dı -
l'l dalnuf]ar, Marma-
ı:ın Jolunu tutmuı - Sarsıntılar içinde bocalıyan Safir suyun llstüne çıktı 

dı. 8arır en önde gt d.IJordu. 

1 

- Ne duruyorsun budala! Haydi:ıyor kaptan! Bilmem ıti ne yapalım? 
<Roman devam etmelıtetlir) Baş taraf depolarından bütün havayı Diye cevab verdi. İkinci kaptan hala 

~ boşalt! fümkün olduğu kadar aşağı i- SU6tzyardu. Kaptan Janrın tereddüd.le 
'r leuınkale önlerinden böyle geçileli. nelim.. . geçir~cek vakti yoktu. Sert bir el ha -
-~ boğazın ivicac'.lı sularına girildi- - Son haddeyız kaptan! reketıle karşısındakilere: r ~ıradaY.dJ. kaptan Jan sade dikkat Kaptan ~~n sözlerini bitinneğe ~al- .. -: Anlaşıldı. Zaten be_n, gemiye bir 
~lınış; şakacılığına devam etmekle nuıdan Safırın hemen on metre yakıni- suril koyun ddlduruldugunun farkın-

ber gözlerini periskopun camla- ne düşen bir obüs dehşetli bir sarsıntı daydım. Ne ise ... 
;:dan ayırnuyor; mayn hatlarının a- h~sıl etti.' Ayakta duran, küçücük m~- Diye,. a~~~ bir cü:mle savurduktan 
ltı.i.Sl.Jlda, gemisinin selAınetle seyrini te- kın~ korıdorunun o:tasu:ıd.a şaş~ın ?ı~ sonra fık.rını ızah ettı: . • 
ten~ çalışıyordu... Sefine şimdi en vazı~et taşıyan ve suvarının emırlerını - Haydi bakalım; benım buldugum 
hlıkeli bir rnıntakada yol alıyor; et- beklıycn neferler yerlere yuvarlandı - çare şu: Böyle, etrafından taş yağdırı-

~fı lllayırlerle tehdid ve tahdid edilen lar. . .. .. . lan bir fare vaziyetinden kurtulmak 
b· tasında ilerlerken ufacık bir hatanın Safı: ç~k ikotu ıbır durumda bulun~- için iki çare var. 

lrÇok kimsenin hayatına malolacağı yor: bır ısabetle derhal mahvolmak u- Birincisi gemiyi tahrip ederek suyun 
Çok a~ikar olaı:k ~örülüyordu. zere durduğu yeri muhaf~~a :.di!or_du. dibinde istirahate çekilmek. Bu kolay; 
dit Seyır hattı. u~ennde birdenbire hır Son .sarsı~ntı ~e.rkesin. y~regını. agzı- fakat ikinci ve yüzde bir kurtulmak 
•is}~k .. f~.rkedılcli. Kaptan Jan, uzaktan na getırmege kafı gel~ıştı ... Artı~ ~u .~ ihtimali olan harekete gelmce, hemen 

. 1 gorunen iri maynlerin bir duvar yun altında kalmak, goz gore olumu suvun üstüne çı'kalım Küçük topumuz-
~~ b ki k d . - . Jı ı Yolu kapadığını f'arkeder etmez, e eme . emektı. Bu halden kurtu. - la ateşe başlıyahm! 
~en makine telgrafına yapışmış· bil- luş çaresı yoktu. Yalnız. yapılacak bır - Arkası var -

lstan bul Defterdarlığından: 
Maliye devairi Jçin 'apbrılması takarrür eden yoz elli adet yazı masasının 

beher adedi muhammen otuz iki lira besttbile dört bin sekiz yoz Jira nzerin
den açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin resim ve şartnames ni gOrmek 
nzere herg1ln ve eksiltmeye iştirak etmek için de 4/5/938 Çarşamba gUnn 
ıaat on dörtte ?6) liradan ibaret muvakkat teminat ııkçelerile Ticaret Odası 
938 senesi vesJkübUll lıttmilen Millt Emlak MQdQrlOğOmıe toplanan komisyona 
mnracaatları. (M.) (2206) 

Türk Hava Kurumu 
25 . el - TERTIB 

BUYUK PiYANGOS 
Birinci keşide 11 1 MayısI1 J38 dedir. 

Büyük ikramiye : 4 0.000 Liradır •.. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ve l 0.000 ) liralık iki adet mükafat 'fardır ... 
Şimdiye kadar Binlerce ki~iyi zengin eden bu pıyangoya 

iştirak etmek aurctile ıiz de taliinizi deneyiniz ..• 

İkbal - Kocaeli Nakliye Şirketi 
Eminön6 Valide Hanının belediyece iııtimlilı:I dolayıaile Şirketiınıs uıerlı:cıinln Tütüo Gumruk 

Meydanı J8 numaraya nalı:ledilditi muhterem mütterilerimiıe ilin olunur. 

)ilk bir telQşla: ' hareket belki yapılmasına başlanan ve 
- Stoper! Tornistaru kumandalar,nı Marmaraya girmek üzere ilk adımı atı-

•ctıe acele tekrarlamıştı... lan macerayı tamamlatmak için geride-
rn;ern.i birdenbire yolunu kesmiş, dur- ki iki denizaltıy~ xarıyabilirdi. .. 
baş, sonra yavaş yavaş gerilemeğe . Kaptan Jan, olum lkorkulnrı ıçınde 

lstanbul Defterdarlığından: 
( Bat tarafı 10 uncu sayfada) 

Vergisı t Şlarnıştı. İlk tehlikeyi böylece savuş- ~t:cycn rnürettebatırl vaziyetini göz-
~~duktan sonra rotanın keskin dirse- onunc almağa lüzum görmemişti bile. Senesi Tarh No. Mahallesi 
rint d'· O · l b d.. .. .. d M 

Sokağı Kapı No. Adı ve işi Verginin nev'i Lira K. 

