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ÖLO: 20,, YARALI: 8, YIKILAN EY ADEDi: 756 -
!J~ ıiiz haneli bir köy ortadan kalktı 1 
Zelzele sahasında kayalıklardan sıcak sular fışkırıyor, 

arazi bügük garık ve çatlaklarla dolu 

Sarsıntilar hala devam ediyor! Facia sahnesinden levhalar 
köşker nahiyesinin manzarası : Yerlerde sürünen henüz Başları parçalanmış . gebe 

çiçek açmış yemiş ağaçlan ve taş yığınları k d l • 
'tıkılan evlerin enkazı altından cesedlerln çıkarılması dlJn IJğleue kadar a ın ar' anasının memesı 

devam etti, garalılar Kırşehtre naklolunduta_r ağzındayken ölen ÇOCUk ... 
:v-ra-~A 'SİNOP o EN i 2 

;~-----~ 

Köıker nahiyesi köylerinde dün hala toprak ve taş 
yıfınlan alhnda çocuklanm anyan periıan analar, baba 
ve analannı bulmak için çırpınan yavrular 2örülüyordu 

Btı11 llwahtm Hakka 

.. ··---

Marmara aduın44 ş35 de wku bulan Zllzeleden bir intıb4 

:Ankara, 20 - Zelzelenin muclb ol- len tat.süit, facianın dün gelen haber
duğu can ve mal zaran etrafında ul- lerı nlsbetle çok daha acıklı ve elim ol-
zele mıntakasından bugün buraya p- (Devamı 11 ınci sayfada) .............................................................. 

Pariste askeri 
mütehassıslar 

neler görüşüyorlar? 
Fransız Başvekili Londraya 

l 
ittifak plinlanna aon 

ıeklini vermek için gidecek 
Londrada çıkan Pipi gazetesi yazıyor: 

Resmen Londraya davet edilen Fransıı 
iç t~ter Bakanı · başvekili Daladye, hariciye nazın Bone 

Ankara • (A.A.) - Büyük Millet ile birlikte İngiltereye varınca, yeni bir 
MeclisinJıl ·bugünkü toplantısında İç tı- İngiliz • Fransız tedafüi ittifakının mil
leri Bakanı Parti Genel sekreteri Şükril zakeresine başlanacaktır. 
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lhraada prim vamek 
Teaiiwge tleger 
Bir /ilcir olamaz mfJ 

Yazan: Muhittin Birıen 

T mkiyenin bir ihracat meWen 
varda'. ~ senesindenberl IFlub

telif tezahürler &istermiş ve mulrtellf 
hal tedbirleri ıarmmda muhtelif dewir -
lerden geçımt olan bu aeselenin ne bir 
hamlede, ne de beş hamlede halli müm
kün olamaz. Meselenin bizzat kendisi ka
rışık olcı.ığu gibi, jıpnde halledilmek mec
buri)etinde bulunclağu dünya şartları da, 
civa gibi. ele nuca llğmıyan oynülık
lar anıeder. Ba }Jekundan, sade bizim 
için değil, bütün dünya için bilhassa bu
günkü devirde, halledilecek iktısadi me -
seleleri.o en müfkiliidür; çünkü, dan 
yalnız bizim aldıjmıız tedbirlerle halle
dilecek değildir; bütün dünya da bir yan
dan ayni mahiyette tedbirler almak -
tadır ve bizim tedbirlerimizle onların ted
birleri daima mücadele halinde bulunur
lar. Yani, ihracat davasının bil tarafı da
hilde ise diğer tarafı hariçtedir. Dahil -
dekini halletmele elimiz erse bile ha~ 

lluhftinizde ,..,anlara dikkat ediniz: Yüzde doksan do-

kuzu çevrelerinde dalma nikqpt, dalına hO§Sohbet, §en ar

kadaş görmek isterler, bedbinlere, kara görüşlülere hep sırt 

çeTirirler ve daima aldanırlar. 

Yaıulmı,an adam dostları aramda beyaz a&üşlüyil de 
kara görüşlüyü de ayni nisbette bulunduran adamdır. Bu 
takdirde nikbinane mütaleaları oldufu tadar bedblnane 
mütaleaları da ayni zamanda dinl• ve belmdill karan ver
•ek lmkanmı hndi elinde Dubmdmmllf allıE. 

tekinin halline gücümüz yetipnez. ,,._._.._.,_.._. __ ._._._.._. ___ ._._._.._. ______ ._._ • ._.._. __ ._.._.,_.,_._._._._.._._ 

Mesela, son iki ihracat senesinde ha- ( S lfllll\t z A ~ A S 1 N D A ) 
ri~ llliihim ban hadiseler oldu: Eütün '-' lf"' 
büyük müşteri memlıetetlerin paralan 
düştii. Müşteri memleketin parası düş· Kendisine vatan •:-----------· Neogorll 60 ...... , rellll 
mek demek TUl'k malının fiatı yiilaıebne:t HERGü•N BiR FllRA 
demektir. şu halde, bizim maırmız pa - Al'ıgan ad11111 Hapse aıalılıdm edlldl 

Olabilir 

.Zelzeleden 
ilhamlar 

..,_ ______ I!. Talu -

A nkarada, siyasi bilgiler (Eski 
Mülkiye) mektebinin profesör -

ler odasmct., üç arkadag, ayakta konu
pıyoruz. 

Saat bir. Zevalden blrazıcık liıhiraf et· 
miş olan bahar güneşinin ıhk huzmeleri, 
ayaklarımızın ucuna ışıktan bir halı se -
riyor. 

Ansmn bir sarsmtı... Acaba, içimizden 
biri ayalmı mı titretiyor? Hayır; ola -
maz. Bu metin bina, öyle değil, bir tek 
kişinin, kalabalık bir kafilenin hep bir
den hareketile dahi yerinden tımıldıya
cak eıl>l değildir. 

Demek ki zelzele. Hem çok şiddetlisi. 
Saniyeler geçtiği halde devam ediyor. 
İnsan, ne de olsa zayıf mahluk: Üçü -

miiz de korkudan, olduğumuz yere mıh
lanmış gibi, birbirimizin yüzünde beliren 
endişeyi kendimizinkinden hafü bulma
ğa, mü teselli olmağa çalşyoruz. 

Tehlike anı geçti lfiç bir tarafta hasar 
olmadığını da memnunfyeUe gördük. So
kağa çıktım; ikametgahıma dönüyorum. 
Yolda, - neıedm ıkı.ma ıeldi, bilmem -
halkın zelzele hakkındaki muhtelif telak
kilerine zihnimde geçici resmi yaptırdım. 
Çocukluğumda, hatırlarım, komşumuz 

bir c kocaman nine• vardı. Başka adını 
işitmedim; kendisini hep böyle tanıdım; 
böyle belledim .. Doksanlık bir kadınca
ğızdı. 

halanmış ve müşterisi de, bu yüzden, ta. 
bii olarak azamnı bulunur. İngiltere 
Amen1m, Fransa, İtalya, İsviçre gibi 
memleketlerde tezahür eden bu para 
düşkünlükleri bizim ihracatımıza çok za
rarlar venniş ve bir aralık, bütün göz • 
lerimiz yalnız Almanyaya teveccüh et -

Me§Aur roman Alebattdr Dümcı İstanbulun meşhur büyük zelzelesini 
imanı.mı 1UY1'1St.mdan ıe~ olduk- takib eden günlerde, kocaman nine bana 
lıın7Ul in47Ml'Jtlar'Ci.andL Bir gilnı oi7 o hidiseyi f(>yle izah etmişti: 
wıecli.tte biri ou: cl>thıya toparlacık bir küredir; koca· 

miştfr. - .Dmıek ol'uıyor ki .rizi1L «ddiı&i - man bir öküzün boynuzu üzerinde du • 
* ain emdi ma.ym.uNiur. nır. Bazan hayvanın alnına bir sinek ko-

Son iki senenin ihracat meselesinde Denai§ti. nar. Öküz huylanır. Sineği kovmak için 
bu hadisenin oynadılı rol büyüktür. Şu Dü1114: başını sallar. İşte o zaman, dünya da fe-
hald~ hatıra gelebilir ki, biz de hemen - Evet! na halde sarsılır. Zelzele dediğimiz şey de 
paramızı düşürelim de mahsullerim.iz de Diye cevab verincır dt«ki: bUndan ileri gelir .. • 
bu sayede ucuzlasın. - B!'7I. sizi1L gjbi dilfiianiiyorum.. Bu hatıra bende canlanınca, hem ka • 

Bu fikrin harareili taraftarları yok de- Ceddinin ceddin.i'Jt maynum aldıuğu _ dıncağızı rahmetle andım, hem de ken-
ifldir. Hattı, bir zamanlar ben de bu 'llU hif bir ztl3f'&Cl1l Jctıhl f't7Mın./ di kendime gülerek, düşündüm. 
fikirde idim. Bandaıı tam cm üç IJl!lle Dü-. plcfli: - Ya. kocaman ninenin dediği doğru 
evvel ilk defa olarak bu fikri ortaya at- \ - Olabıl'r, ded' s'zm için de aksi olsa, bizi taşıyan öküz de mAsivada de -
mış w bir hayli müdafaa etmiştim. Bu - uardır_ Nevyork esham borsasmm Del kere re- ğil, fakat İstanbulun, meseli Şişli, Me -
gün o fikirde delilim- Değişen de benim * jisljğinj yap1111 .._ ft Ameribnm en cidiyeköyü, Maçka, filin gibi bir sem -
fıkrim değil, iki Dman arasmdaki pıt- Jı lliiJük bDra tübd&mdım 1ııiriDin re.isi tinde bulun.saydı, acaba dakikada kaç 
lardır. o umanlar, henüz mrmlplrrtte ı..... •w..ı at • ,.--..tadır. ı... apoalar ,,,,.,,,,,,,. lplmtaw Bipnl 'Vilaq, emnlJetl IUtisti- defa 181'Sllır, kaç bıl'eler yerin dibine ıe-
yeni ilçii1erle RrJDaye teraküm ebniJ de- sDterede " ' lıtldıea at;:n. " .._ JpeA fllulrmal• ..ı ._ bwlıık mpa ile wvMJrpme edi- çerdik?J 
lildL Ortada ()smanlı deTri tefeci1ilfnin a ın- be,.,. ,.ı ,&ıÜJeek ı.-- JnH Jıalili 1111 in • _!,. b-
bır• biri ::.....:--- +.-.ı.J: ..... Wll'll '---1..--.11- BaaLaJ-•~- diar alm '"**•• dleldeırwwk a.r. Ame-~-- -r=" -~- ..,. .......... Sellek ..,.......~ ••• 
- ve binaenaleyh tefeci aJacağmdan - bq- lfilli,.etiniD taJini JI! sduini haJld. ıLam m' Sine Sin& ............. 
b Wr terakilm yoktu. Halbuki bugün mektir Meşh~ .Japm kim;ae::Iumem plbmaqt~. 
aksiyon halinde, banka mevduatı halin- Lo.re~s bir Amerikalıdır. Fakat ne A- ~JPO~J ~ye ~ ~ ~ ~- Berm, bJ....,.ıeı:iain 22 bin İngiliz __ _::::::===!::=:=!.--
de pek çok milli sermaye birikmiftir. Pa- merika ne de fn,nten fJllUD Amerikan a: ~e IRiyiil !lir mfsılab ~ am:- liraiıl: mülkfiıedp wjMwwJ ~k ve Bir amele taş albftdl 
ramw düşürmek, yeni uyanan milli ta- ıebaas. oldulmm abW mrıemHte- mıştır. Sım smeıer iıı;iıs9 11m'i qıs !ıir KnJw• :Jat tJiDııiiWe • 1ım tn,oiz li- ezilerek DldO 
ıarrufu temellerinden sarsıp hercü mer- dir. Hele Amerika, zawllıyı hudud ha- çot ma~ pbntmajıl bqlandı rası tatmı • "*'W plmalr yiizlnden .. w.. .. _ 
ee utratrnak demektir. Buna dokunma •.. etmqtlr: ltalyada koyan. liimcle; ~ webHım ..m uıı. Söğüd (Hususi) - Burada komur 
maya ve ortada faal bir kara borsa bu _ neLı • bazı ballUudan ... el smette smı'i "DM-.-a ~ Jran üt olan maden k:uyularmda bir amele çalışlı· 

orens Mmıçesterde clojnraştar. ıo ya- L.o- • ....,,...- .. ~~ aJDm ~ .ten üzerine düşen taşı.ar altında kala-
lunmasına rapn paramızın resml kıy- pda iken anasa, babalı ile birlikte Ka- ipek ya~ Bıa Japon &lilll~ biitim puaJuı da çal• .. ır. Her na b- _ _ .. ..u •• 

metlDJ tutmıya mecburuz. nadaya lftmlt*fr: ime sun'ıtip!IJ soja ... .,.._he phnrıak- m a,...t w6+Mıule mtü lınJunan kar- : oKü~iiştuk~: ~~de ikitı!tt2~kltreık· 

* 
- · tatıır İcadmı:n ip )1Uıyaaıt- p mm. ~ • L.:- .___ - ~ -~ .... re oyu cıvarm me 

ım ~ ıtanadadzft Ammbya geç- · -.. - ~ -- iUUIJeft& ..-- derinli" w • .1-ı-: ku · · k" ·· bulunan Bay ~ pbiWI ttMatıı f;.. 111 liııli bı• • 111 • de nnmd gıDUCA& yuya gırıp omur çı-
Fikrimce de'9letin ihracat için bir pim mişti~. Orada bir it bulamayınca, ıahte pekl d ....,,.-. Jİrml ı.t Ut ellliRJ•- ~ 1 1 

• brmakta olan Küre köylülerinden Ah· 
vermek aıretile mahralümüzün fiatmı u- bir is~ bir Aıırertlra• ordaını• ,aıl- ter 

111 ~ ,.. ..ı. et · med Kavcı, toprağın çiiıiik olması yü-
euzlatmak kabildir; hatta, sade kabil de- mış, fabl ıünün Wrlnde f~ası me;.da· yap .ırmJlb.r. Ywbndati ıalm 1ııa .._ kmdaua lf ziinden üzerine düşen büyük bir taş aı-
lil, tatbiki pek mümkün ve pek iyi olan na çıkınca hudud harici edilmiştir. Hal- İflll clillate deler lıılr dhdi ftnllr ........ fiıta-Medlr. tında kalarak ezilmiş ve derhal ölmiif· 
bir tedbirdir. Bir flrlla: bukl, Jncmzter tle anw Ameril:ah ..Wet. Bakladan ipek çıkarıhnası J"aponyada tür. Ahmedin cesedi arkadaşları tara· 

Primi, ancat aerbest dövi~ muamele mekte ve bncblıle it ftrmemektedirln. pek fena bir tesir yapmııtır. İpek imiıı- &avat ve gakalıl<J fından bin müşkülatla tünelden çıkar· 
yaptJlı,mız memleketlee Olan ihracata Ve bir ecnebi sıfatile hereün karakol- leri bu icad sayesinde ipek fiabrun hiçe kari' isyan tıJmış ve kasabaya getirilerek defne-
tahsil etmek. Bu prt altında prim ver - da isbatı vitcud etmektedir. düşeceğinden lorlanütatlı.rlar. dilmiştir. 
mr.& hiçte fena 1Ur usul değildir. Bütün dünyada y&V8f ,avq kınat ve 

Bilirim ki cprim> sözü bizim maliye • ğiştirmeksizin onu bir nevi düşürmek de--ızamm.tan kmtulmıq ohınız. yakahklva kaıp 1Dir irayn lılıf liMte'r-
mizl derhal sinirlendirir: Bu kadar yük mek olan bu tedbirin lliringli tediye sis- Daha başka faydalar da sayabiliriz. Fa- ınektedir. İngiltere ve Amerikanın tık 
altında bulunan hazinenin sırtına bir de temine nazaran temin edeceği muhtelif kat. aözü uzabnak i&teme.diğimiz i.çin 'bu muhitlerinde kravat hele ~kal4m pek 
prim Jiilrii mü yüklenecek? Bizim ma - faydalar vardır: meselenin JAyık olduğu ehemmiyetle ted- çi.rkin, mantıksız se1fm zevllerinf bozan 
Uyemlı, 'blitla mali~ler gibi ve gali - ı - Belki memlekete biraz daha fazla kik ve mütaJeuı için faJdamn bu ka - bir nevi giyinme vasıtası olarak telakki 
ba onlardan da biraz fazla, cvermeği:. döviz temin eder. darını kafi görüyoruz. Bizce, bugünkü edil<fiii ~-
enmez. Daima calınak> ister. Ancak bu 2 - Memleketin harici ticaretini :aor- vazi,ette ilıraıcat ...,..,,e,iu ]aaJljınr Bımdaıı böfle. diz. nhat yabb JÖID
prim :mesıtlemnde o :maliyenhı sııtma mail~ ~ dahil! fiatlarm istikra- yardan edecek tedbirlerin erı iistWıde ba leklede kraıratra, ~k n bir boyun 
yüklenecek bir yük bulunduğuna kani rına yardım eder. vardır Y~, ~ if dönüp oraya TUa - atıa.ile, ba gllııl ttbllüf1enfıen turtuı-

deiiJim. Neden mi? Şu basit sebebden: 3 - İhracatımızı. bir kaç muayyen mem caktu. mak jmJrhmm bahmacalı anı,..ımak-

Devld ve onunla birlikte memleket bu lekctte ~kasüf ettiren dar mübadele ni- Muhittin Birge. tadır. 
primi bugün de zaten verm ktedir ve -===-c:ı11--==--,_....,._., _ _. ____ =._.-------------------=---------=-------a 
belki de fulııne veriyor. Kliring yolile r 
Tüıtiyenin yapbğJ bir takım mühim 
mübayaat nrdır 1d eğer bu mübayaatı 

iSTER iNAN, İSTER iNANMA! 
.., 

1erllest dövizle yapabilecek olsak elbet Yuıdun ~ \naflanılda oturan bir oknyuımmuzdan bir yoma yabmıak anus11ndayım. Acaba bımnm da blıil olup 
bu&lüii fiatmdan daha çok uema a1a - mektub almıştık. otuyucumuz bu mektubı.mda hölisatan ohnadJimı öirerı:mtniz ıniimlıüa :ae6ılib!• 

biliriz. Böyle yapmııadılumz içindir 1d §Öyle demişti: Anhyanlara aoraı-ak tahkik ettik. Oirendik ki. ı.u,mı 
mftlıaı+liyaa fuJa fiat 'ftriyorm ve ıı. - Ben kı1 esnasında bir czatinee. geçbdim. Muhtelif .ih- memleket muhtaç alduğumuz ağır ve hafif sanayiden bir ço
zlıwlen de ba nisbette fazla para pb - tllatlar da yaptı. Çak za:rıf düştüm. Dinlenerek kendimi top- ır-- bilecek m lrudnt ~ tl'mid ....-- lıi 
J'& Almanyrıdan, Çekollovakyadan yap- lamak istiyorura, Hnıı hasta olmayıp ta sırf dinlenme\ ihti- •--- yapa • ftl--rJ?"· ........,.rn 
'>IM-z mlilıaJaaların -lnm ak( bir yll<lllda bulunan lıenlm gibilere malmıs lıir sonator;yom laJ pek yümda prıı. yordımından bilııbütün vareste kalacak
......_.. ~ijhniz zaman nneajmuz siye edebilir mWni:ır? tır. Fakat '°'000 •üi\ısu barındıran 1U koca İstanbul ph-
tllllll lııadm. J'ııaltan bilis:tifwJe ayni vuiyeüe bulunan 3 yaşındaki rinde Avrupanın hatıl HO.IGO kiıPJik phirlerinde dalai lııa-* ~~ çomlamR da lııa pkilde, çoc:aldıaıa mahsus bir sana lWll böyle bir sıhhat mi JS d wumd ........ 

• rota Jda wuwJuJemek, dıncat J s T E R ı N A H. ı s T E R ı N A. M Al 
.....-mı• lılr nevi clügürmek demektir. 

Olrtyolda bir Ziraat Bankası 
llinı11 yapılıyor 

Dörtyol (Hususi) - Ziraat banka· 
sı Dörtyolda bir ziraat bankası binası 
yapt.ırmağa karar vermiftir. Hallı par
tisi de ihtiyacı karşılayacak bir bina 
yaptıracaktır. Tertip edilen müsamert 
pasılatı bwıa tahsis edilecektir. 
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21 Nisan 

Fransa 
ihzari 

arasındaki ile İtalya 
müzakereler i~erliyor 

Kat'i müzakerelere 
seyahatinden sonra 

bir dörtler 

Fransız Nazırlarını·n Londr a 
başlanacak, Almanyanın da iştirakile 
misakına doğru gidiliyor 

Paris, 20 (Hususi) - Umumiyetle i- Paris, 20 (A.A.) - Parisuvar gaze- gazetesi, Fransız - İtalyan kat'i görüş
lerı sürülen tahmmler hilafına olarak, tesine Romadan verilen malumata gö- melerine bugün başlanılacağı ve Fran
bugün toplanan kabine hiçbir mali ka- re, Fransız - İtalyan müzakerelerinde sanın Cenevre toplantısından evvel İ
tarname imzalamamıştır. Fransanın Romaya büyük elçi tayin et- talyan imparatorluğunu tanıyacağı hak-

Son günler zarfında hazınenin vazi- mesi meselesi sonray.a bırakılmıştır. !kında Roma muhabirlerinden aldıkları 
Yeti o kadar düzelmiştir ki, devlet ban- Verilen ma!(uriata bakılırsa evvele- telgrafları neşretmektedir. 
kasından şimdilik yeni bir istikraza lii- mirde Fransa ile İtalya arasındaki ger- Maamafih diğer taraftan, gene Tay
zum kalmamıştır. ginliğin nihayet bulduğunu tesbit ve mis gazetesinin Paris'den hnber aldığı-

Ileride, mali vaziyetin daha fazla sa- müşahede eden ve mektub teatisi şek- na göre, Roma'daki görüşmeler ancak 
lah bulacağı kuv\•etle tahmin edilmek- linde yapılacak olan bir beyannamenin ihzari bir mahiyet arzetmektedir. Zi
tedir. yazılması meselesi tedkik edilmekte- ra, kat'i görüşmelere başlanmadan ev-

Paris, 20 - Reisicumhurun ri) aseti dir. vel Dalndye, Bone, Çemberlayn ve 
alt nda toplanan nazırlar meclisinde Kat'i göriişıueler ne vakit? Halifaks ,Fıransa için mühim olan İngi-
Daladye, memleketin umumi vaziyeti- liz - İtalyan anlaşmasının muhtelif 
rıi zah ve teşrih etmistir. Londra, ıo (A.A.) - Gazeteler, Ro- cebhelerini birlikte tedkik eyliyecek-

Bone, beynelmilel vaziyet hakkında mada başlanan Fransız - İtalyan göri.iş- ]erdir. 
Uzun izahat vermiştir. Mumaileyhin bu melerile meşgul olmaktadır. 
izah ve teşrihi bilhassa İngiliz - İtalyan Deyli Telgraf diyor ki: 
ıtılafına ve Fransızlarla İngilizler ara- Rıomadan gelen haberle, Daladyenin 
sında yapılan ilk müzakerelere tahsis Fransa ile İtalya arasında, İngiliz - İ
edimi~tir. talyan anlaşmasına müşabih bir an1aş-

).far.;ando, mali vaziyet hakkında iza- maya varmak niyetini gütmekte oldu
hrıt 'ermiş ve esham borsasında meş- ğunu bildirmektedir. Bu ta1cdirde, Av
hud olan itimada müstenid faaliyetin rupa politikasında tam bir değişme vu
haline üzerindeki mes'ud akislerini k-ua gelecektir. 
gö termiştir. Bütün gazeteler ve bu arada Taymis 

Başvekilin Atina seyahati! 
beş gün devam edecek 

Celal Bayar 7 magısda Belgrada 
gidiyor, oradan Bükreşe geçecek 

Atinada büyük hazırlıklar yapılıyor, ziyaret programı 
hazırlandı, Kral Tiyatrosunda bir kabul resmi yapılacak 
. Ank ra, 20 (Hususi) - Başvekil Ce- mürekkebdir. Heyette Son Postadan 

lal Bayar cuma akşamı buradan İstan- Ercümend Ekrem Talu, Cumhuriyetten 
bula hareket edecektir. Kendisine Ati- Nadir Nadi, Kurundan Kemal, Yedi 
ncı C'yahatmde ıefakat edecek olan Gün'den Sedad Simavi, Ulustan Müm
l'ef ka ı bu akşamki ekspresle İstanbu- taz Faik, Son Telgraftan Ethem İzzet, 
lu gıtmiştir. Tandan Zekeriya, Akşamdan Hilali bu-

Cclal Bayara ~eyahatmde Hariciye lunacaklardır. 
'Veı:dli, Harici~ e Vekaleti daire şeflerin- Gazeteciler Yunanistanda bir hafta 
~en Cevad Açıkalın, Başvekalet hususi kadar kalacaklar ve oradan Belgrada 
h~l:ın ınüdürü ~~.~ede~ v~ h~ric~e geçeceklerdir. 

Dörtler paktına lloğ .-u 

Deyli Herald d iyor ki: 
Halen imzalanmış olan İngiliz - İtal

yan ve yalo.nda imzalanacak bulunan 
Fransız - İtalyan anlaşmalarından son
ı a, Almanyanın da bu anlaşmalara ilti
hak etmesi için çalışılacak ve bu anlaş
malar, bir cı:Dörtler Paktı» mahiyetini 
alacaktır. 

İzmir muhteliti 
Viyana takımını 
mağliib etti 

İzmir 20 (Hususi) - Viyana takımile 
İzmir muhteliti arasında yapılan bu -
günkü maç çok heyecanlı oldu. İzmirliler 
güzel ve muvaffak bir oyun gb.stcrdilC'r. 

İlk devre İzmirlilerin hakımıyeti al -
tınd geçti. Bu devrede İzmirliler 3, \Ti -
yanalılar bir gol yaptılar. İzmirliler gol
lerdrn ikisini penaltıdan yaptılar. 

İkinci devrede Viyanalılar bir gol da
ha yaptılar. 

İzmirliler Viyana takımına nisbetle da
ha hakim oynadılar. Kaleci güzel '\'e fev
knlade kurtarışlarile çok alloilandı. 

Hakem Oçoktan Mustafa idi. İkinci 
devrede rüzgarı lehlerine alan Viyana -
lılar daha ağır bastılar. Fakat yalnız bir 
gol çıkarabildiler. İzmir çocukları canla 
başla çalışmışlardır. 
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Cum:hw·iyet - Bugünkü başmakaleyi )'a
r.nn Nadir Nadl, Fransada Daladyenln ba§-
vekll olmaslle beraber teessüs eden slikfmeU • Romaga hücum J 
tnhlll etmektedir. Muharrir, bllhnssa fıyanm 

Yazan: Selim Ragıp Emet 

ngilterenin ltalya ne anla§mıya ka--

Bluma veı·medlğl salahiyeti tercddtidsUz o
larak Daladyeye verdiğini kaydederek bu
nun sebebinin Blumun sosyalist şahsiyeti ol- a 
mığunu söylüyor. o 

~ rar vermesinden sonra diğer bütün 
devletler ayni hattı hareketi takib etmek 
karannı vcrdıler. Şu farkla ki bunlardan 
Çekoslovakya gibileti, Habeş meselesinin 

Tan - Ahmed Emin Yalmnn bugwıkü 
b~makaleslnde tanhhüdlerlne rla:ret ctıni
yen ve Türkiyeyi geri bir memleket addccler 
gibi kayfi hareket eden bazı ~lrket!erden 
bahsediyor. Ve bu arada İstanbul elel:trlk 
~etini de şiddetle ltham ederek bu işin 
çıkar yolunun tasfiye olduğu netJceslne vnn-
)'Or. 

~ 

Kllru ıı - Hasan Kumçnyı cıGunlerln pe
şindeıı sütünunda şahid olduğu bir muhave
reyi kaydederek şöyle diyor: 

cDokt.orlukta hastalara nasihat bir saı~'nt
tır. Öğüd verenin muhatabı uzerlnde iyl blr 
tesir .bırakması için yalnız haklı olması, iyi 
niyetle mütehassıs bulunmnsı kan gelemt-
yor.• 

vasıtaları 

Otomobil, kamyon gibi 
nakil vasıtalarının gümrük 

resımleri indirilecek 

Cemiyeti AJn·amda müzakere edilmesin\ 
dahi beklcmiye lüzum görmediler. Be. 
de\'let Romaya sefir tayin ettiği gibi se
firin eline verdiği itimatnamede de İtal
yan kralının Habeş imparatorluğu sıfatı
nı kayd :ve tesbit etti. Bir kısım devletler 
ise İtalya ile normal münasebete geçmek 
ve sefirlerinin itimadnamelerini yenile -
mek için, Habeş meselesinin Milletler 
Cemiyetinde müzakeresini beklemekte -
dirler. Malüm olduğu üzere İn -
giltere hükfımcti İtalya .ile olan 
muallak meselelerinin hal ve tes
vjycsi maksadile bir it11fıfname 

\'Ücude getirdi. Bu itil8fname muhtelif 
parçalardan mürckkebdir ve her biri, 
ayn bir miizakere mcvzuudur. Buna mu
kabil bu devlet, fiilen müstakil bir mem-
1eket olmaktan çıkmış bulunduğunu ileri 
sürerek hilli Milletler Cemiyeti iizası va
ziyetin de görünen Habeşistan hakkında 

bir karar istemekle İtalya ile yaptığı iti
lafın karşıltL11m vermiş olacaktır. 

Bu takdirde, bu mesele ya Milletler 
Cemiyeti konseyinde veynhud da ayni ce-

Ankara 20 (Telefonla) - .Motosiklet, 
otomobil, kamyon gibi motörlü nakliyat 
vasıtalarının memlekette çoğalmalarını 

temin için yapılım te.dkikler ilerlemiştir. 
Meseleyi tedkik eden komisyonun güm
rüklerde yüzde 80-90 derecesinde tenziliit 
yapmak istediği anla~ılıyor. Fakat, söy- miyetin umumi heyetinde müza~ere .ol~ -
ı ·1di~· ·· 'w-u V kt:l 1. b d nacaktır. Konsey kararları, daıma ıttı -enı gıne gore »'= ye e "et e ı u e - . . 
rece yüksek tenzilat yapılmasına, vari - fakla verilmek gerektır. Halbuki- konsey 
dattan vazgcç°ememek dolayısile taraftar a~sı olan ba~ .devle~ler Habcşl~eri~ 
görünmüyormuş. Bu suretle gümrük va- Mılletler Cemıyetı camıasmdan bugunkü 
ridatmm azalmasına mukabil memleket.. şerait altında çıkarılmalarına muarızdır
te artacak olan benzin sarfiyatından ma- Jar. Bu sebeble aleyhte ırıey ''ermeleri ve 
liyenin daha faz.la istifade edeceği hak - konseyin hareketini akamete uğratma -
kındaki fikirlere karşı da rnaliyecilerimız ları ihtimali büyüktür. Buna mukabil, ay
pek fazla ehemmiyet verir görünmüyor- ni kayıdlııra tabi bulunmıyan heyeti u -
lar. Bu da benzin sarfiyatının fazlalaş - mumiye kararları, Habeşlilerjn mukad -
masından maliyemizin şu sırada pek deratını pekaJ.a tayin rdebil<'cek v0 bü
hoşlannıamasından ileri geliyormuş. Mn- tün bir milletler camiasının müştereken 
lum oldugu üzere benzin, ancak SC'rbest ele aldıkları bu dava, hazin bir mc.rsiyeye 
dÖ\·izle tcdnrik edilen bir maddedir. Ser- dahi nail olamadan milletler tarihinin 
best döviz tedariki de mühim bir mesde 

tozlu ~ayfalan arasına gömülecektir Ya1-olduğuna göre Maliye Vekaleti bcnz.in 
sarfiyatının çoğalmasından pek fazla nız ortada dikkate değer bir nokta var 
memnun olacak gibi değildir. dır: Alman devlet reisi Bitlerin Romayı 

Bütün bunlara rağmen, memleketin 
çok miktarda motörlü nakil \'asıtalarına 
olan ihtiyacı. bunların gümrüklerinin 
indirilmesini bir zaruret haline getirmiş 
olduğundan gümrüklerin hiç olmazsa 40-
50 derecesinde indirilmesine muhakkak 
gözile bakılmaktadır. 

