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Yeni Tiirk • y u n a n ı 1 ZELZELE SAHASINDAN. NOTLAR: 

h d . k 1,. Orta Anadoluluların 
mua e esı a 1 yüreklerini evham sardı 

olarak imza ediliY.or 
Başvekil bu akşam Atinaya gidecek 
•Türkiye - Yunanistan ittifakı iki memleketin hakiki 

men/aatlerinden doğan mes'ud bir vakıadır,, 

Başvekilin beyanatı 
Yeni muahede sulh politikamızın çok açık bir eseri 

olarak tebarüz etmektedir 

Atatürkün 
Teşekkürleri 

Ankara 24 (A.A.) - RiyaseU 
cumhur Umumt KAtibliğlnden: 

23/Niaan Bayramı münasebetile 
yurdun içinden ve dışından Reisi -
cumhur Atatürk'e, sayın balkın 
yüksek hislerini ve heyecanlanm 
bildiren bir çok telgraflar ıelmek • 
tedir. Bundan pek mütehassis olan 
Atatürk, teşekkürlerinin ve saadet 
dileklerinin iletilmesine Anadolu a
jansını memur etmişlerdir. 

Mübalasall haberlerin yaraffliı hava 
• • * 

KuplairJe yoldan •epn 6ir lramyon a/ap6 evlerin camlarını..,...,._ 
Jatmıya 6Örıin, yanılıp, bir eoJe lıap171 lııslıca lıapamayın, der/tol 

6ir panilı 6a,Lır H yanumda telı inaan 6alaınaana. 

clm.ı ı,ıcı11lcıyı acı kop" m.e~leri doldun.ıyordu: Yanımda btıluMn kiılli: 
- H4l4 ~lıyorlcır, dedL.• 

Kırtehir, 24 (Sureti mahsusada cön- zik uzvu göz ve kulaktır. Bence, bu ko
derdfjimiz arkadaşımız Naci Sadullah- ca iddianın içinde, hakikatm zerresi bi-

.:::=========:: tan): le yoktur. Ve Orta Anadolunun bed .. 
Derler ki, insan vücudünün en na - (Devamı Jl inci 1a11fada) 

"He~şey deQişti, Suriyede tahrikatcılar harekete geçti 
Realızm muzaffir 

Elcezire vali vekili yolda 
Yancn hllk4metlnhl B.,,,.ıcııın ...,.ıı.tıııc - dlfll ..._ oluyor ft 

Baıvekil CeW Bayar ve Hariciye Ve-ısla edilen hUIUll bir vaıonJa AUnaya ha- ' -
~Vfik R1l§dü Aru bu akşam Elen reket edeceklerdir. Tftrk ıazetecUerinill Fransızlar beynelmilel 

eti tardından seyahatlerine tah· (Dewtna Jl md •1/ftl44) vaziyeti nasıl f ÖrÜyorlar? 

Südet Almanları şefi a:'.ı=~=::'!:..:~~:: 
(Dnamı ıı inci ıayfada) 

istediklerini ilin etti Mısırda Kral ile 

taarruza uğradı 
Miltearrızlardan aça IJldB, onu yaralandı 

Müstemleke siyaıetcilerinin mütemadi tahrilderle 
Suriye hükumetinin Elceziredeki nüfuzunu kırmak 

gayeıini takib ettikleri anlaşılıyor 

lianla • "Ç k 1 k F R ·ı a.. kabı.ne arasındakı· Şam 20 (Hususi muhabirimiz yazı- dan fena bir oyun tertib edilmif, fa. yn • e 01 ova )'&, ransa ve usya 1 e yaphga yor:) - Bundan birkaç ay evvel Elce- kat oyun muvaffakiyetle neticelenme-

muahedelere güvenmekle hata ediyor,. diyor ihtilaf halledilmedi zire valisinin başına gelen kaçınlma mişttr. Müstemlekeciler tarafında 
«&rlsbad 24 - Südet Almanlan re-ide aöyledtğt nutukta demi§tir ki: hldisesi ve bunun neticeleri malQm • tahrik edildiklerinde burada lrimsenle 

~ llanıayn bugün sekiz yüz binden fu Südet Almanlan meseleıini bir 
8 

• Kahire, 24 - Kral Faruk bu,nn, Bat- dur. Bu_ def~ da gene öyle bir vak'• ol· şüphe etmediği bir takım elebqılar, 
~ '-aı Azası bulunan parti kongresin • (Dmmı& ıı mcı ltıflfada) vekil Muhamm~d Mahmud Papyı kabul du: Vali vekili olarak Şamdan Huce'Jı muhtelif 1ı1uretlerle ıtma ederek topıa. 
~-----....;._...,..;..._..;... _______ ~-- ederek ıdyul vaziyet hakkında kendilile giden Haydar Merdi:\m Beye brp, ifa dıklan bir sürü imam beraberlerlae 

ekirdağlı Hüseyin Kara llrtllmllfltlr· <n--
11 

lnd lqftıd<ı) "" - bir ba7ll - :-- .. <»-' lnd '""'"*' 
Aliyi mağlôb etti . 1 Çocuk Bayramının uçuncü giinii 1 

t.tonyadaki rüreılerde Hüseyin, Yqar, Yusuf Aslan 
yenildiler. Güneı Mubafızrücünü de yendi 

2'~1ı • K&na AH magm dcft ~ Mr IÜM 
(Y_aı-_,.m=4Maı) 



Her gün 
Çifte köy 
Düğünü 

Yaz.an: Muhittin Bire en 

ğer içinde yaşadığımız hayat çok 
ciddi olmasa, kendimizi bir ope-

ra komik sahnesinin karşısında farzedebi
liriz. Dünya kadar geniş bir sahne üze
rinde, meğerse, kaç senedir oynanan ve 
zaman zaman, bize büyük bir facianın 
başlamak üzere bulundyğu korkularını 
veren oyun, bir opera komikten başka bir 
şı:y değılmiş ve şimdi temaşacıların kah
kahaları, alkışları ve oyunculann da if
tihar ve memnuniyetleri arasında, perde 
kapanıyor! 

Oyun şudur: Biri Avrupada, öteki Af- 1 rikada iki güzel kız, biri yeşillik ve mu
siki memleketinin beyaz dişli ve pembe 
ağızlı sarışın bir dilberi, öteki dağ, güneş 
ve yağmur diyarının, saçları ezelin elile 
kıvrılmış, esmer denemiyecek kadar ko
yu renkli bir kız, bunları Avrupalı iki şö
valye kaçırmak istiyorlar. Bu iki kızın 
ikisinin de aşıkları, talibleri, baba ve ana
ları, akrabaları ve namzedleri var. Bun
lar da buna razı olmuyorlar. Kızların a
{ıkları, radyoda sık sık seslerini duyduğu
muz iki ten ör, bu işi başarmak, yani kız
ları aşırmak için her türlü oyuna müra
caat ettiler, ötekiler de ona razı olmıya
rak, men'e çalıştılar. Baba rolünü oynı
yan İngilterenin bas sesi, Parisli kıskanç 
delikanlının bariton rolü ve bunlarla be
raber oyuna karışan askerler, jandarma
lar, köylüler, ameleler, düğüncü, daveUi, 
bütün bir alem ... 

• 
Gfıh düellolar oldu; gah tokatlar teati 

edildi; tehdidler, bağınp çağırmalar bir
birine karıştı. HattA, bunlardan bir kıs
mı, diğer kısımla bir tarafa çekilerek, 
Avrupanın bir ucunda, Pirene dağlannın 
öte tarafında, birbirlerine girdiler, saçsa
ça, başbaşa geldiler, kan gövdeyi götür
dü. 
Şimdi bu sahnenin cfinah inde biz: Kı

zın biri, beyaz dişli ve pembe ağızlı dil
ber, cKısmetim askermiş!> diye sarışın 

aşığının parlak üniformalı göğsüne dn
yanmış; öteki, saçları ezelden ondülasw 
yonlu kara kız, Caruzo - karuzo - nun 
koluna girmiş fokstrot oynuyor; baba, ni
şanlıları elele vermiş, gülerek bu sahneye 
geriden bakıyor; Parisli kıskanç delikan

Resimli Makale: 1C üç aşı .. X 
.. 

Çocuğunuza evveli kuvvetli bir terbiye verınız, sonra 
dalına nazik kalmasını öğretiniz, en nihayet te arkadaşları
nın yaptıkları hatalara karşı müsamahakar bulunması lü7U
munu telkin ediniz, kendisine bir centilmen olmak için lü
zumu olan üç aşıyı aşılamış olursunuz. 

Terbiye, nezaket ve musamaha huıetleri ile mücenhez o
lan bir çocuk h'ayat kapısının eşiğinden sağlam bir adım ile 
geçmiş sayılır, bu takdirde kendisine ve seçeceği mesleğe el· 
zem olan bilgilEri de edinerek dikenli bir yolda sürçme
den yürüyeceğine emin olabilirsiniz. 

( 
Yanaklarda çukur 
Yapan makine 

ARASINDA ) 
Gandı asrileşıgor 

•-H-E-RG-,u··-NB-IR-f-IK-RA-•j ı Meşh~r Hind .lideri 

----------------- -~--..,,.. 

Uykum gelmedi 
Ncısreddin Hoca, bir yere misafir git· 
miş; ev sa1ıibile geç zamana kadar o
turmu§lar. Hocanın karnı acıkml§; ev 
sahibine bunu nasıl söyliyeceğini dt"l
şünürken esnemeye başlaml§. Ev ıa
hibi Hocanın esnediğini görmüş: 

-Ne oldun Hoca, demi§, insan ya 

1 

aç olur esner, ya uykusu gelir esner. 

Hoca cevab vermi§: 

- Benim hiç uykum gelmedi. . -· 
iskambil oynamamağa 
Mahkum edilen 
Centilmen 

Sözün Kısası -------
Yazı Ço~ Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

Suriyede 
tahrikatcllar 

harekete geçt~ler 
(Baştarafı 1 inci sayfada.) 

alıp Zor kasabasile Hasce arasında yo 
lu kesmişler ve yolun bütiin genişliği 
boyunca taşlar yığarak otomobilin geç 
mesine mani olmuşlardır. Ayni zaman
da halk da yolun iki tarafına toplan · 
mış, otomobile taşla, sopa ile hücuma 
hazırlanmışlar. 

Valinin otomobili Hasceye yaklaş -
. tığı sıralarda yolda sür'atle giderken 
ilerde beş yüz metre kadar mesafede 
bir kalabalığın durduğunu ve yolun 
kapatıldığını görünce evvela arabayı 

durdurup geri dönmek istemiş, fakat 
arabayı durduruncaya kadar geçen te
reddüd esnasında kalabalığa çok yak • 
laşmış olduğu için buna imkan kalma
mış ve durmuş. Bunun üzerine, halk 
da: 

- Kahrol! Dön geri! Geldiğin yere 
defol! 

Gibi sözlerle haykıra haykua otomob~ 
le hücum etmişler, atılan taşlarla oto
mobilin camları kırılmış, sopalarla a • 
rabanın rastgelen yerine vurmaya baş
lamışlar. Valinin arabasında ailesi de 
beraber bulunduğu için telaşı, feryadı, 
bayılıp ayılmaları tasavvur ediniz. Fa· 
kat, tam bu sırada arkadan Valiyi ta
kib eden ve bir zabitle üç jandarma ne
ferinden mürekkeb olan otomobil biraz 
uzakta durup kalabalık üzerine ateşe 

başlamış. Üç kişi ölmüş, dörtten fazla 
insan mecruh olmuş, ötekiler de kaçış-
maya başlamışlar. Vali de bu suretle 
kurtulmuş. Kalabalığın birkaç yüz kişi 
olduğu tahmin ediliyor. Üç jandarma 
ile bu kalabalığın dağıtılışını Şam mu
hiti büyük bir memnuniyet ve iftihar-

Yirrni beş senedenberi mütemadiyen la yad ediyor. 
Avam Kamarasına aza seçilen Artur 

Halkı bu suretle dağıtan jandarma
Wilson geçen gün vefat etmiştir. Bu ccn-

lı da, biraz hiddetli, biraz büzülmüş, fa- Daha bakalım neler yapacak, icad e
ka tJ babanın karanna, itiraz edemiyor. decekler?. Yanaıtlarda, çenelerde çu
Bütün bu sahnede dargın ve hala hiddet- kurlar yapmak, bu suretle güzelliği ar
li bir tek artist var: Feylesof rolünü oy- tırmak için, kadınlar yaylı teller kul
nıyan Şalyapin; o da bir kenara çekil- lanıyorlar. İşin tuhafı da, sun'i bir şe
miş, karanlık gözlerile bu sahneye bakar- kild~ meydana gelen bu çukurlar, ha
kcn, meşhur ıarkısını, cPirenin sergüzeş- kikaten simaları değiştirmektedir. 
tinh terennüm ediyor ... 

ı . . . •}ar, vaziyete ve yola hfiltim olunca, Va• 
tilmen ngiliz mebusu o vakit Gal prensi Gandı, asrileşıyor. Yalın ayak, bap ka- !iyi sür'atle yola çıkarıp Hasceye va • 
bulunan İngiltere kralı sekizinci Edvardın bak gezen bu H" dli lid · · dl bel" m . ~rın §lm • ıne nyorlar. Ve derhal Vali oradan Emni-
da karıştığı meşhur Wilyam Grodon hu- kuşandığı pe~emalin bır ucunda da ol- yet tedbirlerini alıyor. Sırf Suriye jan 
disesinin kahramanıdır. Bütün dünya dukca heybeili bir saat sarkmaktadır d k ti1 · t h~k·m 
matbuatını gürültülü bir §ekilde işgal c- • armasının uvve e vazıyc e a ·ı 
den bu hadise şudur: Tayyare ile takla atma oluyor. 