_ OlUnek üzere tekrar kaptanın: .' ) a .~ı-~ unu. u~u~uyo; u. aama-
Tornahit! emrini verdiği duyuldu. fıh~ bu:u~ denız bırlıklerınde adet ol

~ Q~de tam bir süklınet hakimdi. d~gu ~ı~ı b:Urada da k~p:an. Jan, dü -
teak.ıneıer, bütün Jruvvetlerile işleme- şuncesını bır defa da ıkıncı !kaptanla 
hir başladılar. Gemideki neş'e havası baş çark~ıya .. a~latma~ \:e onların da bu 
bir de?bire sönmüş, onun yerine büyük hususta~ı duş.~~cel.cnnı ?ldıktan son-
~~ikkat haklın olmuştu. r: kendı verdıgı, bırdenbıre suyun üs-

( ıraz evvel neş'e içinde binbir coş- tune fırlıyarak topla ateş etmek kara
dt~uk. gösteren bu insanların bir nn- rını tatbik~ geç~dkti. Duyduf,ru _kor
?tı eğişivermesi SaOrin havasında bir kuya. ve hıssettıgı heyecana ragmen 
"'atern yeli estiği zanrunı hasıl ettiri- bütün soğukkanlılığını hareketlerinde 
"Ordu B t 1 b" t l .. k"' tin · üyük 'bir maceranın kapı eşi.- op ıyan ır avır a ve mum un merte-
~ de bulunan ve hemen hemen boğa- be .sakin bir ton vermeğe çalıştığı 
~et en. tehlikeli kıt'asını geçen gemi, sesıle haykırdı: 
~ dırseğe girdiği sırada; müdhiış bir - Yüzbaşı Roje, yüzbaşı Bianşon!. 
men tı 'O?lU olduğu yerde sarstı ve he- Buraya! 
bir l 5.20 metre ileride suya düşen Süvarinin sözü biter bitmez küçük 
•kl rnernıinin infilakı, kaptan Jamn kamaranın kapısında iki sübay gözük
ti~?1 başından alacak gibi bir hale ge- tü. Çarkçıbaşı Roje ile ikinci kaptan 
ie b. Periskoıpunu etrafta döndürme- Blfınşon kaptanı selfımladılar. 
bı:r ~~:1.~a.n kaptan dişlerinin arasmdan Süvari; heyecandan titreyen bir sesle 

q.uıur savurduktan sonra: gelenleri karşıladı: 
ıa;; b1:~Y, şeytan a1sın! Düşman topçu- - Gelin bakalım] Aziz dostlarım! 
\ası ızı gördüler galiba! diyebildi Ar- Ve söze başladı: 

ndan makineye seslendi: - Arkadaşlar, içinde bocaladığımız 
; ~eş metre daha aşağıya! hali görüyorsunuz! 

rn~rtskop ~n myun içine çekil- Süvarinin gözlerinde i.imid arayan 
hi? · Fakat, birinci infilaktan henüz bakışlarla kumandanlarıruı süzen iki 
tJ dakıka geçmeden ikinci bir IC'arsın- subay ccvab verdiler: 
on~nu takiben de üçüncü, dördüncü, - Evet kaptan! 
lin n~u lllermtlerin infilakı tahtelbahi- - Bu sıkıcı. bunaltıcı vaziyetten 
"' ~ıd~lannda büyük gümbürtüler kurtulmak lazım! 
CiiJt zy~kler yapmağa başladı. Küçü- - Evet kaptan! 
\>e .. s~fınenin darlığında sıkışıp kalan - Bunun için ne düşünüyorsunuz? 
)'ak olunı tehlikesinin böyle bu kadar İkinci kaptanla çarkçıbaşı evvela 
~be~da .. b~ gösterdiğini gören rnüret- bırbirlerinin yüzıüne baktılar. Sonra 
d~~ buyuk bir korkuya düşmüş!er, ikisinin de bakışları kaptan J anın göz-

- ete kapılmışlardı. lerinde mıhlandı: 
_ ~ey, yüzbaşı Roje neredesin? - Söylesenize ne düşünüyorsunuz? 
_ ~adayım kaptan! Çarkçıbaşı sol elinin tersile pos bı-

)'ı göt>u~ toplan bizi diri diri su- yıklarını sildi. Sonra, iki avucunu gö-
- ;nece;. berıziyorl ğe doğru açarak: 

· .... ·· - Benim aklıma hiç bir şey gelmf-
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76 Carnc; alı 

79 > , 

78 > Kemeraltı 

83 Süleymaniy:! Tir~akl 

H Kalenderhane Şehzade 

99 > , 

'77 Fevziye Çarşı 
73 , > 

33 Molla Hüsrev İmaret 
77 Yakupağa Hasanpa~a 

87 > > 

94 , Laleli 

98 • Kalaycı 

121 Bcyazıd Nizamiye 
83 Beyazıd Buğdaycılar 

124 , > 

106 > Meydan 
1 Firuzağa IKırkçeşme 

l'i3 Mimar ayaz Şehzade 

10 Hoşkadem Selimpap 
8 > Mehmet ef endl 

39 Büyük Çatal H. 
22 Küçük Çatal H. 
37 Mimar Kemal Laleli 

36 
19 , , 
85 Yakupağa , 
ıoı > , 
25 
99 

106 
260 

, Hasanpa§a 
, Kalaycı 

, Hasanpa§a 
Eminbey Hürriyet 

55 Mimar ayaz 
14 Firuzağa 

3~ Süleymaniye 
Yakupağa 

Camcı ali 
102 
141 

Saraçhane 
Şekerci 

Tiryaki 
Hasan paşa 
Vezneciler 

80 
91 
10 
l 

51 
41 

J-3 
12 
26 

139 
81 
25 
2 
~ 

7 
7 
1 

22-24 
168 
13 
86 
8 
7 

85 
45 
M 
70 

28/l 
64 
2 

127 
145 

3 
8-7/3 

9 
189 
45 

Kundmacı Ekrem O. Yusuf Kazanç 53 95 

Kunduracı Naci O. Fehmi , 8 51 
Muakip, Musta1a O. Hüseyin. , 4 32 
Kunduracı Hamit O. Emin , 33 12 

Kahveci Süleyman O. İbrahim , 25 30 
Aşçı Bahtiyar , 2\3 36 
Kahveci Emin O. Ahmed • 32 40 
Sobacı Mehmed > 3 18 