Süvari/erimizin N:iste 
Muvaffakiyetleri 

ziyareti meselesi. Bu Zİ)'aret Berlin - Ro
ma mihverini eskisinden fazla kuvvet -
lendirecekmiş gibi öyle bir telaşa sebeb 
olmaktadır ki bunun tcsirile bazı devlet-
ler, bu ziyaretten evvel mi, yoksa daha 
sonra mı Romaya sefir t<ıyin edip etme
mek hususunda adeta tel.aş gösterir bir 
vaziyet arzetmektedirler. Halbuki bu te-

ı kalem mudüru Refik Amır Ko- Yunanistanda .lıazırhk 
canıaz refakat edeceklerdir. . • ·· · 

Ba \'ekilin Atina seyahati s gün ka- Atına, 2~ (Hususı) - ~urkı) ~ Baş-
d::ır Ülecek ve aym sonunda Celal Ba- vekili Celal Ba~ar~ Atmayı zıyar~t 
~·ar Ankaraya dönmüş bulunacaktır. günleri yaklaştıgı cıhetle burada. ?u-

B ''Vekilimizin Belgrad seyahatinin yük hazırlıklar yapılmaktadır. Harıcıye 
tcttlhı 7 mayıs olarak tesbit olunmuş- Nezareti ziyaret pro~amını tanzim _et
tuı. Celfil Bayar Belgraddan Bükreşe miştir. Program bugunlerde neşredıle-

Kont Ciono 
Mayısta geligor 
Roma 20 (Hususi) - Çekoslovakya ta

rafından da İtalyan imparatorluğunun 
tanınmasile bütün Küçük Antant ve Bal
kan Antantı devletleri, İtalya hüki.unetile 
normal münasebat tesis etmi~ bulunu -
yorlar. 

Niste dünkü müsabakalara 7 millet 
iştirak etmiştir. Tasnif ekip üzerine ·ya
pılmıştır. Türk ekipi birinci gelen mil
let ekipi ile ayni puvanı almış, fakat 
sür'atle beş <ltmiyelik bir fark yüzün
den ikinci addedilmiştir. 

lllş, bu devletlerin gayelerine hizmet et
mekten ziyade karşı tarafa zfıflarını gös
termektedir. A \•rupanın demokrat devlet
leri dün acı bir mağlubiyete uğramışlar
dı. Bugünkü hal, onların bu hezimetini 
ka tmerleştirmektedir. 

Selim Ragıp Emeç 

de g'decektir. cektir. 
Türk matbuat heyeti Programa göre nisanın 26 inci akşa-

Ankara, 20 (Hususi) - Yunan mat- mı «Kral Tiyatrosu» nda bir ka~ul rcs
buutuun davetine icabet etmek üzere mi tertib edilmiştir. Kabul resmme bu
aj. n 24 ünde Atinaya gidecek olan rada bulunan kor diplomatik davetli 
'l' rk ınatbuat heyeti sekiz gazeteciden bulunmaktadır. 

--.......,.--------------~·----------------~ 
Gümüşhanedeki kamyon kazası 

Ölülerin sayısı 18 dir. Yaralılar da 27 kişidir 
- ~-------------

it G..iınüşyane 21 (Hususi) - Dün bil-,sahibi de Köse nahiyesi halkındandır. 
s ltdiğim ka.m3•on kazasındaki ölenlerin Ölü ve yaralılardan çoğu Kelktik, Ey
k~~ ~ 14 ü bulmuştur. Kamyonda 45 .mede, bir kısmı da Sökmen ve Sürüt 

1
1~nın bulunduğu anlaşılmıştır. Bun- köyleri halkındandır. 

Bu milnasf'batın 1akvjyesini ve inki -
şaf ını temin etmek üzere, mayıs ayında 
Hitlerin Roma} ı ziyaretini müteakib, ha
ıiciye nazırı Kont Ciano en1elu Yuna -
nistan, Türkiye, Romanyayı ve biliıhare 
de Yuoslavya ile Çekoslovakyayı zivaıet 
edecektir. 

Bir adam evinde 
ölü bulundu 

j 

Sabahtan Sabaha --------- -
Boğaziçi 

Nafia Vekfileti isabetli bir düşünce ile İstanbula geniş bir sahil yolu açmak 
kararını verdi. Boğazın Rumeli yakaı;ı bu yolun istikameti üzerindedir. Be
bekten htinyeye :.adar devam edecek bu on yedi metre genişiıkteki asfalt yo
lun yeni haritası ~apılmış, nafiadan belediyeye gönderilmiş. Şehir meclisi 
tasdik etmiş ve yolun ihalesi yapılmak için belediyece bazı binaların istimlıik 
muamelelerine başlanmıştır. 

ö~~dan şoför dahil olduğu halde 14 ü Trabzon 2 1 (Hususi) - Kamyon ka
r ~· unu. ağır yaralı ve 21 i de hafif ya- zası yaralılarından buraya getirirenler-
2~ ~ r. iptidai tedavileri yapılanlardan den 3 kişi daha ölmüş, bu suretle öfü
le d

1
• Tr bzon hastanesine nakledilmiş- .lerin sayıları 18 i bulmuştur. Kazadan 

ter ır. Altısı Gümüşhane dispanserinde sağ ve salim kurtulup yaralı olan ı:ına
b ..ta\• a~tma alınmışlardır. Bu kazadan sile beraber Gümüşhane dispan~erine 

Erenköyünde Taş ocakları sokağ•ndn 
22 numaralı evde oturan Erzurunılu 
İbrahım oğlu İbrahim evinde ölü o!.:ı
rak bulunmuştur. Cesedde bir çok ) a a 
\'e bereler vardır. Şimdıye kadar yapı- ı fi 
lan tahkikata nazaran İbrahimın P\ \ eJ-
kı gün Bostancıya gittiğini \ e e' ine 1 
ddncrken Erenköy caddesinde aya w ı 

kayarak ~ere düştüğü ve bu ya a r n 

Bu yol fstanbulun ilk defa göı eceğı gen~ bir asfalt yol olacaktır. İstanbul 
halkı kendilerine böyle bir yol kazandırdığı için daima ileriyi d~ünen ve 
is.ıbetli knrarlar veren snym Ali Çetinkayaya dalına teşekkür edecektir. Va
ziyd böyle plfınları, haritaları ve başlıyan muameleleri ile tahakkuk safhası
na girdiği bir sırada bu şaheser yol istikametine t('sadüf eden bir kaç yalı 
sahibınin tahtadan birer silo halındeki yalılarını kesilmekten kurtarmak 
ıçin belediyeye baş vurduklarını ve artık yola başlanmak üzere bulundu -
ğundan müraca.ıtlaı ının bC") hude olduğu cevabı verildiğini gazetelerde oku
dum 

Ah ab binaların tamırıne belediye kanunları miısaid olmadığına göre 

a ~ ınucıze kabilinden 6 aylık bir yavru nakledilen altı ay'lık çocuk da crad3 
h·~ '~~im kurtulmuştur. Kamyon sa- ölmüştür. 

0 11.&ler meyanındadır. ------------
~ T hk kata el koyan müddeiumumt Kasımpaşada bir yaralama t.?ef. t B 
iJun 1 ~rk tahkikatının lk safhasını vak'ası 
t 1 etmış ve Gum~haneye dönmüş-.;ir Facianın sebebi henüz malfun de- Kasımpaşada Karaman mahaLe inde 
b d t'. En yakın ihtimal olarak şoförün oturan boyacı Yaşar ile Tavukçu Mu ::ı
t 'n için uyumuş olması ihtimali ha- tafa arasında ibir ikavga çıkmı~. ta\•ukçu 
1 ~ elıneltted.ir. Mustafa boyacı Ya~arı ağır suıctle ~ a-
O en şoför Gümüşhanelidir. Kamyon ralamıştır. 

bu dü meden olduğu sanı·m k. 
ber h ıkumet tabibi Hikmet taıafu dP.n 
mua;:cnc edilen cesed.n morga k cı -
r.lmd .. ma lüzwn görülmüş, hatlı ,.e 
Ü ki.ıdar ınüddciumumiliğ •·· zı ed et-
m ır. 

Bir çocuk mangala dUştü yandı 
T , nda A~ bastı ok ğ.nd.ı ı- i 

ı.m Sabıinın iki ~aşındaki ~o J~l• ~ - ı 
ıef mangala düşmüş, yanmıslır. 

omurleri zaten yarım asrı bo) lamış -.·e çatıları kavşamış olan bu bır kaç ya
lının Boğaza ziynet oldugunu iddia etmek i~in kendilerinden biraz daha ya lı 
olan E:msalinin guzel dudaı.... da bütun c;:ırkinliği.le sıntan birer çürük diş gi
bı gcızf' battığını görmemek lazımu. Y nnki nesillere inkıliibın imar saha
sında yarattığı buyük eserl. rden birim hazırlarken yolumuzu kesen cngel
lc>re takılıp kalırsak hiç bir şey yapmadan diınkü hayatı devam ettırmfş 

oluruz. Tarihte bir devir kapayıp bir devir açan cumhuriyetin bu hataya 
dı.i m dıği, bundan çok üst un davalarda nnlaşıidığı için iki çürük yalının 

büviık bir şchraha engel olamıyacağı a~ilüirdır. Bana kalırsa tabiatin nefiı 
bir eseri olan Boğazın mes'ud sa1dnlerJ a):aklanna gelen bu nimeü teper gibi 
çırp nacak yerde bugüne kadar hasretini çektikleri alaka~rı gördukleri içın 

aksam sabah şükretmelidirler. Dürhan Ca1ıid 
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!!:;•~-~~~=· -~;,~fb!i;~ Afiş ~e ~I ilinla __ rı?.dan 
- ~ · · ' - - beledıyenın alacagı ucret 

Köprülünün türbesi Şehir Tiyatrosu 
Bu yıl daha iyi çalışması 
için büdcesi arttırılıyor 

Ana caddelerde yapılacak tesisatta teşhir edilecek 
ilanların metre murabbaından haftada 20 kuruş alın ~. cak 

Belediye bu Türk büyüğünün türbesini şerefine 
uygun bir şekilde tanzim etmek istiyor, fakat 

evkaf türbeyi be!ediyeye ve:ı-miyor Daha iyi çalışılmasını ve yeni sezona 
daha mükemmel bir repertuarla çıkılmn
sını temin için bu yıl Şehir tiyatrosu büd
cesine 18714 lira fazla tahsisat konacaktır. 
Bu fazlalıkla beraber, tiyatro büdcesinin 
159,609 lira olarak tasvibi umumi meclise 
teklif olunmaktadır. Bu paranın 109 b in 
lirası tiyatro hasılatı ile temin edilmek -
tedir. Bu fazlalığı ecnebi memleketler -
den getirilecek trupların verecekleri tem
sillerin karşılıyacağı tahmin edilmekte -
dir. 

İstanbul belediyesi hududları dahilin- iliınların behc-ri için ayda bir lira ücret 
de yapılacak afişaja aid talimatnamede alınacaktır. 

tadilat yapılmıştır. Yeni talimatnameye Umumi yerlerde teşhir edilecek ilan vt 
göre, afiş ve el ilanları teşhir ve tevzii afişlerin 65 X 100 santim eb'adında olan· 
için behemehal, ücreti verilerek, beledi- !arından 3, 100X130 olanlarından 5 Belediye ile evkaf idaresi arasında kıs

mı azamı mezarlıklara müteallik olmak 
üzt re çıkan ıhtilaflar bir hakem heye -
tınC' havale edilıniı ve bunlar bu heyctç" 
karaı. bağlanmıştı. Bu kararlar peyder
pe:y yerine eetirilmektedir. Bu cümleden 
olmak üzere, Tepebaşı altındaki Aşıklar, 
Tepebaşı yanındaki Çürüklük, bclc>diye 
idaresi altında Kalyoncular, Beşiktaş is
kelesi yanında Barbaros Hayreddin. Be
şıktnşta Yahyae!cndi, Yüksekkaldırım -
cia Kulekapısı mevlevihanesi mezarlıkla
rının belediye namına tescil muameleleri 
tapuca bitirilmek üzeredir. 
Bazı sebebler ve bazı mebani hakkın

daki diğer kararlar da kısmen yerine ge
t •rilmiş, kısmen de getirilecektir. 

Yalnız, evkafla belediye arasında ye -
niden ufak tefek bazı noktai nazar ihti-
15fları meydana çıkmaktadır. Bunlardan 
biri de, Dh·anyolundaki ikinci Mahmud 

Aparlıman kapıcıları 

Belediyeye 
Müracaat eltiler 
İstanbulda dört bin kapıcı mevcuddur. 

Kapıcılar cemiyeti, cemiyete kaydolun
mamış ve muayene cüzdanı almamış ka
pıcıları tesbit etmektedir. 

Kapıcılar mal sahihlerinin her isteğine 
körükörüne kurban olduklarını, günün 
hemen her saatbıde çahşrnağa mecbur 
tutulduklarını iddia etmektedirler. 

Dün kapıcılardan mürekkeb bir heyet 
belediyeye müracaat etmiş, bclediyeni.n 
kapıcılık işini halJetmesini istemiştir. Ka
pıcılar, belediye zabıtası talimatnamesine 

kendilerine taalluk eden maddeler ilave 
edihnesini arzu etmektedir. Bu hususta 
kapıcılar cemiyeti reisi İsmail ıunları 
söylemektedir: 

c- Apartımanda &abahleyin ıaat dört
te kalkarız. Ortalılı temizler, icab eden 
veyleri yaparız. Tam oturup yemek yi -
)'ecejimiz ıırada bir zil çalar, kiracılar -
dan biri bir kilo ıspanak aldırmak için 
manava gönderir. Bu hal akşama kadar 

devam eder. Gece tam yatmışsınızdır. 

kapının zili çalar, kiracılardan birinin oğ
lu veya kızı danstan dönmüştür. Sabaha 
kadar balodan dönenlere kapıyı açar, ı;a

bahleyin de erkenden işe kalkarsınız. Bu 
kadar zahmetlere karşılık bize de bir hak 
verilmesini istiyoruz. 

Kapıcılıkta taanunüm eden bir adete 
nazaran kapıcı mal sahiblerine bir mik
dar depozito para yatırmaktadır. Kapıcı, 
kendisi o işten çekildiği sırada yerine ko-

yacağı kapıcıdan nıal sahibine verdiği de
pozitoyu alıp gitmektedir. Fakat, aradan 
zaman geçtikten sonra apartunan'ın mal 
sahibi değişir ve depozito arada kaybolur 
gider. Böylece İstanbulda bu şekilde 

50-60 bin lira kapıcılar tarafından mal 
ıahiblerine yatırılmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan kapıcıları mal sahibleri is
tedikleri zaman işlerinden çıkarmaktadır. 

Milte/errik: 

900 ıeyyab geliyor 
Pazar ıünü General Fon Ştoyben va

puru ile dört yüz, Mil Voke vapuru ile 
bir mayısta beş yüz seyyah gelecektir. 
Seyyahlar, Bursa ve Yalovayı gezecek
lerdir. 

Belediye fen m üdürü Ankaraya gitti 

Belediye fen şubesi müdürü Hi.isnü 

Ankaraya gitmiştir. 

Kadıköy - Pendik yolu 

Nafia Vekaleti tarafından yaptml
makta olan Kadıköy - Pendik şosesinin 
Kıartala kadar olan kısmı tamamlanmış
tır. Kartaldan Pendiğe kadar uzatıla
cak inşaat için lwm olan Nafia Mil -
dürlüğü emrine gönderilmi§ olduiun -
dan yol bu sene tamamlanacaktır. 

türbesi karşı:sındaki Köprülü türbesidir, 
bu türbeyi derleyip toplamak,- hem bir 
Türk büyüğünün şerefine, hem de şeh
rin zevkine uygun bir şekilde türbeyi 
tanzim etmek iste~ektedir. Bunun için de 
evkaftan bu türbenin devrini istemi~ -
tir. Evkaf idaresi buranın cami harimi 
oldugu kanaatindedir ve devretmek iste
memektedir. 

Bunun gibi ufak tefek diğer bazı ih -
tiJfıflcrr da vardır. Beledivcce etrafı ka -
patılan ve yersiz, yurdsuzlara melce ol
maktan kurtarılan Köprülü kütübhanesi 
avlusu, kütübhane olması itibarile maa
rife devredilmiş ve böyle bir ihtilafa 
mevzu teşkil etmemiştir. 

Bu ihtilaflar biraz dalıa çoğalır ve be
lediye ile evkaf idaresi arasında halli 
imkanı bulunamazsa yeniden bir listele
rinin tanzimi ile bir hakem h<>yetine ha
valesi icab edecektir. 

Hamamcılar 
Dahiliye Vekaletine 
Müracaat eltiler 

Şehir tiyatrosunun sahnesi fennt fe -
kilde, beton olarak inşa edilecek ve yük
seltilecektir. Buna aid masrafla, sair bazı 
tamiratın masrafları belediye büdcesin -
den ayrıca ödenecektir. 

Yeni yıl büdcesine idare memurları 

manşları için 5940, ücretler için 81,654, 
mütenevvi masraflar için 68,220, düyun 
için 216, çocuk: t.iya ~rosu masarif'.i için 
2500, Cumhuriyet Merkez Bankası hisse
si için 1079 lira tahsisat konacaktır. 

Belediye 40 
otobüs alacak 

yeden ruhsat alınacaktır. 100 X 195 eb'adında olanlarından 7 ku 
Resim, şekil, yazı, ifade, renk ve asıla- ruş alınacaktır. 

cağı yerler itibarile milli zevk ve hislere Bakırköy, Yeşilköy, Adalar, Anadolu 
ve şehrin umumt manzarasına uymıyan ciheti, Bebekten itibaren Boğaziçi tara • 
afişlerin asılma ve teşhirine müsaade e- fında, teşhir edilecek afişlerin ücreti son· 
dilmiyecektir. Bunları teşhir edenlerden ra tesbit edilecektir. 
teşhir edildiği müddetçe üç misli ücret Belediyenin tayin edect>ği yerlere ası 
alınacağı gibi teşhirleri menolunacak ve lacak matem ilanları ile hükumetcı" tas· 
ayrıca bu kabil kJmseler hakkında di - dik edilen ve hükumet veya belediyeler· 
ğer cezai hükümler tatbik edilecektir. den yardım gören hayır müesseselerinin 

Her hangi bir afi~ veya ilan için ruh- ilan ve afişlerinden ücret alınmıyacaktır 
sat alınırken bunların eb'adı, ne kadar Bunlar belediye vesaitile yapılırsa yal • 
müddetle nerelerde teşhir edileceği veya nız masraf alınacaktır. 
kaç tane dağıtılacağı da bildirilecektir. Sinema ve tiyatro gibi temaşa yerle 
Dükkanların önündeki ilan ve afişlerin rinin harici kısımlarına konan kağıd 

metre murabaaından senede 1 lira alı - mukavva ve fotoğraflı ilanların işgal et· 
nacaktır. Tam metre murabbalarından tiği sahanın metre murabbaı üzerindeD 
fazla küsurat bir metre murabbaı seneden 20 kuruş ücret alınacaktır. Kı:ıbartma 
fazla küsurat ta bir sene addedilecektir. şeklinde mücessem ilan yapılırsa aynca 

Elektrikle yapılan reklamlar da ayni da 2 lira ücrete tabidir. Bunlar her de • 
ücrete tabidir. ğiştikçe bu ücretleri vermek lazımdır. 

Ana caddelerde yapılacak tesisatta teş- Otomobil ve kamyon üzerinde yapılan 
bir edilecek afiş ve ilanların metre mu- seyyar ilanların metre murabbaından se· 
rabbaından haftada 20 kuruş alınacak- nede 300 kuruş alınacak, senelikten nok• 
tır. san teşhir de senelik ücrete tabi tutula • 

Hamamcılar ile belediye arasında ye
niden ihtilılf çıkmıştır. Belediye hamam- . Belediye lstanbulda otobüs imtiyazının 
lara suyu bugünkü fiattan daha ucuz ve- belediyeye aid olmasını gözönüne alarak 
ya imkan bulunursa parasız VC'rmeği ka-I İslanbulda muhtelif hatlarda otobüs se -
bul etmekte, fakat hamamcılardan ta - ferleri tesisine karar vermiştir. Bu sefc>r
sarıruf hakları olan kırkçeşme suyundan ler için kirk tane otobüs alınacaktır. Bu 
ileride hakkı tasarruf iddia etmiyecek - otobüslerin, hem rahat, hem de emin ol

Ana caddeler haricindeki tesisatta teş- cakhr. 
bir edilecek Han ve afişlerin metre mu- Müteferrik, günlük ve seyyar ilanlar 
ra bbaından haftada 20 kuruş alınacaktır. dan her gün için metre murabbaına 50 

Köprülerdeki tesisatta _t:ş_h_ir _ e_d_i~e::~ _ ~1,:l~_ş_ ~l!~C:c~~~ı:. 
m-.m~ .......... ~"-

CUmhurly!~!~.'!.~? ! temadi .. 1 ~.~!"!8!~.!~ J~~~.~ .. ~Y:.=~-lerine dair birer vesika istemektedir. Ha- maları da gözönünde tutulacaktır. 
mam işletenler bu teklife şöyle cevab Otobüs seferlerini tesis ve tanzim için 
vermektedir: lazım olan 500,000 lira kredi ımretile te-
•- Hamam, mal sahibinindir. Kırk - min edilecektir. 

hlmayekAr teşebbilslerlle ebediyen ikamete den: Ulusal Eğemenllk bayramı genel tatil 
mecbur bulunduğum Qüyan zindanlarından günleri kanununa tevfikan 22 nisan oğledcn 
k t 1 ta d .. d .. kt 11 a , ah!l sonra başlayıp bir buçuk gün devam edece-

ur u up ana va na on u en onr ğine göre o güne rastlıyan cuma günh snat. 

çeşme suyuna tasa11rul hakkı iddicı edip Otobüslerin bu beş yüz bin lirayı beş 

etmemek onlara aiddir. Halbuki mal sa- senede amortisc cdec;ekleri hesablan -
hibleri ise şu fikirdedir: maktcdır. Bu mesele büdce ve hesab en-
•- Hamamlarımız kendilerine aid o - cümenlerince tedkik olunmaktadır 

vazlyetlmle lütfen t.llkadar olarak gerek 1h- 13 den itibaren İstanbul, Beyoflu, Galata 
tıyaçlarımın tehvlnlne, gerek malşetlme me- şubelerimizle Beyazıd, Kadıköy ve Üsküdar 
dar olabllecek yardımları temin eyllyen An- ajanlanmızın kapalı bulundu~unu de~erH 
karada ıenel kurmay iaşe subayı yüzbaıı müşterllerlmlze saygılarla blldlrlrlz. 

lan sularile kıymetlenmektedir. Suyu ol
Cevdete, gene Antarada Karaotlan cadde
sinde kırtasiyeci Halli Naci ve Koçzade a .. 
partımanında mukim Eti bank mühendw 1 LAN mıyan hamam para etmemektedir. Biz Şerbete/ dükkanları 

belediyeye böyıe bir vesika veremeyiz.:. Bazı yeni kayıdlara Bay Sedad ve Hariciye VekAleU evralı: mn- Osmanlı Bankasından: 
dürü BAmld Erele en derin minnet ve ıüıı:
ran duygulanmın tblAtına muhterem Te 
milfflk .son Posta. nın tavaasutunu dllerlm. 

Böyleee anlaşamamazlık devam et .. 
mektedir. Hamamcılar dün Dahiliye Ve- Tabi tutulacak 
kaletine bir telgraf çekmişler, derdlerine Şehir meclisinin dünkü toplantısında 
bir an evvel derman bulunmasını iste - 1 Üsküdarla Kadıköy arasında derniryolu 
mişlerdir. üzerine kurulacak köprü masrafına be -

Framn cliTanıbarltlnde Jib bir tıeDefe 

~ .mahkfim e4Jllp alılttn ana fttana 
aTdet eden: Mebmed Bllml 

Hamamcılar hamamların sarfetmiş ol- lediyenin sureti iştirakine dair büdce en-
du~ları tcrkos suyuna mukabil üç aylık cümeni mazbatası kabul ve tasdik edil- Ö L O M 
taksit bedeli olarak iki yüz, üç yüz lira- miş bundan başka bazı evrak da encü - Atay idaresi yatın aahlller aabık baıme-
lık birer fatura a~mışlardı~ .. Ham~mcılar me~lere havale olunduktan sonra yeni mur munını Te ll hlk ltletme müfettiflerln
bu parayı veremıyeceklerını iddıa et - zabıta! belediye talimatname projesinin den Bay Fuad Ölçe 
mcktedir. müzakeresine devam edilmiştir. 1 kısa süren bir hu-

Deniz işleri: 
Liman için yeni vesait alınıyor 
Liman işletme idaresi İstanbul lima

nındaki vesaid buhranını önlemek için 
yeni tedbirJer almıştır. 

Talimatnarnenin ispirtosuz içki, boza ve talı~ı mütealdb n 
şıra satan yerlerle kahvehane, çayhane, tat et1m~tlrd.I cı e1na -

.. . nazes .. en s n ııe· 
gazino ve b!rahanclere muteallık olan venlerln n memur 
hükümleri müzakere edilmiş, bunlara aid arkadaşlarının 1h -
bir fıkra tadil edilmek üzere encümene tlramkAr elleri m
havale, bir fıkra da müteakib bir faslın tünde kaldırılarak 

·· k · t h" d"lmJ r ebedi medfenlne mu1.a eresı sonuna e ır c ı Ş ır. kl dil 1 ti v • . . .. . . na e mı r. a 
Yeni talimatname proJesıne gore ıspır- ziteşlnas, deierll bir 

tosuz içki, şıra ve boza satılan dükkanla- memur ve ahllkl1 
rın sokağa gelen tarafları camekanla ör- bir insan olan Fuad Merhum Faad Ölçe 
tülü olacak ve meşrubat bu camekanlar Ölçenin ölümü hakikaten bir ziyadır. Ailesine 
içinde bulunacaktır. Tezgah ve masala - ve arkadaşlarına beyanı taziyet eder, mer -
rın üstü mermer, cam veya mozaik taş - huma rahmet dileriz. 

tan olacaktır. Zeminleri "e duvarlan su - EB--T-U-i::--B-U_L_l_AD __ l_
1119
--.. -

geçmez bir maddeyle döşenecek, müna - a .._ 
sib yerlerde hava tazeleme tertibatı bu- J 
lunacaktır. Dükkan, bol gündüz ışığı ala- E D R NE 
caktır. 

İçilecek şeyler konulduğu ve satıldığı 
kaplar, her tarafı kapalı mermer veya 
camdan, yahud içinde bulunan içki ile 

Cumhuriyet 
sinemasında 

kimyevi bir teamül husule getirmiye -

1 
I 

cek ve madenden yapılacaktır. Meşru • Çocuk ı.ır cihandır. 

Osmanlı Bankasının Galata, Yenicami 
ve Beyoğlu daireleri, Hakimiyeti MiHiyc 
Bayramı münasebetiJe 22 Nisan (öğledPn 
&onra) ve 23 Nisan 1938 tarihlerinde ka
palı bulunacaktır. 

' DOnya muharrirlerinden tercümeler 
serisi numara: 18 

N. GOGOL 

~ayıs Gecesi 
ve 

PORTRI! 
Ruscadım çevirenler: 

Hasan Ali Ediz - Vasıl Onat 

Remzi Kitabevi 
Fi. 50 Kr. 

--------------------' 
MİLLi Sinemada 
Bugün matinelerden itibaren 

iki snperfilm birden 

MiHRACENiN GOZOESi 
Türkçe aö:dil 

SARI ZAMBAK 
MARTHA EGGERTH 

Fiyatlarda z11m yoktur. 

İdarenin Karadenizde Alaplı lima
nında bulunan kı1..ak]arda yaptırmakta 
olduğu mavnalardan bir kısmı limanı
mıza getirilerek servise konmuştur. 

Alaplıda dnha yirmi mavna yapılacak
tır. Liman işletmesinin bir müddet ev
vel Pire limanından satın aldığı mavna
ların son partisi bu hafta içinde lima
nımıza gelmiş bulunacaktır. İdare bun
dan sonra saç mavna yaptırmağa karar 
verdiği için Pire limanından seçtiği 24 
mavnadan altısını almaktan sarfınazar 
etmiştir. Liman işletmesi bundan sonra 
birçok Avrupa limanlarında kullanılan 
saç mavna ve yük dubaları yaptırarak 
limandaki vesaiti tedrici bir surette mo
dernleştirecektir. 

Haliçte deniz fabrika ve havuzlar i
daresinde yapılan saç mavnanın tecrü
belerine başlanmıştır. Gene Haliç fab
rikasında yapılmakla olan iki saç duba 
da mayıs içinde servise alınacaktır. 

----------------·------·--------.... bata el değmiyecek, ellerdeki sular bun- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lar içine damlamıyacaktır. Bardaklar ve .41 
kaplar kuvvetli aklar suyla yıkanacak, 

iyice temizlenmiyenler sıcak, sabunlu ve 
sodalı sularla yıkanacaktır. Kovalara dal
dırıp çıkararak veya el sokarak bardak 

BUGÜN MATİNELERDEN BAŞlJYARAK-ÇOCUK" BAYRAMI HAFTASI iÇiN 

1 P E K Sinemasında 2 Büyük Film Birden 

1- TEHLiKELi MACERA 
Liman işletmesi bugünlerde yeni 

tankları ve vinçler ısmarlıyacaktır. 
su yıkamak yasaktır. Ateşli - Kanlı - Heyecanlı lSPANY A SERGÜZEŞTLER1Nl gösteren 

Yıkantı suları bir yerde biriknıiyecek, Fransızca sözlQ., bllyUk rilm 

1 'oplantılar : 
Ginekoloji Kurumu toplantısı 

Türk Glnekolojl Kurumu aylık toplantısı

nı Profesör Ken::ın Tevfik Sezenelin riya.se
tinde yapmıştır. T~lantıda, Doktor Mah-

bir Y01 vasııasue ıağama gidecektir. Baş rollerde: L O RET TA Y O U N G - O O N A M E C H E 
Temiz bardaklar toz ve sinek girmi -

yecek şekilde camekanlı raflarda du - 2 _ LOR EL HAR D 1 PERİLER DİYARINDA 
racaktır. O ö Senenin en büyük ~muvaffakiyetini kazanan, 1' RKÇE S ZL'O -

Dükkanlarda sinek vesair haşerat bu- eğlenceli büyük komedi. 