Prens dö Gal Wilson'un babasının e\·in- rekoru kırıldı Şam hükCımeti, ayni zamanda Haleb 
de misafir bulunuyordu. Bir akşnm bs- den de bir jandarma müfrezesi tahrlk 

Ve biz alkışlıyoruz; facia zannettiğimiz 
bir piyesin böyle güzel bir opera komik 
sahnesile bitişini, bizler, bütün dünya 
matbuatı, avuçlarımız patlayıncaya kadar 
alkışlıyoruz. Hatta, birkaç gün sonra, şu 
dakikada azasının adedi de pek sarih ol
rnıyan Milletler Cemiyeti bu alkışa işti

rak edecek. Mcs'ud dünya! 
Operanın adını unuttum: cÇıfte köy 

Avasturyalı Naziler Yahudi 
karılarından ayrılıyorlar 

kara oynarlarken Wilyamın kağıd çaldı- Tayyare ile cambazlık yapmakta ma- ederek Valinin emrine Hasceye gönde· 
ğını hisseden Wilson prense hiıdıc;<>yı an- baret sahibi bir İngiliz tayyarecisi hava- riyor. Neden sonra da Fransız kuman
latmıştı. Prens te buna kanaat getirdik- da ta~a atına rekorunu kırmıştır. Tay- danlık makamı Elcezirede bulunan as
ten sonra Wilyarn'ın elinden hayatınca yare fılo kumandanı bulunan bu İnglli- keri müfrezelere Valiye yard!m eınri-

zin i.c;mi Moldur. En ufak bir !asıla ver- . . ' .. 
Viyana mahkemesi tarafından geçen bir daha kağıd oynamıyacağına dair bfr d k ka t il yQ kı k nı venyor. Fakat, Şam muhıtı, Fran -

d me en ar a ar ya ayyares e z r . . . 
gün ilk defa olarak nasyonal sosyalizm imza almıştı. Fakat bir müd et sonra Sir yed· t kl tmakl h t d ğ bir sız askerını.ri yardımı olmaksızın 3an • 

d ğ ı a a a a ayre e e er re- .1 V 1. . . t h" 
prensiblerine dayanan bir boşanma ka- Wilyamın gene knğıd oyna ı ı görüldü- kor tesis et.miştir. Takla atma rekoru darına kuvvetı c a ının vazıye c a .. 
rarı verilmiştir. Birçok senelerdenberi ğünden taahhüdünü nakzettiği iddiasile şimdiye kadar bir Alınan tayyarecisinde kim oluşundan pek ziyade ~eınn~~ .. 
nasyonal sosyalistliği kabul eden büyük Wilson tarafından mahkemeye rni.ıracnat idi. Bu Alman 1934 de Stutqard tayyare dur. Son gelen haberlere gore, butun 
bir müessesenin direktörü 17 sene evvel edilmişti. Mahkeme şahid olarak o za- karargahı üstünde 120 takla atmıştı. vilayette, bir husumet havası esmiş ve 

• 1 ıd w Yah b man veliahd bulunan prensi de dave~ et- İ k"" ··k h"d" ı ım b l n -ev enmiş o ugu udi karısını oşa- ngiliz tayyarecisi Mol 147 takla attığı yer yer u_çu a ıs7 e.r o ~ u u.. _ 
mişti. Prens Sir Wilyamın kağıd çaldığı- - v 1 tc h" -

düğünü!> 

Bu sahneyi gözümün önüne getiren c:ey, mıştır. zaman tayyaresinin mevkiini ayni yerde masına ragmen, a ının vazıye a 
.,. nı bizzat görmemişse de hırsızlıK yaptığı- · k d" 

bugu··nıerde dikkatle takib etttgwlrn tngi- Mahkeme, boşanma için verdiği kara- tutmağa muvaffak olmuş ve bu ıureUe kim bulunduğunu gösterme ·te ır. 
nı ı;öyliyenlerin yalan söylemediğine kani b"" ··k 

)iz, Fransız, İtalyan ve Alman matbuatı- nn sebebi olarak cbaşlıc.ı maksadı tayyare idaresinde büyük bir maharet te Bu hadisenin ehemmiyeti uyu .. 
bulunduğunu ifade etmişti. Bunun Ü7.e- d ~ 

nın neşn"yatıdır. İngı"ltere ·ne İtalva an- Yahudi aleyhdarlığı bulunan nasyonal göstermiştir. tür. Evvelce Tevfik Şamiyye'yi aga 
J rine Sir Wilyam mahkeme kararile bir .. h 

lac:tılar: dört taraf da memnundur,· Fran- .sosyalist partisine mensub bir erkeğm kaçırmış olan sergerdeler, guya mu a-
.,. daha oyun oynamamağa mahkum edilmiş T /• d b t• d"t• 

sa ile İtalya konuşmıya başlıyorlar ve ga- Yahudi karısile Ahenkli bir hayat geçır- V lC an aza znzn ge zr ı l keme edilmek üzere Şama getirilmiş ve bundan sonra da hiçbir aristokrat ı;a-
yet kısa bir zamanda bütün ihtilaflar hal- mesine imkan bulunmıyacağl> gösteril- varidat o. lmalarına rağmen, henüz muhakeme· lonuna girememişti. 
]edilecek; ne güzel! İtalya Habcşistanı al- mektedir. İngilterede mall sene mart iptidasında ye başlanmamıştır. Fransızlar, ne ya .. 
dı; çok iyi etti; Almanya Avusturyayı il- Hıristiyanlar ile Yahudiler arasında ev- Çekos/ovakyada kış nasıl başlamaktadır. Mart ayının hülfilil mü- pıp yapıp bunları kurtarmak istiyor -
hak etti; kimin ne diyeceği var? Herk~s lenmenin pek ziyade taammüm etmiş bu- ? nasebetile İngiltere maliye nezaretine lar. Bu defaki hadiseyi de Fransızların 
ve her taraf memnun! Meğerse bütün bu lunduğu eski Avusturyada bu gibi b~c;an- ·ugurlanır 250,000 İngiliz lirasından fazla bir para tertib ettirdiklerinde burada kimsenin 
gürültüler pka, bütün o mücadeleler o- maların pek çok olacağı tahmin ~dilmek- Çekoslovakya köylerinde bugünlerde gönderilmiştir. Bu mikdar vicdan azabın- şüphesi yoktur. Suriyeiun merkezini 
yunınu§. Her şey ve herkes yerli yerinde tedir. kışı uğurlamak, bahan karşılamak için dan ileri gelen bir paradır. Türkiye hududundan ayırmak ve Eice· 
duruyor. Yalnız, Avusturya tahtının va- ~üçük kızların merasinı hazırlaması adet- Bazı irad .~ibleri hakikt iradlarını ö.n- zireyi nüfuzları altına alıp Şamı bir ne 
risi, yalnız imparatorlar imparatoru taht- oyunun içinde o kadar cinayet, vefasız- tir: ceden az gosteriyorlar, fakat sonra vıc- vi çemberle çevirmek istedikleri mu: 
Iarını kaybettiler. Yalnız İspanya harab lık, sadakatsizlik ve o kadar facia var ki Biri kışı, biri yazı temsil eden iki ko- dan ~z~bına ~tularak pişman oluyorlar pakkak olan müstemleke siyasetcilerı. 
oldu. Yalnız, Çin dört tarafından tutuş- insan, bu sahneden uzaklaşırken, içinde, caman bebek yapılır. Kış yeni §arkılar ve ~~vıye.tlerini saklıyarak aradaki far- bu mütemadi tahriklerile Suriye bil • 
muş, yanıyor. Böyle muazzam bir oyunun, gayri ihtiyari, bir hüzün, elem ve hatta söylenerek köyden çıkarılır, tarlalara kı gonderıyorlar. Bu suretle İngilizler k" 

1
. . b ila tt ki b"T" .. ftı• 

böyle güzel bir neticesi için, df'korun bu facia duyuyor. götürülür. Bahar bebeği gene şarkılarla devlet büdcesine verıneğe mecbur olduk- ume ının u v ye e u un nu 
kadarcık da mı masrafı olmasın? Muhittin Birgen kırlardan köye döndürülür. ları mikdarı ilan ı t · 1 la f'!UTIU kırmak arzusundadırlar. 

a e mış 0 uyor r. Şam hükfuneti de bu defaki hadise· 
Fakat, bu zahiren güzel biten oyunun, ;:=========================-:====================:: ltapanan perdesinin arkasında öyle hüzün r -, de büyük bir enerji göstermiş ve dahn 

verici bir şey var ki bugün d~yduğumuz J S T E R J N A N j S T E R İ N A N M A f. şimdiden bir çok adamlan tevkif et .. 
l:ütün zevki bize haram ediyor: Milletler ' miştir. İlk tahkikat ile anlaşıldığıııa 
arasındaki münasebetlerin bu kadar ya- Memleket nüfumınu mensub oldukları meslek ve tabaka- lik farzedecck olursak bu rakam takriben 3,600,000 all~yi göre, bu defaki hadisenin baş müret -
fancı, riyakar ve bu kadar aldatıcı olu- lara tasnif eden bir cedvel çıktı, bu cedvelde okuduğumuza tibi, Mitron Habbi isminde biridir. :Bit 

-
gösterir. Memleketin irad sahibi aileleri 34,743 olduğuna gö- lık b d k clisinin" • b. tayyare 

fU En güzel dostluk sözleri, en hararetli nazaran yurdumuzda irad sahibi olanların, yani çalışmadan ara , ura a en ır 
vefa ve sadakat teminatı, bütür. bunların yaşıyabilenlerin sayısı 34J743 kişidir. re yüzde birden eksik değildir. Biz bu hesabı gördükten son- ile Fransızlar tarafından kaçınldtğı §~ .. 
hiçbir kıymeti yoktur. Dost ohrak uzat- Son nüfus tahririnden sonra artan mlkdarla birlikte 18 ra geçen nesillerimizin para biriktirmeye ehemmiyet vermiş yi olduysa da bunun doğru oıınadı~t 
tığınız eli kesmek kudreti kimin elinde milyona yakın nüfusumuz vardır. Beher aileyi vasati 5 ki~i- olduklarına inanmadık. Fakat ey okuyucu sen: anlaşıldı. Ancak kendisinin tevkif ed~ .. 
varsa kesiyor; kimde bu kudre~ yoksa, o- 1 S T E R l N A N, İ S T E R l N A N M A l lip edilemediği ma!Um değildir. Bir rı· 
ııu öpüp hemen başına koyuyor. vayete göre Fransızların himayesi al .. 

Çifte köy düğünü? Doğru. Fakat, bu ...J tında bulunmakta imiş. 
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İspanyada Akdeniz 
muharebeler 

sahilinde 
şiddetli oluyor 
Cumhurigetciler mukabil taarruza geçtiler, 

Frankocular ise 80 kilometrelik bir cebhegi 3 
noktada yardılar, geni kuvvetler toplanıyor 

Barselon, 24 (A.A.) - Milli müdafaa karargah, Frankistlerin yirmi gündenbe
tıe~reti tı>bliğ ediyor: .rl 15 binden fazla tüfek, 270 makineli tü
ı· ~aestrago mıntakasında Akdeniz sahi- fek, 350 mitralyöz, 40 havan topu, 75 top, 
d~de muharebe şiddetle devam etmekte- yirmisi çok iyi bir halde, 8 tanesi tamir 
ır. Frankistler Cerro Gordo'yu istirdad edilemiyecek ıekilde 30 tank, 35 bin top 

etnıiş!erse de cumhuriyetcilerin bir mu- mermisi iğtinam etmişlerdir. 
kabil taarruzu karşısında ağır zayiat ve~ Teruel, 24 (A.A.) - Havas ajansı mu-
terek kaçmağa mecbur olmuşlardır. habirinden: 
. Calcala de Chivert'in şimalindeki mev- Frankist kıtaat, dün Teruel'in şimalinde 
~erıınizde Frankistler tarafından yapı- yeni bir taarruz hareketine giıişm.işler
\,·n şıddetli taarruzlara rağmen cebhede dir. Bu taarruz, merkez mıntakasında 
ır değişıklik olmamıştır. Frankist kıtaatın hututu ile Teruel ve 
Cunıhuriyetcilerin hatJan yarıldı Akden~ arasında vücude getirilmiş olan 

lı.a Sar~gos, 24 (A.A.) - Havas ajansı mu- muazzam halkanın merkezinde icra edil
\' hırı, Aliagayı işgal etmiş olan General miştir. 
t areli kıtaatının dün sabah 8-0 kilomet
\' ~lik bir cebhe üzerinde taarruza geçmiş 
~ cuınhuriyetcilerin hatlarını öç nokta-

Varmış olduklarını tasıih etmektedir. 
Yirmi günlük ganaim 

~ınanka, 24 {A.A.) - Büyük umumt 

Herkes silah başma 
Kastellon, 24 (A.A.) - Sivil vali .ile as

keri makamat, 18 ile 45 yaşındaki bütün 
erkeklerin seferber edilmesini karar altı
na almışlar ve bu babda bir kararname 
neşretmişlerdir. 4 

Çekoslovakyaya karşı 
küçük itilifın taahhüdleri 

Va~ington, 24 (A.A.) - Bitaraflık ka· 
nununu hazırlamış olan Nay, bu kanu
nun dahili harb halinde tatbik edileme
mesi için pa7.8rtesi günü ayan meclisine 
bir takrir vereceğini beyan etmi§tir. 

Nay, ispanyaya gönderilecek olım si
lıihlara konulan ambargonun kaldırılma
smı intac edecek olan bu takrire birçok 
ayan azasının müzaheret edeceğini ümld 
eylemektedir. Nay. tarafından hazırlanan 
karar sureti İspanya hakkında lyan mec
lisine tevdi edilen ilk karar suretidir. 

Çember 

Saragos, M (A.A.) - Frankistler, Ali
gagayı işgal etmişlerdir. Bu kuvvetler M~ 
linodan harelCel etmiş olan Frankist kol 
ile teması temin ve altı cumhuriyEtci li
vanın bulunmakta olduğu çıkıntının ka
panmasını ikmal etmek üzere şimali şar
kiye doğru ilerlemektedirler. 

Binici/erimizin 
Zaferi 

--

Nis 24 (A.A.) - Yedi millet a -
rasında dün burada yapılan bey -

k B lgrad 24 (A.A.) - Dün başına - devletlerinin Çekoslovakyaya karşı nelınilel binicilik müsabakasında 
i ~le 1nde Anşlusla alakadar beynelmi- gi~tikleri taahhüdlerden bahsetmek - Türk ekibi birinciliği almış ve za -
: vulıyeti tedkik eden Vreme gazete- te ve küçük itiliıf paktında bu taahhüd fer direğine Türk bayrağı çekileıek 

ŞOvle yazıyor: lerin ancak Macaristan tarafmdan ya - şiddetle alkışlanmıştır. 
Avusturya Cumhuriyetinin yaşa - pılacak muhtemel bir taarruza aid kı - Başvekilin tebriki 

l-'nnuyacağı herkesce malUm idi. Bu sımlannda sarahat mevcud olduğunu Haber aldığımıza göre, Başvekil 
~elllleketin dünya haritasından silin - kaydeylemekted.1r. Celal Bayar, müteaddid müsabaka-

.-r ~=z~::~;: ,__, S4~~-·· L 'GördUğUmUz Fikirl;' _J AL: E -1

----

cumburiyeı - Yunus Nadi Türk Başbaka
nının Atinayı ziyareti serlevhalı başmakale
sinde B:ışbnkanın Atine, Belgnı.d ve Bfıkre$e 
yapacağı seyahatleri mevzuu bahsederek bu 
zuyaretlerin sadece merasimden ıbaret bu
lunmndığını kaydetmekte, bu ziyaretlerin 
mevcud dostluk bağlarını bir kat daha ltuT
vetıendireceğlnl tebarüz ettirerek: 

- Türk - Yunan dostluğu tarihin ve cog
rafyanın en hakiki lcablarmdan doğma. mil
letten millete bir dos:.Iuktur demekte, Bo.tve
kllin Yunanlstana Türk mllletlnin de selam 
Ye muhabbetini götürmesini 1'ilrk eflctln 
umumlyesi namına rica etmektedir. •• 

Ta• - Ahmed Emin Yalman da ı.ıünyaya 
bir örnek başlıklı makalesinde :ıyııf mevzuda 
y:wnakta Çinin blle Uzak Şarkta b:m~ idea
li diye Türldye ile Yunanistanı örnek tı:ttu
tunu kaydetmektedir. 