Kasap Hüseyin ve Cemal > 4 4 

Berber İbrahim O. Kadri > fil 78 
Bakkal tsmaıl O. lt>rahım > 28 48 
Takunyacı Tevfik , 16 99 
Kömürcü Mustafa O. Ahmed , 11 76 
Marangoz Ali İzzet , 4 36 
Kahveci Dürdane , 129 16 
Kahveci Dürdane , 37 80 
Tütüncü Bahaeddin , 40 55 
Kahveci Ahmed ve Sabri > 25 20 
Köfteci Veli kızı Fatma , 33 00 
Medrese kiralayıcısı Ayoe > 56 89 
Kunduracı İsmail O. Necib > 32 81 
Terlikçi Hüııeyin ve Nlyaıi • 25 00 
Aşçı Artin O. Kirkor > 32 90 
A§çı Ali O. Ahmed Faik , 46 22 
Manav, Mehmed • 00 91 
Kömürcü Halil • , 12 96 
Tenekeci Hayim Samoel , 6 00 
Saatci Salahaddin , 00 86 
Leblebeci Kamil , 13 73 
Kunduracı Mehmed Ali , l 58 
Manav Ömer , ~ 12 
Kolacı Memduh ve Muiz , 13 71 
Kahveci Tevfik ve Abbas , 30 05 
Tütüncü Şükril O. Cevad , 46 58 
Kömürcü Ömer O. Ahmed , 7 76 
Saatcı Hüseyin • o 66 
Tütüncü Sa}ih Atil~ , 2 10 

Beyazıt Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, işi ve eski adresleri yazılı e§ha! yeni adreslerini bildirmemiş ve 
yapılan araştırm8larda da bulunamamıı olduklarından hizalarında gösterilen senelere aid kazanç vergisi ve zamlarını 
havi ihbarnameleri kendilerine bizzat te blij edilememiştir. Hukuk urulü muhakemeleri kanununun 141-142 nci maddelerı 
hükmüne tevfiku teblij yerine eeçmek Qıere keyfiyet ilin olunur. (2182) 



14 Sayfa SON POST& 

•Son Posta • om macera romanı :92 SPOR 
'ifşa eden idam olunur!-., 

Harb S8navı casual•n eraS1ndakl mücadele Vienna mağlôb Först 
Olanda başını omuzuma dayadı. Ölgün ve titrek bir sesle, adeta sayıklar gibi: 
" Beni bırakıp gidecek misin? Fakat bilmiş ol ki, sevdiklerimi benden ancak 

ölüm ayırır! " diye mırıldandı. Sesi kederli, hali çok durgundu 

Gençlerbirliği- Ankaragücü muhteliti dün hikiın • 
oyundan sonra Viyanalıları 2 - O mağlôb etti 

Zira, ikinci mevkide o gün bu -ı !erinin tavsadığına hamletm~ ve ken- ettim. Önce şiddetle reddetti. Sonra 
!unmuş olan herkesin mutlaka kar - disinden, dünyanın en büyük bir emeii bunu birdenbire kabul etti. Fakat 
şısındaki bir adamı hatırlıyacağı -j peşinde en korkunç mücadelelerine Londraya hareketimizden iki gün evvel 
na göre e:ıkali tesbit olunan bu• birlikte devam etmemıze rağmen, ay- yani 4 temmuz gazetelerinde yeni ve 
yolculann kamilen hayatları tedkik rılmağa hazır olduğumu söylemiştim. ;korkunç bir haber, bizi bu seyahatten 
edilebilir, eşkal~ tesbit edilip de polise Olanda, İsviçrcnin bir dağ lokantasın- vazgeçirmişti. Zira gazeteler meşhur 
müracaat etmediği görülen adamm ka- da kendisine ilk defa yaptığım bu tek- banker Löwenştaynin bir gün evvelki 
til olduğu derhal meydana çıkardı. lifi işidir işitmez, dağların güneşle pa- feci ölümünü haber veriyorlardL Ban-

Metro oınayetleri usullerinin bu deh- rıldayan karlarına baka baka saatlerce ker Löwenştayn o gün, yani 3 temmuz 
şet verici esrarını o gün Amsterdamda ağladı. Güneşli karların akislerile pa- salı günü İngilterenin Kroydon ~yya
sapsan bir yüzle karşımda duran Olan- nl parıl yanarak bir altın örme zırh re meydanından saat 18 e doğru kendi 
danın ağzından hayret ve dehşet içinde gibi solgun yüzünü çevreleyen başını tayyaresi.le hareket etmiş, yanına biri 
dinlemiştim. Benim de bu cinayeti an- omuzuına dayadı, ölgün ve titrek bir İng'İli?., btrl F1ransız olmak üzere iki 
cak Dolçiyefin yaptlğına şüphem kal- sesle, adeta karlı yamaçlarla konuşarak kadın daktilo, bir katible, bir de kendi
maınıştı. Şu halde, Olandanın tayyare sayıkhyormuş gibi: .sinin oda hizmetçisi Bakster ismindeki 
ile bizi takip eden meçhul adamın Dol- - Beni terk mi edeceksin? diye mı- İngilizi almıştı. Fakat tayyare Düngerk Ankara muhtelitı _ Förıt Vi en.na maçından bir intıba 
çiyef olduğuna hükmetmekte tamamile rıldanıp durdu. Fakat bil ki sevdikleri- civarında karaya indiği zaman herkes Ankara 11 CA.A.) - Şehrimizde bulunan otuzuncu datıkada vıenn& 
haklı olduğunu düşünüyordum. mi benden ancak ölüm ayırır. tayyarede tam olduğu halde, banker Först Vienna takımı ıtlnct b.rşıh.fma _ enternasyonal sat açılı ayatında toP' 

O vakit Olandaya: Bu hadisenin Olandayı pek çok üz- ç.ılanamıştı. Zira Löwenştayn yolda aını bugün Antaragücll stadın - dınm clbi Ankara kalesine sokuıad''-
- Biliyor musun ki, dedim .. Allah- düğüne kanaat getirdiğim için bir daha yyarenin tuvaletine gırm' iş, bir daha da Gençler Birlllt - AnkaragücQ muhtelltı ettL Fakat, günün kahramanı Raııu;, 

tan olacak!. Ben sür'able hareket et - böyle bir sahneye sebebiyet vermedim. ta ile yaptı. ve 2 - o kaybetti. rlnden ot gibi fırlıyarat topun taıe 
mekte ne kadar isabet etmişim. Gece Fakat Olandanın geçmiyen ve gittikçe da oradan dönmemişti. Maçın uyandırmıı oldulu allta ve han- meslne mant oldu. 