]unmM~mey~nn~m~~ti~ ~:::::::::::::::::::::::::::;::: İçilecek şeyler boyanmıyacnk, içerisine I 
sun'i maddeler katılmıyacak, şeker ye - En güzel 

---· .. ._._._ ·-------.----------------.. mud Ata, Doktor Hllls, Doktor Ahmed Asım 
Onur tebUıatta bulunmuııardır. LA HABANERA T AK o. B. Kanuna ltlnlerce cihanı kaeatında 

,...aaa JiM l»lr mabeWr. ·o.. 7ardım 
.... prektlr. 1 

Yapılan münakaşalara, Doktor Hadi İhsan 
Gediz, İhsan Arif, Süleyman Fehlın, Abraham ---------------...1 Salamon Ti 8ina1 da iftirak etmıııerdlr. 

rine sakkarin kullanılmıyacaktır. Me~ru- film 1 eri n 
batın üzerine şekerle yapıldığına dair e- en gtızeli ZAR AH Ll!ANDBR 

Sinema
sında 

tiketler konacaktır. ..•••••••••••••••••••••••••••• .. 



!~isaa SON Say& • 

lğdırda yeni mevsim imar1 lzmirde 

f ı • t• b J ld Bir gencin 

Bitlis mektubları: 

. !~dır c!.! !Ye ıne aş anı ı Muvaffakiyeti 
l~aa • mevsiminin 
ha laması dolayısi -
le be1ediye kasaba
nın her tarafında 

İzmir, (Husus!) İzrnirde ö! -

hummalı bir faali -
Yete geçmiştir. Bu 
fatı i' et:n basında 
l<.aı~ )'Olu ile Güm
rük c·addesı aras~n . 
da çılan yen. cad
den r inşası, be~edi
}'e p ı kının tarh ve 
tanzımi gelmekte • 
dıı Yeni cadde ka
sabanın Kars med - lğd.trda yeni 
haı ile merkezi ara ;ındaki mesafeyi 
~hcm:niyetli bir şekilde kısaltmakla 
eraber, atlı \ e rnotörlü vesait de bura

dan geçirileceği için bir çok dükkan 
Ve t c-arethanelerin bulunduğu ana 
caadc toz ve çamurdan korunmu.: ola-
ca· ' r. 

C' ddenin istimlaki iQi bitmb icab 
ed " ·' b· "'rı 'erler yıktırılmış. tesvıyei tura-
~~ C' \'C köprü inşaatına başlanmıştır. 

0 ek yakında bitirilecektir. Beledi
~e. :..ı ırkındaki elliden fazla ihtiyar ka
\aı:; ·e tırilerek kısmen belediye in
Şaat nıia kullanılmakta ve kısmen de 
~at naktadır. Buraya yeni ağaçlar di-
ılr(."'ktir. 

t A mudlu bahçe civarında büylik bir 
aı l traktörle sürdürülerek buraya rrm bin kavak fidanı dikilmiştir. Be-
ertı, e fidanlı~mdaki iki yıllık kavak 

~(.' knı-.ıağaç fıdanlarındrın göçmen ma
f 'l} C'!erinin a~açlandırılmasında isti -

1 
ari(' t' rnmektedir. Kars ve Halfeli yol-

1 arın la yeni yapılan göçmen mahalle
e mı.mtaznm bir şekilde ağaçlandırıl-

111 , r. Hükumet konağı önündeki mey
darı kta başlanılan parkeleme işi de 
ellı>\ C'e ilerlemiştir. 

Yeni hükumet konağı 
k d 1 'l . j• 'l o ayısı e ınşaatı durdurulan 

1 
~nı h:.ikfırnet konağının yapısına baş

'"'anmı~tır. Bölgenin bu en güzel ve bü
,, uk ı- · h ıınası olacak olan yeni konak son-

retmen Faruk Gürman, uzak mesafe -
deki bir elektrik ınotörüne me\•ce Deliklitaşın bir yanı güzel bir bahar havasını andırırken 
:öndcrerek motö - öb ·· k ·· k ·· k ,ü harekete ge - ur yanı ume ume ar yığınları ile dolu, yağışlı, 
tirdiği gibi, iste • fırhnalı müdhiş bir kış yaıatıyor 
eliği anda durdur- Bitlis (Hususi) - Bitlis yollarındayız., 
maktadır. Motör (Gobin) ovasının bataklıklarını zorlukla 
tertibatı bulu - geçmekteyiz. Her beş on adımda bir hay-
nan ve hareket vanlarımız çamurlara saplanıyor. 
11a.linde olmıyan Daha karlı mıntakaya girmedik. Rast-
bir kayığı, bir mo geldiğimiz yolcular, Bitliste iki metreden 
törü içinde insan fazla kar olduğunu söy"ıüyorlar. 
olmadan, mevcl! (Veyselkarani) nin yattığı ve ziyaret 
göndermek sure • namile anılan mevkiden geçiyoruz. (Er-

inşa edijen caddelerden biri tile jşleteceğinl gani) derelerine ve virajlarına taş çıkar-
merkezindeki konak tamiratı da yakın- ve sahilden idare tacak derecede korkunç olan (Bitlis) de-
da bitecektir. · ~ebileceğinl de relerine düştük. (Destomi) karakolunun 

Şimdiye kadar ancak atla gidilebilen iddia etmekte - Öğretmen Faruk ve önlerindeyiz. Karşıdan ka-rlı dağlar gö-
Zor yıaylası. ~takasındaki köylere dir. cihazlan rünüyor. 
kaymakam Ihsan Olgunun himmeti ile ].'aruk muallım mektebi mezunu • Artık hayvanlarımız kar üzerinden yü-
her türlü vesaitin geçeceği yeni bir yol dur. Biraz Almanca bilir. rüyorlar. Yolculuğumuz daha çok çetin-
yapılm.ış, İğdın İran hududuna bağlı- Çocuk yaşındanberi makinelerle l- leşti. Uç gün evvel rnüdhi~ fırtınaların 
yan Başköy-Boralan yolu da gidiş ge- !etlerle uğraşmağı seven ve fiziğe ~e- devam ettiğini ve Bitlisten (Mutki) ye 
lişe müsaid bir şekle konmuştur. rakı olan Faruk diyor ki: giden kırktan fazla yolcunun yolda fır-

Göçmenlero ve köylülere yardım - c:Altı sene evvel radyo yapmağa tınaya tutulduklarını ve bunlardan dört 
Sonbaharda gelerek hilkfımet tara- ve bozmağa başladım. Radyo makine • kişinin çığ altında kalarak öldüklerini 

fından yeni yaptırılan binalara yerleş- leri üzerinde u;un tedkiklerde bulun- geçen yolculardan duyuyoruz. İçimizde 
tirilen Varna göçmenlerinden ihtiyacı dum. Son altı senemi de büyük tııinı bir korku yolumuza devam ediyoruz. 
olanlara öküz ve pulluk alınması için Markoni'nin bir tecrübesini tekrarla • Hava kararmak üzere. cDuhhan~ kara-
Ankaradan 15 bin liralık tahsisat gön- mağa hasrettim. Tam iki senelik cid • kolu önündeyiz. Burada ayni isimle anı- Ve, işte Bitlis fimdi §ti. goraüğünüz 
derHmiştir. di bir faaliyet devresinden sonra elde lan bir han var. Geceyi mutlaka burada manzarayı arzediyor 

Aras nehrinin taşması yüzünden tar- etti~im netice şu oldu: geçirmek Jazım. Fakat tesadüf bu ya, bu bileceği kadar. Karşıdan gelen yolcuları 
lalan her yıl teh1ikeye düşen Başköy Istediğim anda lambayı yakabili • yıl yağışların fazlalığı yüzünden bu ta- yol vermek bir merasime tabi. Geçıt 
nahiyesi köylülerinden Alikızıl köyü- yor, fakat elektriklenmeyi temadi et • rilıi hanın bir tarafı yıkılmış. Bu yüzden beklemek ve sertleşen kar üzerinden yu 
ne nakletmiş olan vatandaşlara verilen tiremiyordum. Hem daimi elektriklen- tehlikeli bir hale gelen bu handa, artık muşak olan .ikısma geçmek hayli zor bil 
ev ve arazi tapuları da dağıtılmıştır. dirmek, hem de ıstediğim anda ışıkla _ kimse barınmağa cesaret edemiyor. iş. İnsan müteaddıd defn karlara saplanı 

Yeni meteoroloji istasyonu r~ söndürmek istiyordum. Nihayet bir M;vsim itibarile daha ileriye gitmeğe yor. Bilhassa bu akıbete daha çok manv 
Iğdınn zirai bakımdan ehemmiyetini c~haz yaptım. Bu cihaz ile istediğim tmkan yok. Konak yeri bulunmadığı için kalan hayvanların, kuyruklarından tutu 

gözönünde tutan Ziraat Vekaleti bu- lambayı yakıp, söndürüyor, herhan!rl tehlike mevcud. lnrak yola çıkarılması bir mesele olu~ or 
rada bir meteoroloji istasyonu tesisine bir motörü işletebiliyorum. Motör dÖ- Allah razı olsun, jandarma onbaşısının Bağırmalar ve çağırmalar arasında bt 
karar vermiştir. Vekaletin bu değerli nünce mesele yoktur. Bu tertibat bir delfıletile karakolun bir odasına kapağı vaziyeti seyretmek insana zevk yerine ti 
alakası çiftcilerirnizi çok sevindirmiş- kayığın içind~ bulunsa, o da gönderi - attık. züntü veriyor. Arzu edılmiyen bu tesa 
tir. lece~ mevce ıle harekete gelecektir,:. Böyle günlerde yolcuların en yakın düfler yüzünden zaman da kaybediliyor 

r d . Öğretmen Faruğun cihazı ancak bir yardımcısı olan jandarmalamnızın misa- Yolcu, yolundan kalıyor ... 
!ar!;~· !~i1:c6y;:, 'fc"ş.ı:.run ~taka- kaç metrelik mesafeye mevce gönde • Uri olduk. Sıcak bir odada geceyi geçir- .. Mekireciler, Bitlise yaklaştığımızı söy 

. 1 e e 1 ıyen çı tçıler, rebilınektedir Kendisi hiına d'l dık. Sabahleyin erkenden yola koyulduk. luy~r~ar. Uzaktan, tepeler üzerinde, kar 
çeltik kanunu mucibince bu işle uğra- mek rnalzem~ verilm~k i-~ ea~· t- Maksadımız otuz kilometre mesafede bu- lar ıçıne gömülmüş münferid binalar gö 
şan hususi komisyona müracaata baş- bel!! ~etre mesafedeki 1 kşatrikı e klor , lunan Bitlisi tutmak. Hava gu··zel, insanı ze çarpıyor. 
larr.ı.şlardır. Y _. e e r :ı.şı a -_ nnı degıl, 5000 mil mesafedeki elek • ısıtan bir güneş var. Fakat yerde de kar S~ğlam y~pılı taş köprüler üzerinder 
Ig~r ~e.rkeı .nahiyesinin dilekleri trik santralım da harekete getireceği- kesafeti fazla. Yol aldıkça bu nisbet da- geçıyoruz .. Şımdi şehrin medhalindeyiz 

ted~:!/~ıle'g. ıcab eden ruhsatiyeler n1 iddia etmektedir. Tecrübesini, mü _ ha yükseliyor. Pek tabii olarak hayvan- Or'.adan bır dere akıyor. Sağ ve sof sath· 
ve? ış ır. ger mınıt.akalar dilek - tehassıs bir hey'etin huzurunda tek _ !arımız da yürümekte zorluk çekiyorlar. maıll.er.de birçok evler. Hepsinin pcnce-
lenne de peyderpey bakılmaktadır. rarlamağa talibdir. Malzeme temin e • İşte (Deliklitaş) denilen mahalden geçi- relerının etrafında kireçten yapılmış ka· 

T
• b J H J dildiği takdirde, bir verici cihazdan da yoruz. Burası hakikaten büyük bir ka- lın bir çerçeve var. Bunlar arasında göze 
Jre 0 U a kevi faaliyeti istifade edere\c, bir motöıil, bir san • yanın dellnmesile husule gelın41!r. Dl- çarpan büyük \•e güzel binalar da mev· 

dalı sahilden idare edecektir, yarbalar - Bitlis şosesi buradan geçer. cud. e Bana kalırsa Bitlisin meşhur olan bu .. Şehrin kurulduğu yer: dar bir boğa? 

'1.'~h 1 nihayetlerinde ikmal edilecektir. 
~ 0 ırun nahıye merkezindeki hüku-
~nağının tamiri bilmiştir. Başköy 

SON POSTA - İzmlr muhab1rlmlzln bU- cD~li~ita§ı> na cDoğu illerinin kapısı> ıçmdedir. Bu sebebd7n Bitlisi görmiyen
dlrdlğl bu ~aber etrafında Profesör sııııh ismını vermek daha doğru olur. Dolayısi- l~re c b;11" palanı tersıne çeviriniz. İçine 
Muradın mütaleasını sorduk, dedi tı: le burası mıntaka itibaril~ de bir husu- hır şehır kurunuz. Bitlis olur> diye tarif 
•- Bunlar fen A.lemlnce ötedenberl bllln- siyet gösterir. Adeti iklim de"-işt" d.w. . ederler. Bu tavsif pek yerinde olmamrık 

mek:te ve tatblk olun k:t d i 6 ır ıgını- ı b -yeslnde liarb manevr~:rı aes~· n~ ba:- zi kuvvetle hissedersiniz. Birkaç gün ev- a eraber şehrin bu kapanıklığı yüzün· 
lerce ton büyüklüğünde gemile~~~ı:.d~~ ida: vcl geçtiğimiz yerlerde bahar havası e- ~c~ bazı ma?all~~erde ~fka duyulan ih· 
re edilmek suretlle hedef ola.rak serken bu taşı aştıktan sonra tam bir kı tı~ aç dolayısıle soylcnmış olduğuna şüb-
kullanılmaktadır. Her hangl b1r motörde ve- vaziyetile karşılaştık. Soğuk ve kar bü~ he yoktur .. 

h
rlci ve alıcı tertibat bulunduğu takdirde onu tün şiddetile bizi karşıladı Yerde f 1 Şehrin antrcsınde dükkanlar pek ho<a 

areket ve istenilen tarata sevk v ld 'k ld · aza g"t · E k f d • mfunkünd D h l e are ar o uğu için hayvanlarımız gu-çl"k ı mıyor. v a a ai olan ve iptidai bır 
ur. a a Y rml sene evvel kablll ı .. ·· bil' u • halde b l b d ·· kk · 

sevk balonlar İngllterede bu .suretle idare e- e y~r~ye ıyorlar. Birçok yerlerde ya- , u un~n ~1 
• u : anl.~r, göze batan 

dllm.l§tlr. Elektrik Uımbalannı uzaktan yat- ya g~dıyoruz. Bulunduğumuz yer, şehre '.e .sırıtan b'.r ç.ı~kmlı.~ gosteriyor. Bu 
mak ve .söndürmek ise Markonl tarafından on kılometre çekmekte Mesafe · kı 'azıyetten Bıtlısı ılk gorcn bir yolcu pek 
tatblk edil l Lo · nın sa- t b'. ı k · ' m ş ve ndradan idare olunan lığına rağmen zahmetli b" 1 a 11 o ara yeıse kapılıyor. 

'!' 
1 

bo cihazla AvwıtraJyadakt llmb:ıl•n yakmak ır yo · Yol biraz genisli 
tn k ı• lu (Hususi) - Halkevi muhi- evi temsil kolu, !kazada, nahiye ve köy- mümkün olmuştur. Bu tecrtibelert :rapan u- Sağımızda (Bitlis de<resl), solumuzda lalaşıyor. Buna :ı: yor ve kalabalık faz. l•ıı Ulıur yayımı için lcab eden şeklide )erde sık sık temsiller . tın aenelerdenberl radyo ne do meı .. ı ol- (Şeyh Ömer) dağının etekl•rl .. derin bir karla . rağmı;.n caddeler gene lı.rı 'makta, Ziya Kademoğlu ve İhsan Resimde H lk • t il :~mı~_Jdedi~. ":akta bulunmuına binaen fenuln bu ihtira- sessızlik içinde yavaı yavaı Herliyoruı:. d dolu. B.lhassa dukkin!ann damla· 
b·t r"' bu hususta büyük ve hummalı . . ' . a ~vı ·~. o u uyelen, n ından maJOmattar bulunması lllzundor. Yol çok dar. Ancak bir ha a rın an ~tılan karlar, küme küme yığın. 

C ••liyet sarfetmektedir. mılll bır pıyesın teınsılinden sonra pi- ;;::malih bu ııtretınenin tecrübeleri mfi•b•I --.................... ...!.:'...~:.':geçe- !ar teşkıl ediyor. Bunların üzerinden bir 
c>ne bu cümleden olmak üzere, Halk y~steltj kıyafetlerile göıillmekte - ke..,;:~h~~:':': bulunmak dolayıslle bir le- dlir ve bu çaııımnlar meşhur (hareketi-;;;: tepe aşılır gibi geçiliyor. 

~"""=ı::mı:m=========~;:;;;;~d~ır~. r\ii:~~===-===::~:::":~~n~l;b~lr~l~h~tı~ra~·~ıa~sıt~ı~e~ç1~1r~er:e:k!g!ün:!ün!!b~lr1~n~d!e~y!e- me makinesi) gibi hiçbir zaman tahakkuk Şimdi şehrin manzarası değişiyor D &r§ı aşmak pek de miimkiln- aahnsına çıkmıyacak eayri llmt sahada oı- mincek gör .. l b i d"" • · . e· 
Pazar Ol• Hasan B Dl ki mayıp müsbet mmler sahasında olduk d .. u en ast ukkanlar yerme 

;::~,=~=~-.r=1w==~=;;;~;:~~j~e~y~~~y~o~rif~J~F=::::::::::::::::;;;~::;;;;::;;;;5) tenctısıne yardı:n etmek ve ıızık ıtıboratua~~ ah~ guzeı z:ıa~azn~nr göze çarpıyor. larında llmt etudlerde bulunmasına imlı:ln Nihayet buyuk bır bina önünde duru-
verm.?t .. b1: borcdur. izmtrln kıymeUl ~dare yoruz. Burası (Bıtlıs Beledivesi) ... Bu
:ı,:ıu~cul~lnln bunu Irıyılı: olduğu ehem- nun yanı başında schrin birici.k oteli olan 

e ar~ ıyacaklarınn şiıbbe yoktur.. bir yere iniyoruz. 

" Hasan Bey biliyorsun 
,,a ., 1 
bi ' t nın e sık sık hep ay-

ın ~leyi konuşurduk. 

... Neyse nihayet istedi • 
ğimiz oldu .. Talebel&r bun
dan sonra ... 

·•• Bara, kahvehaneye, 
meyhanelere, 8Ureti tat'i • 
fede gidemiyeceklermif ... 

N k Sıcak bir odadayız Pencereden bakı-
evre Optan QÖÇmen geldi Y~~m: Bitlisin tarihi knlesile surlarını 

Edirne (Hususi) - Bulgaristanın goruyoruın. Şehir, ayni boğazı takiben 
Nevrekop kasabası halkından 120 Türk genişliyor. Her taraf kesif kar tabakala
göçmen Kapıkaleden hududumuza gel- rile ö~I?··· Doğu ill~rinln kapısı snyı· 
mişler ve hüktlmetin gönderdiği kam- lan BıUısın ~:ğrında ılk geceyi tatlı bir 
yonlarla eşyalarile birlikte Ed' u:ku ile ~eçırıyorum.. Si 

Hasan Bey - Bu ıene getirilerek göç.men konuk evine ır;;;:ae ~~-da ş(ıHddetli bir kış hüküm sürüyor 
mektebi d fkma ç; d"1....,;al · • gn ususi - gecikmiştir) Kı 

er e isiz sınıf ~r e ı ..... ~ erdır. Bu göç.menler iskAn bütün şiddet"l k ·· - ş 
geçenler eolalacak deae _ "da ·nın t . •. .. .. .. . 

1 
e mer ez ve mulhakatta 

l
ı resı ayın edecegı mıntakalara hukum suruyor. Kar ve bora ortalığı 
,evked.Uerek. yerl~tirileceklerdir (De -• va.m& 13 unc\i NJlfCMi&j 

ne ... 



1 Hldinler Kar111mda J 

RADYO 
:Anlatıyordu: 1 dir. Ve bunlardan .baıh pllk yapumı -
- Alaturka musiki iki kısma ayrılır. yacaktır. 

Halit musikisi, ve klasik musiki. Fakat Anlatıyordu: 
halk musikisile klasik musikiyi birbirin- - Türkiyede tiyatroculuk bir meslek 
den ayırd etmek imkanı yoktur. Bir gün değildir. Derme çatma bir kaç kişi bir 
halk musikisi denilen bir parçaya, ertesi araya gelirler v! bir tiyatro kurarlar. Ve 
gün klasik musiki diyorlar. şimdiye lkadar yazıl11U§, oynanmış pıyes-

Anlatıyordu: lerin sayısı da dördü, beşi geçmez. 
- Halk musikisinde ve klasik musiki- Sordular: 

deki parçalar ancak on şarkıdan ibarettir. 
Anlatıyordu: 
- Alaturka şarkıları erkekler söyliye

mezler. 'Bunlan söylemek yalnız bayan -
lara bas bir iştir. 
Anlatıyordu: 

- Dünyada bulunan alafranga ve ala
turka plakların sayısı ancak yirmi tane-

- Sen ne söylüyorsun, bütün bunlar 

yanlış. 

Cevab verdi: 
- Hayır doğru. .Siz benim kadar bile

bilecek misiniz? Benim evimde radyo 
var ve daima İstanbulu dinlerim!. 

lnnd Hulasi 

L Bunları biliyor mu idiniz? =1 
Oünyamn ilk bankası Babilde 

kurulmuştur 
Dünyanın ilk 

bankası, eski Ba -
bilde miliddan 
(700) sene evvel 
kurulmuştur. Bu 
bankanın adı Eji -
bi ve mahdumu 
bankası idi. ' 

Hatta bu banka-

Yuvasım ağacın dibine 
kuran kuş 

Yeni Ginede bir 
küçük Jruş var.dır 

ki yuvasını bilyük 
ağaçların dibine ~==w;~ 
yapar ve liiOnra, bu 
yuvayı çiçek ve 
yeşil dallarla süs
ler ve çiçekler sol
dukça bunları ta
zeler. Bu sebeble 

hm muhtelif ıubeleri vardı. Avrupada ise, 
ilk banka 12 nci asırda Venedikte kurul- :yerli halk, bu kuşa csüs seven ku~> der

ler. 
muş olan Venedik bankasıdır. Sonra Bar

selon ve Stokhol.m bankaları tesis edil -
miştir. İlk katıd parayı Stokholm ban -

kası 1668 de ihraç etmiştir. 

* 
Cenabthakka mektub 

gönderen terzi 
Bundan bir kaç 

sene evvel Leh 
posta idaresi, üze
rindeki adresi cCe 
nabıhak> olmak 
üzere yazılmı~ bir 
mektuba tesadüf 
etmiştir. Bu mek -
tub Leh postaları 

* 
Yanmıyan ağaç 

Amerikada Al
mis Ruhla adlı bir 
ağaç vardır ki 
yanmaz. Ameri
kan orman idaresi, 
büyük orman yan
gınlarına mAni ol
mak için, büyük a
ğaçların arasına 

bu ağaçları dike
rek perde germek
te ve böylece muazzam yangınların önü

ne geçmektedir. 

* 
ilk elekttik IAmbası 

umum müdürü tarafından açılmış ve o- 11k elektrik lambası, 1846 da Para o

kunmuştur. Mektub bir terzi tarafından perasında kullanılmıştır. Bu lamba, Pey

yazılmıştı ve bin zeloti vergi borcu ol - gambcr adlı piyeste eüneşin yükselişini 

duğu için dükkAnının satılacağından §i· tanzir için kullanılmıştır. 

kayet ediyor ve yardım istiyordu. Bu · 
tir. Mektubu, gene bu terzi yazıyor ve 

mektub Marepl Pilsudskiye gönderil- Cenabıhaktan, yaıdımını, Mar~al Pil -
mi~, o da, ıahsan terziye (500) ze1oti yol-

lamıştır. 

sudski vasıtasile yapmamasını tazarru e
diyordu. cÇünkü, diyordu, :Mareşal, sizin 

• Fakat az sonra gene Cenabıhakka hi • yolladığınız paraların yarısını alakoyu -

tab eden ikinci bir mektub <Cle geçmiş - yor.> 

Bir meselede iki 
Görüş şekli 
Geçenlerde bir mektub almıştmı. Bana 

bu mektubu yazan okuyucum: 
- Ben, diyordu, bir kadın yüzünden 

kurulmuş yuvamı bozdum. Fııkat. ,imdi 
haksız olduğumu anlıyor ve vicdan azabı 
duyuyorum. Eski aileme donmek arzu
sundayım. Yalnız, onun beni affedebfle
ceğlnl hiç sanmıyorum. Siz benlm vazi
yetimde olsaydınız, ne yapardınız? 

* Ben bu okuyucumun mektubuna aşal;ı 
:rukarı şu cevabı vermiştim: 
c- Bir hata l§lemtş, bir yuva yıkmışsı

nız. Fakat flmdl bir )'f!nl yuva turmuş 
bulunuyorsunuz. Bugün, birinci hatanızı 
tamir etmek için, ikinci bir hatıı daha iş
leyip bu lklnc.l yuvayı da yıkmayın! 11 

Dun, imzasız bir mektub aldım. Bu mek
tubu ya.zan meçhul okuyucum, yukandakl 
auaıı ve cevabı okumuş: 

- Ben, diyor, verdiğiniz nasihati haklı 
'Ye yerinde bulamadım. 

ValtıA, o adama, eski aUeslne dönme
lini tavsiye etmemekte çok liaklısmız. 

Fakat, kurduğu bu yeni yuvaya bağlı kal· 
masını ta vslye etmenize bir türlü mana 
~eremedim. 

O adam size, zevcesine ihanet ettiği ka
dınla mes'ud olamadığını yazıyor. 

Demek ld o kadınla yaşamasının ımta.
m, mana.sı kalmamı§! .. 

Şu halde nasıl olur da sız o adama: 
- Her ıeye rağmen, eHndek1 :tadına sa

dık kalı.. d1yeblllrsln1z? 
Bana aorarsanız, bu adamın, kendlslne 

sadece geçicl bir hevesle ve muvakkaten 
bağlanmış olan o uğursuz lcad.ından da 
ayrılması lhımdır. 

Bu, hem o adamın, bem -o bdının 1yl
ııtı için el:r.emdlr. Çünkü arala?bıda baı
göstermiş bulunan geçlmslzllk WeU, on
ları nasıl olsa bedbaht edecektir. 
Şu halde 81z onlara ıeçinmelednl ~v

stye etmekle yanılm~ olmuyor musunuz? 

* Ben, bu meçhul okuyucumun, bu dava-
7a bu derece yakından allka rösterl§1ne 
blr türlü mana veremedim. 

HattA ne yalan söyl11e1ım, bir aralık 
kendi kendime: 

- Acaba, dedim, bu mettub sahibi, ö
teki okuyucumun esk1 .ailesi midir? 

Maamaflh, ben, ne 'kendl cevabımı, ne 
de bu meçhul okuyucumun muhakeme.mı! 
tamamen baklız bulamıyorum. 

Zaten her muhakemenin, aksayan bir 
tarafı vardır. 

Fakat, her dlınağ, bunu bile blle. tendi 
hükmüne sadık kalma71 t.e.rclh eder. 

Ben kendi cevabımda musırrım. Buna, 
okuyucumun noktat nazannı da ll!ve e
diyorum. 

Bu iki notta! nazardan blrlnl tercih et
mek de, o ilk mektubun sahibine alddlr. 

TEYZE 

IKADI NI 
Yünden ilkbahar 

takımı 

1lfİIU 21 

Şişhane faciası davası 
dün neticelendi 

Tramvayı idare eden vatman Fahreddin 2 sene hapse, 
200 lira para cezası vermeğe ve tramvay şirketi ile 

beraber 800 lira tazminat ödemeğe mahkum oldu 

Uzun müddettenberi Ağırcezada gö- kında karar verilmesine mahal görül• 
riilmekte olan Şişhane tramvay facia- merniştir. 

:sının. ~uhakemesi nihayet dün netice- Kendisine paşazade süsü veren 
lenmıştır. 

Verilen katarda kazaya uğnyan ara- MevlUdUn duruşması 
banın, hBdaeden evvel Şişli - Tünel a- Mülga İstanbul 2 nci noterliğinde 
rabasına çarptığı, elektrik freninde bir sahte bir vekaletname tanzim ederek, 
Arıza olduğunun anlaşıldığı, :fa.kat es- Şerüe Kamer isminde bir kadının Fi· 
pektör Niyazinin baSit bir muayeneden ruzağadaki apartımanıİıı dolandıran ve 
.sonra arabanın yoluna devam etmesin- lialid paşazade Ahmed Rıfat olduğunu 
de bir mahzur bulmadığı zikredilmiş- söyliyen Mevludün muhakemesine as· 

tir. Biraz sonra Şişhane yokuşunda feci liye .. ' i~~i cezada dev~m ~?ilm~ştir. • 

.k kua 
.- 1_..1• • ...... ırtö· Ni . Dunkü celsede İzmır muddeıumumı· 

aza vu 5~ ve es~ r ıyazı 1.-. d 1 b 
·ı k tr , +--~ı· -ım · b'...-- .... ş. ıgın en ge en ceva okunmuş, maznu-
1 e On 01 J.Sllliil ın 0 es1 u. .. v.n A.] 1 • • , . . '. . nun sırkat, dolandırıcılık ve ıskatı ce· 
nın de yaralanmasile netıcelenmiştir. nin suçlarından muhtelif mahkfunivet· 
Vatman Fahreddin, şirket atölye.si müs- l · ld - nl lın t ~ 

Bluz, bolero ve etekten ibaret bu gü- tahdemininden Lokman Hasan, tesvi- e~ o . ug: a aşlbıediılş ır.H lid p • 
zel takım en basit bir ör,Udür: Uç sıra . . .. . • anısa an ce en a aşa aı· 
bir yana, üç sıra CSbür yana doğru jerse yecı İsmaıl :ve mes'ulubılmal olarak lesinin nüfus kütüğünde suçlunun 
örgüsü, yani düz örgü. Bu sıraların mey- tramvay şirketi kazanm suçluları ola- kaydına r~stlanamamıştır. 
dana getirdiği çizgilerin en büyük •§ık- :rak muhakeme edilmişlerdir. Suçlu, Izmirdeki mahkfırniyetlerini 
lıfı verev görünmelerindedir. Bunun için Ancak facianın vulruundan evvel ya- kabul etmemiş, bunun üzerine davacı 
örgü verev örülmü_ştür. pılan se'ferlerde arabada hiçbir lnza vekili ~azmi Nu:ini~ _isteği!e, İz~irden 

Jüp - Yukarı sol köc:eden bao::lanmış- 1 d 1 .1 b~a· ede Lokman gelen bır dosya ıçerısındekı resmı ken· 
ön 

y .. o maması o ayısı e, ~ ıs d' · - t ·ı · · 
iır. ce 3 ilmik, sonra her iki sırada iki İsm . . ' . . "rül ısıne gos erı mıştır. 
yandan birer ilmik arttır.ılır. Ta fişin üs- Has~ ve a~ mes ulıyetle_rı ~0t. - Tüccardan Suad Karaosmanoğlu dün· 
tünde 68 ilmik toplanıncıya kadar. Bu- memış, beraatlerın~ karar ven~ış ır. kü celsede şahid sıfatile dinlenilerek 
nun tıpkısı ikinci bir parça daha örülür. Vatman ~reddın 2 sene muddetle maznunun ailesi ile bir alakası olrnadı
(Esasen etek iki parçadır.) IIer iki parça hapse: 2.00 lira par.a cezasına mahküm ğını söylemiş, duruşma bazı tedkikat 
ayni şişe dizilir. Ortaya üç jerse Hm.iği edilmıştır. icrası için talik edilmiştir. 
daha ilave edilir ve bundan sonra her iki Hadiseden yaralanmak mretile kur- Hırsız bir kadının marifeti 
sırada bir bunun iki yanlarından birer tulan Hasan Hepgülere 300, duruşma 
ilmik eksiltilir. Dikiş yerlerl ise her jki sırasında vefat eden Mehınedin miras
sırada birer tane arttırılır. cılarına da 500 lira tazminat verilmesi 

Zehra, narnıdiğer Sara isminde sabı· 
kalı bir kadın Aksarayda bir şekerci 
dükkanına girmiş, şekerci kadın şeker 

karar altına alınmıştır. Bu tazminatı tarttığı sırada cüzdanından 50 lirasını 
tramvay şirketi ile vatman Fahreddin aşırmıştır. * Bluz türkuaz rengindedir. Yakası, kol 

ağızları bir ters, bir yüz lastik, diğer ta
raflar eteğin tıpkısıdır. 