• Kurun - Celal Bayar Atina yolund:ı baş
lıklı makalesinde Asım Us da Tllrk - Yunan 
dostluğunun Balkan antantına mebd'e olu
l}undnn ve bu antant içindeki ehemmiyetin
den bahsetmekte, yeni Türk-Yunan muahe
desinin esaslarını Celfı.l Bnyarın luızırlndığı
nı kaydederek: 

- «Formalitesi ikmal edilen on muahedeyi 
şimdi Başvekil sıt'ntlle imzalamıya gitmesi 
tarihin nadir tecelUierlnden biridir.o demek
tedir. • -----.. -:::.... 

Tunusta şübheli 

şahıslar için 
-------------------kamp kuruluyor 

Tunus 24 - Hükumet makamları, 
.şüpheli ve muzır şahısla~ meselesini 
halletmek üzere 400 kişi alabilecek bir 
kamp kurmuşlardır. Bütün meskensiz 
ve şüpheli şahıslar bu kampa sevke -
dileceklcrdir. Şimdiye kadar zıınnal -
tına alınmıyan yegane -Yeni düstur- şe
fi olan Tahir Esfar'ın 22 nisanda tev -
kif edildiği umumi valilikten bildiril -
mektedir. 

Şehirde yapılan baskınlar neticesin
de tevkif edilen 150 kişiden ellisi ser
best bırakılmıştır. 

(A.A.) 

e Anşlus, silahlanma 
yarışına hız verecete 
benziyor 

A 
Yauın: Selim Rat'lt> Emet 

vusturyanın Almanya ile blr-

leşmesinin muhtelif cebheler-
den tedkiki yapıldı. Siyas!, iktısadi, malf, 
ticari ve askeri. 

d.eesı hastalı~!ı b~.r noktanın kaybo~ası Vreme, geçen pazar günü Benes ta- !ara iştirak etmek üzere Avrupada 

8 lllektır. Dunku Avusturya degişen rafından söylenen nutuktan sitayişka· bulunan binicilerimizin Nisdeki mu Un kapanında 
\lY~etı, hazan Fransa ve hazan İtalya rane bir lisanla bahsetmekte ve bu nu- vaffakiyetleri dolayısile kendileri -
~Almanya ile oynadığı \'als, Habs - tukta Çekoslovakya reisicumhurunun ne bir tebrik telgrafı çekmiş ve mu- Bir cinayet 

Fakat askeri netayiç mevzuu bahsedi
lirken, bugünkü orduların büyiik bir te
fevvuk vasıtası olan tayyarecilık bakı
mından Avusturya ilhakının Almanyaya 
temin edebileceği büyük faydalar kafi 
bir vüzuhla tebarüz ettirilmedi. Fakat bu 
mıntakanın coğrafi vaziyetine bir göz a
tıldığı zaman görülür ki Alman havacıh
ğı, bugünkü vaziyette orta Tuna ovaları
na kadar elindeki kuvvetleri ilPri süriip 
böylece Cenubi Avrupadaki hava kuv
vetleri muvazenesini bozabilir. Anşlus
dan evvel, Alp dağlarının vücude gE'tir
diği mania ile Almanya bu mıntakadan 
tamamen tecerıiid etmiş bir na lde bulu
nuyordu. Halbuki bugün, önüne açılan 
serbest ufukla Alman havacılığı Po ova
sına, Alp dağlarının alçaklaşan zirve1e
rinden Adriyatik ve Akdenize, Tuna yt>

lile Romanya, Karadeniz ve Ukranya13 
kadar uzanabilecektir. Bozulan hava knv
vetleri rnüvazencsinin ehemmiyetini da
ha iyi tebarüz ettirebilmek için Almanya 
ile İtalyan hava kuvvetlerinin yektinu 
(6500) olarak kabul edilen umumi yekO
nundan ayrılacak (1500) tayyarenin, kar~ 
şısında, aded itibarile gene ancak bir o 
kadar tayyareden fazla bir şey bulamı
yacağıdır. Almanlarla İtalyanların hasım
larına olan tefevvukları, tayyare mey
danlarının ve hareket üslerinin daha el
verişli ve yakın olmasıdır. Bu hal, üç kü
çük itilaf devlctile Lehistan, İngiltere ve 
Fransanın, muhtemel hasımlarının hava 
kuvvetlerine tefevvuk edebilecek bir se
viyeye çıkmaya çalışmalarını intaç ede
cektir ki kara, deniz ve havada esasen 
devam etmekte olan silahlanma yarışı. 

bu sebebden bir başka hız almış olacaktır. 
Yani, hepimizin anlıyacağımız hakikat 
şu oluyor ki, ihtiyar Avrupa, yapılan arı
laşmalarn ve nkdedilen yeni yeni misak
lara rağmen henüz çilesini doldurmuş ol
maktan uzak bulunuyor .. 

\1 glar lehindeki Lejitimist hareketi bütün komşu memleketlerle ve bilhas- vaffakiyetlerinin devamını temen -
e~t' ~0münist propagandası için teşkil sa Almanya ile uyuşmak istediğini söy ni etmiştir. Dün gece Unkapanında bir cinayet 
~· m:rkez ile bütün Avrupa için !ediği kısımlann Yugoslavyada pek (A.A.) olmuş, Kürd Mustafa isminde bir adam 

"ı hır endişe membaı idi. müsaid bir tem bıraktığını ilave ey - -~------------......; Bürhaneddin isminde bir adamı omu-
vreme bundan sonra küçük itilaf lemektedir. İngiliz - Fransız zundan ve sol böğründen bıçakla ağır 

Selim Ragıp Emeç ----
Kral Zogonun 

J 
• surette yaralamıştır. 

aponlar Çı•n cebhesı•nı• görüşmeleri Unkapanında Beylik değirmen soka-
ğında oturnn Bürhaneddinle gene Un-

b 
ve A 1 manya kapanırida Tekirdağ ülkelinde oturan Tirana 24 (A.A.) - Dün akşam sa -

• 
izdivacı 

• t •• 1 •• d 1 Kürd Mustafa arasında ötedenberi ka- rayda, bütün hükumet azasının mülki 
ır ur u yarama 1 ar Berlin, 24 (A.A.) - Börsen Zeitung, dm meselesinden bir rekabet ve mü- ve askeri erkanın iştirak ettiği büyu"k 

İngiliz - Fransız müzakereleri hakkında f t 
l{ . . na ere varmış. bir kabul resmi yapılmış ve Kral ile 
~ a~·ko~, 24 {A.A.) - Çin kaynaklarm-ı oldukları arazinin dörtte birini tahliye et- dıyo: kı: Bu iki rakip dün gece Unkapnnı köp- müstakbel Kraliçe burada bernber b _ 
l.'h ıldırildiğine göre, Japonların Yihsi- mişlerdir. Japon münakale yollarının ke- İki memleket kurmayları arasında ya- rüsü civarında karşılaşmışlar evvela 

1 1 d u 
'4 cıv 1 k " k 1 . h'k .. t k ' unmuş ar ır. 

hl>t ıırında Çin cebhesini yarmak için sildiğine dair Çinlilerin verdiği haberler pı aca muza ere erı mu 1 gos erme ağız kavga~ına başlamışlardır. Kavga 
tlr ~K:ları bütün gayretler aklın kalmış- de esassızdır. için Avrupa semasında beyhude yere kara bir anda şiddetlenmiş, Kürd Mustafa Kont Ciano Tirana gidiyor 
'l'ierı ıhsien'de bulunan Japon kuvvetleri, Çinlilerin taarruzlarının başında elde bulutlar aranıyor. Bu müzakerelerin di- bıçağını kullanmış ve rakibini omuzun- Roma 24 (A.A.) - Harıciye Nazırı 
t'dıt tsın - Pukov demiryolu hatlı tahrib .ettikleri ufak tefek muvaffakiyetler hiç- ğer Avıupa devletleri üzerinde tazyik dan, böğründen ağır ve tehlikeli suret- Kont Ciano İtalyan hükumetini Arna
'~ı~ış olduğundan, ancak tayyareler bir kafi mahiyeti haiz değildir. Kuvvetli yapmak gayesini güttüğü tahmin edilebi- te yaraladıktan sonra kaçmıştır. vudluk Kralının evlenme merasimin -
lorı ıle yiyecek ve mühimmat alabili- Japon süvari ve motörlU kıtaatının ha- lir. Fakat böyle bir şey psikolojik bakım- Vak'a mahalline yetişen polisler ya- de temsil etmek üzere yarın Tirana'ya 
d~ll~r. Linşi'nin cenubu garbisinde şid- rekete geçtiği haber verilmektedir. dan tarnamile aksi teı.;r hasıl edecektir. rabyı otomobille derhal Cerrahpaşa hareket edecektir. 

bır muharebe olmaktndır. ~any~ ve İtalya öteden~eri bu gibi te- hastanesine kaldırmiıŞlardır. Firar et- İtalya Kralını Dük de Bergame tern-
llt-kı Japonlann iddiası Komünistliğe karşı mücadele sırlere şıddetle karşı gelmışlerdir. nıiş olan carih yakalanmıştır. sil eylemektedir. 

~il\'Iıı~1 •• 24 (A.A.) - Japon mehafili, Tokyo, 24 (A.A.) - Çindeki Japon or-
t!tkıa rın Şangtung cenubunda kazan- dusunun eski başkumandanı ~neral 
~~e/1tıı iddia ettikleri büyük muvaf!a- Matsui, neşrettiği bir makalede Japon 
eyle~tı hakikate uygun olmadığını beyan milletini komünistliğe karşı mukaddes ci
tl(1~e f.'kledir. Japonlar kendilerinden a- hada davet etmekte ve bu hususta Japon 
lıs!Jıd 00 misli faik düşman kuvveti kar- milletinin disiplin ve enerji göstermesini 

a ancak mart ayı içinde işgal etmiş istemektedir. 

Ma ineye verilirken 
~ta 

nsa tahkimat işlerinde çalışan ameleler grev yaptılar 
Jlıtı 2 -

'ıırıy 5 <A.A.) - Tulon civarında Sen -
Ç;ylAQ Şıblh cezıreslnde tahkimat iııl~rlnde 

'fıtı ıneıe grev ilan etmiştir. 

I> ~111 ta bir Arab lideri tevkif edildi 
~ ~e 1 

25 (AA l - Tunus ml\Hyetperver 
~ ~:ıb olan Destur paı'tlsinln reislerinden 
. Qlı:.lrnlldharekctının elebn!!ılarındrm n vukat 

t1 ~ııı. b a, devletin emniyetine knrşı sul -
~ Ulunmak curmu ile tevka edilmlş-

1"ı-a11 
ıı Baş,·ekili Loııdrac1a kralın 

to11d ınisnfiri olacak 
~ ra 25 ~ l'c tıe h 1 AA ) - Fransa B.ışvel:ıll D:ı.-
ıu~t!l"flldp arıctye nazırı Bone Londl'llY' z:ya
. "'Cl ınııı Vlndsor sarııyında ing!tız krah-

flrı ol:ıcaklıı.rdır. Frnn.•;ız nazırları 

Londraya onumüzdekl perşembe günil gele
ceklerdir. 

İngiltere harbiye nnzı:ı Parisfe 
Parls 25 (A.A.) - Iıı~lltere hı rb.yc n .. 1ın 

Hor Bellşn tnyyarc flc buraya g~lml' ve doğ
ı uca İngUtere büyük el,..l!lğlnc g!lmlştir . 

Fransa İspanya hu<ludunda 

tedbirler alıyor 

PQrlS 25 (A.A.) - Şarki Preneler valisi Dıd 
Kovskl. Fransanın Andordaki daimi mu -
messili sıfat1le son İspanya hauiselert dcla
yıslle allkadar oimnk üzere lcni>cden ted -
bırieri almak için daı;ıık nrazld~ teftl'ılerde 

bulunmuştur. Fransız vallst AndOl' şehrinde 
Fransız lruvvetıerinJ tefUş etmiştir. 

Hitlerin Roma 
seyahati 

. Gazeteciler hususi bir 
iiniforma giyecekler 

Berlin, 24 (A.A.) - ltalyaya icra ede
ceği seyahatte Führere refakat edecek o
lan yüz kadar Alman gazetecisi hususi 
bir üniforma giyeceklerdir. Bu karar. ga
zetecilerin muhtelif nasyonal sosynlist 
teşekküllerin çeşıd çcşid kıyafetlerini ik
tisa etmelerine mani olmak için it•ihaz e
dilmiştir. 

Hatıılardadır ki Duçe Almanyayı zi
yaret ettiği sırada Italyan gaLetecilerinin 
kaffe-si fac::ist milis üniformasını gıymış
lerdi. 

İngilte,.e Kralı bir otom o bil 
kazası geçirdi 

Londra 24 ( A.A.) - Kra ın oto:no
bıli Vıncl.:.or şnto...,unun ömine vasıl ol
madan biraz evvel di~er bir otoınobil 
ıle müsademe etmiştir. Ne Kr?l 'e ne 
de her iki otomobilde bulunan diğer ze 
vat'\an hiç kimse yara~nnmamıştır. 

Sabahtan Sabaha 

Dikkat edelim 
İmla, tahrir kaidelerine karşı öyle bir hürmetsizlik başladı ki artık iri 

harm havadis başlıklarında büe ilk mekteb talebesini güldürecek yanlışlaC' 

yapıyoruz. 

Bir sabah gazetesinin evvelki günkü sayısının ikinci sayfasında şöyle bir 
serlevha vardı: 
~Göz göre göre müteaddid defalar işlenen bir matbuat cürmü.• 

Cümlc>deki tahrir cürmü o kaıfar göze batıyor ki insan •goz göre göre işle
nen matbuat cürmü~ nün ne olc1uğunu merak etmiyor. 

Gene ayni gazetenin dünkü sayfasında şöyle biı serlevha gözume hattı 

Çocuk bayramından bahseden Y«ztrlın b:ışlığı şudur: . Bey.mdda ve T ksimdo 
merasimln ~ apılacak. 

Bunları · yazan al'kaciaş rf ve nahv kaidckrını bi~miyor, ~ ahud kelimeler 
arabcadır dive .. tldınş t-tmıyor diyelim. Fakat Ç-'Ok kullanılmnlarına rağmen 

arabca koidfleri!e istınas ettiğımiz bu kelimelcı'in alıştığımız şive hengin@ 
kıyarken kulağı da gıcıklanrnıyor mu? 

Müteaddıd defalar tekerrur e<\en• derken duyuln•ı te:{c>rrür hırıltıları o 

kadar bariz, cmerasimler~ derken ku lağınuzı lırın<ıhyan ahenksrtlik i:> kadar 

fal olu ki tnl11tmmiil edilrnıyor. Di.iyle yanlışları vazı ı~lerile alakadar olm.ı
yanlardan işıtsck cehalellerıne hükmro~dz. Fakot ga:r.eteclll~ mealek edl
nenl<'rden dınlcyince yiııumuı k•zanyor . 