d nın da güzel oıuıu stada betlenmlyecet ta- Artıt Ankara kalesine aotuımanua Litvanyahdan harikulade ehemmiyette ağırlaşan bu garip kederini büsbütün Bankerin oradan feci bir surette e- dar talabalıt bir seyirci toplamış bulunu - kün olamıyacağını anlıyan vıennaıııaı 
malılmat aldım. İyi ki alınışım. anlıyamadığım için de son derece ca- ,nize uçtuğuna hükmediliyordu. yordu. tarzlarını değiştirmeğe ve uzaktan 

Olanda: ınım sıkılıyordu. Kendisine bir kaç defa Filvaki on beş gün sonra.ki gazeteler Saat lUO da evvelA VJennalıtar, biraz şüt atmaya bqladılar. Fakat bu tDtl 
- Dolçiyef zaten Litvanyalı ile Ho- sordum. O, son derece hassas bir halde: bir balıkçı gemisinin, dalgalar arasında sonra da muhtelit tatım aahaya çıktılar. len toplar ya avuta gidiyor, yahud 

~ kl"k Her ikl takını da çok alkışlandı. ellerinde sönüyordu. ndaya hareket ettiğimizi görünce Işı - Bilmiyorum!. Bende bir degişi l yu··zu- delinm"ış, kamı deşilmiş bir hal- K bl - ·• 
ısa r merasimden sonra takımlar kar- Devre bu suretle Ankaraıun kat1 ~ nlamışhr. Bazı esrar elde edeceğimizi yok. Sana öyle geliyor! de bankerin cesedini bulduğunu yazı- şılıklı dlzlldUtleri vakit Vlenna t!'kıınmı eski lmlyetl altında 1 _ o nthayeUendi. 

kestirmiş olduğuna şüphe yok. Sen Lit- Diyor, Adeta bu bahse dokunulma- rlardı. Yapılan tahkikatta da Lö - kadrosu Ue, buna mukabU muhtellt takımı itıncl devreye muhteUUmts rOzglr fi 
vanyalıdan yeni malOmat mı aldın!. sını istemiyordu. 1'~enştaynin ölümünden bir kaç hafta da şu tarzda teftll olunmtıf olarak görüyo - neti de arkasına a.ıarat oyuna bqlAJlllf 

- Evet! Ve aldığımız rnalfunat be- Draveski ile Parlsten beri teması 'evvel Parisin en lüks plljı olan Biar- ruz: hınuyordu. 
Rahim - Nurl, Enver - Abdlll, 8emih. Keş-reket ki bize kafidir. kayWtmiş bulunuyordu. Ondan dolayı ritzde bir soyguna uğradığı. bazı dos- fi, Ali Rıza, Fahri, Hasan, Ali, Selim. Vaziyetin aleyhde cereyan ald.ılm~ 

Sonra Olandaya deh.~etli bir hid- kederlenmekte olduğunu da düşünerek alarmın çalındığı anlaşılmıştı. Oyun muhtelltln VJenna müdııfaasıııa ta he etmiyen Vfennalı profesyoneller~ 
detle: kendisine Draveski ile tekrar görüşe- y dar uzayan saldan blr lnttl ile başladı. Bir yun tekniğinden ve incellğinden u 

8 L..:ı-. • • • T --~....... •tm · t kl'f (ATkası var) müddet ortalarda dol ... an to"' -va• "ava• rat favullll bir oyun sistemi takibin - -n..:ıçlyef bu cinayetle mücadeleyı· uiııuesa ıçın .u.ıo:ıw.csya gı eyı e 1 -. '"" .1~ v .1 v dul B hare .. etı i •-A ... 
.vv muhtelitın hlkimiyetı altında ve futbolcu - ar. u a. er ~ oyunun u--_,. terkedeceğimizi zannederse pek aldan- larımızın ayaklarında dolaşmab başladı. zevtınt kaçınror ve bittabi hakem taP""'" 

mış olur, Olanda: Yerden ve çok güzel oynayarak derhal dan da sık sık tecziye olunuyordu. 
Dedim. Olanda dalgın bir haldeydi: Bir Doktorun hAkimiyetı tesise muvaffak olan takınnmuı 27 inci dakika: Muhtclltimlz d ,;. 
- Hayır, onun böyle bir ~y düşün- GünlUk Salı Vlenna kalesini adarnatını tazyike başladı. Viennalılan sıkıştırıyordu. Muhakkak 

du··g·u··nü zannetmem1 Bugünkü program Bir glln evvel, Ankara muhtelitı lle yap- şlnde olan muhacimlertmıze ceza sabd' 
N ti d tığı maçda havadan ve kafa oyunlarlle spor- hfilnde Vlenna m6datUnln kuden J' 

Dedi. o arın an ı 5 T A N 8 u L cu etklrı kencınerine hayran bırakan Vien - hatalı bir hareketinden dolayı hakeill 
- Şayet böyle bir şey düşündüyse, Süt çocuklarında nalılarda bugün hlç bir revkalA.dellk göze naıtı verdi. Bu fırsatı Ali temis bir 

ve ) akınımıza gelmiş olmasının bizi 19 Nisan 938 Salı çarpmıyordu. Arada bir barut alevi gtbi par- gole tahvil ederek Ankaranın golüntl 
durduracağını zannediyorsa hata eder. /nhıbaz ötıe nepiyatı: layıp sönen Viennalılar Ankara kalesini mn- çıkarmıştı. .,,ı 

Tü .. ~ıı.ını l2 50 H a dnfaa eden gençler karşısında hiç bir mu - Maçın bitmesine 14 dakika tadat Yalnız ihtiyaten izimizi kaybedeceğiz Umumıyetıe aç talan çocuklar kabız 12.so: Plikla rt m~ · : av - vnf!aklyet gösteremtyorlardL mıştı. Türk futbolcularının çok hAtldl fi 
Ve eder etmez de Van Holzen şatosuna olur. Kabızı olan bir çok çocuklar mun- d1s, 13·05 : PlAkla Türk muslklsl. l 3.30: Muh- Daha ilk dakikalarda sakatlanan Alinin nerJit oyunu karşısında lytce yıpranaO 
gideceğiz, Olanda!.. tazam surette tllolannı arttırmaıta de- telU plAt neşriyatı. yerine getirilen K. Mustafa kale onterlnde ennalı profesyoneller. bugüntn mail 