Aşcının öğüdleri 
Pirzolanın nefis olınası için pişmeden 

önce üstüne zeytinyağı sürmelisiniz. 13u 
yağ kanı içeride 
saklar. Tadı arttı-
rır. 

* Bütün ızkara et-
lerinin iyi pi§me
sini istiyorsanız e
ti koymadan evvel 
ızkarayı birkaç da
kika lczdınruz. 

* 

vereceklerdir. Bilahare yakalanan bu şık ve güzel 
Diğerleri şahst haklarını hukuk mah- sabıkalı kadın hakkında Fatih sulh ce· 

kemesinde aradiklanndan, bunlar hak- za hakimi tevkif kararı vermiştir. 
• ----- - .... " 

Poliste: l Şehir işleri: 
Kartalda bir deniz kazuı Floryaya 30 bin fidan dikildi 

:eurgaz adasmda oturan İsmail reisin sa- Floryada yapılan teşcir işlerinin Bu 
hlp oldu~u Oeylln adlı yeikenll kayık Kar- pıevsime mahsus olan kısmı tamamlan· 
talda Kumlar meTkllnde Kirkonın !bahçe.si- ,mıştır. Eylfılde tekrar yirmi bin fidan 
ne gübre getlmilt. &\ibreyi bop.ltırten bir- dikilecek böylece bu sene içinde elli 
denbire bir bora ÇÜlllll ve kayık balını ko-
pararak kendl demlrl ftzerlna yüklenmlf ve bin fidan dikilmiş olacaktır. 
delinmiştir. Kayıtın içinde bulunanlar ten- Fidanlan sulamak üzere su tesisatı 
dilerln1 dlfll.n atmıJlar, :ı.tmat ömre olan inşaatına başlanmıştır. Orman mühen• 
kay.ılı. Adalardan ı1eıen. au motörfl ıahlbt dislerinden Sabit Floryaya tayin edil· 
Ahmed reis kurtarmıı Ye limana ıetırıniş- . "f • b 1 t tir. ~ış ve vazı esme aş amış ır. 

Bir kacha bir erkeği :yaraladı Evkaf yeni bir han yaptmyor 
Eminönü mevdarunm açılması için 

Beyoğlunda LAie .aokalmda 6 numarada o- " 
Kızartma etleri turan Kürd Dllber'le 'bir müddettenberl be- belediyece istimlfık edilen evkafa aid 

tencereye koyma- raber yaşadığı dostu Dlmttri arasında ıw- Valide hanının yerine evkaf idaresiniI' 
dan üstüne tereyağı, tuz, biber sürülürse kançlık yüzünden çıkan bir kavgada Dllber yeni postane karşısındaki arsada yapr 
bu yağı pek güzel içer ve kızgın y~da eline geçirdiği b!r çatı ne D1m1tr1yl al ko- tıracağı cYeni Valide hanı•ın keşfi ya· 
klzartı1.,....,.,tan daha gu" zel olur lundan yaralamıt, suçlu ya'kalanmı§tır. lmakt . 1 . h 1 kt ~·~ • e· L-..a.- d k pı a Ve prOJe erı azır anma a • 

ır u..ua, o tor muayene dır. 

* ederken 61d& 
Ete hiçbir vakit - yanmak tehlikesi ol

madıkça _ su konmamalıdır. Kendi yaği- Beykozda oturan glimrflt memurlanndan Bir adam metresine tabanca çekti 
. Eyüb blrdenblrı hastalanarak Yenltöydeld Akb kt K te ı ka~ d ... ma,. 

le kızaran et daıma suda haş1anandan doktor Kiasparyanın mwı.yenehaneslne eö- ıyı a eres c so t;•n a "" nu 
çok daha nefis olur. Su koymak icab e- türülmüş ise de doktor kendi.sini muayene et- ralı evde oturan Hlkmet ismindeki kadın il' 
dince suyu birdenbire dökmemeli. Kaşık mekte !ten diM ölmtiftiir. Haatanuı .kalb 1t1 aenedenberl beraber yaşadığı Devlet Mat 
kaşık ve sıcak olarak iliıve etmelidir. sektesinden öldülil tesblt ed.ll.ın1ftlr. baası bekclsl Osman arasında geçlmslzlil 

· * 
Otomobil kazalan yüzünden çıkan bir kavgada Osman Hikme 

tı evden dışarı atarak matbaaya gitmiş, bl• 
Hafif ate t . . ·ı bl tin . . . ~oför Ahmedln idaresindeki ti numa.ralı raz sonra mkmet1n de arkasından matbaa• 

§ e pışın en r e ıyıce pı- Maltepe otomobW Bağd&d caddesinden ıe-
şip pişmediğini anlamak için çatal batı- çerken Bostancıda camı .okalında oturan ya geldiğini görünce tabancasını çekerek il• 
rınız. Tereyağına batırır gibi kolayca gi- 13 yaşında cemale çarparak bacağından ya- zerine hucum etmiş ise de tesadüfen oradan 
riyorsa et pişmiştir. Yoksa, biraz daha ralamı§tır. geçmekte olan bir polis memurunun tanı 
kaynatılmalıdır. ~hrem1n1nde Toprak .atağında oturan vaktinde müdahalesi sayesinde bir h~dtse 

R 
. Osman oğlu Seter :Ayazma caddesinden ge- çıkmasına meydan verilmemiş, Osman ta· 

. ostoluk etı sıkı sardırmayınız. Çabuk çerken 2589 numaralı otomobilin sademesıne bancası Ue yakalanarak müddeiumumilli• 
pışmez, kabarmaz. Şekli de jyi olmaz. maruz kalmış, yaralanm~t.ır. teslim edilmiştir. 

) Bacaksızın maskaralıkları:--
--------------------------------------

Tel örgüler arasında 



On sene evvel 
Genç görünen kadın, misafirl

Jle nlbı.imi.mdeki fotograflan 
~osterdi. Misafir fotograflardan 
'birini i aret etti: 

- On sene evvelki 
'un! 

fotogra-

Vazife 
M ... ur yeni mC'muru çağırdı: 
- Scfıniz size vazife verdi 

SON POSTA Sa~ ' -======================-mııiı:ıı==::ıa:ı:=-====ı::::::===========================:2 

Türkiyenin nüfus davası 
* .. "'" Tiirkiyede nüluı umumiyetl• garb 11e aahil mıntalıalarında toplan-

Kemikli mi 
mı§tır. Halbuki yapılacak en mühim ve milli iılerden biri de ıark 
mıntalca11nı lıalabalıklaıtırmaJı, nüluaun burada da keıalet peyda 

Doktor kasabın çocuğuna bak-
tı: 

- Bunu, dedi, on be§ 

bir tartmalısınız. ... 

Kasab sordu: 

Ankara, Gazi Ter. 
günde biye Enstitüsü ve or. 

ta muallim mektebi 
müdürlüğü talebenin 

- Kemikli mi, kemiksiz mi? muayyen dersler ha-
ricinde de isUfade et. 

fzi kalır 
meleri lçln kUtübha· 
neyi geni§letmek ve 
saire gibi tedbirler 

1 b. k r. .. k 1 aldığı gibi haf tada blı 
- nsan ır ere "")'ı o ma- 'ki d f d 1 veya ı e a a meın 

sm. Kolay kolay kurtulamaz. leketin mühim ilim 
Kurtulsa bile gene izı kalır. 

etme•ini temin etmektir. 

Anlatan Pr, Berbert Luis 
Bunlar haricinde 

ıdaha küçük kesafet 

yerleri vardır. Ereğli 
ve Zonguldak civa-

rında yarım milyon
dur. Sebebi mühim 

kömür merkezi oldu
ğu içindir. Memleke
tin diğer yerlerine 

bağlıyan yollar için 
arazi müsald değildir. 
(Ankara-Filyos) hnt-

~J? :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;.. ....... . - V rdi bayı:ırı, siz odaya gir- • 
difünil zaman kendisini uyandı
tacagım: 

- Tevekkell aşkı deliliğe ben-
zetmemişler, o da tıpkı onun gi

bi.. geçer ama gene bir izi 

adamlarını dav"• • 
derek k"' feranslaı 
verdirmektedir. 

Ankara dil, tarih 

tı çok büyük masraf· 
la yapılmıştır. Dağlar 
bu mıntakayı adeta 

ve coğrafya fakültesi memleketin içinden 
- Bu gece f ırtma çıkml§ ta, haberimiz bile olmamı§. kalır .. 

pı ofesörlerinden Her- ayırmış, sahile bağla· 

._ Butün servetimi ayaklarınızın al
tına sermek isterdim. 
.._ Ben sizi fakir biliyordum.. 
._ N c kadar fakir olsam, gene mevcud 
Bert:et'm, sizin minimini ayaklannızcı 
~sbetle çok büyüktür. 

.................... 

- Bugünkü ga-
zeteleri okudur 
mu? 

- Hayır henüz 
okumadım. 

- Ben okudum. 
Ca - Sen dördüncü ko-

tıd n boşanıp Vılli ile evlenmişsin! 
trı V.11ı ile mi? işte bu adamı hiç tanı
~~ 0 rurn. Bu bizim reklam işleri müdü
" de çok tuhaf~ evvelden bize haber ver· 
•ıeden . .. -

ış goruyor. 

• 
Odur 

Cenr; erkek yolda rastgeldiği genç kıza 
~ ilan aşketti: 

..-ı...~y:,,;:u.Q' - Dün gece ge-

~Otdu ·-
nuz ... 

ne sizi rüyamda 
gördüm; hani o si
ze çot yakışan 
penıbe robun uz 
var ya, onu giyi-

h Alçak; sen, beni değil, Nermini rü
l'ıcfa •• Cormüşsün, pembe robu olan odur. 

....... 1 
lı {ok t•ski b r tablo, tam be§ yüz 

'/illeti l'ctr, 
el y '- ııı yapıld ı zaman kim bilir 
Qı l ,, J. d 

İl· c ,_;a ar 1.. •n ılı 1rli.. 1I er 7ıa1dc 
' u.ç bin l "Ta ederdi, değil mi? 

Büyük görürüm 
- Büyük anne niçin gözlük takı -

yorsun? 
- Gözlükle, eşyayı daha büyük gö -

rürü.'11 de .. 
- Öyleyse büyük anne, benim taba

ğıma mahallebi koyarken gözünden 
gözlüğünü çıkar. 

• 
Beş, on 

- Kaç yaşındasın küçük?. 
- Belli olmaz bayım. Ya beş, ya on .• 
- Yn beş, ya on olur mu? 
- Olur .. babama sorarsanız: con> der, 

anneme sorarsanız cbeş>der!. 

• 
Niçin 

Balık meraklısı idi. Hergün ayni yere 
iider, oltayı atar; balık beklerdi: 

- Yerini değiştir, başka tarafta balık 
bekle! 

Dediler, sordu: 
- Niçin? 
- Oradaki balıklar seni tanımışlardır 

da ... 

- Evden çıkarken acele ile yanlıt 
çanta almışım .. fakat zarar yok, bun
larla da çalışabilirim. ----· .... ·····-········ ........................ ._ __ 
Kadın: 

-Of! 

Can sıkıntısı 

Dedi, kocası meraklandı: 
- Nen var! 
- Canım sıkılıyor. 
- Dün getirdiğim romanı oku. 
- Başından sonuna kadar okudum. 
- Bu sefer de sonundan okumaya baş-

la .. canının sıkıntısı geçer. 

• 
Zarar yok 

Nişanlılar, evlenme memurunun kar-
§ısına gittiler. Memur sordu: 

- Şahidleriniz gelmediler mi? 
Nişanlılar cevab verdiler: 
- Biraz geciktiler ama zararı yok. Bu

radan sonra bizim eve gideceğiz. Onlar 
da obür misafirlerle beraber oraya ge-
lirler. 

• 
Bekledim 

Yüz yaşındakine sordular: 
- Bu yaşa gelebilmek için ne yaptın? 
Cevab verdi: 
- Bekledim. Ben sabırlı bir adamım

dır da, 

- Annem gene farkı söylüyor! 
- Şarkı söylemiyor, kardeşini uyut-
mak için ninni ıöylüyor. 
- Ben ka.rtleşimin yerinde olsay
dım, annem ninnisini kessin diye göz
lerimi yumar, kendimi uyumuı gibi 
gösterırdim. 

bert Luis'in a ni- Pr. Hftrbert Luiı mıştır. Nüfusun daha 
san a~amı mektebin projeksiyon, slne- çok artmasına bu hal engeldir. Halbuki 
ma ve sahne tertibatını da haiz olan mil- Türkiyenin en zengin yeridir. 
kemmel Uya tro ve konferans salonunda Trabzondaki nüfusun sahilde şerid ha
verdiği konf eran.sın mevzuu (Türkiyede linde bir kesafet göstermesi de sahile 
nüfusun yayılı§ı) idi Sayın profesör bu müvazi olarak yükselen dağların tesiri
münasebetle, Türkleri, Türk gençliğini dir. Halbuki bu şeridi hududlarırnızın dı· 
ve Türkiyenin mazi ve istikbalini alaka- şansına doğru uzatırsak sahilden dahile 
,dar eden çok ehemmiyetli noktalar üze· doğru nehir ve vadilerin uzandığı ve bzi
rinde durmuştur. Dil, tarih ve coğrafya deki yarım milyon nüfusa karşı buralar
fakültesi doçentlerinden Niyazi Çitak ta- da iki milyondan fazla insan oturduğu 
rafından türkçeye tercüme edilen alman- görülür. Bu saha bazan Türkiye hudud
ca konferansın özünü veriyoruz: !arı içine doğru da Kars ve Ardahan eibi 

diller uzatır. 
Nüfus meselesi her millet için çok e- Cenub kısmı iÜJlale göre daha az ke-

hcmmiyetlidir. İnsan vücudil için kan ne 
ıiftir. Antalya civan yüz binden biraz 

ise bir memleket için de nüfus onun gi- fazladır. Adanadaki nüfus aayısı yarım 
bidir. Nüfussuz bir memleket kansız.lığa milyonu geçer. Halbuki daha şarkta Ga· 
tutulmuş insanı andırabilir. Bunun iç.in- vurdağından sonra hududlarımızın dışa
dir ki bugün milleilerin kudretlerini mu-

rısmda kalan mıntakada bir milyon in· 
.kayese ederken nüfus sayısı en başta ge- san vardır. Bu mıntakada bizim en büyük 
len kıymet hükümlerindendir. Ancak nü- şehrimiz olan Gaziantep kırk bin nüfuslu 
füsunun da bir memlekete azam! faydalı olduğu halde Haleb iki yüz bin ııufuslu
olması için iyi taksim edilmi~ ve yayıl- dur. Böyle kesü mıntakalar siyasi sebeb
mış olması lfızımdır. 

lerle birbirlerinden ayrılırlarsa iki taraf 
Memleketimizde nüfusun yayılışı he- :rekabete başlar. Rekabette muvaffak ol· 

--·-·- nüz ilmi bir surette tesbit edilememiştir. ;mak için böyle yerlerin nüfusunu çoğalt· 
Ne yapalsın Umumiyetle kilometre murabbaı başına malıdır. 

İki işçi konuştular; biri: 
- Ben, dedi, ka

zancımın yüzde 
doksanını eve gö
türurüm. 

Öteki de söyledi: 
- Ben evime bir 

metelik bılc gö-

(20) kişi düşer. Fakat her yerde ayni Mardin mıntakası oldukça kesiftir. 
mikdar değildir. Bazı yerde çok bazı yer- Fakat buranın daha geniş yerleri olan 
de azdır. Türkiyede Cumhuriyet hükO.- Musul civarı hududlarunınn dışarısmda
rneti tarafından gayet ilmi bir surette ya- dır ve Musul şehri Diyarbakırdan iki 
pılan nüfus sayımlarını gözönüne alarak misli büyüktür. 
nüfus kesafctinin tesbiti pek kolay ola- İç Ana doluda nüfusu kilometre mu· 
cağı sanılmamalıdır. Mesela Trabzon vi- rabbaına (20) den fazla olan yerler tre:rı 
Hiyctinin nüfusu o vilayetin hududlan yolu boyunca ~ehir gölünden Toros
dahilinde müsavi yayılmamıştır. Sahilde lara uzıyan ktSımdır. Daha sonra Kay. 

türmcm. kesif olduğu halde içeriye gidildikçe ve seri civarı, Malatya ve Elazık gelir. 
- Kazandığın parayı ne yaparsın? hele dağlarda kesafet mikdarmda bazan Şarkta en kesif yer Aras nehri vadisi· 
- Knnm fabrikanın kapısında bekler, sıfır olduğu görülür. Ben haritamı kilo- dir. Bır milyondan fazla insan yaşar. Ce 

ben fabrikadan haftalığı alıp çıkar çık-, metve başına (20) den yukan ve aşağı nubdaki vaziyet burada da vardır. ErivaL 

maz, elimden çekip alır. olmak üzere tesbit ettim. Erzurumdan iki misli büyüktür. 

• 
Olmaz mı? 

Kadın, elinde tablo ile ressamın atöl
yesine girdi: 

- Bu tabloyu 
kışın sizden almış· 
tım. ın.!l~d51r'-.ııı~~r.~"' 

- E\•et bayan. 
- Hani resimde 

Yollnrın ço'k olduğu, yakın şehirlerin 
birbirlerine kolaylıkla bağlandığı mınta
kalarda nüfus kesiftir. Mannaranın et
rafı buna güzel bir misaldir. Burada nü

fus dEnizin kıyılarında ve kıyıya yakın 
yerlerde toplanmıştır. Çünkü deniz şe
hirler arasındaki her türlü münasebetler 

için pek serbest ve rahat bir yoldur. ls
tanbulda ötedenberi mühim bir nüfusun 
bulunuşu buranın birçok yolların uğrağı 

ve sonu olmasındandır. Ancak buradaki 
masa üzerine ko- nüfus kesafetini tesbit ederken ecnebile-
nulmuş peynir var ya .. sinekler oraya . h · 

• 1 rı arıç tutmak lAzımdır. :Marmara civa-
çok konuyorlar. Peyniri bır fanusla ka- rındaki nüfus mikdarı bir buçuk milvon-
pıyamaz mısınız! 

- Duvarcı büyük kızınızla ahbablığı 
ilerletmiş .. 
- Çok eskiden tanır da.. O duvan 
yapmıya ba§ladığı gün kızım daha 
veni dünyaya gelmi§ti. 

~~ -
İkinci derecede kesif mıntaka Ege hav

zasıdır. Sahilden içerilere doğru giden 
vadiler, nehir kıyılan ve bu aradaki irili 

ufaklı ovalar Ege mıntakasında yolların 
kolaylıkla yayılmasına im.kin vermiştir. 
Şarka doğru gittikçe nüfus seyrekleşir. 
Aydın ch•arı daha mütecanistir. Nüfus 
sayısı bir buçuk milyondan fazladır. 

Samsun mıntakasında Kızılırmak ve 
Y eşihrmaktan başka daha ufak nehirler 
de vardır. Bunlar Hhili içeriye açan ta
bii kapılardır. Verimli vadiler ve ova
lar da insanlar için büyük nimetlerden
dir. Burada nüfusun yayılışında bir baş-
kalık vardır. O da halkın kövlü oluşudur. 
Bunun için Marmara ve Egede oldu u 
gibi buyük şehirler yoktur. Esasen bu 
mıntaka larıhte de mühim roller oyna-

mıştır. Bugün kazıldıkça Eti imparator
luğuna aid eserler bulunuyor. O zaman 
da kalab=ılık bir nüfus besliyordu. 

B şlıca mühim olan bu üç mıntakada. 
ki nüfus yekunu beş buçuk ınil~ on olup 
umum nüfusun üçte birine yakındır. 

Tüı klere düşen vazife kalabalık yer· 
leri birbirine daha çok bağlamak ve yak
laştırmaktır. Bunun için de hepsinin or· 
tasında bir noktaya mühim rol vermel 
lfızırndır. Fransada böyle bir merkez bul 
mak kolay olmuştur. Fakat bizde güçtür 
Acaba Türkiyede böyle bir yer neresi o
labilir? 

Türkiyede dağlar şimalde ve cenubd• 
birbirine müvazidir. Yolların boylu bo
yunca her tarafa kolaylıkla uzamasını 

dağlar engeldir. Fakat iç taraflarda bu 
imkan vardır. Çünkü şimalden ve cenub· 
dan gelen dağlarla ormanlar bitmekte 
step başlamaktadır. İklim kuraktır ve. 
yollar çabuk kurur. Denize doğru kapı· 
lan vardır. Eskişehir kapısile İstanbula, 
Afyon kapısile Egeye, Sandıklıdan Aydı
na geçilir. Bu kapılar tarihte büyük rol 
oynamışlardır. İnönü ıve Dumlupınar 
harbleri buralarda olmuştur. Orta Ana
doluyu Çukurovaya, Sınlye hududları
na, Kafkasa bağlıyan kapılar da vardır . 
Samsun kapısı vasıtasİie Karadenize bağ
lanır. 

Nurusun az olduğu yerler bilhassa orta 
kısımdadır. Buna rağmen yollar nokta
sından ehemmıyetlidir. Etiler zamanında 
Boğazkby ve Kayseri, Selçukllerde Kon· 
ya muhim roller oynadılar. Turklerln 
kurtuluş savaşından sonra yeni m rkez. 
lerini buraya kurmaları ilmi noTttadan da 
la1.ımdı Vaktile devlet merkczinın Is· 
tanbulda olması muvafık olurdu. Çünkü 
imparatorluğun mqrkezinde bulunuyor-. 
du. Fak t şimdi gerek burası ve gerek 
Ege havzası dışarıdan gelecek t cavuzle
re Ankara derecesinde kapalı d ğıldir. 
Bir dc\•letin merkezi düşman hucum} rı
na açık bulunduğu nisbctte orıl rın si
yasi tc irlcri altında kalınır. De\ it t mcr

(Devamı 10 uncu sayfada) 



"Meş'um kadın,, var mıdır? 
Meşhur sinema yıldızı William Powell bu 

iddianın doğru olmatlığını söylüyor 
Bir cmeş'um ka

dın> sözüdür gidiyor. 
Falan yıldız meş'um 

kadındır, filan san'at .. 
kir meş'um kadındır 
diye söylenilip duru .. 
yor. Halbuki genç ol
sun, ihtiyar olsun, 
herhangi bir erkeği 

gorur görmez onu 
kendine bendeden bir 
.meş'um kadın> yok
tur. Bu bir hayalden 
başka bir ıey değil .. 

~ir. Böyle bir kadm 

olamaz. Böyle bir 

kadın dünyaya da 
gelmemiştir. Tarihşi

naslann mübaliğala-. 

rı Kleopatranın ıöh

retini katmerleştir .. 
miştir. Metin adam .. 

lar olan Sezar ve 
Mark Antuan'ın Kle-

opatranın cazibesine 

kapılmaları bu kadı
na bir c aşk tact> bab . 

ıetmiştir. 

Ben hayatımda, Willüım Poweıı, güzel Fransız: 11ıldızı Armabelta ile 'evirdiği 
fi.mdiye kadar beni ıon filmin bir sahnesinde 
bendedebilecek bir cmeş'Wl4 kadın. a hiç kalmalı, dedikodu yapmamalı, dedikodu
rutgelmedim. Böyle olmakla beraber nun zekasızların ınalı olduğunu anlama
kaba bir adam değilim. Çok hassasım. lıdır. 
Kadın güzelliğinin müvacehesinde hay- Böyle bir kadın o kadar müşfik olmalı
ran kalırım doğrusu. Fakat böyle güzel dır ki kimseyi incitmemelidir. Kendinden 
bir kadın karşısında hemen onu bir ilahe aşağı olanlara karşı faikiyet eseri gös
telakki edecek kadar idraksiz değilim. termemelidir. Bilakis kendini.onların se
Erkekler için cher şeyi cem'eden> kadın viyesinde göstermeğe gayret etmelidir. 
olamaz. Bir kadın her erkelin iedali ola- Böyle bir kadın bir erkeğe hllim olabi
maz. Yeryüzünde henüz bir ilahe yok- lecek kadar zeki olmalıdır. Fakat bu ha .. 
tur ve ael.memiştir. kimiyeti sade olmalıdır. Neş'eli, sam.im!, 

Bir kadında hoı bulduğunuz bir karak- nükteli olmalıdır ... 
ter diğer bir kadında kaba gözükür. Bu İşte böyle bir kadın yalnız cmeş'um 
mühim ve ezeli kaidedir. ,kadın> olmakla kalmaz. Büyük bir kadın, 

Erkek üzerinde tesir yapabilecek kadın ideal bir kadın olur. 
onun meziyetlerine tekabül eden; onun Fakat, siz hiç böyle bir kadına rast· 
fahsiyetini itmam eden kadındır. geldiniz mi? 

cMq'um kadın. olmadıtmı kuvvetle Ben rutlamadım ••• 
iddia ederim. Fakat erkekler ilzerinde WiUiam Potoell 
tehlikeli tesirler yaratacak kadınların 

mevcud oıdutunu kabul ederim. Jon Kravford'un yaldızı sönüyor 
Bu ckadpılar> çok cazibdirler. Hayatı 

tam bir surette bilirler, iyi kavramı§lar
dır. Erkeklerih hafızlarında kalan i§te 
bu kadınlardır. 

Bir kadındaki bazı meziyetler bütün 
erkeklerin hoşuna gider. 

Bu saydığım meziyetlere sahib bulu
nan bir kadın cmeş'um bir kadın> sayı
labilir. Burada cmeş'um kadın> dedim 
Jse kasdım huzurunda bulunan erkeği 

cidden ccezbı eden kadındır. 

Böyle bir kadın her şeyi inceden ince
ye kavramalıdır. En saf adamlar bile o
nun karşısında kendilerini c:zekh sanma
bdırlar. 

Böyle bir kadın, en müşkül vaziyeti 
hemen benimsiyecek kadar anlayışlı ol
malıdır. 

Böyle bir kadın dedikodulardan uzak 

· Me§lıur ıinema yıldızlarından Jon 
Kravfordun istikbali Hollywoodda endi
ıeler uyandırmaktadır. Bundan bir Ud 
sene evveline gelinciye kadar çevirdiii 
her filmde pek büyük bir muvaffakiyet 
kazanan Jon Kravford ıon filmleı:ıi'nde 
gerileme§ görülmektedir: Bu fılmlerin 
isimleri §Wllardır: 

The Bride wore red, Rain, Manken. 
Bunlar Amerikada hiç beğenilmemiştir. 
Amerikan münekkidlerinin kanaatlerine 
göre bu san'atkAr böyle filmler çevirme
ğe devam ettiği takdirde hemen şöhreti
ni kaybedecektir. 
Şimdi çevirecek olduğu film büyük bir 

sabırsızlıkla beklenmektedir. Bu filmin 
ismi Sadakatsizliktir. Rolün kendisine 
göre yapılmış olduju ileri sürülmekte • 
dir. 

Willüım PO"tOell cÇann Caıuatıt filminde 

Dikkat, gözleriniz sizi aldatıyor! 
Gözlerinize mutlak bir itimadınız var. 

Bu itimadm yerinde olduğundan emin 
misiniz? Sizi tecrübeye davet ediyoruz. 
Yukarıya koyduğumuz şekillere bakınız. 

Ve şu suallere cevab veriniz: 

- Birinci ve 3 üncü hanelerde kafes .. 
lerle katedilen pkuli hatlar yekdiğerine 
müvazi midirler, değil midirler? 

- 2 nci hanenin sol tarafındaki ikJ 
çizginin liyah amudu geçerek sağa doğru 
devam edeni hangisidir? 

- 4 numaralı hanede A. B. C. D zavi · 
yelerini büyüklük sırasına göre nasıl tas 
'nlf ediyorsunuz? 

1 - ~ inci ve 7 nci hanelerde gördüğü .. 
nüz iki daireden muhit itibarile büyü)$ 

1~lanı hangisidir? 

1 - 6 ncı ve 8 inci gördüğünliz çizgili sa· 

l
tıhlar murabba mıdır, mustatil midir? 

- 9 ve 11 inci hanelerin sağında gör
düğünüz siyah kafesler sola doğru siyah 

1 
ihatlarla mı, yoksa beyaz hatlarla mı de· 

J"am ediyorlar? 

' - 10 ve 12 nci hanelerde gördüğünüz 

1
beyzl ıekiller doğru mu, yanlış mı çizil
mişlerdir? 

1 Bu suallere cevab vermek için size ha
ne başına yarım dakika müsaade ediyo-
1ruı. Neticeyi öğrenmek için 14 üncü say .. 
1
1aya bakınız! , 

e 

' • • 
J 

.. 

Son Posta'nın Resimli Zabıta Hikayesi 

Çaydaki 

1 - Cun, dofumunun· 21 inci yıldönibnilııil kutlulamakta· 
dır. Bu münasebetle bir çay vermiftir. Yandaki odada bulu
nan davetlilerden bir kaçını cörüyor .. J'lOli plltin ve elmas 
bir kol aatini gözden geçirerek gıpta ile: cBazı tnıanlann 

talihi varı. diyordu. Misafirler selen hıdfyelere bakarak oda-
dan dıprı çıkıyorlar. Cun ile his odadan en ıon ayrıldılar. 