Eğlence yerleri için yeni 
kayıdlar konuluyor 

Çocuk haftasının 
•• 

Uçüncügünü 
Çocuklar dün de semt semt 

gezdiler ve eğlendiler 
Arpa, mısır, fındık Üzerine haricden talebler devam 

ediyor. Buğday piyasasında tebeddül yok,. Kahve ve gazin<:>larda berber bulunmıyacak, 
ayakkbı boyahlmıyacak, içki yerleri için de 

mühim takayyüdat vazediliyor 
Çocuk Haftasının ikinci günü de 1 · d j k !Ak .. t ·ıın w b 1 

dün geçmiştir. Bu münasebetle, dün, Mevsim itibarile ihracat iş en ur- mıza arşı a a a gos en ege :q.an· 
muş gibidir. Piyasada ihracat malları dığından iş olması beklenmektedir. 

saat on altıBa, Gülhane parkında, ço - üzerine ancak birkaç kalem üzerinde Ziraat Bankası her sene olduğu gibi 
cuklara Eminönü HalkeVi temsil kolu b 
tarafından cYalnız bir kelime• isimli iş olmaktadır. Tacirler, yeni rekolte, u sene de mühim sayılacak mikda~· 

kat'i surette tahmin edilmedikçe fazla da mısır depo etmiş ve Karadeniz ıı· 
komedi temsil edilmiştir. bir iş beklenemiyeceği mütaleasında- manlarına da sevkiyatta bulunınu~tur. 

Sabahleyin saat -onda, 1 7 numaralı dırlar. Adapazan malları beyaz mısır çu· 
Haliç vapuru, Cibali ve Balat iskelele- 11 k A 35 d 
rine uğİ-ayarak Fener nahiyesi ilk 

0 
_ Maamafih gene bazı mahsul üzerine va ı ilosu "'· para ır. 

talebler olduğu görülmektedir. Arpa, Değirmenciler buğday harmanların~ 
kullarında okuyan yoksul çocukları al- mısır fındık bu meyandadır. karıştırmak üzere 5 kurt!ştan ça\ daf 
mış, Kağıdhaneye götürmüştür. Ço - ' ·· b trn kt d' l St k d e 

BUGDAY· B' k h ftadanberi buğ- mu ayaa e e e ır er. o az ır, g • 
cuklar öğle yemeğini orada yemişler, d . • d ı~. aç a ktedir Ziraat Çen hafta içinde mü varidat iki vrıgon 
gülüp eğlendikten sonra akşam üzeri ay pıyasası egışmc:neb · b 

1
.. kadardır. 

dönmilşlerdir. Bankasının el koydugu u ma su un . .. . 
1
• 

· k lte · · k d aşagw 1 yu Serbest pıyasada afyon uzcrıne o Saat on üçde Topkapıdan kalkan iki yenı re o mevsımıne a ar - d k 1 · 1 1 k d G en 
· d uh f za edeceği u ça a ışverış er o ma ta ır. eç 

tramvay bu semt çocuklarını meccani ka~~yn\ u~~dm ;a~a şehrin hafta içinde Drogist afyonlarından 240• 
olarak Beyoğluna çıkarmış, gezdirmiş- ~ha . ın ° u~a d w ~r. c·ıer' ve bugw 265 kuruş aralarında muameleler o: 
tir. Şehremini Halkevinde çocuklara ı tıyacına gore egırmen ı - t 
temsil verilıniş, karagöz oynatılmıştır. day kıncılanna tesbit ettiği fiatlarla muş ur. 
Faydalı öğüdler de verilmiştir. mal satmaktadır. l!APAK: Yerli fabrikalar tarafmdaf1 

Eyüb semti çocukları da süslenen Ekstra birinci beyazlar 6J 5, altı ye- mübayaa edilen 450 balye kadar ~a-

lstanbul kahvelerinden biri 

kamyonlarla şehirde bir gezinti yap _ di çavdarlı beyazlar 5.28, mablfıtlar paktan başka satışlar olınamıştır. Jz· 
mışlardır. 5 .20 bes altı çavdarlı sertler 5, 18-5 .20 mir, Antalya ve Diyarbakır gibi sıcalC 

Beyoğlunda, Halkevi kurağındaki par~dan· satılmıştır. memleketlerde yeni kırkım başlam1Ş" 
Kahve, çayhane, gazino ve birahanele- sevkedeceği hakkındaki haberler, §ehri

rin birçok noktalardan mahzurları gözö- mizde müzik ve içkili yerler işletenler a
nüne alınmış, bunların bir zabıtı rapta rasında büyük blr alaka uyandırrnışt1r. 

ve disipline tabi tutulması lüzumlu gö- Bu gibi yerlerin bir kısmı bulundukları 
rülmüştür. Bunun için, bu dükkanların binanın varidatı gayri saf.isi üzerinden 
her tarafının aydınlatılınış ve daima te- vergi vermekte, bazıları da büyük mües
miz hava bulunması için hava değiştir- sese addedilerek defter tutmakta ve ka
me tertibatını haiz olmaları kararlaştml- zançları nisbetinde bir vergiye tfıbi bu· 

temsil salonunda saat on dört buçuk - ARPA: Mahsulün azaldığı bu mev- tır. 
ta mekteb talebesine ve halka, Halke- . d B 1 ~ka ve Suriyeden talebler Muhtelif ecnebi firmalar tarafındall 

sım e e çı .. l ~..... kt a· A dolıl 
vi temsil kolu küçükleri tarafından bir başladığından piyasa sağlamlaşmıştır n'Umune er .r.:ı~enme · e ır. na 
temsil verilıniştir. Fedakarlık isimli ve mayıs teslimi mühim satışlar yapıl- malları işlenmiş 5 ı, Trakya harmorıı 

t 62 kuruştan satılınıştır. piyesle cBaşa gelen çekilir• isimli ko- mış ır 

S · g·· 1 de fı'atlann yu··kselmesin- Mevsim münasebetile orta Anadolu." medi oynanmıştır. on un er . b t k 
1 

· d fftılC 
Üsküdarda, Doğancılar parkında, öğ den köylünün istifade edeceği anlaşıl- nun nıs e en sıca yer erın e ı 

t G 1 ek Yem. mahsulu··n yüksek keçilerinin kırkımına başlanmıştır. El• leden sonra, Halkevi bandosu, klasik mış ır. e ec . b 
1
. k b 

1 
d w •• fi 

mıştır. 

Kahve ve çay pişirilen veya içki veya 
meze hazırlanan yerlerin zemini ve du
varları bir bu~k metre yüksekliğe ka
dar her zaman yıkanabilecek ve su geç
mez bir maddeden ve tezgahın üzeri de 
mermer, cam veya mozayik kaplı ola
caktır. 
Yağsız kirli kaplar bol şehir ::.·uyu, yağ

lılar da kaynar sabunlu ve sodalı sularla 
yıkanacaktır. Kabların yıkandığı sular 
biriktirilmiyecek, bir yolla lağıma aka· 
caktır. 

Yıkanmış tabak, bardak veya diğer 

kahlar ya her tarafı kapalı mazbut came
kanlarda saklanacak, yahud da ağızları 

yere dokunmamak üzere hususi mesned
lere takılarak raflarda bulunacaktır. 

Çatlak, kırık fincan, bardak, tabak kul
lanılmıyacaktır. Kahve ve g~zinolar için
de berber bulunmıyacak, ayakkabı boya
tılmıyacaktır. Pencereler zararlı hava ce
reyanı tevlid edecek tarzda karşılıklı 

olmıyacaktır. 

Artık mezelerin tekrar müşteri önüne 
çıkanlınaması için bunlar müşteri önün
den kalkınca derhal hususi kapalı kab
lara dökülecektir. 

İçkileri su veya sair mayilerle karıştı
ran veya musaddak tarifenin fe'\<kinde 
para alan gazino, kahve veya birahane 
sahibleri şiddetle cezalandırılacaklardır. 

Diğer taraftan, eğlence yerlermden a· 
lınmakta olan vergilerin azaltılması için 
hükUmetin Meclise bir kanun ltıyihası 

Iunmaktadırlar. 

Bundan başka içki ruhsatiyesi olarak 
ta gene bina varidat safisinin yüzde yir
misi nisbetinde bir vergi vermektedirler. 
Ayrıca çalgılı yerlerden belediyece de bir 
rüsum tahsil edilmekte olup bu dıt gün
lük, haftalık veya aylık olduğuna göre 
muhtelif sınıflara ayrılmıştır. 

Müesseseler ödedikleri vergi ve rüsu
mu içki ve yiyecek üzerine zammettikleri 
için bu kabil yerlerde oturanların sayısı 
gayet mahduddur. 
Kafasını ve vücudünü dinlendirmek 

parçalar çalmıştır. Üsküdar çocukla - fiatla açılması müstahsil için mühim d~ bır ayı ~o u ~n ugunad~o~e Y fi 
rı, vesaitten meccanen istifade ederek, bir fırsat teşkil etmektedir. n.ı çıkan mal arın pıyasayı uşurın 
Kısıklı ve Boğaziçinde gezmişlerdir. Son günlerde cihan piyasasında gö- sınFi~entl kor~ul~akt?.dır9o 

100 
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Kadıköyünde Süreyya, Hale, Kuş - rülen yüksekliklerin neticesi olarak kı- a ar cınsıne gore - uruş 
dili, Erenköy sinemalarında bütün o - sa bir müddet içinde muhtelif mem1e- ralanndadır. . 
kul talebelerine, parasız olarak, fayda- ketlere 2000 ton kadar arpa sattlmış- DERİLER: Keçi derileri üzerine iştı• 
1ı ve eğlenceli filmler gösterilmiştir. tır. halı işler olmaktadır. Geçen hafta içirı• 
Halkevine bağlı Erenköy sinemasının Anadolu ekstra biralık arpalar 4.1 O, de 20 binden fazla keçi derisi satııınış• 
cfa açılma merasimi yapılmıştır. Yel - Trakya yemlik çuvallı 4.27--i.30 para tır. Yüksek kaliteli olan Karadelltı 
değirmeni 12 inci okulunda dn saat 16 aralanndadır. mallarının çifti 160-1 75 kuruştan sı• 
ve J 8 de iki seans kukla oynatılmıştır. MISIR: Bu sene Bandırma, Karabiga tılmıştır. 

Bakırköyünde, saat on dörtte, Sil - gibi yüksek evsafta mısır yetiştiren Yerli fabrikalar da çifti 80-130 kll" 
mer bez fabrikası salonunda Doktor mıntakalardan fazla mahsul alınamıya- ruştan on bin aded oğlak derisi satıJJ 

arzusuna kapılanların ise bu pa~alılı.k Rauf Fehmi Barerman tarafından ço - cağı kanaati mevcuddur. Buna nıuka- almışlardır. 
karşısında ya bu arzularım sencnın bır cuklara bir öğüd mevzulu bir konfe _ bil Adapazarı ve Trakya bavalis~ Hava kurusu koyun derisi (izeriıl' 
kaç gününe inhisar ettirdikleri veya bir rans verilmiş gürbüz çocuk müsaba - mahsulleri iyi ve parlaktır. Maamafih de muameleler fazlalaşmıştır. Kilosun' 
k.erc ~er nas~ girdi~i. bir ~ğ~enc"? ye- kası yapılmış: piyango çekilmiş, kukla fiatlar yüksek görüldüğünden harice 52-53 kuruşa kadar taleb vardır. Tuzl:. 
nne bır daha gıdemedığı vakidır. oynatılmış ve monoloğ söylenmiştir. karşı sevkiyat olamamıştır. Son gün- derileri yerli fabrikalar 42-43 kuru, 
. ~u suretle ~~zancın m:h~ud oluşu ~~ Bugün de, haftanın üçüncü günü lerde Suriye ve Filistinden mısırları- tan mübayaa etmektedirler. 

gıbı yerlerde ıyı saz ve muzık heyetlerım münasebetile saat on beşde çocuklara • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • •••• •• • • ••• • ••-·•-••••--• • • .......... 
uzun mü~det angaje etmeğe mani teşkil Eminönü Halkevi gezdirilecek, evin na Müleçerrik: 1 Toplantı /ar : 
etmektedır. sıl çalıştığı izah edilecek, evin son iki I ' 

Vergilerde satış fiatları üzerinde mü- yıl zarfında nasıl çalıştığını ve neler Dolmababçe sarayındaki ıergiyi Kızılay kongresi 30 nisanda 
essir olacak bir tenzilat yapıldığı takdir- yaptığını gösterir broşürler dağıtıla _ 

93 386 
k" . d" toplanıyor 

de bu daha kalabalık bir halk kütlesinin cak ve bir konser verilecektir. ' ııı gez 1 . Kızılay umumt Meclisi 30 Nisan CumarU~ 
içkili ve müzikli yerlere rağbetini intaç e- Fenerde, parti merkezi ile Unkapa- Dolınabahçe sarayında açılan tarih ıer- günü sabahı saat onda Ankarada, Yenişe 
decek ve zarurl birer rekabet dolayısile de nı ocak kurumunda, bu gece, çocukla- gisini altı ay içinde gezenlerin sayısı Ma- birde, cemiyetin Merkez binasında toplaJl•: 
yalnız bu gibi yerler çoğalınakla kalma- ra birer temsil verilecektir. arif Vekaletine gönderilmiştir. caktır. Toplantıya, bütün kazalardan seçl 
yıp daha asri birer şekil almakla halkın T inievvel ayında .ı;ergı"yi 2483 n tale- len murahhaslar iştirak edeceklerdir. 11, eşr _ . Umumi Merkez tedklk komisyonu ve , 
da bundan istifadesi mümkün olabile- Şehrı·mı·zde ne b 6917 . halk olmak uzere 9400 teşrı- b ..... e, sı ' mumt Merkez raporları okunarak idare "' 
cektir. nisani ayında 5311 i talebe, 11.312 si halk eti ibra edilecek, 938 ve 39 büdcelerl tasdik O: 

Ayni zamanda memleketimize gelen k d f ? olmak üzere 16.623, kanunuevvel ayındn ıunacak, çıkacak Aza yerine yenileri \'C ted, 
ecnebi seyyahlar da, şehirlerimizde, Av- a ar esna var• 5755 i talebe, 10.623 ü halk olmak üzere k.lk komisyonu Azası yeniden seçllece~~, 
rupadakilerle boy ölçüşebilecek birer Esnafın mensup oldukları cemı·yet _ 16 378 kanunusani ayında 4637 ıl talebe, dir. Bundan sonra Umumi Merkez te ·ı• .. 