Olanda benim delice bir cesaretle ko- vam ederler. hattO. bazı annelerin (peklik Akf:un neşriyatı: yataladıtı topu Ani bir hareketle Basana bir türlll hazmedemiyorlardı. Bu sebeb&'~ 
çocuiu besler> demeleri hlç haksız değU- l'l: İnlallb tarlht dersi: ti'ntveraiteden nat- geçirdi. Hasan bu güzel fırsattan istifade e- centilmen zannedilen Först VJenna fUSP"' nuştuğuma hayretle bakarak susuyor- dir. Çünkü ıtren gıda ile çıkan aruında len. 18.30: Pllkla dan.1 muslklsl. 18.45: Emin- dcrek sıkı bir köşe vuruşu ile tatımııım Uk cuları ikide blr oyunu durduracak ~ 

du. çocuğun bedeni müvazeneslnl temin ede- öntı Haltevl neşriyat tolu namına Nusret golünü 18 lncı dakikada Vlenna kalesine lerl giderek ya hakeme tecavüz edt 
Ben, elimde yeni bir şarap şişesini ret lzam! ıstırade temin için barsak.la - Safa. 19: Pllltla daru muslld.!1. 19.15: Konfe- yapmış bulunuyordu. ya laysmene yumrut kaldınyorlar Tflf'_,,,, 

çevire çevire açarken hiddet ve kinimi nn fazla zaman muhafaza etmesi kilo- raru: Eminönü Halken namına Dr. Sabri Yapılan bu gol, ho.Jl dfinkO mattnbiye - muhtellt takım futbolcularına tudl _.,... 

as1a gizlemeden gü efS"" ,,_,.şıyo um. ztyadeleşmede kabzın da htmmett oldu- - .1- .,.. t hü u ııa 
1 1 

1m ;ır..... A..J. rd sunun zlyadeleımesınt muclp olur. Bu ,_.4 81V1l111.-u (Karaıöa hakkında), 10.55: tın acısından kurtulamıyan halkın coşkun ler savuruyorl:ırdı. ~ 
Ol d ka Borsa haberleri. 20: Vedia Rıza ve arkadq- eza ra ve a şart e karşılandı. Bu ıerait altında Gençler Birlllt - 1. 

an aya: tundan annelerin 24 ·saatte bir mutla lan tarafından TOrt muaftlsl ve halk şartı- Oyun, bu golün verdiği hızla mahtelltln gücü muhteUtinin mutlak bir hl~ 
- Peki, o halde .. biçare adama niçin çıkarmalarını temin için uğrafmak üze- lan. 20.45: Hava raporu. 20.48: ömer Rıza ta- müessir oyunu altında cereyan ederken Ali tında cereyan etrnıı olan maçın, D# 

kıydı? .. Niçin öldürdü?. re mfileyyinler tuııanmalan, bu ahengi rafından arabca söylev. 21: Tahsin ve arka- de iylleşmiı olarak yerini işgal etmlt bulu - üzerinde bir değlflklit olmadan Ankat' 
bozacağı cihetle yerslzdlr. Bundan başta dQflan tarafından Türk muslldsi ve halt nu,rordu. kımının 2 - O gaUblyetııı sona ~· 

Diye sordum. Olanda birden irkile - bazı çocutıann pdalannı lı:ltl \'e teza - ıarkılan, <aaat ayarı). 2u 5: Orkestra. 22.l5: ....,_ .... ,......, -·- • -.. ....... -..- ......... 

rek yüzüme baktı. Ve beni titreten tok )'ildleri de muntazam olduğu halde do- Ajana haberleri. 12.30: PlO.tla aollar, opera Den ı· z L ı· s e sı· at 1 et. d Burs• 
bir sesle: tuşları itibarile mllnkabız tabtatte ol - ve operet parçalan. 22.50: Son haberler \'8 1 z m e 

dutlanndan denhacetlerl 1kl günde veya 
- Niçin mi?. İfşa etti, idam edildi!. hud 16 saatte bir tanllm ettikleri vlt:ı erteaı günün programL L • • • d • 

dedi. oldutu gibi bUltb 11duı kifayet etmi- • ) S e S J D 1 ye Q ) 
yenlerin bazılarının da barsatıan Adeta A N K A R A * 

VAN HOLZEN ŞATOSUNUN 
KANSERLİ ÖLtİLERI 

llyan hail ıı~tereret ishal oldukları ve ASkerl liseler Atletizm ikincisi De -
gıdalarını z1yadeleftlrmet suretııe is - 19 Nisan 931 Salı niz lisesi, Atletizm takımı ile Bursa as-
hallerlnln önflne geçlldili görnıtır. ötle n-ıı-tı·. keri lisesi atletleri arasında dün Kadı -Binaenaleyh pSanın azlıtının en iyi _.y. 
lllmetl çocutun fikAyeÜerl ve vezninin 12.30: Karıtıt plP.k neşriyatı. 12.50: Pl1k: köyde Fene.rıbahçe stadında yapılan 

Lifvanyalı Mösyö Mişefüı Amster- zlyadeleşmesindeki noksanlar olup bun- Türk muatld!i ve halk ıarkıları. 13.15: Dahi- müsabakalar neticesinde Deniz lisesi 
damda o esrarengiz ve korkunç suret- ıarıa beraber başlamış olan kabız ve ıı ve harici haberler. 1'1.30: Intıllb dersleri: 84 puvanla birinci, Bursa lisesi (60) 
te öldürülüşünden sonra, Olanda sinir- kusma da 0 n.tlt bir tınneU haiz ola- CHalkevlndeD naklen). puvanla ikinci olmuştur. Yapılan mü -
terine hakim olmak kuvvetini tamami- blllr. Akşam 11eşrtyatı: sabaka dereceleri aşağıda yazılıdır. Mü-
Ie ntaybetmiştL Cinayetteki cür'et ve cnııb isteyen okayuculanmu:m posta 18.so· Pllkla danı mus1klsl 19.15: Türk sabaka hakem hey'eti: Nail Moran, Muh 
maharet, tedhişçi Dolçiyefin bu yıl - pula yo11amalannı rlea ederiz. Abt tak- musik~l ve halk ıarkıları CHlkmet Rıza Ses-, sin Akyürek, İhsan Baraz, Hüsamt?ddin, 
dırım gibi darbesi benim de metane- dinle istekleri makabelesls taıabWr. gör). 20: saat ayan ve arabca neşriyat. 20. Nakiden mürekkebtir. 