4 - Bu sırada, Flosi, fiddetli bir baptnıına tutulduğunu 
söyliyerek ceve gitsem iyi olacak> dedi. 

• 
'1 - Müfettiş, }"' 

!,ı 

miserle birlikte ıeiı-

rtk misafirleri sor· 
guya çekti Hepsi de 

aaatin bulundufu o

daya o vakittenberi 

bir daha airmedikle
rinf ıöylediler. Mü

fettl§ delikanlıyı, Cu

nu ve diğer misafir. 
lerin üstlerini aradı. 

Fakat saat buluna· 

madı . 

hırsızlık 

2 - iris pudralanır .. 
ken pomponuııu yere 
düf(intil. Cun: 

- Bela yok. Y anıı te
mizlerler. Haydi ıeı 

danledellm, dedi. 

6 - Cun, Floaiyi geçirdi 
ve ötekilerin yanma git· 
meden evvel hediyelerin 
bulunduğu odaya geçti. 
Masaya bir göz atınca ne
fesi tutulmuf llbi oldu: 

- Eyvah uatim yok ol
muş! diye mınldandı. 

. 3 - Bir başka odada, danse
cliyorlardı. Cun Harold Ue 
baıbaşa konuşuyordu. Flosi 
ile Enid dansediyor, İris te 
ıramof onla meıgul oluyordu. 

6 - Cun, bir eğlence fi
lan oldu mu,. "odasına kapa .. 
nan babasına koştu ve me· 
seleyi anlattı. Babası he
men telefona sarıldı. 

• 
a - Komlser, nıttfe&" 

t1§l yalnız odaya çatır 
dı: 

- Buraya bakınız ' 
fendim, dedi. Blrlsi b\I 
pudraya basml§. Ayn1'; 
kabıları bir nıuayeıı 
etsek. 

Müfettiş yere dl :: 
Pudrayı muayene e ~ 
ve dışarıya çıkarak c~ 
nu tekrar sorguya çe 
tJ 

• Kitaleaı lllru IODD atlfetU. bmııdan J'Üalamala •• ...U me7dana tıkarmata muvaffak oldu. Saati çalan kimdir, f# 
t*VT B _ _ A.. -ret .. _ ... _.a_ Ara ..... .__ ı~iin.tb.. lniJamazsa na (13 üncü) sayfaya bakınız. 

nereıe m•am• • ana .,_ •- --· -1- ..,_ 
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lıkemle, hem 
de elbise va· 
ıifeıini ırören 

clbiıeler 

fi yerlerdi 

fodcrn f elsefcnin bahası 
Prusyalı Kant 

Bir saat kadar muntazam
dı, ve halk bunn o kadar 
alışmıştı ki, saatlerini onu 
görünce nyar ederlerdi. 

SON POS'l'A 
t 1 

inanılmı 

\'iUA!WE~Wt; l~ 
\'ı'HJıl' \'(E ~tın- \?E liAt> 
\','HAt~VE LUl\YE.lm 

Dünyanın en btl -
yük yumurtası nesıı 

munkarlz oımuo 

Madagaskar tu~la -
nndan birinin yu -
murtasıdır. Bu 1u -
murtanın uzunluğu 

40 santimetre kn -
dardır. 

------·-
Bu rarib kitabe bir karı 
kocanın mezarı üıcriade 
ya .. ılıdır: 

Ne Yerdilcıe aıaJilc olduk, 
De barcadıkH ınali)rtilc, 
ae bıralctıha Jı:aybettilc 

Bu adam otomobilıoi 
J7, 700 pulla lcapla

mıttır 

1936 
En murabbafl 

ylldı. Zira ı 
1936-44 in murabbaıdır 

1-1 in • 
9-3 ÜD • 

36-6 DID 

16-4 Üll 

196-14 ÜD 

631-19 UD 

169-13 ÜD 

961-31 la 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sa~fo 9 
= 

Resmini ırördütüniiz adamın baı.na 
tokmakla vuruldutu uman litif ICI· 

lcr çılcmalctadır. Bn eıı ada a~ını 
açıp lcapayarak bu acılerl armonh:c 
etmelcte ve miilı:eı:nmel bir .. otur 

vazifesini fÖrcbilmelrtedir 

~ ................................................................................................................................... ... 

Meşhur ze z er ı ı ~-... i6 ... ··-·· ...... ~·-·~ ........... ~ ........ A.ı:··=r 
1906 da San Fransisko bir dakikada harabeye döndü. 
Enkaz altında güz bin kişi can verdi. 1923 de Japonga
daki zelzelede de 150,000 insan öldü ve 500,000 ev yıkıldı 

Yazan : Kadircan Kafh 

f 

Sahte edebiyata karşı 
~ * * 

Birçok hakiki aan'atkarların devirlerinde anlaıılamamalarına muka- " 
b~ ~ir takım aan' at madrabazları kolay anlaııldıkları için istikbale 
hakım olamamakla beraber zamanlannda hem diierlerinden daha 
mea'ud ve mürelleh YQfClmıılar, hem daha geniı bir takdir hôleıi 

içinde parlar gibi olmuılardır:. 

Yazan: Halid FehrJ Ozanaor 
İnsanlar gibi edebiyatların da birbi- le, geçici bir ışık parıltısıdır fakat ne va 

rinden farklı üç ayn tipi vardır: Yüksek, ki ekseriya ölümlerine kadar bu sahtı 
orta ve basit. Herhangi millet edebiyatı- parıltının altında kendilerini bir havar 
nı ele alsak bu tasnifi haklı çıkaracak e- çehresile görmeğe alışmışlardır. Artık nı 
s~7ıcr.~e karş~~nşırız. Bu da p~~ tabiidir. gururlarına, ne de safsatalarına dayana 
Çunku her zumreden halk kutlelerinin, mazsınız. Maamafih kendi iddiaları ka 
hislerini okşıyacak, hayallerlni uyandı- dar hakikatle de sabittir ki en fazlu satı 
racak bir temasa ihtiyaçları vardır. İn- lan eserler onlarınkidir. En fazla gönü 
sanda bu maddi ihtiyaçlar üstündeki onların mısraları veya cümleleri üzer·n 
hayranlık, bu mukavemet edilmez tema- de titremiştir. Romancı iseler en f 

1

1 •yu'l lm d 't lm dı azı o asay ı sana o az ; o zaman gözyaşlarını, yahud neş,eleri onların e 
da kuru bir ~~t:rya~izm içinde hayat serleri yaratmıştır. Şair iseler en çok tak 
pek tatsız ve sor.uk bır çehre alırdı. De- lid edilen iÜrler kendilerininkine benzi 
~ek oluyor ki ferdlerden başlıyarak bil- yenlerdir. Tiyatro müellifi iseler gişele 
tun cemiy~ti ç~rçeves~ içine a~an ıoan,~t re akan paralar en çok onların plyeslerl 
harcketlcrınde ınsanlıgın en güzel hüvı- ni beslemiş ve onlann piyeslerinden bes 
yetini mübalağasız arıyabiliriz. Bilhassa lenmiştir. Halbuki bu eserlerde ne ortı 
edebiyat, insan kalblerini tahlil ve en seviyeli insanların kalbine asil hisler vo 
yüksek kültürlü ideallstinden en basit recek bir hususiyet vardır ne de yüksel 

Hindistanda ıon senelerde vuku öulan bir zelzelenin topra ğa gömdüğü bir ıehir ve ~ütevazi işcisine kada~ hayatlarını ruhlarla kafaların gıdalan~cağı bir müm 
~ elgraflar KırfehJr bavalis.inde ı sayısı (120·200) bin kişi kadardı. Zelzele ı evvel bu zelzeleye ald bir film İstanbul tasvır hususundaki kudretinden dolayı taziyet! Gene de öyle iken bu eserleri' 
~ bir zelzele oldutunu haber ver- İstanbulda da. ep~y~e mühim zarar~ar sinemalarında dehşetle seyredilmişti. bütün san'atlar içinde ~bhesiz ki en muharrirleri bir DonkişClt ç~lımı ile ken 
~ .Yıkılan evler oldufu, iki yüz kadar yaptı. Hatta şımdıki Ayasofyanın yenn- San-Fransisko zelzelesi yalnız bu şeh- başta gelenidir. O derecede ki, musiki gi- dilerini satmasını bilirler. Hele meydan 
ılı lllsanın öldüğü bildiriliyor. Derhal yar- de ~l~n eski Ayasofya da ~~ka~landı. ıre münhasır kalmamış, o civardaki Ok- bi doğrudan doğruya kalblerin en ince da boş ve münekkidleri uykuda bulur 
ın heyeUerinin de yola çıktığını öğre- . Sıcılya adası zelzeleye mustaıd bir yer- land şehrile Kaliforniyanın Los-Ancelos tellerini titreten ilaht san'at sesi bile ede- !arsa, hakiki zevk sahibleri için artık taf 

itiyoruz. dır. İtalyanın cenubu da öyledir. Bura- şehri ve havalisinde de ayrıca mühim za- biyatın söz kudretinden (biltün melodi- ralarına ve atıp tutmalarına kulak tıka 
l3u haberler memlekette derin akisler da iki yanardağın bulunması, bunun baş- rarlara sebeb olmuştu. ıe:!ne rağmen) hiçbir zaman tamam\le maktan ba~ka yapacak hiçbir çare kala 

taptı: lıca sebeblerinden biridir. 1693 senesinde Ayni sene ağustosunda cenubi Ame _ mustağni kalamamıştır. Yalnız fU var ki maz. Ne yazık ki bu neviden yazıcılaı 
~elzeıe tabii felAkeilerin en sinsi, en Etna yanardağı görülmemiş derecede rika devletlerinin Şilinin merkezi San- her musiki her ruha hitab etmediği gibi dünya edebiyat piyasasında bugün ne 
.. cık olanıdır. Bir fırtına veya kasırga çok alev ve lav saçtı. Yıkılan köy ve ka- tiyago ve en meşhUT §ehirlerinden Valpa- her edebiyat ta her şahsa ayni şekilde te- kadar fazla iseler, eskiden de o kadar re 
:~; gehneden evvel görünmez. Yangın sabalarm. enkazı altında altmış bin kişi rez@ bir zelzeleden büyük zararlara uğra- sir edemez. Kültür farkı muhakkak ld vaçta idiler. 
t bir başlangıcı yoktur. Hatta ekseri _ can verdı. dı. her zümrede ayrı bir edebiyat ihtiyacı u- Vakıa zaman, hakikI kıymetleri ayırt 
d. fJUe Pek durgun, sessiz zamanları seçer 1755 senesinde kış mevsiminde Porteki- 1908 de Mesina yıkıldı. yandırır. İşte yüksek, orta ve basit ede- eden müdahalesile ergeç bunları isimle 
b~ 0 zaman insanları bastırır. Karanlık zin Lizbon şehrinde olnn zelzele de pek 1909 da Fransanın güzelliklerile meş - biyat örnekleri de bu manevi seviye fark- rile beraber ortadan siler süpürür, faknl 
b r gecede sıcak yataklarımızda rahat ra- meşhurdur. Yerler o kadar şiddetli snr - bur olan cenub sahilleri yaman bir zel _ larından doğmaktadır. San'atkArın ve yerlerine daha yeni, daha modern saht• 
\tat UYlJrken birdenbire yer sarsılır; du- sıldı ki bir dakikadan daha az zamanda zeleden sonra bir çok facialara sahne ol- san'atkarla beraber muhitin vazifesi edebiyatçılar getirmek için... Zaten bt 
tı~lar l'lkılır, tavanlar çöker ve halkın şehrin yarısı toprak ve taş yığını haline du. ı ise, mümkün olduğu kadar aşağıdaki zemin katı edebiyatçıları ne zaman eksi 
~lll gibi dı~arı fırladıkları gönilür. En ı geldi. Deniz köpürdü ve karaya doğru ~ zümreleri daima bir derece yukarıdaki lirler ki? Sadece elbiselerini değiştireY: 
t'bı altında can veren veya yaralanan la _ saldırdı. Limandaki bir ço~ gemiler bat- J aponyada 1 eylfil 1923 de olan zel-ı edebiyata yükseltmeğe çalışmaktır. Fa- kapıcılar gibi her devirde yüksek binaln· 
'tl hıdiklerı duyulur. Ondan sonra sa _ tı. Yahud karaya düştü. Ölülerin sayısı tele hepsinden korkunçtu. Japon - kat ne güç bir iş, yarabbi! nn önüne dikilirler ve yalnız bir şe3 
ltı erce, hattA günlerce kapılardan giril- (40,000) den aşağı değildi. yanın merkezi olan Tokyo ile en büyük 1 Burada, üstünde durulacak mühim bir beklerler: Bol para, bol bahşiş! Ah ne 0 
,~eı. \'e bahçelerde, yağmur altında veya Cenubi Amerikanın ortasındaki Ekva- liman ve şehirlerinden Yokohama gibi mesele ile karşılaşıyoruz. Acaba Oç ayrı !ur, yalnız bu kazanclarile iktifa etseler 
~~da kalınır. tor cumhuriyetinin merkezi olan Kito milyonlarca insanı barındıran şehirler zümreye hitab eden edebiyatların bftrlz dl de fazlasını aramasalardı!.. Fakat m 

0 
1nsı \'e kancık bir felAket olduğu için şehri bilhassa 1755 ve 1797 senelerinde fo- birer harabe haline geldi. İkinci ve üçün- vasıfları nelerdir? Bunu az çok tayin et- mümkün! üstelik alkış ta beklerler! 

tt~lsbeıte zarar verir. Son zamanlarda na halde sarsıldı. Denizden 2850 metre CÜ der<ıcede şehirlerle sayısız köyler yı-: meğe zaruret vardır, çünkfi çok kere ba- Bir zamahlar Fransada bir Mö yi 
l1s el:Yi daha evvelden haber veren ve yüksekte olan bu şehrin mühim bir kıs- kıldı. Resmi Japon istatistiklerine göre ı:it san'a1ın yüksek san'atla boy 51çfiş- Georges Ohnet vardı, yavan bir üslfıbh 
ta~ograf denilen bir Alet kullanılıyor. mı yıkıldığı ve yandığı gibi 40,000 kişinin bu zelzelede (142,805) kişi öldü veya kay- me~e kalkması ve hattA daha ileriye gi- bir takım romanlar yazardı. Fakat bıı 
ltll at bu da ancak bir kaç dakika önce öldüğü anlaşıldı. boldu; (103,733) kişi yaralandı. Yıkılan derek kendini ön safa çeclrmesl pek öylP romanlar dünyanın her tarafında basil 
)or~Y~lliyor ve faydası mühim sayılmı- İtalyanın cenubundakı Kalabriya mm- evlerin sayısını (576,262) olarak tesbit 1 görülmemiş hAdiselernen de~ildtr. Basit tahsilli zümreler ta;rafından kapışılırdı 
tlfıı 1..aha ziyade Japonya gibi zelzele- takası da dağlık ve zelzeleleıe müsaid ettiler. Betonarma binaların zelzeleye ı san'atın ve san'atkann bu gülünç ve gO- Günün birinde, meşhur Anatol France'ııı 
\>e s~~ sık. olduğu mıntakalarda evlere bir yeı·dir. 1904 senesinde burada olan karşı büytik bir mukavemet gösterdiği lünç olduğu kadar hazin megalomanisi- kafası kızdı, bir makale ile bu adamca• 
t'etne b'klara tehlike zilleri koymak su- zelzele neticesinde bir çok şehirler ka - görüldü. Bu mildhiş zararlara sebeb olan nin önilne geçilmedikçe de., yüksek san'at ğızı bütün edebi şöhretinden sıyırarrı1ı 

}{ ıraz i§e yarıyor. sabalar ve köyler yıkıldı. On binle;le in- ı zelzelenin ne kadar sürdüğünü tahmin e- şöyle dursun, orta_ bir san'ata bile mecra çırıl çıplak ortaya attı. Bilhassa Vo· 
~da~ş~~~~ havalisindeki zelzelenin bu san öldü ve yaralandı. dersiniz. Yalnız bir dakika... aç~ak çok kere guçleşebilir. Nice büvük Zonte [•] isimli romanını öyle tehzil cUJ 

a ~smı temenni ederiz. g stanbulda muhtelif zamanlarda bir çok san atkArlann nice her cebheden, fikir, his ki [ .. ] bir daha Georges Ohnct'nin ma· 

Şu d ~ merika birleşik hükfunetleri cum zelzeleler olmuc:tur. Son bir kaç asır ve hayal ce.bhesi. nden yüksek san'at es<.>r.- nen belini doğrultmasına imkan bır k· 
sıra a tarihteki mec:hur zelze- ~ huriyetı·n· g b d 1 b- ll' 1 i i d l d ı i 1 ,_, =t ın ar ın a o an en u- er n n evır erın e y ce an aşılıp takdır madı. Milnekkidin bu makalesinin sonu· 

'h ~erden ba ı h t lı . h S içinde burada hep ahşab evler ve konak- d'l d b ~unla zı annı a ır yoruz. ylik §e ri nn-Fransiskonun 1906 sene _ e ı emcmesi e unun pek acıklı bir nP- nu, edebt bir ibret dersi olarak buı ... \Jo 
ruı ııe Qdhı.. lar yapılması, hatU son asra kadar sa - d J ı-'1ın-ı. k nı ~ eyler olduğunu öğ- sinde geçirdiği zelzele felaketi pek müd- tlcesi lr. Buna mukabil bir takım san'at kaydetmeden ge,.emiyorum ve sözü 0 un 

•·- te aan ki rayların bile ahşab olmasının tercih e - ~ 
-q, ınz bize teselli olacak _ hi'i ve me~hurdur. Bu muhteşem şehrin madrabazları, kolay anlasıldıklan için, satırlarile kapıyacal'rım: 

dilmesi bu yüzdendir, n 
526 sen . d' . büyi.ık bir kısmı bir dakikadan daha az istikbale hakim olamamakla beraber za- (Devamı 10 uncu sayfada) 

1a4
1 

Yuk sıy .. ı. Bızans imparatorluğu a- bir zamanda ve birdenbire taş ve top _ 1894 senesinde İstanbulda olan zelzele manlannda hem diğerlerinden daha 
hihdt 

13 
arı butnn Akdeniz sahillerine sa_ rak yığını haline geldi. Yer yer yangın çok meşhurdur. Bir çok evlerden başka mes'ud ve müreffeh yasamışlar, hem da- <*> Vaktlle «Meramıı lsmile Fatma Ally• 

)ijk b" u sırada Akdeniz etrafında bil - çıktı. Limanda bir çok kazalar oldu. A - minareler de yıkılmı~, mühim zararlar ha gentş bir takdir hAlesi içinde parlar tarııfınclan Türkceye çevrUnıi~ir. 
ta'L-ı ır Zelzele oldu. Bir rok c:ehı'rler ka- ı d olmu§tur. Şair Tevfik Fikretln bu mü _ .bi l 1 d <0 > Jules ı.emaitrenin \'olontc mucllıfhı~ va ar \'e kö 1 ~ ~ , teş er için e ve enkaz altında ölenlerin gı o muş ar ır. ayni suretle hücum eden makalesi mr hıır • 

Y er yıkıldı. Ölen insanların sayısı yüz bine varıyordu. Bir kaç sene (Devamı 10 uncu ıayfada.) VakıA bunların başlarında titriyen ha- dUJ'. 



10 Sayfa 

atış ilanı. 
• 

Biga cra Memurluğundan: 

SON POSTA 

Türkiyenin 
nüfus davası 
(B<ı§ ta.rafı 7 nci sayfada) 

Nisan 21 

1 Meşhur zelze eler 
(Baıtarafı 9 uncu sayfada rlilmüştür. Bir çok yerlerde demlryolla· 

Blga'da Mehmed Rfiştil veresesi kansı Eıulne, ollu Nuri, kın Nazmiye, Fatma Fahriye 
ve LütnyenJn İstanbulda Neft sendlkat firt:etJne olan borçlarından dolayı birinci de
ırecc.'de lpotetll olup paraya çevrilmesine karar verilen B~a tapusunun Haziran S28 T. 

J'e 23 uum:ırasında. knyıdlı (Yıınıfnli üç ehlivukuf tarafından 7000 lira kıymet takdir 
cdllmi bulunan) sağı sahibi sened mağazası, solu sahibi sened hane Te mağazası, ılr-
lrn ı hJbl sened mağazaları, önü yol ile mahdud otel. 

kezinJ orta Anadoludan başka yerde yap
mak akılsızlık olurdu. Türkiye bu işde 
gayet ilmt, askerl ve siyasi bir görüşle 

hareket etmiştir. Türkiye için ideal bir 

nasebetle yazdığı (Zelzele) §liri o faciayı n eğrilmiş, yılankavi §ekiller almıştır. 
pek güzel anlatır. Bir defa Cavada olduğu gibi bütün btr 

1914 de Ispartada olan zelzelenin deh- şehrin bir dakika içinde denize gömül -
§eti hala bir çoklarımızın hatırımızda - mesi de vardır. 
dır. 1928 de İzmJrde bir kaç zelzele oldu. 1783 de Kalabri d 1 b" l ele 
F kat b 1 k .. k.. J ya a o an ır ze z 

devlet merkezinin biraz daha §arkta, A- a . un ar ço ıu ur ne aponya, ne neticesinde açılan çatlağın uzunluğu iki 
laca Höyük, lişar ve Boğazköy tarafla- de Kalıfomi~ad~ olanlarla kıyas edilecek kilometre ve genişliği on metreden az de-

E fı: Alt kısmında b1r kahvehane ve bir ardiye odası ve bir merdiven. İkinci lcatt~. 
bir aptesthane, bir küçük kiler Te ayrıca otele ışık vermek lçln pencerelerle ıhat.ı 
bir kat lrtlfaında etrafı parmaklıkb altı boş blr çatı ve ikinci katta dahi 20 oda, 

bir r n, bir aptesthane ve bir balkonu ~amil ön cebhe Ue zemin kat tamamen kargir 

rında olması muvafıksa da merkezle di- derecede değıldir. 1935 da Mannara ada- ~ııd· 1891 d J d ki bir l l i 
sile Kapıdağ yarımadasında bir zelzele 6 ı. e aponya a ze ze en n 

ğer yerler arasında yollar bulunmasının 
şart olduğu ve İstiklal harbi sırasında 
demiryolunun ancak Ankaraya kadar 
geldiği de unutulmamalıdır. Ancak, An
karanın civarında onu besliyecek bir 
mıntaka yoktur. Bu ihtiyacı en kolay ve 

olmuş, fakat mühim bir zarar yapmamış- açtığı yarık ölçilldüğü zaman uzunluğu -
tır. nun 112 kilometre olduğu görüldü. 

cırka kısmının birinci, lkincl kat ahşap olınat uure kull nışlı eski tarzı mtmarl oteı: 
Zelzeleler neticesinde evlerin yıkıldı- Bazan zelzele neticesinde nehirlerin a• 

l ine Bip tap onun Haziran 328 T. ve 24 No. mda kayıdh (Yeminli üç ehlivukuf 
tar f dan 1600 lira kıymet takdir edilmiş olan> sağı sahibi sened oteli, solu sahibi ıoe
ned h ıe ve mağıızası, arkası sahibi sened otel avlusu ve önü yol Ue mahdud bir ev. 

iyi temin edecek yer Samsun civarıdır. 

Halbuki Ankarayı oraya bağlıyan demir

yolu o kadar dolaşır ki mesafeyi 400 ki
lometreye çıkarır. Bu yol 1stanbula mu
adildir. Ankarımın pahalı olması bu yüz
dendir. Şehrin büyümesi hayat şartları-

ğı, yangınlar olduğu gibi, toprağın yaınl- ğızları da şeklini değiştirir: Hindistan -
dığı, büyük çatlakların olduğu da gö - daki İndüs nehri gibi. 

Sahte edebiyata karşı E fı: Altında bir ynzıhane olmasından dolayı evin birinci katına merdivenle çı-
n olup bir salon, üç oda, bir mutfnk ve heUısı. İkinci katta iki oda blr salon, 

k, bir belli ve bir de daraC!lsı mevcud ev. 
(Baş tarafı g uncu ıayfada) Bi .ı t )J'USUnun. Jlazlran 328 T. ve Z5 nu nıara ında kayıdlL (Yemlnll üç ehlivukuf 

t raf d n 2500 lirn kıymet konulmuş ı>laıı) sa~ı sahibi sened hane, ve mağazası, $Olu 
J3 hÇt't hane ve mağazası, arkası sahibi seııed ahırlan ve önü yol lle mahdud blr hane. nın kolaylaşması derecesinde çabuk olur. 

Bunun için en birinci vazifelerimizden 
biri Ankarayı Samsuna en yakın yoldan 
bağlamaktır. Genç nesle Türkiyenin ha

yatile alakadar olan hudud işinden de 
bahsetmek isterim: 

cBu ipsiz sapsız kötü uerler, biliyorum 
ki yüz binlerce okuyucu buluyorlar. Vo
lonte pek çok ki~elere zevk verecektir. 
Bu, düşünmeğe değer bir meseledir ve 
benim alicenapca bir nefret ve mütercd· 
di bir neş'e karışık bir hi8le yukanda 
zikrettiğim iğrern; zavallılıkların masum 
dimağlarda nasıl garib bir eSTarla roma
nesk ve müessir bir ıiire intikal edebil
diğini soracak zeki adamlar da yok de
ğildir. Hiç şübhe etmeyin, bunu güzel 
bulacak ve bunu" için ağlıyacak kadın
lar, sevimlf kadınlar mevcud olacaktır. 

Pekala, ben de onlara hiçbir aitemde bu-

lu.nmıyac1.1ğım. Bilciki.s onlan, saflıkları 

ve sa.deliklerinden dolayı methedeceğim. 
Fikren fakir olanlann da idealleri olması 
lazımdır. Berber dükkanlannın came· 
kanlannda teşhir edilen balmumundan 
çe1ırelerin mekteblilere şairane 1ıülyalar 
ilham ettiği doğnı. değil midir? O hatd• 
plastik sahada berberlerin batmumun
dan kafalan ne iseler, edebi sahada Mös· 
yö Georges Ohnet'nin romanlan da odur
lar.• 

Evsafı: Zemin kat blr ma~azayı muhtevi olup ikinci katta 3 oda, tılr mutfak, bir ap
te h ne ve bir s:ılon 3 cü katta iki oda blr salon bir daraca ve bir apteshaneye çamll ev. 

T ıpuııun Haziran 328 tarih: Ayni numarasında kayıdll ve ayol hududlarla mahdud 
(yeminli 3 ehllvukut tarafından sooo lira kıymet takdir edilmiş olan blr ev. 

hv arı: Zemin katında bir ahır blrlncl t:ıtta iki oda bir helii ve blr ııofa. İkinci katın
da iki oda bir hela ve bir ırofaya aamll ve zemin katında da bir mağazası mevcut ve 
halen posta idaresinin icarında bulunan bir ev. 

Tapunun haziran 3%8 tarih n 20 numar:ısmda ka11Uı: CYemlnll 3 ehlivukuf tararııı
dan 25()0 llnı. kıymet takdir edllm~ olan> satı arka avlu kapısı, solu arka cihete çıkan 
arka kapısı, arkası köy caddesi, önü ııahlbl senet otel avlusUe mehdut ve bir sakat al
tınd iki bap mağaza. 

füs:ıfı: B1r çat.ı altında k~. 

Tapunun lıazfran/3%3 tarih Te ıı numarıı ında kayıtlı: (Yemlnll 3 ehllvukuf tarafın
dan 15CO llra kıymet takdir edllm1' olan> sa{?ı ıırka kapısı solu sahibi aenet mağaza ve 
haneleri, arkası 1..-öy caddesi ve Behçet matazası, ~nil sahibi send otel avluslle mah
dut lk bap ahır. Evsafı: Bir çatı altında kliglrdlr. 

Tapunun hazlran 328 tarih ve %Z numarasında kayıUı: CYemlnll 3 ehlivukuf tarafın
dan 1500 llra kıymet takdir edilmiş olan> sağı Boşnak İbrahim, Muharrem, Mehmet ve 
Ali A !ar, so?u köy caddesi ve arkası İsmaU ve Mehmet tarlası va Onil ııahlbl senet ma
ğaz:ısı ve macazaya mattastl kapı 110 mahdut 1k1 bap ma~aza. Evsafı: Bir çatı altın
da kA lrdir. Hali hazırda bira mafazası olarak: kullanılmaktadır. 

Tapunun haziran 328 tarih n 11 No. sında kayıtlı: CYemlnll üç ehlivukuf tarafından 
4:000 lira kıymet takdir edllmif bulunan.> Sağı Yanko ve Artstlce mal:azası, solu otel, 
kapısı, arkası sahibi sened ma~azası, önil yol lle mabdud iki mafaza. Evsafı: Han altın
dan bir sakaf altında 1k1 kdglr mağaza. 

Tapunun haziran 328 T. ve 11 sayısında ayıtlı: CYemlnll 11ç ehlivukuf tarafından 
2500 lira kıymet konulmuş olan) sa~ı sahibi sened oteli, ve mafazuı. solu sahibi sened 
diğer mağazası, arkası ArlsUce matazası, önü sahibi sened otel avlusu lle mahdud diğer 
1k1 ma~nza. 

E..- arı: Hanın ııltmdan (bir ıaka.f altında) iki kCı..rgir mağaza. 

'J apunnn hazir:ın 328 T. ve U numarasında kayıtlı: (Yemlnll Cç ehllvakuf tarafın
dan 25()0 llra kıymet takdir edllmiş bulunan>: Sağı Boşnak İbrahim TC Mehmed Alt 

A 1 r solu arka a.vlu kapısı, arkası sahibi ısened dlier avlusu, önü ıahibl senedin ot.el 
avlu u ve nınğauısı lle Illlhdud dlser iki mağaza. 

Ev fı; Hanın altında (blr sab.f altında) iki Urglr mağaza. 

Yukarıdn Biga tapusunda ta11tıı Blganın Karablga nahiyesinin İskele mevkllndekJ 
cnyr! menkullerle yine Bip tapmonrın llart 931 Tarih ve 30 No.sında kayıtlı Bfganın 

Camllk bır mahallesinde CYemlnll üç ehllvukuf tarafından 5000 Lira kıymet takdir e

dllml bulunan> sağı Dede zade Hasan otlu Re!lk, ıolu Hacı Vahide n Hilmi ve Hacı 

Mehmed ve Jdehmed ağa veresesi haneleri, arkası kıs.men Hasan ağa n Emlrhor AU 

\'"ere ve Muammer ve Jfırll oilu Ahmed a~a ve Fatl oğlu Ahmed ağa hanelerlle yol 
ve onu ~ol ne mahdud Fetvanı 5 oda ve bir hamamlık hane. 

Evsafı: Dört ta.rı:ı..tı duvnrla ma.hdud bahçe içerisinde bulanan eve tıış merdivenle çı

kılarak blrlnd katta b&yuk bir ıı:ılon, 4 oda, bfr mutfak ve bir hela, ltincl kattıı büyük: 

bir :ıl n, 5 oda, bir hel! ve zemin katta da komürlük ve odunluk olup evin üzer! Mar

sllya kiremidi lle örtillüdllr. 