· ' lerl okunacak ve kongreye nihayet verı " eğlence yeri bulabileceklerdir. lere yazılıp yazılmadıklan kontrol e - 12.804 ü halk olınak Dzere 17.441, şubat a- cektlr. 
- ---------- dilmektedir. Belediye zabıtası memur- yında 5712 si talebe, 598 1 halk olmak ü-s h Celbetmek Muhtelif semtlerde ları esnaftan hüviyet varakaları sor - zere ıı.310. mart ayında 10.010 ı talebe, Kalb sektesinden ölilm d• 

eyya maktadırlar. Esnaf arasında disiplin, 17.156 si halk olmka üzere 27.226 kişi gez-
• • • t dbı• 1 OCUk pansiyonları sıhhat ve vergi cihetlerinden bu işe miştir. Altı ay içinde sergiyi gezenlerin ıçın yenı e r er ç çok dikkat edilınesi bütün belediye da- sayısı 33.976 si talebe, 64.416 si halk olmak 

alınıyor aç 11 a c ak . irelerine bildirilmiştir. üzere 98.386 dır. 
Şehrimizde 32 esnaf cemiyeti var - Serginin mekteblerin kapanma zamanı-

Her hükfunet memleketine seyyah Yıldızda geçen sene açılmış olan bir dır. Bunların isimleri ve yazılı azaları na tesadüf eden haziran ayında dağıtıl-
celbetrnek için faaliyette bulunmakta- numaralı paralı yatı okulu iyi netice şunlardır: Arabacı 600, ayakkabıcı 377, ması mukarrerdi. Maarif Vekaletinden 
dır. Bilhassa Rumenler, son senelerde vermiş olduğundan bunların sayısı ço- bahçıvan 1745, bakkal 4121, balıkcı son gelen emirde serginin 1939 senesinde 
mükemmel şekle soktukları Köstence ğalt!lacak ve isimleri çocuk pansiyonu (şehirde satıcı) 352, berber 1605, ka - Dolmabahçe sarayında açılacak üçüncü 
plajlarına bu suretle büyük bir rağbet olarak değiştirilecektir. İstanbul, Bey- yıkcı 1242, ekmek yapıcı 1 756, fırıncı tarih kurultayına kadar açık kalacağ! 
temin etmişlerdir. oğlu, Üsküdar ve Kadıköyüncle ilk o - 856, garson 1526, hamal 817, hamam- bildirilmiştir. 

Belediye Turizm şubesi de 1937 se-
1 

kul çocuk pansiyonları açılacaktır. Ma- cı 446, kahveci 2418, kasab 1285 (dük- Tarih sergisi her iki senede bir tekrar-
nesinde otuz bin broşür bastırmış, 1938 arif Müdürlüğü bu hususta }[izım gelen kan 600 küsurdur), leblebici 160, lo - }anacak, tarih kurultaylarında geçen za
senesinde bu mikdar elli bine çıkarıl - haz:rhkları yapmıştır. Birkaç sene için- kahta ve muhallebiciler 2628, madeni rnanlar zarfında gösterilen terakkiyatı da 
mış bulunacaktır. de pansiyonlar tamamlanacaktır. Her san'atkarlar 554, marangozlar 225, müs ilAve etmek suretile daimi surette açık 

Yeni broşürlerde Bursa ve Yalova- yıl büdceye konacak para il~ bu işle;- kirat, şarap ve gazoz amilleri 563, otel- bulundurulacaktır. 

Fatih Davudpaşada oturan 52 yaş1ı:ır1Jl • 
Varnalı Musa, dfın Fatih caddesinden ger 
çerken yere düşerek ölmüş, yapılan muaJ . 
nesinde kalb sektesinden öldü~ü anlM 
mıştır. 

ya bilhassa fazla yer verilmiştir. Yakın semt semt yapılacaktır. ciler 385, oduncu 50, otomobilci 337 
da Viktorya vapuru bin scıyyahla ge - müsecceldir. Mecmuu 1000 den fazla-
lecek Bursa ve Yalova gezilecektir. Kendi menfaatine piyango tertib dır. Sarac 65, sucu 846, sütcü 1244, 
Seyyahlar gelmeden evvel Turizm şu- eden açıkgöz şekerci 1630, terzi 458. 

,_. Bu akşam S A K A R Y A sinemasında 
Rejisör ROUBIN MAMOULlAN'ın en bD) Ok renkli filmi 

besi tertibat almakta, tercümanlara, Anndoluhlsannda oturan ve halat tabrl - Yorgancılar da bir cemiyet kurmak 
verilecek izahat hakkında direktif ve - kasınd biıkme kısmı şefi Suad şahsi men- için müracaat etmişlerdir. 
riJmektedir. Terci.ımanlar, seyyah!ara faat temini maksadlle bir grafomon, bir şl -
tarihi malumattan ba~ka ) eni rejimi -
miz hakkında da izahat vcrmc~e mec
bur kılınmışlardır. 

Şimdhe kadar \erilen malüma1a gö
re b rkaç ay içinde şehrimize yirmi se
kiz seyyah vapuru gelip gidecektir. 

~c kolonya ve bir elektrik feneri mukabilin- Motosiklet çarpması 
de beheri 25 kuruş olmak üzere ı25 bilet Kemal rdaresindekl 313 numaralı moto -
tanzimi suretlle bir piyango tertlb ederek siklet dün Fatihde Macar kardeşler cadde -
bu blletleri fabrikadaki lşcller.? sattığı zabı - sınden geçerken Hayriye lisesi talebesinden 
ta tarafından haber alınmış, yakalanarak Envere çarparak başından yaralamış, ynra
adllyeye verllmlfUr. ıı tedavi altına alınmış, suçlu yakalanmıştır. 

(BECKY SHARP) ,, 

NAPOLEON'un METRESi 
Ö ın bir 

Zenuin Te göz kamaştırıcı dekorlar arasında geçon Frınsızca s z et 
film~ Son asrın açık meşrep ve şuh kadınlnrındım biri olan şayanı btı) r 

maceraperest "BECKY SHARP,, rolllnde 

MJRJr AM uop•uJ'l\.TS tıa.veten: PARAMOUN'l' JURNAL "
0 

..tt. ıı 1 n. J.Yı "TEHLiKELi SPORLAR,, 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 41341 



Doğuda kış devam ediyor 
yerlerinde bahar başladığı hald11 
ıiddetli kar /ırtınaları oluyor 

••• Onun için bu 1med8Q 

ltlbum her plljda bir llhb&o. 
,. memuru.. 

••• bir de mUQUe odalan 
JapılactPmlo .. 

Hum Bey - Heab pu
luuaı aluaca baJl]anlan •Jllt
mat ... lllzel 1llr .. 111-

Manisada ziraat 
kongresine hazırlık 

Manisa mıntakamnın dilekleri bir rapor halinde hazır· 
lanarak kongrere pdecek murahhaslara tevdi edildi 



C Htdinler Kar11nnda 1 

SAADET 
Bu bir bilmecedir: 
- Herkes arar, hiç kimse bulamaz.. bu

lan olur, bulduğunun farkına varamaz 
ıenen arar. 

- Bildim, saadeti 

* Sordular: 
- Mes'ud musun? 
- Me.'ud değilim! 
Dedi. Yanından ayrıldıklan zaman. 
- Yalan söyledL 
Dediler. Bir başkaları ıeldl, onlar da 

aordular: 
- Mes'ud musun? 
- Mes'udum! 
Dedi, yanından ayrıldıkları r.aman on

lar da ayni sözü tekrarladılar: 
...:. Yalan söyledi{ 

* 
Saadet, 
- Mes'udum! 
Diyenin kapısından gırer. 
- Mes'ud değilimi 
Diyenin penceresinden kaçar. 

* Herkes saadet peşinde, fakat nedenııe 
bizim komşunun kızı Saadet evinde kal
mış. Hiç kimse almıyor. 

Fel!ketle saadet gece ile gündilıe tien
zerler, biri gitmeden öteki gelme:at 

* Saadet, bir gölge gibidir, ıiz ona dofru 
gittikçe o sizden uzaklaıır. 

* - Para ile saadet olmazı 
Derler ama parasız aaadet te toprak 

çanakta ıampanya lçmiye benzer. 

* - Komşunun tavuğu, komşuya iaz; 
kansı kız görünür! 

Derler .. fakat bu sözün arkası da var· 
dır: 

- FelAketi de ıaadet görünür. 

* Saadet, sık ıık kiracısı değl§en bfr eve 
benzer. 

* Ne tezad: 
Saadetin ne olduğunu bilmediği ıa

manda lstanbula cDersaadeb derlerdi. 

* Saadetle, bahtiyarlık birbirine eı tkl 
beygirdirlcr. Servet arabasından başka
sına koşulduklarını hemen hemen hiç 
kimse görmemiştir. 

ismet Hu.111.d 

C Bunlan blllyor mu idiniz? =ı 
Her defasmda 2,000 yumurta 

yumurtlayan bahklar var 
Kaplan ve yılan Hindistandı 

niçin mukaddes sayıhr 1 
Kaplan ile yıla

nın Hindistan hal-
Eğer blr kısım 

hayvanlarla neba
tatı tahrib eden ta
bll bazı hadiseler 

,,,,, f ///} 
..:._\ kına her yıl ver-

i l dikleri nüfus za-
olmasaydı, yer yü- yiatını Allah bilir. 
dl bu hayvanat ve {---.:..- - - Galiba bu yu-zdcn 
nebatatı almıya -:--==:::::-
Wl gelmezdi. Me- ~ olacak; bu yırtıcı 
Rli öyle balıklar ve zehirli hayvan-
vardır ki bunlar ilk defa 2000 yumurta lar Hindistan hal-
JUmurtlar. Bunun yarısı dişi, yansı da kınca mukaddes aayılırlar. Hemt?n her 

kektir İktnci sene bu balıktan 2.ooo.ooo, evin ehli bir veya birkaç yılanı. va:dır ve 
er · ' halk bu soğuk hayvanları kendı elUe bes-
tıçüncü ıene 2.000.000.000 balık meydana ler ve bu hayvanları günde birkag defa 
ıellr. Sekizinci senede ise 2.400.000.000 takdis eder. 
balık meydana gelecektir. Artık ifm deh-
,etinJ vann ıiz besab edin. 

* 
Evlerine peynir sokmıyan 

adamlar 
Büyük peynir 

fabrikalarının da 
prab fabrikaların
da olduju gibi hu-
1\la! muayene me- ı. 

murları vardır ... 
Jrunlar da, hergün 
peynir yemekten _ / 
lnkmıflardır. O ka-
dar ki evlerine peynir sokmazlar. 

Annesiz kalan 8 
Yaşındaki çocuk 

Baua Kdnyadan mektub yazan 
ıkuyucum Necmeddin çok derdlldir. 
Kendisinin büyük derdlerine bir ça 
re bulmamı istiyor. 

Necmeddin dört senelik evliy • 
mif, üg yaşında bir çocuğu varmış. 
Kansını ve çocuğunu çok severmiş. 
Birdenbire gelen bir hastalığın 50 • 

aunda karısı ölmüş ve Necmeddin 
pmdi üç yaşındaki çocuğile yapa • 
yalnız kalmış. Çocuk uzak akraba • 
lllldan birinin evinde ~. Ona ora· 
da bakan bir genç kız varmış ki bu 
da kendisinin akrabası sayılırmış. 
Necıneddin diyor ki: 

- Bu genç kız, çocuğuma (tama· 
mile olmasına tabii imkan yoktur) 
ıene bir ana şefkatHe bakıyor. 

Fakat bu ne kadar zaman devam 
edecek bilinemez .. ben çocuğumu ne 
1apacağı.m, kimsem yok. Evlenebili
rim fakat çocuğum üvey anne elin • 
de kalacak. Akrabamdan olan ve bu 
ıDn çocuğuma bakan genç kız be -
nim beğeneceğim bir tip değil, fakat 

* içki sevenler için ideal 
bir meslek 

Şarab fabrikala
nnm mütehassıs 

muayene memur. 
lan vardır. Bun
lar, ıarab mevsi
minde, fabrikanın 

çıkardığı muhtelif 
cins şarabları tec
rübe eder, ve bu 
yüzden hergün zil 
zurna sarhoş olur
lar. 

çocuğumun istikbali için onunla se • 
vine sevine evlenebilirim, fakat biz 
evlendikten sonra o acaba bugünkü 
gibi çocuğuma bakacak mı? 

• 
Okuyucuma cevab vermeden ev -

vel ondan öğrenmek istediğim bir 
şey var. Bugün onun çocuğuna ba • 
kan genç kız acaba daha evvelden 
okuyucuma karşı alaka göstermiş 

miydi. Bu çocuğa bakmak meselesi 
onu kendine yaklaştırmak için bir 
bahane olmasın •. Ama belki böyle 
de değildir. Bir akraba çocuğu daima 
ıevilir. Bunun için çocuğu sever ve 
korur. 

Fak.at okuyucum onunla evlenir· 
se bu halin devam edip etmiyeceği 
bilinemez. İzdivaçtan sonra bir evli 
kadın olacak olan bugünkü genç 
kız kendisinden evvelki kadının ço
cuğunu da kıskanabilmesi ihtimali 
vardır. 

Bunlar lSyle ince ruh meseleleri
Ciir ki görülmesi kolay fakat evvel • 
den tahmin edilmesi güçtür. 

TBYZ• 

IKADDNI 
Ergenlik ve 

tedavisi çareleri 

'l:rgenllk her yaşta görülebilir. Fakat 
daha ziyade gençlere musallattır. Beyaz 
veya kırmızı bir sivilcenin ortasında si
yah bir benek Cibi göze çarpar. Bu liiyah · 
noktayı ııkmız, içinden bazan siyah, ba
zan beyaz kurda benzer ufacık bir ıey 
çıkar. Cildin kadın i\izelliğlnin yarısını 
teşkil ettiğine bakılınca bu küçücük ıi
vilcelerin ehemmiyetsiz olmakla beraber 
insanı pek çok üzmesine hak vermek lii
zundır. 

Bereket ergenliğin tedavisi yok değil
dir. 