timi kaybetmemek için bütün ça- --------------..._.,. 15: Keman aolo: Necdet Remzi Atak. 2o.30: 100 metre birinci İrfan Deniz lisesi 

lışışlanna rağmen, maneviyatını şid- ( 7t.TMbefcl ~:te~~a~~e~~i.i~~~5:2~tll~:vU:i!ı!~n:: (11.0edl), Dikin~il s.ad~ttin Bursa, üçüncü 
detle sarsmıştı. ı•u kestrası. 22 : Ajans haberleri. 22.1~: Yarınki Serm enız ısesı. 
Onun için Amsterdamdan o gece ansı- E / proııram. 200 metre: Birinci İrfan Deniz lisesi 
zın hareket ettik ve Avrupamn ötesin- czane er (23.06), ikinci Mehmed Deniz, üçüncü 
de, berisinde aylarca, kah otomobil, kah Bu rece nöbetd olan ecuneler şun - Kayıp gümrük makbuzu Sermed Deniz, dördüncü Halid Bursa. 
tayyare, kah trenle dolaşarak izimizi ıardırf 400 metre: Birinci Mehmed Deniz 

.1 k b t · l t k 1 istanbul cihetindekiler: İstanbul tdhalAt gi1mrli1Qnden aldığım 
55 1 

"k' . B""l d D . - - - .. tamamı e ay e mıye ça ış 1 
• Aksarayda: <Pertev>. Alemdarda: <Eş- 8.10-937 ta Ih ve (316732} numaralı mak- ( · ), 1 mcı u en enız, uçuncu 

Nereye firar ettiğini veya kaçırıl - ref Neş'etl, Beyazıdda: (Cemil), Sa- buzu kaybe~tim, yenisini alacağımdan eski- Cevad Bursa, dördüncü Nadir Bursa. 
dığını anlıyamadığımız Vielopolska _I matyada: < Teofllos >. Eminönllnde : sı hllkümsllzdür. 4X 1 00 Bayrak. Birinci Deniz lisesi: 
dan da hiç bir haber alamadık 1 CMehmed KA.zım>, Eyübde: C Hikmet Raben Alıtlut (İrfan, Mehrned, Sermed, Merih) 47.04 

Fakat şimal ve orta Avrupanın güzel 1 Atlamaz>. Fenerde: (Husameddlnl, Şeh- 4Xl 00 Bayrak. İkinci Bursa tak~mı: remininde: ( Hamdi ), Şehzadcbaşında: 
ilkbahar ve yaz ayları içinde yüzlerce et Hıık.kı), Karagfimrilkte: CArm, Kü- İstanbul 2 'nci icra memurluğundan: (İlhami, Hilmi, Kenan, Melıh.) 
memleket dolaşmamıza, bir kaç defa çüll:pazarda: (Yorgt), Bakırtoyünde: Mahcuz olup bu kere paraya çevrllmesıne 4X400 Bayrak. Birinci Deniz lisesi: 
İsviçreye dahi uğramış, her türlü eğ- (HllAJ). karar verUen 1 çil kır diğeri doru ik1 araba (İrfan, Mehmed, Bülend, Ha id) 
lencelcre kendimizi vermiş bulunma - Beyoifu cihetindekller: tı F tıhde Atpazarında 20/4/938 çar 

· dd i d CDell d > O a nın a d bl ~ 4,2o;3. mıza rağmen Olandaya musallat olan Istlklll ca es n e: asu a • a- şamba günü saat 9 dan ıı re ka ar rinc 4X400 Bayrak. İkinci Bursa lisesi: 
· bi 1 nk l" beb" · b" t•• r· latada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde: açık arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 

garıp r me a 
0 1

' sc mı ır ur u ı (Llmonclyanh Pangaıtıda: CNargUecı - mahcuz hayvanlar muhammen değerinin '1ı (Ali, Nadir, İhsan, Cevad) 4,32. 
anlıj amadığım kederli bir hal onu bir : yan>, Beşlkta§ta: <Nail Halid). de '15 lni bulmadı~ı takdirde 1klnci açık art- 800 metre: Birinci Halil Bursa 
türlü terketmemiş, bilakis gittikçe, Botazlçl, Kadıköy n Adalardakiler: tırması 27/4/938 çartamba günü ayni saatte 2,2 7 /2, ikinci Aslan Deniz lisesi, ü~ün-
b t ırma· iba~amıştı. Olandanm bu Uskudarda: C seıımtye >. Sanyerde: yapılacaktır. Alıcı olanlar muayyen gün ve il Rauf Bursa dördüncü Suad Deniz 
1Yar"p ve e~r ren~z kederini, son dere- C&at), Kadıköytinde: (Bfiyuk, Uçler), saatte mahallinde hazır bulunacak memu - c. ' 
Ce dı,·k ttc tnk"p ediyordum. Bunu, ev- Büyükadada: (Şlnul Rıza), Heybelide: runa müracaat ederek pey vurup almaları lısesi. İ 

<T > llh olunur. (1057) 1500 metre: Birinci hsan Bursa veı· Olandanm bana ·arşı şiddetli his- .__a_n_a_ı_. __________ _ 

3,0S/10, ikincl Necmi Deniz lls~~ 
çüncü Rüşdü Deniz lisesi, dörcfOP" 
Rauf Bursa lisesi. --61• 

3000 metre: Birinci Necmi vt· 
lısesi 10,45/4, ikinci Adem Bursa. P' 
çüncü Rüşdü Deniz lisesi, dördüncO 
san Bursa. uJ.. 