B.lh esinde 30 add meyva ve çam ataçlarlle kuyusu mevcuttur. 

Yu rıda hudnd ve evsafı yazılı gayri me.ııkullerin tamamı &çık arttırmaya konulm~ 
ol p 17 5 938 tarihine rastı yan Sah günu saat 13 den 15 e kadar dalı'emlzde açık ar~ 

tırma ile s:ıtılıcaktır. Arttırma ?!edeli mtıh:ımmen kıymetin ~ 75 ını buldu:U takdirde 

g:l) ri menkuller en çok arttıranın fizertne ihale edilecek, aks! takdirde en son arttıra
nm t.ıahhtidu baki taımat üzere arttırma on beş gün müddetle temdld edlleret 1/6/ 

938 t.ırlhlne rastlayan çarşamba günü ıaat 13 den 15 e kadar yine dalremlzde ikinci açık 

arttırma yapılacak ve bu ikinci arttırmada da bedel muhammen kıymetin "• 75 ını 

bulma7..sa borç 2280 sayılı kanun hükümlerine aöre beş müsavi ta"ltte ödenmek üzere 

tecil edllecektır. 

Satış peşindir. Tnllplcrin arttırmaya. 1tlrınezden evvel muhammeA tı)'1lletJn 3 'l,5 

buçut nLsbetınde pey akça.sı vermeyi veya mllll bir bankadan "mlnat mektubu ge
tll'll'!e eri lfwmdır. 

Blıitınfl vergilerle tanzifat ve tenvlrlye n vatıt lcarfyesl borçluya a1d olup sat~ be

de nden tenzıı olanar. Yirmi senelik taviz bedeli m5şterlye aittir. 

2004 numarnb tem ve rn~ kanununun Il!B. cı. maddesine ve 4. cil. fıkrasınca bu gayri 

me ku .er üzerinde ipotekll alacaklılar ile diğer alAkadaranın ve lrtlfalı: hakkı sahip

ler bu hakbrını ve faiz ve masrafa dair olan lddlalal'ını 11~ neşri tarihlnden IU

b:u- n 20 gün içeri lnde evrakı müsbltelerlle birlikte blldlrmeler11cab eder. Aksi halde 

h kl ı tapu mc1lllc ablt olmcyanlar satış bedelinin paylaşma.mndan harlc kalacakları ve 

c! a malumat edinmek isteyenlerin 15 4/938 tarllılnden itlbaren herkesin gö

nduruiacak: olan arttırma oartnameslle 936/61 sayılı dosyanın 

(7048) 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
K ı b d l 14 8 lira H kuruş olan Küçükmustafapaşada yaptırılacak ılk 

• b bınası k p 1ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 29/4/938 Cuma 
al 15 d imi Encümende yapılacaktır. Buna aid şartname 75 kuruş 

müdürlüğünden alınabilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda ya
ka Nafıa Vekiletinden alacakları fen ehliyet vesikasile 1117 

, kuru kk ilk tcmınat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını 
1ı z , ını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimf Encümene 

r. Bu saatten sonra verilecek sırflar kabul olunmaz. (İ.) ,(2028) 

İskenderun körfezinin etrafındaki 
mıntaka, iktısacll ve coğrafi noktadan 
toplu bir varlık halindedir. Kalabalık o-

lan kısım cenubda kalmıştır. Fakat Ha
tay her hususta hududlanmız içindeki 
yerlerle bir cinstendir. Bu itibarla teh
likeli değildir. 

İşte benim de anlatmak istediğim bu· 
dur. Fransız üstadın sözlerine aynca n• 
ilave edeyim? 

Halid Fahri Ozansoy 

Şarkta ve hududlarımız dışarısındnkl Mcktcb kooperatifleri yasası Validebağı Sanatoryornu 
kalabalık sabanın yanındaki yerlerimiz Maarif Vekaleti ilk ve orta okullarla Maarif Vekaleti tarafından Valideba 
pek boştur. Erzurum mıntakasında kilo- lise ve öğretmen okullarında kurulan ğında yapfunakta olan sanaloryomun 

metre başına (10) kişi, Van civarında (5) talebe kooperatiflerine 8.id olmak üze- birinci kısım inşaatı mayısta tamaın· 
kişidirk. Bunwık 

1 
ibçinl k hükiimet şark re cOkul kooperatifi yasası• isimli bir lanacaktır. Bu kısımda yirmi dört ya· 

mınta asını a a a ı yapmak is-/ _ . . 
tiyor. HattA Büyük Önder (Ata- talimatname hazırlamı.ş ve mekteblere t~ mevcuddur. San~toryom uç yliz b:n 
türk) Vanda bir üniversite açılmasını göndermişti. hraya çıkacaktır. Şımdiye kadar yu7 
büyük bir isabetle işaret buyurmuştur. Şimdi Vekaletçe, bu yasanın sureti .elli bin lira harcanmıştır. 938 malt yı· 
Öğreniyorum ki bazı gençler şarka git- tatbikine aid bir de izahname hazır - lında geri;:e kalan yüz elli bin lira te
mek istemiyorlarmış. Halbuki bu en bü- lanmış ve basılmak üzere Devlet mat- darik edildiği takdirde ~antı bu seni 
yük milli vazüelerimizden biridir. baasına verilmiştir. tamamen bitirilmiş olacaktır. 

Socıtler birbirini ıalcıp ediyor ve 11416 scıbolıı.79 
ıoze bir kUYYeıle lall<abilmek ıqn bize ldııca 
obt ldbı bit vylvyo im türlü l<OVVlO.....,_... 

lıte burada 

VALi DOL imdadımıza yetltl'f 

0ı.. bir hre tacrGbo edini&. Zarmvz ve 
liniNri ıoılı:in edici olon bu UOç uykutınJvOe 
korp umulmoı bir dı~dır. 

VAUDOlı damla, tablo! ve hop 
halindı her eczanede bulunur. 

Satış ilanı 
Biga İcra memurluğundan: 
Gönenin Mlsakca köyünden İskender o~lu 

Ali Girgine borçlu Manlsanın Hurb: kô
yünde Tahir eşi Ar7.u ve oğulları, İsmail, Hü
seyin ve kızı Hamldenin mahcuz olup paraya 
çevrilmesine knrar verilen Blğa tapusunun 
T. Evvel 936 tarih ve 101 numarasında kayıt
lı Mlsakca köyünün Dolapbucağı mevkllnde 
doğasu Ahmed oğlu Hllseyin, poyrazı yol, 
batı Yusuf Halli, kıblesi ömer o!lu Mestan 
arazlslle mahdud tarla. 
Mesahası: 82'11 metre murabbaı. 
Muhammen kıymeti: 90 lira. 
Evsafı: Zfraate elverlşH tarla. 
Ve gene Blğa tapusunun ayni tarih ve aynl 

numa.rnsmda kayıtlı. Mtsatca köyü Şaban 
adaaı mevkllnde doğusu Ahmed Salim, poy
razı mer'a, bat.ı Mestan ottıu Ömer ve kıblesi 
yol Ue mahdud tarla. 
Mesahası: 8271. M. murabbaı. 
Muhammen kıymeti: 72 Ura. 
Evsafı: Zlrıutte elverlşll tarla. 
B:tt~ açık arttırma suretlle yapılac&Aından 

ve satış bedeli de ~in olduğundan arttırma
ya iştirak edeceklerln muhammen kıymetin 
%de 7 buçuğu nlsbetlnde pey akçası verme
leri veya mllll b1r bankadan teminat mektu-

Dahiliye vekaletinden: 
ı - VilAyeUer evi meydanı altında yaptırılacak arşiv tesiutı kapalı zarf usu· 

lile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen k~if bedeli c35704, lira .33, kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat c2677• lira c83t kuruştur. 
4 - Eksiltme 22/4/938 Cuma günü saat 15,30 da Vekllet binasında toplanan 

Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
5 - İstekliler bu işe aid ıartname, proje ve evrakı c 179• kuruş bede! mukabi· 

linde Viliyetler İdaresi Umum MüdUrlü ğü Levazımından alırlar. 
6 - İstekliler eksiltme prtnamesinin 4 üncü maddesinin cE• fıkrasında yazılı 

vesaiki ibraza mecburdurlar. 
7 - İstekliler teklif roektublarını 4 i.ıncü maddede yazılı saatten bir saat ev· 

veline kadar Vekalet Satınalma Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde tes· 
lim ederler. 

8 - Posta ile gönderilecek teklif mek tubları 7 el maddede yazılı saatte komi~ 
yon reisliğine gelmiş bulunması ıartbr. Postada olacak gecikmeler kabU:. edil -
mez. c956> cl903• 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-----~~---~~--, 

lstanhul Şehır Tiyatrosu 
A 

SAN'ATKARLARI 
Kooperatif Şirketinden : 

ikinci ilan 

\._s __ on==-P_o_s_ta ___ ,, 
Yevml. sı.va.sı. Havadla ve Halk eazetetl ... 

Yerebatan. Çatalçeıme 10kak. il 
Kooperatif umumi heyetinin 7/3/938 l 5 TAN B lJ L 

tarihinde toplanması için yapılan ilfuıa ek 1------==--==-ıco--=-----ı 
seriyet temin edileme.mi§ olduğundan iç- Gazetemlzde çıkan yazı ve 
tima 10 Mayıs 938 tarihine tesadüf eden resfmlP.rln bütün haklan 
Salı günü saat on bire tehir edilmiştir. mahfuz ve gazetemize aıttır. 

Yevmi meikf1rda hissedarların Türbede 
Belediye kooperatifi salonunda hazır bu
lunmalan ilan olunur. 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - 937 hesab devresine aid idare mec

lisi ve miirakib raporlarının okun-
ması, 

2 - 937 senesi bilanço, kAr ve zarar he
sablannm tedltiki ile idare mec -
!isi Azalan ve mürakibin ibrası. 

3 - Yeniden bir mürakib intihab ve 
ücretinin tayini. 

Fevkalade rumame: 
1 - Şirketin vaziyetinin tedkiki ve 

tasfiye kararı itası ile bir tasfiye 
memuru ve mürakibin intihabı. 

ABONE FIATLARI 
1 

Sene 
Kr. 

TÜRKİYE 1400 
YUNAN1Sl'AN 2MO 
ECNEBİ 2700 

~=-=--=;.......~..-·· 
Abone bedeli peş~dir. Adrea 

deiı§tirmek 2!> kuru§tur. 

Gelen euralı f!P,rl verilmu. 
ll'1ılardar me•'uliyet alınm~ 
Cevap içm mektublara 10 kuruşluK 

Pul ilavesi lazımdır. 

bu cetırmelerl ıcab eder. Müterakim vergi, Ki ALIX APARTUtAN: Tabtnı Kocate
beledlyeye Ald tanzifat, tenvlriye ve vakıf pe Şehid Muhta.rbey sokağında 64 No. lu 
borçlan borçluya ft.ld olup ihale bedelinden Nebiye apartımanının iklncl kntında be§ 
tenzil clunur. odalı, banyolu, havadar ve güzel manzaralı 

- --==-- ············ı ı Poıta kutum : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

·- - ------ --- - = 

Blrlncl artt.ırma: 17/5/938 tarihine rnst- bir daire.si acele tlralıttır. Apartıman ta- :..---------------~
Iıyan salı günü dairemizde saat 13 den 15 e pıcısın müracaat. 
tadar icra edilecek btrtncı arttırmada mu-
hammen kıymetin % 75 tlnl bnldtıltı takdir- celttlr. 2004 sayılı icra ve Hila kanununun sından hariç tutulacaklardır. Daha fnrJa 1ı:; 
de ihale edilecek ak.si takdirde aon arttıra- 126 ıncı madde,,tne tevtıknn haklan tapu hat almak istlyenlerin 15/4/938 tarlhlnd ıJ 
nın tnahhüdü bati kalmak üzere arttırma. alcillerlle sa.bit olmıynn ipotekli alacaklılarla itibaren icra dairesinde asılı bulunacalt 1~ .. 
15 ~ün temdld edilerek lf6/93B tarihine <Uıtcr aJA.kadruıının itiraz ve iddialarının 1- artt.ırma şartnamesini ve 938/185 sayıll ddltl 
rastııyan çarşamba günü saat ıs den 15 şe ı~n tnrlh1nden itibaren 20 gün zarfında bll- yada mevcud maho.llen vaziyet ve talC ue" 
l:adar gene dairede yapılacak ildnd arttır- dlrmelerl aksi halde hakları tapu slclllerlle kıymet zabıt varakalarını görüp anlıyab 
ma sonunda en ıazıa. arıt.ırana ihale edile- aablt Glmıywa.r -~ kdellDln paJlaima- cetıert 11ln olunur. 



. --
Sarsıntı haıa 
(Baıtarafı l inci sayfada) 

henüz çiçek açmış yemiş ağaçlan yer
lere serilmiş, nerede ise odun, çalı ve 
çırpı haline girecektir. Bu köy tam 60 
kurban vermiştir. 

Kırşehir vilayeti içinde yıkılan evle
rın adedi 700 dür. 

Felakete sahne olan mmtakalardan 
ikincisini teşkil eden Yozgad vilayetin
de Sekili köyünde zelzele ikisi şiddetli 
olınak üzere saat yirmiye kadar sekiz 
defa tekerrür etmiş ve gece biri 5 ge
çe 30 saniye devam eden bir zelzele da
ha olmuştur. Sekilide ölen üç yaşında
ki çocuğun ismi Mustafa kızı Afettir. 
Burada bir yaralı vardır. İsmi Saffet 
kızı Atiyedir. 

Ankara kazalarının hepsinden tafsi
llt ve malumat gelmiştir. Her kazada 
bazı bina çatlamaları, ufak tefek hasar 
Obnuştur. 

Keskinde Doğanay ve Hasandcde 
köyle.rinde evlerin yüzde doksan seki
li içlerinde barınılamıyacak hale gel
ın~tir. Hasandede'de köy mektebinde 
derslere nihayet verilmiştir. Burada iki 
Çocuk ayaklarından yaralıdır. 
Kınkkalede Sifli ve Cinali köyle

rinde evler yıkılmıştır. 
Ta.katlıda yıkılan evlerin altında bir 

kadın kalmıştır. Burada 3 ölü ve 5 ya
talı vardır. 

Zelzele sahasında facianın bu akşa
ına kadar tesbit edi1ebilen bilançosu 
"1dur: 

Ölü sayısı: 204, yaralı sayısı: 8 , yı
kılan ev sayısı 756, kısmen yıkılan: 14, 
içinde oturulamaz hale gelen evlerle 
Çatlıyan evlerin sayısı henüz tesbit o
luııamarnıştır. 

Zelzele sahasında ufak tefek sarsın
tılar halA devam etmektedir. 

Kırtelıirde son vaziyet 
Kırşehir, 20 (Hususi muhabirimiz

den) - Köylerden yaralılar buraya 
nakledildiler ve hastanede tedavi altı
na alındılar. Köşkerde nahiye müdürü 
açık havada büro kurarak Kırşehir va
lbi ile telefonla irtibatı temin etmiştir. 
Vaziyet hakkındaki raporlarını devam
h surette vermekte ve talimat almak
tadır. 

Geç vakte doğru alınan tafsilata gö
re zelzele mıntakasının bazı kısımların
da kayalıklardan sıcak sular fışkırmak
tadır. Köy yollarında bariz yarıklar gö
liilrnektedir. 

Yozgadda son vaziyet 
Yozgad (Hususi) - Bu gece iki, bu

KÜn de beş dakika süren iki şiddetli 
telzele olmuş, şehirde binalar çatlamış
tır. Sekilide on beş, Kayadibinde dört 
"1; Yerköyde dört dükkan yıkılmıştır. 
-auradaki silo çatlamış, istasyon binası 
'i'rilıniştir. Şimdilik bir ölü ve müte
•<idid yaralılar vardır. Kızılay, felaket
ledelere yardım etmek üzere faaliyete 
leçrniştir. 

Ajansın verdiği maMmat 
... ~ara, 20 (A.A.) - Gece yansın
'ICIIl sonra saat biri 15 geçe şehrimizde 
~~üne nazaran daha hafif bir zelze-

hıssedilmiştir. 
İstanbul rasathanesinin bu zelzele 

ttrafında verdiği malumata göre, ra
lathane ilki saat biri 1 O dakika ve 18 
:a~i~e geçe hissedilen şiddetli ve ikin-

ı iltiyi 39 dakika 16 saniye geçe his
~ilen nisbeten hafif iki zelzele kay

bniştir. 

devam ediyor 
Dün muhtelif vilayet ve kaza mer

kezlerinde duyulmuş olan zelzelenin 
verdiği insan zayiatı ve maddi zararlar 
hakkında alınan haberler, bir kısım 
mıntakalarda zelzelenin hiçbir ziyanı 
mucib olmamasına mukabil bir kısım 
vilayetlerimiz nahiye ve köylerinde 
büyük tahribatı ve birçok vatandaşla
rımızın ölümünü intac etmiş bulundu
ğunu bildirmektedir. Bu feJakete sahne 
olan mmtakalar Kırşehir ve Yozgad 
vilayetlerinde bulwımaktadır. Kırşe

hirde Köşker nahiyesindeki köylerı:le 

birçok binalar yık1lmış ve 200 kişi öl
müştür. Yozgad vilayeti içinde Sekili 
köyündeki 59 evden 49 u yıkılmış ve 
geri kalanları da kısmen hasara uğra
mıştır. Buradaki köylüler yer depremi 
esnasında tarlalarda bulunmakta ol
duklarından, bir evde çöküntü altında 
kalan üç yaşındaki bir yavru müstesna 
olmak üzere, nüfusca zayiat olmamış
tır. 

Kızılay derhal her iki mıntakadaki 
felaketzede kardeşlerimize yardıma 
koşmuş bulunmaktadır. Kızılay bu 
maksadla Yozgad valisinin emrine mu
avenete muhtaç bulunanlara ilk ve acil 
yardım olmak üzere 1000 lira gönder
diği gibi açıkta kalanların bannmaiarı
nı temin maksadile de 60 çadır sevket
miştir. 

Kırşehir mıntakasına da derhal bir 
müfettiş göndermiş ve emrine 2000 li
ra tahsis eylediği gibi 300 de çadır sevk 
eylemiştir. Diğer taraftan iç işleri ba
kanlığı da derhal bu rnıntakalara mü
fettişler göndermiş bulunmaktadır. 

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

Hilktimetln 
Şefkat ve gardımı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Kaya kürsüye gelerek dün memleketi -
mizin muhtelif yerlerinde vukua gelen 
yer debrenmesi etrafında fU izahatı ver
mijtir: 

Facia sahnesinden B Ok reşte demir m oha f 1 zlara a i d 
duğunu':;1t~~!ad., ·yeniden mühim vesikalar ele geçirildl 

. Bi~a~sa ~rş~ire bağlı Köşker na- Bükreş, 20 (A.A.) - Rador ajansı ı heyecan tevlid etmiştir. Bu vesin 
hıyesınm koyle.rınde zelzele, bu bek- bildiriyor Kodreanu taraf nda g·· d ·1,....,;.. b'-
1 · ~f t t lıw k""ld b' t · 1 n on en.u~~ Lll' 
enmıyen a e ora gı u en ır ar- 17 . d b'"t"" 1 k tt . k mektubdur Mumail h b ekt b • 1 · · aruf tlb" .1 .. nısan a u un meme e e 13aoı . ey , um u un 

tün~yad çekvırmışlm , m ın e taş taş us-
0

demir muhalız teşkilAtına mensub tah- da eski başvekil Düka'nın katillerinin 
e a amıştır. . . d 1" tt ld w ,u 

B .. b h l"d h:~'LA- t rikAtcılann evlerinde yapılan araştır- pro3esın en ma uma ar o ugunu lfi'll ugun u ava ı en ~wue mer- _ !ı, • tın kt d" 
k · 1 b tan.:ı .... 1 if d ;malar esnasında elde eaılen vesıkalar sas e e e ır. 

ezme ge en azı va """'i ann a e- B''kr b' 1 ç k Demir Muhafızlar teşkilAtı mensuö-
lerine göre zelzele köylüler yuvaların- u eşte ır araya top anmıştır. o . . .. . . 
d .. w 1 kl . . dikl . b' mühim vesikaları da ihtiva etmekte o- }arından bırıne gondenlrniş olan bu 

a og e yeme erını ye en ır za- kt b D"'ka' k tr d ı ·· 
t d ··ı tt··· d f · d h lan bu evrak, sivil ve askerl istintak ve me u , u nın a ın en evve gon-mana esa u e ıgın en acıanın e - d ·ım · t · 

şeti o nisbette büyük olmuş, ihtiyar, iddia daireleri tarafından tedkik etli!- e.rı ış ır. 
Kral hasta genç, kadın, erkek, çoluk, çocuk bir an mektedir. Bu daireler, tahkikatı pek 

içinde taştan enkaz altında kalmak fe- yakında bitirecek ve adlf takibat i~in 
laketine uğramışlardır. Bereket vaktin raporunu verecektir. 

Bükreş, 20 (A.A.) - Saray Mar&o 
§allığı tebliğ ediyor: 

Majeste kral gırtlakta bazı hafif te
,sirler icra etmiş olan gripten dolayı O• 

dasında istirahat etmektedir. Akşam 
hararet 38 derece, nabzı ise 84 idi. Ma .. 
jestenin umumi vaziyeti iyidir. 

gündüz olması enkaz altından kendile- F.aki ba§vekilin bili 
rini kurtarabilenlerin birbirlerine yar
dıma koşmalarını temin etmiş ve faci
anın dehşeti bir dereceye kadar hafifle
miştir. Az süren şaşkınlık, l\IUrlarma 
hAkiın olanları derhal harekete getir
mi§, tq ve tahta yıjınlan arasından yük 
selen iniltilere, feryadlara ve fiıanlara 
muhatab olanlar görülmüştür. Ne ça
re ki yüzlerce haneli köylerde ayakta 
kalmış birkaç yüz kiJintn cansiparane 
gayretlerle enkaz altından çıkarabildik
leri ağır yaralıların ekserisi de lasa za
manda hayata gözlerini kapamışlar

dır. 

Bu ameliye öyle hazin manzaralar 
meydana koymuştur ki, civanmerd köy
lüler bu dehşet önünde göz yaşlarını a
kıtmaktan başka çare görememişlerdir. 

Bükreş, 20 (A.A.) - Gazeteler, bir 
vesika neşretmişlerdir. Bu vesikanın 
neşri, efkAn urnumiyede şiddetli bir 

Bir horozla tavuğa Fransız - /nglliz 
lttl/alıı için Morgla bugiln 
Yapılan müzalıer Otopsi yapılacak 

(BGfUırafı 1 inci sayfada) l (Baş tarafı 1 inci ıayfada) 
Fransız bqvekil ve hariciye nazırı, Beykozda oturan Hatice isminde bil 

Londraya gelmeden evvel, İngiliz kara kadın polise başvurarak. bir horozu ilf 
ve deniz şefleri Fransız müdafaa müte - bir tavuğunun korucu Ali tarafında!! 
hassıslarile Pariste temasa geçerek ap - öldürüldüğünü iddia etmiştir. Bu müıı 
fıdaki meseleleri müzakere edecekler - ,racaat üzerine ölü hayvanlar belediye 
dir. veterinerine muayene ettirilmiştir. 

1 - Bir harb vukuunda Fransız ve Muayene neticesinde hayvanların aı
İngiliz bahriyesinin mü§tereken kullanıl senikli bir maddenin tesirile öldüklerl 

tesbit edilmekle beraber, tıbbı adliye 
l l 

ması. 

Baş arı parça anını., gebe kadınlar, 2 - Ordulann ealiha ve asker kuvve gönderilmelerine lüzum görülmüştür. 
yavrusunun ağzı anasının memesine tinden mütekabilen istifade etmek. Dün hayvanların cesedleri müddeiu .. 
bağlı kalarak can vermiş bir çocuk ve mumilig~ e gönderilmiştir. 

3 - Fransız hava meydanlanndan, ve 
bir kadın .. · Bu garib mü.racaati tedkik eden müd. deniz tayyareleri üslerinden istifade et-

Civardan gelen köylüler, yetişen im
dad heyetleri, faciadan kurtulup da a
yakta duranlar dün akşama kadar ve 
bugün öğleye kadar köylerde enkaz al
tından yaralıların ve cesedlerin çıka
rılması işile meşgul olmuşlardır. 

Bugün köy mezarlıklarında kazanlar
da kaynatılan sularla cesedler yıkan-

k deiumumi muavinlerinden Orhan Kön\ me . 
4 _ İngiliz tayyare müdafaa teşkili _ belediye veterinerinin gösterdiği liizu• 

tının kullanılması için Fransız toprak - mu nazarı dikkate almıştır. 
larına müşahid postalar izamı. Bu suretle horozla tavuğun cesedlerl• 

nin morga kaldırılmasına karar veril• 
5 - Fransa topraklan üzerinden ha - miştir. 

vadan erzak nakliyatı, bu suretle de - Tıbbı adlinin vereceği rapora göre t.. 
nizaltı ge.milerile dolu Biskey körfezin cab eden muamele yapılacaktır. 

- Sayın arkadaşlar, dün memleketi - rnış, civar köylerden tedarik edilen ke
miz ansızın bir acıya düştü. Ve bir yasa fenlere sarılarak gömülmüştür. Hükll
uğradı. Dün aaat biri bir kaç dakika geçe metin ve Kızılayın yardım heyetleri fa
memleketin muhtelif yerlerinde az çok cia mahallerine varıncaya kadar yıkllan 
hissedilen bir yer deprenmesi oldu. Top- köylerin yamaçlarında biriken, üzerle
rak çöküntüsü en çok orta Anadoluda rindeki elbiseleri lime lime olmuş köy
hissedildi. Bunun merkezi Kırşehir, Yoz- lüler biraz evvel içinde barındıkları 
gad ve Akdağmadeni havalisidir. Memle- yuvalarının ortadan kalkıvermesinin, 
ketin bir çok yerleri bu sarsıntıyı hissetti. ana, baba, kardeş ve çocuklarının kay
En çok zarara uğnyan Kırşehir vilayeti- boluvermesinin doğurduğu büyük acı
mizdir. Kırşehir vilayetimizde Köşker nın tesiri altında perişan bir halde bek
nahiyesine bağlı bir çok köylerde evler leşip durmuşlardır. 

den uzaklaşmak. 
6 - İngiliz .!ahillerine doğru hareket 

edecek düıman tayyarelerini durdurmak 
için Fransız hava kuvvetlerinden isti -
fade etmek. 

Daladye bu meselelerin müzakeresin
den sonra Londraya gelecek ve ittifak 

lzmir havagazı fabrikası 
İzmir, 20 (Hususi) - Belediye hava 

gazı fabrikası yeni tesisatını 70 bin U,. 

raya Alınanyaya sipariş etmiştir. 

---·········--.. ··········-····---·--
planlarını Çemberlayn ve üç İngiliz mü- Ankara Borsası kapanış 
dafaa nazırile görüfeCektir. fiatlan 20- 4. 1938 

Bone vaziyeti Con Saymon ile müta - 1-----------------1 
lea edecektir. 

Bu konuşmalar neticesinde, Fransanın, 
fngilterenin Romada imzaladığ1 şartlar 
dahilinde, Mussolini ile bir anlaşma im
zalaması istenecektir. Bu mretle dost 
devletlerin ittifakı daha kuvvetlenecek -
tir. 

ÇJ:KLEB 

Açılış Kapam~ yıkıldı. Diğer taraftan Yozgadda ve Yer- Ne yatak, ne örtünecek yorgan, ne 
köyde nahiye binası ve istasyon binası o- binbir emekle büyütülmüş çınar ve ce
turulmaz bir hale geldi Sekili köyünde viz ağaçları, ne de çakır öküz ve yumu-
59 evden 49 u kimilen hasara ufraınıştır. şak bakışlı davar ... 
Bir ölü ve bir de yaralı vardır. Çofalma- -----
masını temenni ettiğimiz bu zararlar hak R it J 
kında peyderpey alınacak malftmat ajans usya ve a yanın /ngllteredelıl biltiln 
la neşredilecektir. teessürleri 

Maddi zararın ehemmiyeti yoktur. Bu Alman kızları 
Nezaret altında I memleket ve bu millet maddi hasaratı Ankara 20 - Kırşehir zelzelesi müna-

eskisinden daha ıyi olarak derhal tamir 
edebilecek kabiliyet ve vaziyettedir. Ta
biatın aksiliklerine dalına göğüs germeğe 
alışkın olan milletimiz, memleketimiz ta
biidir ki bunu derhal tamir edecek, vatan 
daşlarımızın gönülünü alacaktır. Bir şef
kat ocağı olan Kızılay cemiyeti derhal 
zelzeleden zarar görenlerin ve matemze
delerin imdadına koştu. Geniş mikyasta 
malzeme gönderdi. Hükumetiniz de der
hal 30,000 liralık bir inşaat yardımı ya -
pılmasını gözeten bir kanun llyihasını 

Meclise sundu. 

~~tile ı.~lya bü~~ elçisi B. Galli bu- (Baı t4Tafı ı hıci l4Jlfada) 
gun Hancıye Vekilı doktor . Arasa çok bb' h' t · 1 ak 1 Al . . _ re ıye, ızme çı o ar ça ışan man 
samıml bır mektub gondererek Türk mil- A t alı .... _1___ h--ı.ı:.t t d . . ve vus ury ~lll IU'CAA ıru e -
Jetinin uğradığı felak.,tten dolayı İtalya 

1 

'-:'- tmek için · alm··l d 
h'"ldlln t" . b' A.JA e eınır ~ar ır. 

u .. e uıın ve . ı~at .şahsının duyduğu Bu gibilerin, İngiliz asker ve tayya _ 
teessur~t. ve san:ıımı hıssiyatı bildirmiı recileri ile aJAkalan görüldüğü takdirde 
ve Harıcıye Vekili de cevaben hük'llıne - k fi tin ba _,_a1 te b'ld' llın · 
ti · · b h k' ey ye ŞVıcAAJ.e ı ır esı ayrı-
mızın u ususta ı tahassüsat ve ie~ek- teıtid ı ,,.,..,,.,. 

k .. t "f d . ca o unm~ ...... 
ura ını ı a e etmıştir. İn ·ı· d h ku tl · 

gı ız or usuna ve ava vve erı-

Ankara 20 - Yeni Sovyet büyük elçi- ne mensub sübaylarm evlerinde çalışan 
si B. Rençiyel bugün Hariciye V-ekilimi- bu gibi Alman ve Avusturyalı kızlar hak
~ _ziyaretin~e So~et_ Birliği hükı1me - kında icab eden tahkikat ve sorgular ya
tinın Kırşehır felaketınden dolayı tazi - pılınıştır. 