1 Son Postanın büyüh gençlik anketi 

"Hayattaki engellere 
ancak kuvvetli bir irade 

galebe çalabilir,, 
istiklal lisesini bu sene bitir_ -·- ayat.a kanşacak 

olan gençler fikirlerini söylüyorlar 

l. İlk iş hazım cihazını düzeltmek ol- lıtikl4l lisesintn talebeleri bir ıpor bayramm<ıa.. 
malıdır. Çünkü: Bozuk düzen bir hazım Birkaç gün evvel başladığım mekteb- pyabllınesJ, iktısadl dUl'\llL~ ıo..un la 

ergenliği arttırır. liler anketine devam etmek tıraatını an- temele dayanmasına bağlıdır. içine 
2. Ergenliğe bazan kötü tuvalet mal- cak dün bulabildim. Birbirini kovalıyan ceğim yeni hayatın çetin olacalı m 

ıemesi de ıebeb olur. MeselA: İyi cinsten hAdiselerden ba§ alıp ta &0rabilditim ıu- ' kak, fakat ben de onunla çarpıpcak 
olınıyan kokulu sabunlar, kireçli su, fe- allere, İstiklal lisesi son sınıf talebeleri- kilde hazırlanmıı bulunuyorum. 
na pudra, krem vesaire ... Bunların zarar- nin verdikleri ıayanı dikkat cevablan a- Bence hayatta muvaffak olmak, ba 
lanndan sıynlmak mümkün ve kolaydır. pğıya koyuyorum: tın çıkaracağı bütün minileri de 

Sabahlan yüzünüzü yıkamak için kul- 374 Rıfat: yenmek demektir. 
!anılan sabun en iyi cinsten olmalıdır ve - Hangi mesleği ve niçin 1eçeceğiml 1. Süheyl: 
haftada fiç kereden fazla sabunlanma- soruyorsunuz. Bence bugün, ferd yok, ce- - İktısadcı olacağım. Çünkü h~ 
malısınız. miyet var. Ben de, içinde bulunduğum dadım, hem cemiyetin ihtiyaçları, b6 

Diğer günler su sabun yerine gül suyu cemiyetin menfaatlerini temin eden bir olmamı istiyor. 
ile sı1inmelidir. Zamanı gelince cPcy- meslek seçmek istiyorum. Atılacağımız hayat, f(ibhesiz, timdi 
gaınber çiçeği> ni kaynar suya atarak a- Hayri Yöney: çlnde bulunduğumuz hayattan farklı 
lınan suyu süzmeli, gül suyu yerine kul- - Maden mühendisi olacağım. Gayem, Fakat burada edindiğimiz bilgilerden 
lanmalıdır. memleketimin topraklarındaki gizli de- tifade etmesini bildiğimiz ve bece 

Alman papatyesinin ayni şekilde alın- fineleri arayıp bulmak. Çünkü memle- miz takdirde, içine karışacağımız h 
mıı suyu da pek iyidir. ketim, aanayiin inkişafına hizmet ıaye- ta, bugün içinden ayrılacalmm ha 

3. Şu mahlulü arasıra pamukla sürün- sile çalışacak fen adamlarını bekliyor. kadar neş'eli olacaktır. 
melidir: İçine gireceğim yeni hayatı nasıl ta- Hayatta muvaffakıyet telikklme 

Bikarbonat dö sud 10 gram. savvur ettiğimi soruyorsunuz. lince, bence, eline aldığı ifl bapran 
Büyük bir bardak su. Bence hayat bizi, yeni yürUmeye alı- ıan, muvaffak olınuı sayılır. 
Karbonat evlerde dalma kullanılan bir pn yavrusunu destekliyen bir ana ıef- 343 A. Bedevi: 

madde olduğu için mahlQlü kendiniz ya- katile karşılıyacak. - Hayatta hangi meslell 
pabilirslniz. Yüzünüze sürdükten sonra Hayatta muvaffaklyeti nasıl tellkkl et- ıimdiden söyliyemem. Zira, kader bit 
kendi halinde kurumaya bırakırsını?q BU- tfğime gelince, bence, çalışan, öğrenen ve rlh gibidir. Bqladıjı yerde kalır, ve 
tün gece de temizlemeden yatar51nız. ortaya çalışıp öğrendiğini isbat edebile- tiği yerde baf]ar. Gerçi, bu vecizede 

4. Yüzlerinde ergenlik olanlar ya~lı cek bir eser koyabilen insan muvaffak nakuz vardır. Fakat hakikate uyan 
krem ya pek seyrek, yahud hiç kullan- olmuş sayılır. fazladır. İçine girecelfm hayat beni 
marnalıdırlar. Çünkü: Ergenlik yağlı Cemal Sel: ııl karşılarsa ka1'fllasın, ben hayatın 
clldlerde olur. Yağlı krem ise cildin ya- _Makine mühendisi olacafım. Çünkü mücadele olduğunu bilenlerdenim. 
fını arttırır. memleketimiz hergiln biraz daha fazla cadcle eden yenilmez. 

Her ltaJrn bilmelidir: 

Sobaları nasıl muhafaza 
etmeli? 

eııdüstrlle§Illektedir. İçine girecelim ye- Hayatta muvaffakıyet bahsine 
n1 hayatı nasıl tasavvur ettiğlmi soru- bence, hayptta bir gaye sahibi olaD, 
yorsunuz. Bence o, vAdkar bir rlyaklrdır. gayesine erişmek için harcadılı en 
İçinde y~ad~ı cemiyete yanyan, bir nin mahsulünü alabilen insan muv 
feY öğrenen, bir ıey öğreten ve bir teY olmu~ sayılır. 

Sobaları kaldırma zamanı geldi. Gele- yapabilen adam, hayatta muvaffak ol- Turgud Abbn: 
cek kışa kadar yeni ve temiz kalmaları mu§ insandır. - Cemiyetin, menfi birer dama• 
için kaldırırken bazı hazırlıklar yapmak Halim Yağcıoğlu: mahkUın etmekte acul davrandılı 
lizı.m. - Seçeceğim mesleğin cemiyet hayatı dalı unsurlan cemiyete :tazandırmaW 

Antrasit ve kok sobalarının içleri iyice ile çok yakından alakadar olmasını uti- hakikatin zaferini temin etmek için 
boşaltılır. Tozları süpürüliil'. Son.Ta is- yorum: Doktorluk, roman muharrirlilt, kat olmak istiyorum. 
pirtoya batırılmış bir bezle demir aksa- muallimlik gibi... Hayatın beni: 
mı silinir. Mika da ateşten parlaklığını İçine gireceğim yeni hayatın beni na- c- Hoş geldiniz!• diye mültefit 
ve şeffafiyetinl kaybetmiştir. Amoniaklı ııl kar§Ilıyacağını bilmiyorum. eda ile karşılamıyacalı tabildir ve 
soğuk suda ıslatılan bir yünlü parçasile Hayata her yeni atılacak genç gibi, ben hiç şUbhe yok ki, hayatın çetin ve 
silinirse yepyeni olur. de hayatı ıpklı, ne§'eli bir llem olarak kül şartları, idealimi hayal sukutuna 
Dış tarafının madent kısımları kuru tasavvur ediyorum. vlrmek lstiyecektir. Fakat ben, büiM 

bezle iyice oğulduktan sonra bir pamuk Üçüncü ıualinize gelince, bence hayat- engellere sadece kuvvetli bir 
parçasile biraz zeytinyağlanır. Sonra bü- ta muvaffakiyetin manası, cemiyete fay- galib gelebileceğine bnilm. 
tiln soba temiz bir beze sarılıp, rütubet- dalı bir if, veya bir eser yaratmıı ol- Bence hayatta muvaffaldyetfn 
siz bir yerde saklanır. Bez yerine gazete maktır. beni yetiştiren cemiyete brp mandl 
klğıdı da kullanılabilir. Yeter ki üstü a- Samim Yiicedere: maddeten borçlu blmamaJrhlJDMbr • 
çık kalmasın. - İktısadcı olacağım. Bir milletin ya- BeHtn Tı 

1 iki ahbab çavuşlar: 
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Güneş Muhafızgücünü 
3 - 2 mağlôb etti 

Förıt Viyena, Perayı 5 - O yendi, Galatasaray altı 
klüp muhtelitile berabere kaldı 

SON POSTA Sayfa 7 

" 

Tekirdağlı Hüseyin müıabakanın 29 uncu dakika.nnda Kara Aliyi ıu,ıa yennken 

Tekirdağlı Kara Aliyi yendi 
Güreş çok heyecanlı ve çetin oldu. Müsabakadan sonra 
ağlıyan Kara Ali, tekrar köyüne döneceğini söyledi 

Dün Taksim ıtadyomunda mevsimin 
ilk serbest güreşleri sekiz bini tecavüz e
den muazzam bir kalabalık öründe yapıl-

Gcılataıanıy - Altı klüb muJıtcliti maçından bir intı.ba.. dı. Ve haftalardanberi dedikodusu yapı-
Ankara, M (Telefonla) - Şehrimizde beşinci golü attı. Ve maç bu şekilde 5-0 lan Kara Ali - Tekirdağlı Hüseyin çar

butunan Güneı takımı ikinci karşılaşma- Viyannlılarm üstünlüğü ile bitti. pı§lllası vuku buldu. Türkiye başpehliva
llnı. bugün Muhafızgücll ile yaptı. Dünkü Först Viyenanın Türkiye bilançosu üç nı bu müsabakayı 29 uncu dP..kikada ka
~Çm neticeal ve günün pazar olması ma- gcılibiyct, üç mağlUbiyettir. 17 gol attı. zaıımağa muvaffak oldu. Bu müsabaka
Ça büyük bir meraklı küUesinin gelmesi- Dokuz gol yedi. nın tafsilatına geçmeden evvel bir iki 
!le sebcb olmu§tu. Güne§ takımı ufak bir Gnlntasanıy: 2 • Altılar ıımlıteliti: 2 noktaya temas etmek lazımdlr. 
değişiklikle sahaya çıktı. !stanbulun birinci küme takımlarından Evveli! ring sahanın ortasına ve top-

Oyuna eski Fenerbahçeli B. İbrahimin müteşekkil altılar muhteliti milli küme- rağm üstüne kurulmuştu ki bu seyir 
idaresinde ve Güne§lilerin akınile başlan- den çıkarılan Fenerbahçenin yerine Ga- noktasından çok hatalı bir hareketti. Sa
dı. Güneşin bu hücumunu Muhafız mü- latastırayla karşılaştı. San kırmızılılar niyen ring, iki parmak kumun üzerine ge
dafası kolaylıkla kesti ve mukabil akma mağlub da olsalar gene üç puvanı alıyor- rilen bir yelken bezinden ibaret ve çok 
Reçtı. lardı. Onun için gevşek bir oyun tuttur- sertti. Bu da pehlivanların kat'iyen köp-

Bugün iiizel oynıyan Muhafız takımı .dular. Halbuki kırmızı beyaz formalı rü kuramamaları neticesini doğurmuştu. 
OyUnu kendi lehine çevirerek Güneş nısıf muhtelit galibiyeti kazanmak için uğraş- Nitekim bu vaziyet, Kara Alinin yenil
&ahasına yerleşti. Bu sırada topu geriler- tı ve eline geçen fırsatlardan da istifade mesinde çok mühim bir amil olmuştur. 
den kapan Melih topu ortaladı, bunu kes- etti. Tenk.id edilecek ikinci nokta, orta yere 
:ınfye muvaffak olamıyan Muhafız mü- 30 uncu dakikada Necdet topu çizgi ke- rastgele adamların alınması ve gazeteci
dafaasından topu yakabyan Niyazi Re- narında çevirdi. Bülende verdi. O da önü lere ayrılan yerlerin başkaları tarafındnn 
bilye gönderdi. Rebü çok mütercddid o- çık olan Nuriye geçirdi. Fakat Nuri topu fuzuli olarak işgal edilmesidir ki bu da 
lan Muhafız kalesinin vaziyetinden isti- avuta kaçırdı. 37 nci dakika ..• Reşad to- organizasyon işlerinin fena idare edi.ıdtği-
fade ederek beşinci dakikada .takımının ne delildir. Ne ise müsabakalara geçelim: 
ilk golünü hafif bir vuruşla yakından at- İlk müsabakayı berınutad iki küçük 
tı. kardeş yaptılar. Güre~ merakl:lannın ge-

Hak:im oynamasına rağmen gol yiyen çen senedenberi çok iyi tamchğı bu kü-
lwıtıhafız takımı bu golden sonra hızlı a- çükler, gene canlı hareketleri ile bol bol 
kınıara ba§Iadı. Fakat muhacimlerinin alkış topladılar. 
lı:aıe önlerindeki beceriksizlikleri fırsat- Adapazarlı Ser\'et • Gostivarlı Hurşid 
1-rın kaçmasına sebeb oluyordu. Küçüklerden sonra ilk müsRLakayı A-
lı: 27 nci dakika, Güneı aleyhine olan bir dapazarlı Servetle Gostivarlı Hur~id yap-

0rnerde kale önünde Faruğun hatasın- tılar. Müsabaka onar dakikadan iki dev-
dan Penaltı oldu. Muhabzlı Saffet bunu re olarak tesbit edilmişti. Rakibine daha 
IOle tahvil etti. Bu ıolden harekete ge- hlkim olduğunu daha ilk daki~alarda bel-
: Güneşliler birçok :fırsatları kaçırdı- ll eden Servet, 17 nci dakikada tuşla salib 

· Devre 1-1 bitti. geldi. 
balkinci devrede Güneı ağır basmıya Bunu mUteakib yapılan Mehmcd - Ali 
ır.. §ladı. 11 mel dakikada Ömer ikinci go- Ahmed müsabakasını da 2 d-akika 30 sa-
" attı. Muhafızlılann bir hücumunda Rı- niyede Mehıned kazandı. 

: güzel bir fırsattan J.ltifade ederek ikin- , _.r Bandırmalı Nazmi • Gostivarlı Harun 
t...t°.!_ü attı. Bundan sonra gerek Muhafız Sıra, günün mühim maçlarına geliyor-
ftr 'Ulll ve gerekse Güneı takımı birçok Först Viyena-Pera maçmdan bir görünü~ du. Bandırmalı Nazmi ile Gostivarlı Ha
d Ballar kaçırdılar. Oyunun bitmesine bir pa çıktı. iska geçti. Dani§ yakaladı. Hny- runun karşılaşacakları ilan edilince her
~ltıka kala yapılan bir Güneş hücumun- dara verdi. Haydar Şahaba verdi. o da kesin gözü ortaya çıkan henüz 18 yaşın
ı 

1 
lfellh takım.mm Qçüncü ve galibiyet Mustafaya geçirdi. Sacid çıktı. Şüt .. gol... dak.i müstakbel Türkiye ağır siklet şam-

3.~ ünn attı ve oyun bu mretle Güneşin Böylece birinci devre 1-0 muhtelitin lehi- piyonuna dikildi. Nazmi, yüzünden ço-
galebesile neticelendi. ne bitti. cukluğu akmakla beraber, fevkalade gü-

Först Vlşena: 1 - Pera: O İkinci devı·cye şevkle başlandı. 9 uncu zel ve adali vücudü ve kollarından Iışkı-
l>ü dakikada Saia yanlış bir çıkış yaptı. Meh- racak gibi görünen kuvvetile bu sıfata 

l• n, Taksim stadında güre§ müsabaka- hakikaten layık oldu"" ... nu isb:ıt edı"yordu. 
~rı y ılmad mcd bundan istifade ederek beraberlik 6 .. ?• il ap an evvel Först Viyena, Pe- Harun rok kuvvetli ve pickln bir pch-

e o dı 5-0 alib eli golünü attı. Galatasaray hakim. Fakat a- :ıı ~ 
,,, yna ve i · gel · · 25 d livan olduğu halde Nazmi, C"•rendiğ"ı az 
"Örst vı ··k 1 bir kınlar şuursuz oluyor. inci akikada ts \._ yena mu emme oyun çı- teknik, fakat haiz oldu.lh· büyük kuvve-

~rdı D ~·-· v· hl h Haydar Sacidi gafil avladı ve ikinci golü 6"' -
~'itiz· ~01S1 wı"' ıyana ara ayret ettik. ottı. tile beşinci dakikada galib geldi. 
~ ıunde altı oyun çıkaran bu takım 43 ünucü dakikada Bülend ortaladı. Bu çocuğun muntazam çalı§hrıldığı 
1) .. \. oldu da böyle düzgün bir maç yaptı. M h d ·· tt G takdır" de ür do""rt sene ıronra Ju··nyanın en ""IL1a ilk dakika e me kalecinin üstune topu a ı. eri :ıı D ,1 