Tek adım: Birinci İrfan Deniz_~ .Jİ 
5,96, ikinci Melih Bursa, üçüncü~ 
tin Bursa, dördüncü Mehmed JJr" 
lisesi. )J1İ_ 

Üç adım: Birµıci Arif Deniz , 
12,45, ikinci Sami Bursa, üçüncü 11' 
lid Deniz, dördüncü Sadettin B~ 

Yüksek atlama: Birinci HalOk il 
sa ( 1,65 ), ikinci Mehmed Deniz. O" 
çüncü Naci Deniz, dördüncü Fethi 
niz. bl' 

Sırıkla yüksek atlama: Birinci s:~ 
haddin Bursa (2,70), ikinci ?dU~ 
Bursa, üçüncü Halfik Deniz, dörd 
Servet Deniz. • 

Cirid atma~ Birinci Süleyman O:, 
niz (36,86), ikinci Mustafa Bursa.O" 
çüncü Halil Bursa, dördüncil frfaJl 
niz. ~ 

Disk atma: Birincı Bülend O' 
(30,93), ikinci Sabahaddin Bu~ 

1 
• 

çüncil Necmi Deniz, dördüncü S\µe 
man Deniz. oJf 

Gülle atma: Birinci Bülend pe~ 
( 11,73 ), ikinci Sabahattin BursB• 
çüncü Necmi Deniz lisesi, dörd 
Sadettin Bursa 
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Sayfa ıs 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Sahnalma Komisyonundan: 

1 - 32 sayılı ana gemisi için satın alınacak 5 kilit zincirin müteahhid nam V'"' 

hesabına 21/4/938 Perşembe günü saat I1 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutan 1230 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 93 liralık vezne makbuz veya banka mek • 

tubları ve kanunt vesikalarile birlikte o gün saatinde Galata eski İthalat Güm .. 
rüğü binasındaki komisyona gelmeleri. cl856.t 

lstanbul Defterdarlığından: 
Maliye devairl için yaptırılması takarrnr eden seksen adet saç dolabın 

beher adedi muhammen altmış dört lira he!abile beş bin yoz yirmi lira 
Ozerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin nllmnne ve şartnamesini gOrmek Ozere hergOn ve eksiltmeye 
iştirak etmek için de Oç yoz seksen nç liradan ibaret muvakkat teminatlarlle 
Ticaret Odttsı 938 senesi vesikasını ve teklifnamelerini 41:>/938 Çarşamba 
gOnU saat on beşe kadar Milli Emlllk MOdUrlOğünde toplanan komisyona 
tevdileri ve aynı gOnde saat on altıda da zarflar açılırken hazır bulunmaları. 

(2'U3) 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Avrupa Hattında taşınacak odun ve odun kömürlerin 20-5-938 tarihinden 

itibaren nna hatta mer'i tarifeler tatbik edilecektir. I<'azla tarsnat için istas· 
yonlara mnrucaat edilmelidir. 1131 c 2189 » 

Denizbank Akay işletmesinden : 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20/Nisan/938 Çarşambadan itibaren tat~ 

bik olunacak ilkbahar tarifesi iskelelere asılmıştır. c2155.t 

İstanbul Defterdarlığından: 
Lira 

Yenikapıda E ki Katip Kasım yeni Yalı mahallesinin eski Yalı yeni 
Kumsal sokağında kQin eski 63 yeni 67 sayılı ve 133 metre murabbaı 
arsanın tamamı : 532 
Osküdarda Yenimahallede eski Vangın bağı yeni Şetaret sokağında 
kain eski 74 yeni 78 sayılı evin tamamı: 425 

Yuırnrıda yazılı mallar 26/4/938 gllnll saat on dörtte sablarnktır. Sntış 
bedeline ıstikrazı dahill ve yOzde beş faizli hazine tahvili lrnbul olll'ıur. 
Talibleria yllzde yedi buçuk pey akçelerlni va'di muayyeninden evvel ya
brarak yevmn mezkQrde Defterdarlık Millt Emlik MOdOrlllğtlnde müteşekkil 
s!\tış komisyonuna mUracaatlnr1. (M.) (2209) 

Kat'iyyen / 

İht'yarlamıyan 
Kadının sırrı 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 
hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Cildi açık, yumuşak ve bir genç 
kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir 
harika! Fakat, bunun da fenni biri • 
zahı vardır: O da; Viyana Üniversite
si profesörü doktor Stejskal'in şayanı 
hayret keşfi olan cBiocel> nam cevhe
rin sihramiz tesiridir. cBiocelıt, yu -
muşak ve buruşuksuz bir cild için ga
yet elzem gençliğin tabii ve kıymetli 

bir unsurudur. Bu cevher, şimdi pem
be rengindeki Tokalon kremi terki -
binde mevcuddur. Siz uyurken o cil -
dinizi besler ve gençleştirir. Bu suret
le her sabah daha genç olarak uyanır 
ve yüzünüzdeki çizgi ve buruşukluk
ların kaybolduğunu görürsünüz. Gün 
düz için beyaz rengindeki (yağsız) 
Tokalon kremi kullanınız. Bütün si -
yah benleriniz erimiş ve cildinizi be
yazlatıp yumuşatmış ve on yaş genç
leşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha genç 
görünmek, taze ve nermin bir yüze 
malik olmak için mutlaka hakiki cild 
unsuru olan Tokalon kremlerini kul
lanınız. 

B yani rın nazarı 
dikkatine: 

Satın aldığınız Tokalon kremi 
vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 1'-"lırU! ala
cak, ayni zamanda lnymettar mü
kafatları bulunan Tokalon müsa
bakasına İ§tirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. 

kutubetli havaıaraa 
GRiP ve NEZLE' ye karşı 

en lüzumlu ilacdır. 

latanbul ikinci iflAs memur
ıuaundan ı · 

MUflls Balıkpazarmda Yağcı ve 
Yoğurtcu Koço Beykonun tasfiye işi 
biterek mahkemece mnsın kapanma
sına 14-4-938 tarihinde karar verilmiş 
olduğu nan olunur. (7005) 

Son Posta 
Yevml. sı,uı. Havadl.9 ve Halle gazeteıı 

Yerebatan, Çatalçe~me sokalı:, 2' 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir4 

ABONE 

TORK1YE 
YUNAN1::.;fAN 
ECNEBİ 

FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kı-. --------

1400 750 400 150 
2340 12~0 'i'lO 270 
27uJ t4oo bOO aoo 

Abone bcdPli pı:s~.rdır. Adreı 
değiştirmek 2o .&.uruştur. 