LoDdra 630, 630, 
•n-Tn o,793142 0,79!1.fı 

Parla 26,1126 26,1125 
MU&Do 16,0793 16,0793 
Brlbel 4,7018 4,7018 
.&Una 86, 7"60 16,7"60 
eennn 3.4422 S,4422 

lofJa 63,4920 65,4920 
AmNrdUa 1,4240 1,4240 .... 22,7968 22,7968 ..,.... -. -, 
lılaılı14 12.6984 12.6984 
llerlln 1,9678 1.9678 
Yut0ft 4.2168 4.21111 
Buda~ 3,9682 S.'682 
Bbnf 106.87SO ı~.87.90 
Belp'ad 54,62'8 S4,6a38 
Tobbama -. -, 
MOllEoft 23,7476 2!.7'76 
Stokbolm 3.()8 s.oe 

ESHAM 

Açılıı 

AA&dol• ..... 
Kapuıı 

peflD - -
L ... " '° n4l1I - -
BomOD'1 - .... - --

l3unıardan birincisi dün saat 13 de 
;uıtua gelen ve şehrimizde de hissedi
tıı zelzeleye nazaran yarı şiddetteclir. Ge Maddi zararın asla ehemmiyeti yok -

d·- ne İstanbul rasathanesinin bildir- tur. Fakat asıl bugün memleketimizin 
yelerini bildirmiş ve Hariciye Vekili ta- İngilterede bu işlerde çalışan binlerce 
rafından kendisine bilmukabele teşek - genç kızın göründükleri kadar basit ol-

Allan tlmtn&o -
u.rua bankua 98 liO '8 liO 

~flı1e göre bu sabah hi~sedilen bu iki bir kalb gibi etrafında yeise düştüğü ha
l:·ı Zelenin merkez üssü Istanbulun 480 ber, 200 vatandaşımızın enkaz altında 

kür ve tahassüs ifade olunmuştur. madıklan,' yüksek makamlar tarafından 
___ _______ (A.A.) anlaşılmıı bulunmaktadır. Bu kızlardan 

bir çoğu orta mekteb, hattı, üniversite 

it Ban!raaı 
1'1tltfon 
İtUba\ " Dtlll. 
8ark Dtttrm•nl 

ıo ta 10 60 
8 IO -u 76 -
1 ıo -~ı~etre şarkına tesadüf ettiği tah- ölmesidir. Bu, bir türlü telAfi edemiye -

lll olunmaktad?r. 
ll ccğimiz bir acıdır. Tabiatın ıuursuz ha-

l" kasathane bundan başka sabah seki- reketleri karşısında yapılacak başka bir 
B. Bitlerin 
Yıldönümü 

tahsili görmüşlerdir. İngilteredeki Nazi 
1 
_ ______ __: _______ .,. 

teşkilatı ile daiınt temasta bulunmakta 

Terkoe 7 -

ırı· adar ayni merkezden geldiği tah
"'"'iın ~dilen on hafif zelzele daha kaydet- şey yoktur. Yalnız bunların elemlerine, 
••ı Ştır matcmlerine iştirak etmekten başka bir Berlin, 20 (A.A.) - B. Hitlerln do-
"t~u ~on Ytr deprenmelerinin muhtelif ıey elimizden gelmez. Kazazedeler hük'll- ğumunun "49 uncu yıldönüınü münase
da Yet ve kazalardaki tesirleri etrafın- metiniz tarafından maddeten ve manen betile bu sabah Berlinde büyük bir ge-
lar şu dakikaya kadar aldığımız tel!:{I'af- temin ve tatmin edileceklerdir. çid resmi yapılmıştır. Geçid, saat 12.30 

İSTİKBAZLAB 
ve ıiyasf maksadlarla açılınıı olan klüb- •--------.- ------• 
lere devam etmektedirler. 

Dört senelik 
Ziraat programı 

ftrk bora• ı Pilin 
• • 1 ftdell 
9 • D ftdfiı 

Avılıı 

19 65 
-, 

TAHVİLAT 

Kap ... , 

19 15& -. 
~~nazaran Kayseride saat biri 25 ge- da hitama ermiştir. Bir otomobile bin- Ankara, 20 (AA.) - Devlet ziraat 
)~ t\'as'da saat biri 35 geçe birer hafif Erzrum • Erzincan miş olan Hitler, etrafında Göring, ordu jşletmele~ kurum~ dört. senelik bir zi- 1---------.~A-~ılıf~-w:-:K-.,.-.-.,--

;:epremi olmuştur. hattındaki tünel bugün şefi general Bravhiç, donanma şeri ami- raat ve zıraat san atlen proıramı ha- ADadO&• ı PL 
Cia· sarayda ilki saat biri 15 geçe ikin- açılıyor ral Rador olduğu halde 9500 nefer ve ,zı.rlamaktadır._ ---- : S: :.-
)'~ saat üçU J S geçe olmak üzere iki • D -. 
biri depremi olmuştur. Çankırıda saat Erzurum, 20 (A.A.) - Erzurum-Er- zabiti teftiş etmiftir. Bu ıırada müzika Erzurumda kar A.D&UI• ma. _. 
Şidd 15

. g~e ve dünküne nazaran daha zincan demiryolu üzerinde inşa edil- Alman ve Hitler marşlarını terennüm Erzurum, 20 (A.A) - İki gün süren 
lr etıı bır hareketiarz hissedilmiştir. mekte ola nen mühim tünelin açılış tö- ediyordu. .fırtına ve kar yüzünden Kop dağı yolu p ABA LA B 

ler· ırşehirde de biri 20 geçe birçok ev- reni yarın yapılacaktır. Bir buçuk yıl- Avusturya kıtaatına mensub mü!re- gene kapanmı.ştır. Bu dağda açılan 8 •--------:-ı-Alış ____ Ba_b_ı_-4111 
lte;.n Yıkılmasını mucib olan bir hare- da bitirilen bu tünel Türk mühendis ve zeler de geçici resmine iştirak etmişler- .metrelik kar tünelleri arasında yeniden ı TtırlE aı&am - -

ıarz olmuştur. .işcilerinin büyük bir muvaffakiyetidir. dir. amele çalışmaktadır. ı Banmo' O.. a. - -

it 
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KISA GÜNÜN KARI 
1 ... -İ .... n-h-is-a-rl_a_r -u.-M-iı-. d-iı-. r-liı-. ğ-iı-. n_d_e_n_: ~ 

-
I - Likör Fabrikasında mecvud 35 tıdet müstamel fıçı pazarlıkla satılacaktır: 
II - Pazarlık, 22/IV/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de KabBtaf Le

vazım ve Mübaayat Şubesi Satış komisyonunda yapılacaktır. 

• İlse von Arnuold kapıyı açarak 11v-1 
gilı.:.inin odasına girdi. Sevgilisi Huio 
:Wohldori pencerenin kenarında durmuş { 
sokaga bakıyordu. Kadın içeri girince: 

- Bonjur sevgilim, dedi. Beni gördü
ğunden dolayı memnun musun 7 

- Oo, evet İlse!. Çok memnunum .. Hna 
güzel bir ha\'adisim var. 

- Güzel havadis mi? Beni korkutu
yorsun .. 

- Hayır korkma .. şapkanı çıkar baka· 
yım. Eldivenlerini buraya koy. Otur ve 
beni dınle .. 

- Yemin ederim ki beni endişelendiri .. 
yorsun . evlenmek için bir genç kıa mı 
takdim ettiler sana? 

- Hayır hayır .. sana geçen ay bir çi
mento işi yapacağımı anlatmıştım ytJ.. 

- Peki .. ne olacak? 
- Olacağı şu.. bundan seki:.. yüz bin 

şilin k:tr ettim. 

Çeviren: 
Faik Bercmen ili - Satılacak mallar, her gün Mecldiyeköyü Likör Fabrikasında gorilli -

bilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte $h 15 tenıinat para -

lariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları iliin olunur. • 1950. 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan : 
28/4/938 Perşembe günü saat 15 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binası için

de toplanan okul eksiltme komisyonundan 1172 lira 51 kuruş keşif bedelli okul 
mutfak tamiratı pazarlık suretiyle ihalesi yapılacaktır. Mukavele, eksiltme Ba
yındırlık işleri genel husust ve fenni şartnameleri proje keşif ve hülasasiyle bu
na aid diğer evrak okuldan görülüp öğrenilir. 

İlk teminat 176 liradır. 

İsteklilerin en az bin liralık bu işe ben zer iş yaptığına dair idarelerinden al
mıı olduğu vesikalara istinaden İstanbul Bayındırlık Direktörlilğünden almmıı 
ehliyet ve 938 yılı Ticaret Odası vesika lariyle komisyona gelmeleri. cızeh 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

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

- Müdhiş. Mükemmel .. 
Fakat sade kendim kAr etmek iste· 

medim. Sana da bu kardan bir hisse çı· 
k<ıı mağı arzu ettim. Sana bir hatıra al
dun . onu şu beyaz kutuda bulacaksın!. 

c- Küçük inci taı hoşuna gitti mi?11 
2 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İlk teminatı 825 lira ve tasınlanm ış tutarı 11000 liradır. 

İlse yeniden 
onu kucakladı. 

Aşığının boynuna sarılıp - Çok ne~'elisin Rudolf. Ne var? diye 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 ayıl 

kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlayacakları teklif mektublarım Ga 

- Hugo, hakikaten sen çok zarif ve 
nazık bir adamsın! 

Genç kadın yerinden kalkıp beyaz ku
·u ,ı.ı nçtı. 

Kutunun içinden büyük inci taşlı muh
te~cm bir piatin yüzük çıktı. İlse yüzüğü 
tutup baktı.. sonra sevgilisinin boynuna 
sarıl.ırak: 

Hugo! diye fısıldadı. Sen bir me
lek ın' 

Kiıçük inci taş hoşuna gitti mi? 
- Biı harika. Fakat ne yazık ki par

magı ma takamıyacağım .. şu .. şu .. 
1Isc sustu. Iztırab çektiği belliydi. 
- Nen var yavrucuğum? 

Şu vaı· ki .. şu var ki, kocam yüzün· 
den bu hediyeni asla takamıyacağım. Be
ni dinle $evgilim.. bu yüzüğün kıymeti 

ne kadar? 
- Otuz bin şilinden fazla .. 
- Ah. bunu nasıl alabilirim. Kocam 

bana ancak 500 şilin harçlık veriyor. An
lıyor musun dostum .. 

- işte bunu düşünmemiştim. 
- Düşün canımın içi, parmağımda b6y 

le bir yüzük görürse muhakkak hakikati 
anJar .. 

Hugo birkaç dakika düıündil. Sonra: 
- Dinle yavrucuğum, dedi, aklıma bir 

care geldi. Ben şimdi bu yüzüğü tanıdı
gıın bir kuyumcuya götüreceğim. Sen ve 
koc~ oraya gidersiniz. Kuyumcu bu yü
zti u bir dü§eş diye 300 şiline size vere
ct. k. 

Oh! Anladım. 
- 1 vi değil mi sevgilim? Gayet sade 

bir iş Bu akşam senin koca timsaha böy
le bir inci yüzüğe rasladığını söylersin. 
Yarın nkşam yüzüğün parmağında ola
cağını umarım .. haydi bu da bitti. 

- Hakkın var canım. Yegane kurtu· 
luş çaresi budur. 

* Rudolf ile kansı bir taksiye bin1n1t1 ku-
yumcuya gidiyorlardı. İlse dükkanın ya
nında otomobili durdurttu, sonra vit
rindeki yüzüğü kocasına göstererek: 

- Bak Rudolf, dedi, söylediğim yüzük 
bu işte! 300 §iline ucuz .. 

- He, he.. evet.. fena değil.. 
- Girelim şu halde. 
Kuyumcu İlseyi tanıdı. Mücevheri çı· 

karıp: 

- İşte Mein Herr, dedi, bu fevkalade 
bir okozyendir. Bir müşterimiz bunu bı
raktı. Hakikatte bu yüzük üç yüz filin
den çok daha fazla bir kıymeti haizdir. 
Bu akşam muhakkak paraya ihtiyacı var; 
saat altıda gelip parasını alacak.. 

- Halka platinden midir? 
- Uç yüz şiline platin halka alınır mı 

mösyö .. elbette ki takliddir .. 
- Peki peki alayım. Fakat 250 filine. 
- İmkansız .. 300 şiline .. 
O zaman İlse kocasına sokularak: 
- Rudolf onu al bana. Canım pek sev

di.. 

- PeWa .. onu sarın!. 
Karı koca çıktılar. İlse yolda: 
- Rudolf ııen ne sevimli b ir kocasın .. 

ne kadar memnun olduğumu bilemezsin! 
dedi. 

- Seni memnun ettiğim için ben de 
mes'udum .. 

- Onu ver bana Rudolf! 
- Yok.. acele etme .. onu götilrilp üs

tüne bugünkii tarihi ve adımızı kazdıra
cağım. Bu fikre ne dersin? 

- Çok güzel. ince bir düşünüı .. 
- Şu halde sen eve git .. ben bu ı,ı bi-

tirir dönerim .. 

* Bir saat sonra Rudolf evine döndü. İlse 
sevinç içinde onu bekliyordu. Kocasını 

görünce: 

J Son Posla'nın edebi nımanı : 47 
: 

Ah, Şu Hayat ! 

sordu .. 
Rudolf .karısını koltuğa oturttu ve bir 

çocuk gibi sıçrıyarak etrafında döndü .. 
İlse sinirli bir harekeUe onu durdurarak: 

- Ne var? Ne oluyor? dedi.. 
- Ne mi var? Ne mi var?. Hayatımda 

en güzel bir İf yapmıı oluyorum, İlse! 
Düşün bir kere.. hakki.kın yanında bü
yük bir kuyumcu vardı. Elimde yüzüğü 
gürünce dikkatle baktL Sonra: cÇok gü
zel bir yüzük!> dedi. Ben de cevab ver
dim: cEvet fena değil. 300 şiline göre iyi .. > 

Ben böyle deyince kuyumcu: cLfltife mi 
diyorsunuz? dedi. Şimdi size beş bin şi
lin vemıeğe hazırım.> 

İlse kocasının bu sözlerini Utriyerek 
dinliyordu. Sonra yan ölü yarı diri bir 
halde: 

- Herhalde yüzüğü satmadın! dedi. 
- Yok canım.. sen çocuk musun? Ser-

sem bir kuyumcu bana kıymetli bir mü
cevheri üç yüz şiline verdi. Bir saat sonra 
bir başka kuyumcu ayni yüzüğe beş bin 
şilin veriyor .. hayret ettim .. fakat bana 
ne? Ben hemen beş bin filini aldım. Ken
dime 4700 şilin ayırdım. Geri kalan 800 
şilin sana .. onunla bir başka yüzük alır
sın olmaz mı şekerim! .. Bundan iyi kar 
olur mu? 

YARINid NÖSHAMIZDA: 

Hortlak ... 
Yazan: KadıTcan Kaflı 

-·········································-·····-··-... -
W.akara satıcılarının 

NAZAR I DiKKATiNE 
İstanbul ve taşrada Rus makarası sa

tanlar İstanbulda Asınaaltında 12 nu
marada Rus Makarası Umum Satış De
posuna müracaatları menfaatleri iktiza
sıdır. Fiyatları öğrenilmesi ehemmiyetle 
rica olunur. (1059) 

lata Eski İdhalat Gümrültl binasındaki Komisyona vermeleri. c20M 

Yalnız bir tüh kullandıktan aonra aynaya bakınız 1 

RADYOL i N 'in 

Mükemmellyetl hakkında en son ve 
en doğru aözU o aoyliyecektlr. 

Bembeyaz, pınl pınl parlıyan diıleri, tatlı dir nefeı, pembe. 
11hhatli diı etleri, temiz bir dil, mikropsuz bir •iı"··· 

itte Radyolinin eaeri ! 

Bugünden itibaren 

RADYOLiN 
ile dişlerinizi aabah ve akşam her yemekten ıonra 

muntazamen f ırçalayınız. 

küçük kardeşine bakmak, ev işlerini - Haydi, söyle bakalım. Ne ad koya- na aldı. Canlı ve aşk dolu delikanlı san· 
yoluna koymak hep kendi;ine düşen hm,. ki kabahat işlemış bir çocuk gibi sevgi· 
\"azüelerdi.. - . ..•........ li nişanlısının yüzüne bile bakam1yor· 

Celilenin merakı son dereceye gel· - Ablacığım bir ad bulsana! Haydi, clu. 

küçük hasla bit· türlü elinden bıraka- miş, adını bekliyor. Abla .. neye cevab - Az daha meraktan çıldıracaktıJ1J 
madığı güzel ve zarif kutuyla oynuyor, vermiyorsun?.. Siret! Ne oldu sana, söyle Siretciğiııı 

Yazan: Nezihe Muhittin 
_ ara sıra. endişe içinde kıvranan Celile- - Dur cicim!. Ben bu gece ona bir Hastalandın mı? Nen var? -- ye sesleniyordu: ad bulurum. Genç adam kırık bir sesle: 

_ Bak abla, kutunun üstündeki tav- - Olmaz.. zavallı tavşan bu akşam - Hasta değil ·m - dedi - fakat dab8 
Etrnfma göz atınca mahallelerine gel- Münir paketlerin arasından küçük ve şanlardan biri ne şeytan şeytan bakt- uyumaz sonra... beterim; gazeteyi üç gün için kapattı· 

niş olduklarını anlıyarak telaşa düştü. zarif bir kutu seçerek: yor. Elinde olsa kaçıp gidecek. Ama bu - Uyur, sen merak etme. lar. 
- Rica ederim! - diye yakardı . ara- - Hiç olmazsa - dedi - hasta küçük sefer zor bir parça... - Benim tavşanımın adı nedir, b ili- Celile: 

oa burada durmasın .. komşular ne .Jer- kardeşiniz için bunu kabul ediniz. Üze. _ ............ yor musun? - Oh! - diye derin bir nefe1 .ıdı • 
ler sonra.. rinde o kadar güzel resimler var ki _ Abla! - Hayır. hasta değilsin ya çok şükür .. elbet geııt 
Arabayı geriye çektiler. Celile: çocuk birkaç dakika olsun oyalanır. _Ne var canım? - Benim tavşana, Tintin koydum, açılır. Sen sağ ol. Sakın üzülme cantıll-
- Teşekkür ederim -diye inerken şo- Celilenin hayret ve heyecandan giizel _ Kutunun üstünde köpek rec;mi güzel değil mi? Seninkine ne koysak Siret, Celilenin sıcak kalbinden ge-

gözleri testekerlek açılarak Münire ta- acaba? len tatlı sözleri yudum yudum •-~ !ör güzel ve süslü kutuları Münirin bir yerine tavşan olduğu daha iyi değil mi? ~ ... 
isaretıle arkasından getirmek istedi. Fa- kıldı. Küçük yaldızlı ve resimli bir ku- B k"" kt k t vşanı seviyornm. Celile kardeşini bu kadar sevgi ile biraz canlanıyordu. 
• t h 1 B d tl k k k .. k en ope en ço a d M"' · k · l d Oh' C ı · ı k · · u~s-kat Cehle son derecede kat'i bi~ resle: u a. u a am mu a a ırı yure - .. avun uran unıre arşı ıç n e sonsuz - . e ı e ço • tizuldüm .. son n 

leri gören temiz ve büyük bir insandı! - ~yle mi? Sen tavşanları çok mu bir bağlılık duyuyordu. Siretin müdhiş hayı tevzi ettirmediler. Tabii gene nıüd-
- Kabil değil! - dedi. Böyle alicenab bir insandan korktuğu seversın? . endişesi içinde Münirin vadettiği işi u- hiş borclandık.. 
Münir: ç k y bl ? için kendi kendini ayıblıyordu. - o severım. a, sen a a ... nutur gibi olmuştu. Halbuki Münir bey - Ne zarar var? Gene ödersiniz. 
- Niçın kabil olmasın. Size bir he- Gözlerinden akmak üzere olan yaşla- - Ben de... ona kat'i bir ümid vermişti. Buna rağ- - Fakat? 

d \ e \'crmeğe hakkım yok mu? rı çok güçlükle tutarak kutuyu aldı: - Doğrusunu söyle ama, ~öpeği mi, men üç gündür hiç ses çıkarmamıştı!. - Siret beni seversen hiçbir şey içiP 
Kız: - Bunu kabul ederim .. çok makbu- yoksa ~~vşa~ı mı çok seversın? . . . Kapının zili ~almıştı galiba! Celile üziilme! Bak ne hallere girmişsin!. :Beti 

Hayır! - diye şiddetle ısrar ediyor- le geçecek Münir beyefendi! - diyerek - Soyledı~ ya .. ben de senın gıbı yerinden fırladı. Evet, kapı çalınıyor- seni böyle görürsem emin ol ki kede-
du - hiçbir hediye kabul edemem! Ba- koşa koşa evinin sokağına girdi. tavşanı severım. . . du. Fakat, hiç de Siretln çalışına ben- rimden ölürüm! 

1
_ 

na yapt1ğınız insaniyet yetişir! Vadettiği ha1de iki gündenberi Siret . - Öyleyse 'bu tavşanlardan bın se- zemiyor, zilin korkak, elemli sesi evin Delikanlının solgun yanaklarına b 
1 

- Rica ederim Celile hanım, beni görünmemişti.. mahallenin arasından nın olsun abla... durgun havasında gamlı gamlı titriyor- raz renk gelmişti. Nışanlısının saçları1' 
mahzun etmeyiniz, kalbim kırılıyor. da cHakkın Sözib gazetesini satan hiç- - Peki canım, benim olsun.. du. öperek: , 

- Olamaz beyefendi! Bunları gören bir müvezzi geçmemişti. Celile Sireti - Senin tavşana blr ad koyalım olur Celile koşarak kapıyı açtL Siret yor- - Ah, benim güzel, sevgili ya~~ 
komşular .. hayır hayır, imk~nı yok! merak etmeğe başladıktan sonra buna mu? gun ve bitkin bir halde içeri girince Ölüm, senin hayat dolu ağzına biç y• 

Bu şiddetli red karşısında şaş~ran dikkat etmiştl Hastaneye Jidip gelmek, - Olur, genç kız onu hasretle kollarının arası- raşmıyor. (Aarıc.n-'J 
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• 
ilim adamlarımız facia 
hakkında ne diyorlar? 

.ID 
Grip, Baş ve Diı Ağrıları, Nevralji, bütün 

ağrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. 
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"Son PodQ oın macera romanı :93 

SPOR 
'ifşa eden idam olunurh, 

Harb ••navı casuslart arasındaki mücadele 

Bir gün o· an danın daima yanında taşıdığı küçük valizini gizlice aradım. Benden 

Ankarada Först Viyena 
nasıl mağliib edildi? 

aşırdığı bir mektubdan başka bir şey bulamadım. Bu mektub ateşemiliter bir Birinci günü Ankara muhteliti ne kadar bozuk oyn .. 
arkadaşımın bana yazdığı bir mektubdu ise, ikinci günü Gençlerbirliği - Ankara gücü muhtelitı 

Olanda bu haberi öğrenince bir sinir nılınaıs adet olan hitabla damdan düş- O vakit şu kasabacıkta hepimiz de sey- de O kadar güzel bir oyun çıkardı 
buhraru daha geçirdi. Zira Löwenş - me bir halde; \yah yüzünden zengin oluruz. Ankara CHusust> - Eski Avusturya'nm Rahim, Enver, Nuri., Abdül, SemUı. N~ 
taynin de Dolçiyef tarafından, o ce - -Her Doktor!.. Van Holzen şato unu İnsanın rahatlığına imrendiği, o ge- meşhur Först Vlyena takımı burada iki maç Selim. All. Hasan, Fahd, Ali Rıza ıekJUl ti 
henncnn mahlUk arı, yani o meş'um gezmek niyetinde misiniz? Pek merak- ~ havsalasına zenginlik ateşi düştü- yaptı, net.lceler evvelce bU~ğhn glbi 5 - o A. Gücil - Cknçler muhtelltı oyuncuıarı 
kanserli ölüleri tarafından idam etti - lı görünüyorsunuz? w.. n1 l F l nkl. f" lehlerine ve 2-0 aleyhlerlnedır. Birinci oyu- ilen güzel ve candan bir oyun çıkararak pi 

~ a ~ı an e eme 1 şo ore, acı acı nunu Şehlr stadında nisbeten az bir seyirci tesyoneı misafir takımcı kendi oyunlarJJll ! 
ı·ildiğine kat'iyen şüphe etmiyordu. Dedi gulerek: önünde oynadı. Havadan ve yerden topu Jcon- bul ettirdiler. Öyle anlar oldu k1 ınw· 
Tayyarenin tuvaletine Dolçiyefin kan- - Hayır. içini gezecek değilim. Şöh- - Seyyah hücumunun temin edece- trol eden, 1cab eden yere pas verme kablllye- Först Vlyena müdafaa s1stemlle oyuna 4' 
serli ölülerinin birini sokup sakladı - retini işittim de şöyle bir uzaktan gö- ği bahşişi tek ıbaşıma size :temin edemi- tine mallJc bul~ ve çok çevlk olan bu iri vam mecburiyetinde kaldı. Mlsatlr tarıı" ~ 
ğına, yolda Löwenştayn tuvalete girer reyim dedim!... yeccksem de bay şoför Van Holzen şa- yarı atlet !utbolcuıcr enerjik, atılgan bir o- kinc1 oyununda kendisine daha uygun..,,, 

· kans ı· .. Hinl.in ıb n'k · b. ' . ' • .. . . yun oynaclllar. Anlaşınış ve takım hallnde ·- . ..At 
gırmez er ı o . w. a erın . ~r Şoför: tosunun bu gayrı resmi hıkayesını me.."'11 oynamasını bilen bu takımın karşısında An- çimen sahada oynamadıkları :lçln ~-, 
hamlede karnını deştıgıne ve her ıki- _ Ooo Her Doktor' Gelm"şken t- nuniyetle clinliyebilirim. kara muhte:ıitl çok fena te§kll edilmişti. u- I.Akin Ankara takımı da kendilerine peı 
sinin bir anda aşa~, dal~aların içine laka bir ~eziniz ... de.İi. Ziraı hakU:~n Dedim. Felemenkli şoför göbeğini zun zamandır top oynamıyan İhsan müda- tıı:_mt vermedi. ~ 
yuvarlandıklarına hukmedıyordu. merak edı'lecek bı'r şatodur Bı"lm b 1 ta 1 t - d 1 gül" d~ :raaya alının~. senelerce santrhaf oynamış o- iyi oyun çıkarnmıyan Vlyanaıııar -ıl 

. em u zıp a zıp a a agız 
1 
o us~ u: . ıan Hasan sağ içe konmu~. lklncl devrede ~ok sert oyunla ~e bazan d_a _çirkin bare~.ıı 

Bu hadise bizi Londraya gitmekten şatonun hikayesın· •1 bı"lir mı·s·nı·.,., ' Oh, H D kt S Ahmı.'lJaı ·' ı h k mı - l yürüın -rarı-:. iarnamile vaz geçirmişti. Fakat Lem - ı ... . - er o or... ız takıma alman ve bekten başka yerde muvaf- ıer e - a e n uzer ne e, ..... ti 
- Hayır! .. Şato hakkında hemen hiç- çok şakacı adamlarsınız... dedi. Bahşiş fak olamıyan Nihad sa~ hafta oynatılmıştı. muttasıl itiraz, oyuncuları kıısden toP,_,.r 

dı'aya gitmek üzere iken biraz neş'e - bir malfunatım yok!... sözü sanki bizim dilimizin ucunda sa- Velhasıl muhte:ııt fena te~kll edllmlşU. ken itme- :seyircilerin nefretinl kaza~ft' 
lenmiş gfbi görünen Olanda şimdi büs- Şof° h kik t H 

1 
d . 

1 
• nıyorsunuz. Halbuki her ne olsa daima Dikkat ettim, Ankara muhtellU doksan da- Ankaragücü - Gençlerblrllğl ~uhtelltl~J 

bütün kederli. sinirli bir hal almıştı. or a a en ° an a peynır en . . . . klkalık oyun milddeUnce Först Vlyena ka- .knlMe bir oyun çıkardı ve Forst V.11F"-
Bir gün onun daima yanında taşıdığı gibi kıpkırmızı yuvarlak yüzünü P.rtlk bahşış fıkri asıl sızın aklınızda... leslnl ancak lkl defa tehlikeli vaziyete soktu. 2-D mağlfil> etti. Bu hakikat bize gös~.ıt 

1
. . geriye çevirmeğe lüzum görmeden, be- - Van Holzen şatosunun ihikayec;i? Misafir takım forveUerı.tse muhtellt kalesin- blr gün evvel bu takıma 5-0 yenilen IJlP' 

zarif, fakat esrarengiz küçük va ızinı 'zl" dım. B d dı- b. nim tepeden tırnağa merak kesildiğimi - Hikayesi, evet, hakkınız var. Ah, den ayrılmadılar, top hep onlarda idi, hep muhtelftı hiç de 1y1 teşkfi edllmemlfti· -"' 
gı ıce ara en en .aşır. gı. :r hissettjği için, gevrek gevrek gülüver- yol işareti direğine de çarpıyorduk. <>nlnr oynadı. NeUcede beş tane gol attılar. İkinci oyundan sonra mağlQbiyet ııatıe"~ 
mektubdan baŞ'ka ehemınıyetlı hıç hır d · }<;el enkli r _ b "b kla Evet, resmi netice 5-0 dır. lAldn muhtelit ka- vıyanaya iblldlren kafile re1slnl postaJl""M 
ey bulamamıştım. Benrlen aşırdığı bu u. .. :nı . şo ~run . u garı şa - ilesine beşten faEla gol ıglrınlşt\r; ve goı ol- bularak oyun hakkında ne dÜfÜlldütilJlO ti 

kt b d b ta ili
·t 1 b" Şofor: hanlığına bırdenbrre hiddetlenerek sus- ması pak muhtemel oıa.n misafir ıtaJtım akın- dum Şö 1 b dl· me u a ana a şem er <> an ır B . . . _ . . . . _. . - . y e ccva ver . ...ıl 

k
A h b T "" k k d d l - uraya gelen turıstlerı gezdiren tum. Şofor, benım sınırlendigımı go- lan 5-0 dan sonra hakem Bay Salın tarafın- Birinci lib'" tini d- roffJlf'. 