Beki . larda Perayı kıstırdılar. l H k l kt V kuvveill ağır sikletlerl arasında yer ala-
'-"" 2nıct dakikada sol taraftan bir akın- ge en topu aşim 8 eye so u. e maç 
~ rera ~-ı 2-2 berabere bitti. 
le b ... esine indiler. Kadler güzel pla-

tr fÜtle birinci golü attı. , Galatasarny: Sacid • Reşad, Salim - Mu- r 
\riyan lı1 . sa, Mustafa, Halil - Necdet, Mehmed, Bu-

Oen a ar Perayı allak bullak edıyor. lend, Haşim, Nuri. 
t1 e aoı lç Kadler 2~ inci dakikada ikin- Altılar mulıteliti: Safa (Beykoz) - Ru
tı. ;;u bir dakika sonra da Oçüncü golü at- hi (Sül<'yrnaniye) . Nihad (Beykoz) • 8 
.. raJt. arada hakem sahanın kenarına ko- Mehmed (Beykoz). Kemal (Beykoz) • 
diy · «Yahu, saatim birdenbire durdu!> Turhan (Beykoz) . Hüseyin (Vefa). Şahab 
1oıı: bağırdı. Bir müddet beklendikten (Beykoz) . Haydar (Topkapı). Daniş (Sü-
"trn a bir yenı saat bulundu ve oyuna de- lcymaniye) . ~ 
İkin edildi Birinci devre 3-0 bitti. Hakem: Ahmed Adem. 

l'etı et devreye Peralılar büyük bir gay- Bcşih-iaş: 3 - Altılnr muhteJiti: 1 
Cfın eh başladılar. Birinci devrede muha- Halk Beşiktaşın da maçını seyretmek 
ltober~ttına geçen Vla.stardi yerine geçti. için ilan edilen saatte stadyoma gelmiş, 
~a:rnb· 0 muhacim oynuyordu. Bugiin dakikalar geciyor, yarım saat oldu, fakat 
~tı ıno ve Angelidls bozuk bir oyun çı- oı tadn bir şey yok. Şerefi tribünlerde do
hlkJYorlar. Az sonra Viyanalılar tekrar laşırkcn görüyoruz. Çırağan sarayının 

25 ~iyeu elde ettiler. yıkık duvarı kenarında idare heyeti aza-
'1an ıncı dakikada Fişerden guzel bir pas sının daima maçları seyrettiği sahayı kuş 
tQ sol açık yakından bir şiltle dördün- bakışı gören yerde üç dört kişi konu§Uyor. 

Himmet, Mül4yim, Tekirdağlı ve Kara AH 
evv~l yanyana 

pehlivanla,. müsabakadan 

cağı muhakkaktır. Nazmi amatör olarak r-------------· 
yetiştirilecektir. 

Bundan sonra kuvvetli başaltı pehli
vanlarımızdan Karamürselli Ahmed or-

Estongada yapılan 
Güreş müsabakası 

taya çıkarak fehrimize gelen pro!esyonel Tallln u (Sureti mahsusad:ı ~dtn ar· 
Bulgar pehlivanlarına meydan okudu. bclqımwlan) - Anupa serbest gürq 
Kendilerini sahaya davet etti. Fakat ıe- müsabakaları bqladı. Küçük Hiisryln İs· 
len olmadı. ftÇUye, Yapr Letonyalıya, Yusuf Aslan 

Este~a ıs er c1aldkac1a yenildiler. Sa-
Başpehlivanlar çıkıyor im, Polon1ahyı on l>lr dakikada yrnaı. 

Nihayet, sıra günün bfiyülr maçlarına Ömer Besim 
gelmişti. Tekirdağlı Hüseyin, Kara All, ı----------_;;~~:;;.:,:.~-· 
Müiayim ve Himmet pehlivanlar alkıt- kim oldufu vehleten anlaşılan Mülfıyime 
lar arasında ıahaya çıktılar. Bu sırada karşı Karamürselli Ahmed cesaretle kar
resimler alındı. Sinemalar çekildi. Ve, f1 koydu. Bu 17 nci dakikaya kadar böyle 
davul, zurna ve dümbelekten mürekkeb .sürdükten sonra Karamürselli Ahmed 
bir sıaz heyeti başpehlivan havasını çal- pes etti. 
mağn ve pehlivanlar peşrev yapmaja gi- Kara Ali - Tekirdağlı Hüseyin 
riştiler. 

Bu merasinı, eski güre§ an'anelerinin 
muhafaza edilmesi bakımından çok güzel 
bir jestti. Bu da bittikten ıonra sıra gü
reşlere geldi. 

HimmeUe Mülayim sahada yalnız kal
dıkları bir sırada Himmetin birdenbire 
hakem heyetine doğru ilerledlği görüldü. 
Cereyan eden konupnalardan sonra sa
banın spiker'i, Himmetin §imdiye kadar 
hep amatör olarak güreıtiğini ve yeniden 
bir klübde amatör güreşlere başlıyacağı
nı, bu itibarla profesyonel olmaktan vaz
geçtiğini bildirdi. 

Bu karar halkın protestolarlle karıılan
masına rağmen değipnedi. Ve Milliyimln 
kar§lsına Karamürselli Ahmed çıkb. 

Mülayimle, Karamürselli arasındaki 
maç hareketsiz oldu. Rakibine daha hi-

Nihayet sıra, günün büyük maçına gel
mişti. Kara Ali ile Hüseyin, hnlkın su
rekli alkışları arasında ortaya geldiler. 
Tekirdağlının nisbeten sakin, fakat Kara 
Alinin ook heyecanlı olduğu görülüyor
du. Herkeı iki senedenberi hiç güreş tut· 
tnıyan eski Türkiye başpehlivanının id· 
manı üstünde ve en iyi formunda olon 
Tekirdağlıya karfl ne yapacağını mcrcık 
ediyordu. 

Doğrusunu ıöylemek Jazım gelirse, Ks· 
ra Alinin bu güreşi bu şerait altında ka
bul etmeil, kendi hesabına hir hayli fe
daklrlıktı. Eğer eski Türkiye başpehliva
nı bu müsabakadan evvel bir iki maç 
yapsa, idmanını, bilhassa nefesini biraz 
daha kuvveUendirıeydi Tekirdağlı için 
bu galebe hiç de böyle kolay olmıyacaktı. 
Nitekim Kara Alinin bu yaz mevsimi so
nunda Tekirdağlı ile yapacağı intikam 
maçı, bu hakikati isbat edecektir. 

Gelelim maçın tafıilltına.. müsabaka 
115 er dakikadan üç devre ve tuş müddetl 
de üç aaniyt olarak tesbit edUmişU . 

Müsabaka başlar başlamaz, Kara Ali, 
f evkalAde bir çeviklik ve canlılıkla işe 
ba§ladı. Bir dakika sonra Tekirdağlıyı al
tına alınıf bulunuyordu. Fakat Tekirdağ-
lı Hüseyin buna enfes bir köprü ile mu
kabele etti ve Kara Ali ile yerlerini de .. 
li§tirmff oldu. Güre§in böyle canlı bir 
surette bqlaması, umumt he) ecanı bir 
anda en üstün noktaya kadar çıkardı. 

Herkes Teldrdağlının Kara Aliyi nasıl 

çevireceğini seyretmeğe hazırlanırk(n 

Kara Alinin bir çevik hareketini göru) -

goJu yaptL 41 incl dakikada da Fişer fDcvamı 10 uncu sayfada) 'l'ckirdaDlı - Kcıra Alf '"4Ç'nd4n di~rr bir heyecanh safha 

ruz. Bir anda alttan sıyrılıycr ve Tckır
dağlı Hüseyini tekrar altına alıyor. 

(Devamı g uncu aayfada) 
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SAAT 

Yazan: 

Peteır Fabrizhm 

Trenlere, halkı balık istifi gibi doldur
mak belki kanunsuzdur, ama kimsenin 
aldırdığı yok. Zira millet, itişe, kakıp bir 
an evvel girmeğe çabalıyor. Sanırsınız ki 
arabalar, kauçuktan yapılmışllr. Halk 
içine bindikçe, genişliyor, senişliyor. 

Saatime baktım. Altıyı çeyrek geçiyor. 
Evet!.. İş adamlarının mağazalardan, ıi':
ketlerden çıktığı saat bu! .. Herkes evine 
aönüyor. 

Tünel o kadar kalabalıktı ki, saatimi 
cebime koymakta epeyce zorluk çektim. 

, Doğrudur, ben bir punduna getirip otur
muştum, ama bizim gibi oturanların da 
ayakta duranlardan hiç farkı yoktu, hani. 

* Yanımda oturan adam, gazetesini oku-
·yord u. Günlük hadiseler malum. Hepi
miz siyasi kesildik. bu zamanda. O da, 
gazetenin siyasi kısımlarını süzüyordu. 
Ben de hisseme düşen, son sayfadaki ilan
lara bakıyordum. İnsanlar böyledir, beş 
kuruş verip bir gazete alırlar. Sanki dün
yayı satın almışlar. Engin bir hodgam
lıkla gazeteyi yalnız kendileri okurlar. Ne 
olur, biz de Allahın kuluyuz. Şöyle yar1 
aç ta biz de gözlerimizi ışıklandıralım. 

İlanlarla başım hoş değildir. Onun için 
de, şöyle cakalı bir tavırla etrafunı süzü
yordum. Dönemeçlerde, herifin dirseği 

böğrümü delince, adam bir saniye olsun 
gözlerini gazetesinden ayırmaksını, her 
seferinde: 

- Pardon!.. u basıyordu. 
Bayağı bayağı sinirime dokunmaya 

baslamıştı. Adamın yüzünü; cani, kazık
tan kurtulmuş haydud suratına benzet
tim. Böyle kendi halinde, sessiz sadasız 
gazete okuyuşundan şübhelendim. Şu a
damdan gözlerimi ayırmıyayım, bakalım 
ne yapacak? .. diye düşündüm. 
· Ve birden, sakın yankesici olmasın! .. 
dedim kendi kendime.. öyle ya, yankesi
ci olmasaydı bu hıncahınç dolu v~gonda 
ne işi vardı?. 

Etrafındakilerle neden hiç alakadar dt>
ğilmiş gibi davranıyor, hele hele .. neden 
bu kadar masum rolü oynıyarak, hep ga
zetcsilc meşgulmuş gibi görünüyordu? .. 

Bu adam bal gibi yankesici idi. Kendi
mizi kollamak gerektl 

Hemen cüzdanımı yokladım. Allaha 
şükür ki yerli yerinde idl Sıcacık köşe
sinde duruyordu. Keyi!li keyifli gülilm
sedim: 

- Yamanım be! .. İlkönce orayı akıl 
ettim! .. diye kendi kendimi tebrik ettim. 

Fakat bu tebrikte biraz acele davran
mıstım. Zira öbür cebleriml araştmnca, 
saatimin yerinde yeller estiğini anladım. 

da sessizce bir te,ekldlr, ve takdir hissi 
yolladım. Zira saatimin tam 12 İngiliz li
rası değerinde olduğunu hatırlatmıştı ba-
na ... 

Karar verdim. Gözlerimi herifin par
makl{lrından ayırmıyacak, her hareketini 
gözliyecek, ondan sonra onu polise vere
cektim. Bununla beraber, bu vaziyetten 
yilzde yüz emin değildim. Adamın yan
kesici olduğunu kesenkes mey.dana çıkar
malı, öyle tevkif ettirmeliydim. Bu niyet
le yeleğimi aşağı dolru çekerek düzelt
tim. 
Yanımda oturan adam gazetPsini oku

yordu. 
Adama hayret, ııpta etmemek imkAn

sızdı. Zira, cebinde sıcağı sıcağına aşırdı
ğı bir saat olduğu halde, hiç istifini boz
madan Çin ahvalini, siyasi kargaşahkla
n habire okuyor, okuyordu. 

Birden tünel durdu. Adam, gazetesin· 
den ba§ını kaldırdı, ayağa fırladı ve hız
la arabadan dışarıya çıktı. 

- Kerata! .. diye düşündüm. Kaçmak 
istiyor .. ve ben de kalktım, arada şöyle 
bir mesafe bırak.arak adamı takibe ko
yuldum. 

* Herü, sık sık arkasına bakarak, köşe 

başlarına sinerek, hep sapa sokaklara sa
parak, mahiyetini, cibilliyetini ortaya 
koydu. Kapkara, karııık hüviyetini tabak 
gibi önüme koydu. Bu kulunuz da, öyle 
hamhalat hışırlardan değilim. Avlanma
nın, takib etmenin daniskasını bilirim. 

Bir saatçinin önünde durdu. 
- Vay, niyeti aliniz bu, demek?.. Sa

ate fiat biçtirip okutmak istiyorsunuz ha!.. 
diye mırıldandım. Hafiyelik rolüne o ka
dar kendimi koyuvermişim ki, bir de ne 
göreyim, mesafe filan ortadan kalkmış, 
herifin ense kökünde bitmemiş miyim'? .. 
Ben de ayni dükkanın önünde değil mi
yim! .. 

Oldu olacak. kırıldı nacak! ... 
Hiçbir şeyden yılmıyan, kat'i bir eda 

ile: 
- Saatimi geri veriniz!.. dedim. 
Herif, müdhiş sur~tte hayret eder gibi 

göründü. Ben saatimi istemekte ısrar e
dip, ayak direyince şamataya başladı. İşi 
gürültüye getirmeğe kalkıştı. Fakat gli
rültüye pabuç bırakan kim? .. Adamın su
ratına karşı dobra dobra: 

- Benim 12 İngiliz lirası kıymetindeki 
altın saatimi aşıran aensin, çıkar baka
-hm? .. diye haykırdım. 

Nakleden: 
İbrahim Boyl 

9 nisan tarihli bilmecemizde kaza
dur. Zira, bütün yolculuk esnasında vira nanlan aşağıya yazıyoruz. İstanbulda 
gazetesini okumaktan ba§ka bir ıey yap- bulunan talihli küçük ok~yuc~a~.~ı
madı .. hem... ' zın pazartesi, perşembe gunlen ogle-

Dedim, serf bir hareketle eliıni adamın den sonra hediyelerini bizzat idareha
sağ cebine daldırdım ve muzaffer bir ta- nemizden almaları lA.zımdır. Taşra o
vırla, saatimi çıkardım. kuyuculanmızın hediyeleri posta ile 

Herif büsbütün şaşırmıı gibi davrandı, adreslerine gönderilir. 
fakat polis vazifesini yaptı. İkimizi de Bir kol saati 
posta ederek karakola götürdü.. HaJdarpap. erkek ııseaı ııo den ııı MUI· * tara. 