Gelen evrak geri verilme:. 
lknlardar mes'uliyet almm~ 
Cevap iç1n mektublar:ı 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

........................ , 
Poıta kutusu : 741 lstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

• 



• 
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Karariğer, böbrek, tq ve kwnlann· 
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikAyetleri • 
nizi U B t N A L ile geçiriniz. 

RİNAL 
Vücudde toplanan as id ürik ve ok -
salat gibı maddeleı i eritir, kanı te -
rr.izler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. YelT'eklerden sonra yarım bar -
dak su içeıisindt: alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - tSTM'BUL 

E tlec ti d 

8 nci sayısını muhakkak allnız. 
Görmediğiniz güzellik, 

zenginlik ve 
akıllara hayret 

nefis bir tabı. 

IOM POl'IA 

MAFSAL AGRILARI 

, 
Çok müdbiş anlar feçirtır. Fakat 
bir tek kaşe GRIPİN almakla, 
bütün şiddetine ratmen roma
tizma airısını çabucak ıindir-

mck kabildir. 

Çünkü hususi bir tertible yapı· 
1 n GRİPIN kqeleri en muan
nid ağrılan kısa zamanda geçi
rır. 

Hızır gibi imdadınıza yetifir, 
ağrılarınızı, acılannıza defeder. 

icabında günde üç kqe 
alınabilir. 

Eski HA YDEn, yeni 

'BAKER 
Antivlrilsle 

tedavi 

çıbanları, el ve ayak parmaklarının ar sındaki kaJlntılar, 
dolam , mem iltihabı ve çatlaklar, y nıklar, tırq 

yaralan, erge.nlikler, koltuk altı çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

mağazalarını 

ziyaret ediniz. EmsalJ arasında en 
mükemmel olan bu mağazada 

muhtelif mobilyaların en zengin 
çeşidlerini bulacaksınız. SALON. 

YEMEK ve YATAK TAKIMLA· 
RINI her yerden iyi ve ucuz fiat
larla tedarik edebilirsinız 

KURU SİSTEM Yeni Kontr - Plak Ltd. Şirketi 

t.\ V.O"TOPu ... 
-\~ LI! ~ n -~ı.t" 

~ 

Fabrikasında 

KURU SiSTEMLE 
Yapılan K ELESEK mar"ka 

KONTR - PLAKLAR 
Çarpılma, çatJam ı, kabarma ve.sa· 
ire gibi hiçbir aıza göstermez. 

o 

Kontr·Pliklar bu gibi an:ıalara karşı garanti ile aablır. 

KJZJL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr-PIAklar stok olarak her zaman mevcuddur. 

Satıt yerleri : 
lstanbulda : RÜŞDÜ MURAD OGLU, Mahmud Paıa Kilrkçn bao 

No 28 .,. 
lSAK PILAFID1S. Galata, Mahmudiye cad. No 21 

Ankarada : VEHBİ KOÇ Ticaretbane.i 
lımirde : KARL HORNFELD 

İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Kereateciler 
YUSUF ve KADRi IŞMAN 
ŞABAN MAHMUD KÔKNER 

Samsunda : GÖÇMEN OÔLU KARDEŞLER 
Umumi ••tış yeri ı fstan bul, Sirkeci, Mnhnrdar Zade Han No 8 

YENi KONTR·PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
, ister eniz ? 

Dünyanın her tarafında .eYe ıeve 

' 
· kullanılan, ve cildi brqtan IODr& 

pamuk gibi yumu~atan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanllllL 

• Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 
kullanınız. BiruMce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

SAYIN KOSELE ve AYAKKABI TOCCARLARINA 
Kösele ihtiyaçlannızı temin ederken 

DAPAZAR KÖSELE 
Fabrikasının nefis köselelerinln fiatlarını öğrenmeyi ihmal etmeyiniz. 

Adres : Adapazar Ahmed Tezemlr köaele fabrlkaaı 

> Mideniz bozuk. tliliniz paslı ' 

1 z . 
çekiyoraanıı. ııt de ou biı:ılerH lı:İfİ filti 

tecrnbe ediniz. MiDE ve barsak· 
lım yot·mndan ve alışbrmadaıı 

ishal eder ve temizler. 

HAzJMSIZLIGI, MiDE, EKŞi
LiK, ŞiŞKiNLiK YANMALA

RINI GiDERiR. 
l~tiba ve ıhhatiniti düı.eltir. lçılmcai 

gayet latif; tc11iri kolay ve 111\ileyyladlr. 
Son derece tclrıif edilmiş bir tuz olmakla 
mümıı11 1 hiçbir muıtab:ııırla lcıya1 kabul 
etmr:r. Mn;on lıim, Horoz markHın• dikkat. , ______________ , 
Dr. iRFAN KAYRA 

Röntgen MUtehasaıaı 
Hergnn öğleden sonra saat a ten 

7 ye kadar Belediye. 8lnblrdlrek 
Nuri Conker sokRk No. 8- 10 

r Dr... ' 
BOBBOBUNI 

(Nakletti) 
Sirkeci tramvay caddesinde Viyana 
oteli yanında hastalarını her gQn 

kabul eder. Telefon: 24131 
--w,.- - -- • __ . .............. _____ _ 

Son Posta Matbnruu 

Ne§riyat MüdilrO.: Selim Ragıp Emq 

.. 'HTIDW ..,...,.._ s . .Ragıp EMEÇ 
Sn.uu>~ A. Ekrem VŞAKLlGll. 

En 11UE5:iill iLACIDIR 

İlan Tarifemiz 
Birinci ıahile 400 lrunıı 

• ikinci •ah:le 250 • 
Oçüncü 1.ahi!e 200 » 
Dördüncü sahile 100 • 
1, $ahileler 60 » 
Son ıahil• 40 • 

Muayyen bir müdde c zarfında fulr 
ca mikdarda ilAn yaptıracııklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayft 
flanlar için ayn bir tarife derpll 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari 116.nlanna aıa 
işler itin şu adrf'se mOracaat edil
melidir: 

tlincıhk KollekUf §ıru&a. 
Kabramansa4• Daa 

Alakan caddlll 