'I'. anı ar ur ar a aşım an ge en d .. rı- oyun ga "3e un - .; 
l-Jir mektubdu ki arkada§ım bunda ba- r:sznı tercümanlar bunları seyyahlara rünce; hkhı:ı0:1~~Jee ;::~~ ~= k~:~~~!1;:'~ı Viyanaya gene .şu daklkn.lnrdıı blldlrlY~ 

elektro tekniye merakımr bildiği soylemezler ama~. Her Doktor, ben, - Ah, Her Doktor!.. Şatonun hika- toplıyan ve sempat1 kazanan bu ta1om ~kin- Bugün 1se mağlüblyet baberlnl blldlr ..t 

1 
d gizliden gizli e malfun a, ne tercumanım, ne de propa- yesi sizi meraklandırdı ama, ben i.iyle el oyunlarile maalesef seyl~llertn antlpatl- tçln mUteessırtm. Biz dünkU 5-0 lılt: ~ 

A 
n, sond zad~an aktr a la n· keşfey ganda memuru. Benim neme lazım, alt zannettiğiniz gibi, bir hikayeci gibi an- s:in1 ıkazandılar Blrincl oyundan sonra aıt.t yetten sonra bugijn dııha açik bir gıLJl..-..d 

vrupa a onme e o n ye ı - f " .. - · - - bekliyorduk çfiılldi Ankaranın en ~~ 
dil · b. ·rh i 

1 
kt "ıa.hl tara ı .. çunkil, Almeloda bu şato hak- latamıyacagım. yuz lira mukabilinde AntaraguC\l - Gençler- • ~ 

mı.ş ır .sı a ·.yan e e ron sı arı kında bilinen şeyler biraz turistlerin - Anlatamıy.acağınızı zaten anlad·m. birliği muhtclltlne karşı oynamayı kabul e- muhtelttinln birinci gün oynıyan ın 
hakkındakı dedıkoduların aslı olup ol- k r i k k 

1 
d. d Ö 1 d ... 1 .. 1 d .. "l H D k- den Först Vlyena, birinci maçın ertesi gli- olduğunu zannetmi§tlk. iklncl muhteJ!t 

madığını oormakta idi. Bu mektubu ey ın a~ıraca şey er ır e.. . ~ . Y.:. egı • oy e egı' er 0 nü bu lkl lklüb muhtelltlne 2..:0 yen1ldl. An- ha kuvveUldir, ama '°k yorgun olduıut' 
Olandanm valizinde gorunce onun - Keyfini kaçıracak şeyler mı? tor. B!~dıgım de pek o kadar uzun boy- lk:aragücü :sahasında oynanan bu mcı.çm se- da unut.mayın.D . __ _, 
meş'um Düngerkte bir gece bana niçin - Bilmem, belediye öyle zannedıyor. lu de~ıJ d:. A .. •• • • ylrcllerl beş bine yaktndL ..... ____ ...... _ _.. ..._ Selmı TeS-" 

bir Türk erklınıharo zabiti olduğumu Halbuki şatonun hikayesini bütün dün- Herıf hala guluyordu. Sonra sol ehıe lngiltere IİQ maçları Ş . söylediğini anlamıştım. yaya ilin etseler, hani bilir misiniz, cebinden mendilini çıkarıp gühnekt~n meling'in son zafen 
Olanda benim hüviyetim üzer:nde Her Doktor, şu Almelo bilakis cıvıl cı- gözlerinden akmakta olan yaşları sıl- iİngUterede muhtelif §ehlrlerde llg maçla- Hamburg CHususl> - Meşhur Alınan 

hassasiyet gösteriyor diye endişelene- vıl .seyyahla dolar. Herkes bu kadar a- di, öksürdü, burnunu sümkürdü. nnın 39 uncu haftası oynan~tır. LJgde ba§- şııtıet boks şampiyonu Şmellng. Aıner 
(A kan ) ta giden Arseruıl sonlarda bulunıın Blrmlng- 22 haı:trandıı Joe Lemis Ue dünya şaınP 

rek kendisine benden her hangi bir caib bir yeri görmiye can atar değ~- =-c==--~-== a~ var ham'ı mağlüb edememlşttr. Umumı puvan lu{;ru için kal'fllaşnınh gitmeden evvel 
.şübhesi olup olmadığını ve bu rnüz'iç, r- vatlyetine gore Arsenal 38 maçta 46 puvnn cupadak1 .son müsabakasını yaptı. Bu s 
garib ,kederli hıı.l"nın bundan ileri ge- 1 J IJ alarak başta bulunmalttadı.r. Onu taldb eden rakibi olan Amerlkıılı Stev Dudas'ı 
ıip gelmediğıni sordum. Bana gülerek 8u1 m a c a Bir Doktorun Preston'un 38 maçta, ve Volves'ln de 27 maç- rnvndda mağlüb ettl 
su cevabı verdi: GÜ n 1 Ü k Perşembe ta kırk be~er puvnnlıın vardır. Şmellng'in bu maçı, seyirciler üzerinde 
~ Birminzham: O - Arsenal: o kalii.de bir tesir bırakmıştır. Alman bO 

- Çocuk, ~en n h akikt hüviyetin be- Noı·~arından herkese tam formunda oldu11unu ve ın 
Ö 11 40000 seyirci önünde oynanan bu maç çok ~ 

nim arkadaşım olmaktır. bür tarafı-
1 

helecnnlı olmuştur. Her lkl taraf gUzel oyna- sağ yumruğunun her zamankinden dabJ 
nın bence ehemmiyeti yok. Gözün haras111da mışlardır. Arsenaı takımında birkaç kişi ya- vetıı olduğunu lsbat etınl§tlr. 

A\•rupada havlı zaman dolaşmış ol- l , ralanmıştır. Şmellng kuvvetli raklbln11lk olarak S 
Beyaz benek ravndda yere düşürmilştür. Dördüne\\ ra 

dug-umuz ve Dolçivef'in de bizim pesi- 2 Everton: ı - ltarlton: ı .- · da Dudas, Almanın müdhlş sağ yuınrtı 
mizi terkederek Londrada tekrar faa- 9 Halkın mi.safir dedlk'lerl bu göz hastalı- Blrlntcı. devrede her lkl takım da çok ut- altında dört crefa :yere kapaltlanmıştıf· 
Iiyete geçtiğini gördüğümüz için Olan- ğı gözün önünde bulunan -saat cıunı şek- raşm:ışlar, fakat bir türlu gol çıkaramamı~- şincl ravnd başladığı zaman hnkem, 

b h b
i k llnde şeffaf ve .karniye denilen tabaka- !ardır. İkinci devrede Everton muhaclmlerl kalının daha f zıa mukavemet cdebllDl 

da) a hiç ir zaman ra at r uy u u- nın lltlh bıdır. Bu muhtelli sebeblcr tah- uç kere Karlton müdafUerlnl m"~ltlb etmiş- -- lmkAnsız olduğunu müşahede etmiş T· 

yutmamış olan şu Van Holzen şatosu- tı tesirinde olur. Fakat ekseriya çocuk- lerclir ve maçı 3-0 kazanmışlardır. Bu ma.çı sırada rtnge ııtılan sunger ve havıuıar 
nun esrarını anlamıya gitmenin tam larda ve gençlerde görulen ekil kansız- S3.000 seyirci tak.lb etml§tlr. durdunnu§, hakem de Şmellngt gatlb nto 
vakti olduğunu kat'i bir lisanla bildir- lık, zlH!yet ve lenfatızmdır. Böyle olan- l\1ançeste.r: ı - Alblon: ı miştır. ~ 
dim. Vakıa Olanda gayet garib bir tarz- larda göz kızarır, ı§ıktan çok korkar, gö- Bu maçın neticesi hlç ümld edilml.yecek Maçtan sonra Dudas bir &:azetecıye ,,,-·, 

ek 
zünQ açamııa ve dalma lapışık tutmak bir şekildedir. Bu sekiz gollü.k oyunda olan deml§tlr: 

da güler : mecburlyeUndedlr. Gözün karası Qzerln- gollcrln üçü penaltıdandır. - Bugün dünyada Şmellnge karşı kO 
- Görüyorum ki bu işle benden da- de birdenbire bir bTeyaı:d ~ke petyda 01bU:-· Günün gol kralı meşhur Bruk'dur. Bu maç- tek bir boksör yoktur. Şmellngln Joe IP

1 ha çok ehemmiyetle meşgulsün. l Hastnhk da budur. e av. mun nzıım .r ta kendi 1>a.4ına dört. gol atmıştır. Bu maçın sekizinci ravnddan evvel nakavt edec:tıtı' 

Dedi ve adeta isteksizlik gösterdiyse 1:.:.~e :!::1= :ı:~~a::n~u~:~ seyirci adedi 35.ooo klşidlr. mtnım. 
de ben, yan cebri bir halde, onu Fran- s nda söylediğimiz sebebler tahtı tesirin- Letıs luneyttt: • - Sunderlanıl: • Fenerbahçe Milll komedell 
sa ve Belçika yolile tekrar Holanc\aya oldan ağa: de zeMiyet :ve kansızlık uzarsa gözdeki Bu maç o kadar alô.kalı olmamıştır. Ancak 

go··tur·· dum-• arıza da uzar. ıt\ylarla süren vak'alar 25.ooo seyirci bulunmuştur. Bu oyunda Bun- çıkarıldı 
ı: Ku§larm hacı11 - .ınıfı geç1rtebllccek 

b h 
kadar blr numara. '°ktur. Bu aebeble mevzll gln t.edavısı Jle derland muhaclmlerl çok bozuk bir maç yap- . _ 

Do ~ru Litvanyalının ize aber ver- beraber umumi kansızlığa ve d.tlyet.e kar- .mışlardır. Buna mukabil mlidafiler kendiler!- Dün Turk Spor Kurumundan İstanbul 
d . w . Alın 1 eh . 1 ışt·k F k t O 2: İztırab - Bir clru peynir - Bir nota. lA.z d nl göst.erm'"lerdlr. takasına gelen bir telgraf l"enerball ıgı e o ş rıne nm ı . a a - 3: Kirli hizmetcıntn önlüğünden eksik ol- ıı da tedbir almak ım ır. '9 

landa buraya gelince birdenbire rahat- mıyan _ Bir tatlı. Gözde beyaz lekeler daha birçok başka Prenoa: • _ Y~lns: 0 nıllll kümeden ihraç edildiğini ve iJ'art 
bebı d tekevvu··n eder Qnhr:ı d" ya kadar mllll kümeye dahll hlçbir klübll 

sızlandı. Bense Almeloya girer gırmez 4: Herkeste iltl tane nr, her biri de beı :~n iz:~ :eriz. · ıa .. - 45.000 seyirci önünde çarpııan bu iki ta- laşnmıyacağını bildirmiştir. Fenerba 
0 ikadar heyecana :kapılmıştım ki Olan- kardeş arasında taksim edlllr. ------------·I ıımnın maçı çok zeV'ldi olıııuşt.ur. Ligdeki vazl- yerine milli küme haricindeki altı ıl~ 
dayı o gün otelde bırakıp tek başıma 5: Bab:ımm erkek kardeşi demeyiniz. Onun Cenıb isteyen okuyucular~mız.uı posta yete göre bu 1kl ta.kını da lldnd olarak bir muhtelit! oynıyacaktır. Muhtelit puvan jıl! 

\
1 H ız t ed ld .. bir adı vardır. puln yoliamatarını rica ederiz.. Aksi tak· puvan eksikle Arsenal'.in ıır'k:ıwndan gelmek- yacnk, fakat diğer k'lüblerln aıacaklatl 
an ° en şa osunun ner e 0 ugu- 6. Sakalı vardır ama insan değildir. •~a- .. ~Aır'ler. Hem Vo1ves'1n 'bir :mar• noksan .ol-.. ~ k b t "d" S"fi' dlrtle istekleri mnkabelesiı kalabilir. ~ ~ vaıılar sayılacaktır. Bu lt.lbarla paza!' _ _.tt 

nu ogrenme ten, u şa oyu gı ıp ya- ca tırmanır runa kedi değildir. Süt verir nma du~ndan :şampiyonluğa :namzed de sayıla- Galatasarayla bu muhtelit karfl}apca~l>"'" ~ 
kından görmekten kendimi alamadım. sutnlne de5lldlr - Neş'enln gtrdlğt yere gtr- ( bilir. . Bundnn başka gelecek haıtadah 1tıl1",jtı 

Van Holzen şatosu Almelonun oto- meyen. D"kk .. l • • . . Aston Villa: 2 - Totenham: t Istanbulun milli küme harıclndekl sekli 
mobille yirmi dakika kadar dışında idi. 7: Bahar gelse de bir oraya çıksak d{ye l at, goz erınız sızı Haftanın seyirci rökorunu bu maç kırını§- ~~N~obnc:_ea tbclr't~~-a tertlb .eeı._ıııntşttı'·~ı 
Al 1 .. t k tük" baz h dil§ünmüştuk. aldatıyor .J tır. 60.000 seyirci bulunmuştur. Kupadan ü- ~'1 

me oya ugnyan e 1 seyya - a: Yerinde a~ır olan - sa~ıam olmı~·ıın. 
l b 

d zi t 'kl 6 1 midini kesen Aston Villa ligdeki vaziyetini 
ar esasen u şatoyu a yaret e tı e- 9: Arabca bllene sordum; hayırı dedi. Mu- Cevablar ıunlardır: sarsmamıya uğra§maktadır. İngtlterenin en 

ri için her hangi bir ecnebinin şoförlere s!~lnasa sordum; tu§a dokunayım ses çı- zengin iki klübü olan Totenham ve A ... on _ Birinci hanedeki hatlar müvazl, "~ E / 
bu şatonun ismini vermesini hiç kim- kar, dedl - Kanun. VlUn maçı ayni zamanda ll"dekl vazlyeUcri CZ8ne er 

be ber Elin 3 üncüdekllcr değildir. b 

se hayretle karşılamıyordu. ıo: Çırpıl1a ra bulunan - e ge- - İkinci hanen'in sağındaltl hattı tem- itibarile de mühlmdir. Maamafih Aston Villa ..ıJ' 
çen sağlam kalmu. büyilk bir gayreUe bu çok kuvvetli rakibi de Bu ı-ece nqbetci olan eczaneler,._.. 

Amsterdamın gayet geniş ve muaz- did eden sol hnUarın nltındakidlr. dır: 
Y k d w 3 u · h d ki ı .,_ d .a atlatmıştır. . 

zam heykellerle süslü belediye meyda- U an an apgı: - ncu ane e zav yerer en IQ ve lstanbul cihetlndekiler: ""' 
B 60 derece c ve D 70 derecedir. Mu"l"yı·m dun geldı" {Y nında, gözümde Amerikan gözlük!eri ı: Blr devre ismini veren çiçek - Lezzet. _ 

6 
inci ve 7 ncl hanelerdeki siyah ve Cl Aksarayda: <Şeren, Alemdarda.:_"'"'' 

golf clbl·seıerım· le benı· bı"r Alman sey- 2: B9.4 ağnsı bahant olunca gelir - Enfes. dülkad1r• • .Beyazıdda: (Haydar), ~171""· , beyaz daireler aynı kuturdadırlar. İnglltercde yaptığı dört müsabakayı da 
yahına benzeten bir şoförün bana al- ı: Yapmak mastarının Eıddından emri ha- - 6 ncı -ce 8 incl hanedeki şekiller mu- kazanan Mulaylm pehllvnn dün §ehrlmlze yada: CEro!ilos>. Emlnönünde: 1" ~ 

h
u-'- ·-· • ·· ·· zır - Beplmizln yüzü öyle çıksa - LA.hurdan rabbadırlar. dönmu"tiir. Mülayim, in,.llterenln Man"ester .son), Eyübdc; {Hikmet Atlamaz>, -<n.rP' 

manca ıl.ö'U ettigını gorunce onun a- olursa daha be~enllir. ,. b " nerde: <EmllyadJ), Şehremininde: c~,, 
b t ·h t~· - 9 uncu hanede knfesler siyahtan .sl- -hrlnde •· tng KurUs'le Liverpul'da Bon1 (Ü ) r ra a c;ını ercı e .~ım. 4: TabU olmıyan hl'ıdl.se. "#'- • • dl), Şehzadebaşında: niversıte • ~ 

yııha, ıı inci hanedekller ise siyahtan Mulr'le, Ne\' Brayt.ın'da Dik Vllyam'la ve No- ıtŞrv-
Az buçu"k almanca bilen ve pembe be- s: Birbtr'lnden UstUndür arşa varıncaya d 1 ragümrukte: C :Fuad ) KüçilkP'- .. ,,.., k dar beyaza doğru 1mt.ldnd e er er. tingam'da da Con Smlt'Je güreşmlştlr. Bu cmıanet Cemm, Bakırk.öyünde: ( 1" .. 

yaz y üzile erkekten ziyade şi.şman bir a
5

: Herk~ cesur olmaz ya, kimi de böyle - ıo uncu hanede:: :Y:ı şekil tnma- rakiblerlnl de sıra ile 21, 13, 16 ve 27 ncl da- pan). 
köylü kadınına oenziyen bu Holandalı olur _ Sonunda bir cA• olsaydı içine parn men mutenazır, 12 n an eki dellldlr. klkalarda sırtlarını )'ere geUrmek şartlle Beyoğlu clhe.tindekller: , 11, 
şoförün, yolda, mutlaka maltirnatfüruş- konulurdu. sık manasına da gelir. ~-6-0-m-li-k-te_k_b_.y_c_ü_l_ü ... k_İ_Ş_le_r_j_._;t mağlüb etmiştir. istıklfll caddesinde: <Knnzuk>. ~191· 
luk ederek beni bu şato hakkında daha 7: Bir nota - Uzun detu. Akşehirde pehlivan güreşleri tada: (İsmet), Tnkslmde: (Nlzaıned~ 
Zı."·ade mer ... 1·landırmak gayre'.ı'ne du··~.. 8: Kapıya blrlnln geldiğini blze o haber Ge l k (Hususı") Gemlı"kte geçen 28 29 - 1 r1 Ak. hl d Kurtuluşta: (Necdet), Yeniııeblr.d~c: 1 ,, üA ;ı m ı - Mayısın ve uncu gun e şe r e ve.rlr runakyan), Bostnnba§ında: C l 
tüğünü, yerinde kıvır kıvır kıvrandığı-

9
. ·A dı da çok bulunur _ Bal verir ama bir sene zarfında 1493 lira 34 kuru~ sarfi- Kızılay Kurumu menfaatine olmıık azere Beşlkta§ta: (Nail). : 

nı h · scdiyordum. Nihayet yarenlik et- par~ ı:ıe~ez, iğnesi vardır ama dikiş dike- le köy bürosu gayet müsmir işler görmü§, serbest ve yağlı pehlivan gU~erl tertib e- Bo~ııziçi, Kadıköy ve AdaJarcla~4,: 
medt'n davanamı'-·acagıw m nnlıvan Fe- me•. 1888 lira 73 kuruc: sarfedilerek 400 kilo- dilmiştir. Akşehir Kızılay Kurumundan aldı- Üskildarda: (Ömer Kennn), sa11YJ~ 

.- " .- .. ır tımız bir mektubda, 500 lira müklfat dağı- 1er " 
lemcnkli şoför, b:ına, hemen Avruparıtn 10: TUrşusu ve salatası me~hur bir toprak metre telefon yapılmış, -1120 lira 30 kuruş tııacalt ıbu gürqlere Sitlrak etmek isteyen <Nuri), Kadıköyünde: <Moda, f\ ~-
her ~ C'rinde Almana benzettıkleri her altı mahsulü - Kışın ya~ar, yazın aranır. sarlolunarak koruculara bir örnek elbi- pehlivanların, oraya müracaat etmeleri lüzu- BüyUkadada: {Şinasi Rıza), :HeY 
ada karşı tereddüd etmeden kulla- (Halil yarma] sc iiydirilmiştir. mu blldirllmektetUr. :-<_nı_n_nş_)_. --------~ 



Sıhhatınız 

namına 

•No •. ••F'rutt 8att·-. ... , 
.. Prutt" ve ··Meyva Tu. 
•u•• lıceltmeterı fabrika 
fttarlcaeı o ı a r a k tescil 

eclttmlfttr. 

ENO'S ''Fnait Salt''; h&• 
Hünyada aıhhabn ıı=n Jitif w: ~ 
müessir yardımcaaıdır. Heme 
bcrgiin knçnlc rahatsızlılı;lan 
büyOk hutalılclar tevlit ~ 
röriUmektedir. 8a kOçGk rahat
sızllldann men19i, iakiba& olda
tu bazen f arltına bile nnlmU"t 
Muntuamen alınchfl takdi"" 
·ENO'S, tabii tedbirlerle dahil( 
temizlitl temin eder n ~ 
lan yakan ve ahirliyen nbirt 
leri Jiderir. BurGnden bir fite 
ENO'S alınız. ENO'S un hiçbiff 
mllmuil ma.tahurla kabili a,.. 
olmadıtını hemen anlıyacaksafta& 
ENO'S, aonderece teuif edil
mif bir toz olub, fl'&Dille ploo 
liadekl • ......u -~ 

du daha bt'I .. 
teair Jcra eder. M.
kay e ı eden sonra 
ENO'S almakda İlld 
edin la. 

bütün 

Bir doktorun şayanı hayret keşfi 
Solmuş ve buruşmuş bir cilde 

Gençliği iade ediyor 

\?iJana Tıp mecmuuı, bütiin 
dibıy.11 hayrette bırakacak fen· 
'Ilı en son zaferinı ilin ediyor: 
~Uruıukluklarm yalnız sebebi 
._,_urunu değil, anlan izale et-
' çaresini de bulmuşlardır. 

layede anneler, batıl büyük 
'-ııeter bile gençliklerinin taze 
~•çık tenlerine nail olabilirler. •e 80 yqlarındaki kadınlar, 

--~in bmufuksuz ve yu. 
~ cilcllerine kavuşabilirler. 
~uklar, ihtiyarladıAumz
ba~ eder. 

"-rhkta eild, besleyici ve 
tdlei buı unsurlar kaybe

~ a.. umurla?; pmdi kemali 
Ue seçilmiş genç hayvan-

' istihsale muvaffak olmuş
~ · Cild, bunlarla beslenince 
~den gençleşir ve tazeleşir. 
lıL..'.' Profesör Doktor Stejskal 
~de Viyana Üniversitesin
~Pllan tedkikat ve taharrj. 
~ ~~anı hayret semereleri ..• 
'- eaörun keşfi hakkındaki bü-

bµ]ruk, münhasıran Tokalan 

miieueseai tarafından fevkalide 
malt fedaUrlıklarla temin edil· 
mi§tir. cBioceı. tibfr edilen bu 
canlı höceyreler hilllsaaı, yaln.ı.z 

pembe rengindeki Tokalan kre
mi terkibinde bulunur, hastane
lerde 60 ve '10 yaılanndaki b· 
dınlar üzerinde bu hülbalarla 
yapılan tecrübeler neticesinde, 
altı hafta zarfında buruşukluk· 

ların kaybolduğu görillmüştilr. 

Her akpm, yatmazdan ene], 
cild unsuru olan pembe rengin-
deki Tokalan kremini kullanınız. 
Siz uyurken, o cildinizi besler Ye 

gençleştirir. 

Buruşukluklarınızı tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfında 

bir kaç ıaş gençleşmiş olunu· 
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalan kremini kul· 
!anınız. Siyah noktaları eritir, 
açık mesamah sıklaştırır ve en 
çirkin ve en esmer bir cildi yu
muşatıp beyazlatır .. 

BAYANLARIN NAZARI DiKKATINE: 
Sabn aldığınız Tokalon kremi vazolarının bll

Jtık bir kıymeti vardır. Onlan bayünize iade etti· 
iinizde beheri için S kurut alacak, ayni zamanda 
kıymettar mBkifatlan bulunan Tokalon m81aba-
kaaına iftirak hakkını veren bir bilet takdim ede-

~ eektir. 

~\?~-.:t-Ba-.. s-ım_e_vt __ Dl_r_e_k_t_6r_l_ft_ğtln __ d_e_n_: 
~ Mikdarı Muhammen bedeli İlk pey akçesi 

~bı bezi. 10,000 metre 4800 Lira 360 Lira 
~ lraba için yukanda yazılı ve nümunesinin benzeri 10,000 metre renkli 

.._ bezi açık ekailtme ile alınacaktır. İsteklilerin 30/4/1938 Çar§aınba 
t ıs den &ıce ilk pey akçesini Basımevi Veznesine yatırarak ebiltme-

(2000) 

SOM •OSTA Sa,ta ıs 

TDrkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
AKTiF 

Kuaı 

ALTIN: 8aft kDo1ram 1'1.ltl.fH 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahlldeld Mullabirler : 
TOrt llraaı 

Hariçteki Mahahlrler : 
ALTIN: 8aft tllocram t.OM.IH 
Altına tahv111 tabU .-ıbeıt 
dövizler 
Diler dövizler Te Borçlu kllrlnc 
bJtl7eleri 

llazbıe Tahvilled : 
Deruhte edl, tYratı natdIJ• 
tarııiılt 

Kanunun S - 1 1nc1 maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
TAlc1 tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
HAZİNE BONOLAR! 
TİCARİ SENEDAT 

F.sham ve Tahvilit Cüzdanı : 
<Derubde edllen eTralD nat-

A - (diyenin tarşılıfı Bllbam n 

,.. 

16 - Nisan - 1988 Vaziyeti 

ıuıuea.ıa 
ıo.cm.aot.
ı.m.ıt0.ı2 

1115.'189,33 

12. 'IK038.32 

10.121.0S 

20.082.008,Gl 

158.7M.513.-

1U55.059.-

l.000.000,
'3.819.rı09,05 

PAS 1 F 
Lira 

Sermaye : Adi ve fevkalade 

lhti7at Akçem : Hususi 

U.Jll.flt,30 Tedavtildeki Banknotlar : 

l'll.'1•.33 Derahde edilen enatı nakdiye 
Kanunun e w ı tncı maddeleri
m tınııtan hulne tarafından 
Tlt1 tedlyat 

Derubde edllen nrakı nakdiye 
~ 

32.828.885,99 Karfl}ıfı tamamen altın olarak 
lllveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukab111 lllveten ted, 
vazd, 

Türk Lirası Mevduatı : 
144.293.504,- Döviz taalılıüdatı : 

Altına tahTill tabii dövizler 
Dlfer dövizler n alacu.~ı kllrlnı 
bati,Jelerl 

48.819.509,85 M-L 
uutelif: 

<TahTillt lt.lbarl kıJmeUe> sa 788 491,58 
B - Serbest esham Tt tabvillt . . f5.781.830,7f 

"l.815.139,ıt 

Avamlar: 
Altın Ti Döviz fllertne 63.859,85 
TahTlll& berine 1.&U.054,23 1.IM.JU.D 
llisse4arbır : '-800.-.-
Muhtelü : H.711.IOf,17 

Y cklİD 343.m.ao.ae 

2.105.172,40 1 
f.&lS.007,70 

158.748.563,-

1U55.059,-

lff.293.504,-

19.000.000,-

13.000.000,-

1.231,13 

11.811.183,74ı 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

Lira 
15.000.000,-

1.821.180,10 

17S.293.50f,-
15.78Ul 7,98 

81 .182.394,S'i 
97.920.733,61 

Iskonto haddi o/o sı, Altın üzerine &Yanı% 4l 

DOYÇE ORIENT BAKN 
Dresdner Buk fJabal 

Merkezi: BerliD 

TiirlıiyeJelıi ıabel.rlı 

Galata - latanbuJ • İzmir 
Depo1U: İal Tütün GümrüjQ 

* Her liirUi 6anlıa iti * 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUtehasaısı 

HergQn ot:eden sonra ıaat 3 ten 
7 ye kadar Belediye, Binblrdirek 

Nuri Conker sokak No. 8- 10 

Türk Hava Kurumu 
25. ci - TERTIB 

BUYUK PiYANGOSU 
Birinci keşide 11 /Mayıs/ 1938 dedir. 

Bilyillı ikramiye: 40.000 Liradır •.. 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükifat vardır ... 
Şimdiye kadar Binlerce kifiyi zenp eden ba piyaaıoya 

ittirak etmek auretile aiz de talünizi deneyiniz. .. 

--~ 
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ıı~NAI. EVİNİZE 
t;ÖNIJER.İlllİlİR 

• 
I ~ 

Çünkü ASPiRİN senef erdenberı 

her türlü scğukalgınlıkfarına ve a~· 

rılara karsı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin of mak fçln) 
lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 

Devlet Demiryolları va limanları işletmesi Umum id tresi ilanları 
Avrupa Hattında taşınacak odun ve odun ~ö nllrlerln '2Q·ü-938 tarlhınden 

itibaren ana hııtta mer'i tarifeler tatbik edilecektir. Ftt·da tarı1ıh\t için lstfts· 
yonlara mnr11caat edilmelidir. 1131 v -189 • 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dfinyanm her tarafında aeve ıeve 
kullanılan, ve cildi tıraıtan ıonra 

pamuk_ gibi yumu~atan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanınız. 

Frlgldaire bir kere daha kendi rökorunu 
kırmıştır.1938 modelleri her zamandan 
daha fazla cereyan istlhlakını azaltan 
harikulAde sessiz Super Ekovat ile mü
cehhezdirler. 1938 Frigidaire' ıerını gör
meQe geliniz.Frigidaire, hem bedelini 

kendi öder, hem de 

kar getırı.-. 

> Rız de ıbuhları aç kumına ~ı,.~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hir kuhve kasığı 1 

MAZ6N MEYVA TUZtiJ 
alır aı ız i~liha ve ılıhntirıizi 

ttnzeltirsiniz. 

M• d ekş llk, şişkinlik ve 
ı e yanmalarını giderir. 

KAB 1 Z L 1 G 1 Def eder. 
Aı!lzdaki koku, tatsızlık ve dil 
pas.ılığım giderir. lçlJmesi ga· 
yet H\tif, tesiri pek koltty ve mil· 
lAyimdir. Son derece teksif edil· 
miş bir tuz ohnakla mümasH 

hiç bir mllslah· 
ı zarla kıyas ka· 

bul etmez. cMA· 
ZON• isim llo· 

roz markasına 

dikkat. 

İlan Tarif em iz 
Birinci .ahil• 400 •uraı 
ikinci uıh,·ı. 250 n 
Vçünca aahil• 200 ,, 
Dördüncii .o.hile 100 ı 
1, ıahileler 60 at 

Son .cılail• 40 ı 

Muayyen bir müddt c zarlında taıı.. 
ea mikdarda illn yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ec1 .. 
eeklerdir. Tam, yarım ve çeyrek aayfa 
llinlar için ayn bir tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tıcarf Ulnlanna aicl 
ffler l\fn fU adrt1e müracaat edJl. 
melidir: 

tJ&ncllık Kollektlf Şirke" 
Kalıramamade Baa 

Ankara cadcl.a 

Son Posta .Matbaası 

NeFiyat MildürQ: SeUm Raglp Emet 

SAHİBLEBİ: S. Ragıp EMEÇ 
;t. ftnm UŞAKLlGlL 

0KSÜRÜK 
En muannit ök•firllklerle 
bronıit, astm, ve bopaca 
öksUrüğüniln kat'i illcı

dır. Göğüsleri zayıf olan
lara vikaye edici teairi 

ıayanı dikkattir. 

8UtUn eczenelerd• 
bulunur. 

lnıiliz Kanzuk Eczanul 

Beyoğlu, l.tanbal 

ŞURUBU 

Denizbank Akay lıletmesinden : 
23 Nisan 938 Milli H~ktmlyet Bayramı münasebetile 22 Nisan 938 Cuma .... 

Köprüden 112 No. lu saat 13,30 ve Yalovadan 117 No. lu saat 13,50 seferleri tr 
pılacaktır. 23 Nisan 938 Cumarteıl ıünü Pazar tarifesi tatbik olunacaktır. d'tJI' 

30 N A 
O gnn matbut ruerninde mnhiru bir hA.dise olacaktır. Onbfnlerce ~ 

den alınan takdir mektuplarına bir mukahelei şilkrım olmak üzere 

30 Nisandan itibaren 
ODER Türki 

Fiyatı 10 
tenzil edi~ecektir. 

Yine arzuyu umuınt nzerine mecmua badema 30 NisAndan itlbarell 
Cumartesi gllnlerl neşredilecektir. 

30 Nisan tarihini bekleyin 
Bu fevkalAdelik karşısında hayran olacaksınız. 