Tayin ettiği günde nahiye hlklminiıı MUHTIBA DEFTERİ 
karşısına çıktık. Hakiın bana ısordu. (Son Posta hatıralı) 

- Saatinizi umumiyetle hangi cebiniz- Esldfehlr kolordu eczacı baıısı ka:ymakam 
de taşırsınız?.. Cabir kızı Dilet, Fatih oeıenbevt ortamekteb 

- Yeleğimin saj cebindet fakat h!di- 3/D den 133 Mehmed, zonltJ}dalc Nanııkke-
- .. k t' · :ı bine koymu-=ı- mal lllı: okulu ıuııt t de 180 numaralı MO.bee-

se eun~, ce_ e ınıın so oe • -s cel, Silvan llkolrulu sınıf 5 talebesinden 205 
tum. Zınciri kopmuştu. Yaptırmaya ver- numaralı Nejad Bavcı, İstanbul kız llsesi ll/D 
miştim de. de 210 Nimet Pakkan, İstanbul Tepebaıı At-

- Tünel çok kalabalık mıydı?. lama ıolı:ak 8 de Cemal Atahan. 
- Müdh~, balık istifi gibL İnsan kı- MÜREKKEBLİ KALEM 

mıldıyamıyordu bile. (Son Posta hatıralı). 

- Saatinize, kaçta baktınız? İstanbul ü tıncQ ilk okul sınıf 5/A da 134 

6 15 d Nermin, Artova kültür memuru e11le mal~ 
- • e. Seyidköyü. okulunda Gültekin Birol, istanbul 

muru Nafiz otlu Necatı, istanbul Beyoll• 
29 uncu llk okul BUUf ' de Co§kun, istanbul 
Be§fktaı NüzheUye caddesi No. 517 de Faru-. 

AYNA 
CSon Posta hatıralı) 

İstanbul Ayasofya soğukçeşme yokuıu No. 
6 de Naciye Engül, istanbul Kumkapı orta 
okulundan 161 Nezih Sağlam, İstanbul Ka
dtrga 61 inci ilk okul sırur 4 de 147 Ayten. 
İstanbul Hayrt71 llsest aınıf 2/0 de Mehmt4 
Atıcı. 

KİTAB 
Afyon deYlet demtryollan hareket b&IDlll"' 

fett1'1 Zeki Demirel km Fetanet, Anka~ 
Emniyet Umum Müdtırltılü emniyet A.nı1l'I 
Avni Stımerotıu Haldk, İatanbul Xumkapl 
orta okulu 2/ A da 576 Babrt, İstanbul küçB 
Ayasotya Kaleci sokak Necatı Solmu, İstan-
bul Nlşantaı Haeım.ansur sokak 88 numar.
da Tevfı.t, İstanbul Ca~aloğlu erkek ort& o
kul f6 Hikmet, Niksar Albayrat olrulu sınıf 
3 de 164 numaralı Mediha, Çaroamba M~ 
kez okulu sınır 5 de 53 numaralı Ö'mld Kar
daı. İatanbul Beyazıd Demiröz apartınıaal 
No. 13 de Saniye Ertürk, Payaıı gtıınrült m.,.. 
murlarından Esad kızı Suna, Erzurum Cuı:ll"' 

hurlyet eczanesi Güzide Gökçek. 

KART - Sop.ra ne yaptınız?. Hayriye lisesi sınıf 5 de 2M Hllml Gtır.so7, Bi-
- Biraz evvel dediğim gibi, ceketimin ga dava vekili Hldayet oflu Haldun Öner, İs· istanbul Galatasara7 Yeniçarp Gtllba• 

sol cebine koydum. ta.nbul Fatih Haydar caddesi No. 911 da Hik- sokak No. 5 de Beraet, Mardin gümrük ta-
- Bu zat, sağınızda mı, yoksa solunuz- met Özdemir, İstanbul Ha7darpa1a lliıcal t/O buru satın alma komla70nu relal kızı Fa!l-

rlye, Bandırma Keresteci Sami Ball&m kJJll da mı oturuyordu?.. de 1425 Ziya Gökbora. İs 
Yüksel, tanbul erkek llses1 2/P' de 1599 Ek"' 

- Solumda .. böylelikle, elini kolayca DİŞ FIRÇASI rem, Kayseri Cumhuriyet okulu 2/0 de ııt 
cebime daldırabilecek bir vaziyette idi. (Son Posta hatıralı) Cenab Güner, Amasya Ye§Uırmat okulu ,... 
Kısa bir sessizlikten sonra hakim, şu Mardin inhisarlar idaresinde Zeki oflu Hak nıf 5 de 254 NeclA öz, İzmir Karantina NI" 

kararı bildirdi: kı Bilgen, İstanbul Vefa erkek Usesl 925 Er- co.tibey okulu sınıf 4/B de 480 Galib Altıor. 
c İcabı müzakere ve maznunun hüviye- cümend, İstanbul erkek llsesl 2/B d• 562 S. Ankara imar müdürlüğü başkfıtibi Belırl ~-

Atasayar, eski Foça ilk okulu talebesinden zı Emel, İstanbul Süleymaniye 7 1ncl ilk O"' 

ti tahkik edildikte, kendisinin, şimdiye 310 numaralı Sahabeddin Alçıtepe, Antalya kul sınıf s de 188 Hüseyin Çetiner, Burll 
kadar ayıb sayılacak bir ömür siirmedi- lise 4/B den 692 Bakıp. cumhuriyet caddesi 296 numarada All salt 
ği anlaşılmıştır. Maznun yankesicilik su- KOKULU SABUN Akgül, Ankara öncebecl Umut sokak No. • 
retile hayatını kazanmak mecburiyetinde de Enver Ergün, Çorlu bak.kal Ahmed KA.fll 

İstanbul erkek llsesi 1405 Halil Pakızat, 
kalmıyacak derecede zengin bulunmak- İstanbul Drağman Zülünll sokak No. 38 de kızı Nezahet, Adana birinci orta okulu sınıf 
tadır. Doğan, İstanbul kız llseslnden 1443 TürkAn, 2/ D de 288 numaralı İrfan, Samsun inönll 

Maznunun iddiası veçhile ve doktor İstanbul Pertevnlyal llsesl sınıf 2 de Azml ilk okulu sınıf 3 de 261 numaralı Ballhad'" 
özeı:, İstanbul Işık lisesi 4 de 1364- Mehmed. din, İstanbul Kumkapı Nişancası "No. 27 dl 

raporile de sabit olduğu üzere sağ eli ta- Hatice, Bala ilk okul sınıf 4 de 4.41 nuın•'" 
mamile felce uğramıştır. ALOMİNYOM BARDAK ralı Hüsnüye Erel, İzmir hastane cadd9" 

Binaenaleyh, hadise güni.i, hmcahınç (Son Posta hatıralı) 148 numarada İhsan, İstanbul 44 tınctt IJJ 
dolu olan vagonda, maznunun ileriye İstanbul Beyazıd Soğanajta mahalle.si Ca- okul 5/C de 298 Mehmed, Ankara Hacıdoğall 
doğru bir hareket yapmadan ve sol Plile, mi sokak 85 numarada Cemil, İstanbul mahallesi Taşdöşeme sokak 51 numarada N0-

44 üncü ilk okul sınıf ı de 425 numaralı üı- rlnnlsa, Konya inhisarlar başmlldllrU Tat"' 
daoıcının cebine elini sokmuş olmnsı va- ker, İstanbul birinci llk okul 6/B de 288 E- yar tızı LA.mla, Emed ilk oxwd 
rid olamaz. Zira, maznunun sol elilc ga- mine, İstanbul Cumhuriyet kız lisesi 275 sınıf 3 de 83 numaralı Ldtflye Salkol, Att
zetesini tuttuğu, davacının ik.rarlle dP an- Hüsnüye Güncan, İstanbul erkek lisesi l/C kara EWk ilk okulu sınıf 2 de 270 Nim,t 
şılmış bulunmaktadır. Binaenaleyh bü- de Nejad Altıok. Gökşen, Bandırma öğretmen Adlle kızı so .. 
tün bunlardan şu sona vararak diyoruz YUVARLAK DÜNYA KALEMTR~ na. Kayseri Cumhuriyet okulu sınıf 5/B d• 
ki: (Son Posta hatıralı) 149 Fatma Başka!, Kayseri mimar Binan O" 

Davacı, bakmak üzere çıkardığı saati- İstanbul Ed1rnelı:apı Yalhane çılcınaıı No. :~~u M~:d:~:6~~~:~r~~k~:h1~, !::: 
ni (kendi cebime koyuyorum zannHe) 11 de Kemal, İatanbul DaTUdpaıa orta oku- rada Esad, Adana blrlncl orta okulu aıo1' 

lu sınıf 3/A da 195 Feth1 Yılmaz. İstanbul -·-• 
yanlışlıkla maznunun cebine koymuştur. erkek llsesi l/A da 1828 Fallc Melek, istanbul 2/B de '8 numaralı Veysel Oüngör, ısı.-
Bundan ötürii, maznun suçlu değildir, Sfileymanlye Mehmedpaşa yokuşu 1'1 numa- Selim Taşa otıu Oğuz, Ödemi§ latu7on cad .. 
mahkeme masrafları da davacıdım alma- rada cemal, İstanbul Yeılltöy ıııc okulu ta.- de.si 88 numaralı evde Mehmed, İstanbul ef"' 

kt le besinden 14 Kemal. kek ltaesı 3/ A da 153 Muharrem, Kayseri il'" ca ır .. > 
Bu sabah, avukatımdan bir mektub al- BOYA KALEMİ se SjB de 907 numaralı Meliha, Adana cuıtı'" 

hurlyet llk okulu sınıf 2/ A da ı numarall 
dım. Mahkemeden yüzünün akile çıkan İstanbul erkek lisesi 1313 Hilmi, İstanbul İsmet, Malatya İnönü llk okulu sınıf 5 d~ 
zatın, aleyhime cHakaret, yalan yere is- 44 üncü ilk okul aınıf 5/A da 227 Aysel, iz- numaralı Hadi Bon~ık, Küçüle Yozıad 
nad-. davası açmış olduğunu yazıyordu. mir Bornova Atatürk caddesi No. 44 de Hay- okul sınıf 1 de 44 numaralı Mustafa, Fatill 

rünnlsa, Menıen yatı okulu sınıf 4ı de 165 ~n Acaba hapı yutacak mıyım, dersiniz?... 40 mcı Uk okul sınıf fı/A da 315 numal"I""" 
Yanımdaki zat daha hAIA gazetesini o

kuyordu. 
Dü~ünceli düşünceli gülümsedim. He

rif kolay kolay yakasını benden sıyıra
mıyacaktı. Bununla beraber eayet ustaca 
hareket etmiştl 

Ahali etrafımıza toplandı. Birbirlerinin 
üzerine abanarak meseleyi anlamak is
tiyenler oldu. Biz de bu kalabalığın or
tasında birbirimizle dalaşmaya koyul
duk. Bir polis, kalabalığı yararak yanıma 
geldi ve ifademi aldı. l 

- Bu zatı saatinizi alırken gördünüz 
mü? .. diye sordu. 

numaralı Yaşar Altındağ, Kumkapı orta o-
kulu 11ıı: de 93& Hamdi ııılı::lı. Muammer Hoşkal, Ankara Denizciler caddr' 

si Çakır apartınıanı 7 numarada Hartı' 
ALB'VM Berkan, Bllcctlı: istasyon ilk okulunda 28 JlO" 

(Son Posta hatıralı) maralı Sabahat Ersin, Gebze Hacıhalll ı:J 

YAR.l.NKİ NÜSHAMIZDA: 

Köye avdet 
Cevab verdim: Yazan: Peride Celal Ankara Devrim okulu sınıf BJB do 353 nu- hallesl z numarada Nevzad Kemal, Tekir 

Mesleğinin eri idi Herife bir yandan - Hayır ama.. muhakkak ki çalan o-
maralı Perihan, İstanbul kız 118es1 aınıf 8 de polliı memuru İbrahim Çileli oğlu özcan Ol" 
1060 Muzaffer, Çorum tapu tahrir posta me- leli. 

e == Son Posta'nm edebi romam: 51 

s: 
ı Ah, Şu Hayat! 

rar eline alıp Münirin suratına atarak ler, ne inciler hazırladım bir görsen! J Araba homurdanarak hareket edet" 
haykırdı: Ama bir şartla! Bir daha o züppenin ken cebinden çıkardığı küçük bir altı.O 

- Al mektubunu! Okumadun bile!... adını bile anmıyacaksın! kutunun kapağını açarak içindeki be .. 
Defol artık! Celile son bir gayretle kımıldayarak yaz tozdan bir tutam burnunun bir dl" 

Münir mektubu alarak cebine koy- Münirin yüzüne: liğine bir tutam da öbür deliğine tıktıtc' 
du: - Tu tu senin gibi sefilin suratına!! tan sonra derin bir iştiha ile genzi111 

- Madem ki evinde bir herif vardı Ne utanmaz mahluksun! Defol diyorum doğru çekti. Ve göğsünün bütün ku\f• 
_ da niçin karşıma geçip fıkırdıyordun? sana!.. vetile ağzından bir: 

' ---, Celile kulaklarını tıkayarak: nü mendille silerek: Şimdi gözleri keskin ve korkunç bft 
Celile: • - Yavaş g:ı küçü~ hanım! Ko~du- - Sen çıldırmış bir canavarsın! -diye - Son sözün bu ha?! -dedi- gelip a- parlaklıkla ışıldıyordu. 
- Ağzını topla terbiyesiz! - diye hay- gun adamın kim oldugunu sana goste- inledi- Ben senin kızın yerindeyim.. yaklanma kapanacaksın! Ömrün ol - Otomobil son sür'atle bir yoku.ŞW' 

kırdı - o mahalle çapkını değildir!. receğim! 'seni iyi kalbli, düşkünlere karşı mer- dukça ağlıyacaksın ama iş işden geç- kendini kapıp koyuverdi, bir iki boY' 
- Vay, küçük hanım! Ya, nedir? - Elinden geleni arkar.a koyma .. hametli bir insan zannetmiştim de sen- miş olacak! ladı. Tekrar bir yokuştan tırmandı flf 
- O, memleketin temiz bir e\•lıidıdır. - Cesaretin varsa, anneni hastane- den meded ununuştum .. meğerse. Bu sözleri söyledikten sonra bir ()... sarsılarak durdu. Uşağın yerinden fır 

Senin gibi canavarların ağzına ismi ye atıp içeri aldığın zamparanın adını Münir bir az yavaşlıyarak Celileye küz ğibi soluyarak merdivenlerden yu- lıyarak açtığı kapıdan Münir çı.ldL ~il" 
yakı~maz1 söyle b~kayıın. yaklaştı: varlana yuvarlana indi. Yukardakiler zünde tatmin edilmemiş bir hiddet "" 

- O züppeyi iki bacağından tutup, Bu soz baygın komşu kadını sarstı. - Gene de iyi bir insan olabilirim.. kapının şiddetle kapandığını ve otomo- hıncın kırışık izleri vardı. Soluk stY 
tavuk gibi ayırayım da memleketin te- Halsiz sesile: ,Bu senin elinde .. otomobil aşağıda bek- bilin bir canavar gibi homurdandığını luğa merdivenlerden saldırdı, geniş b~ 
mlz evladının mahiyetini gör! Niçin e- - Sus be adam! - diye Celilenin ye- ,liyor .. inadı bırak! Kallc benimle bera- duydular. medhale girdi Biraz yürüdü. Soldaki b 
vinde bir erkek olduğunu benden sak- rine cevab verdi - boyunca günaha gi- ber gel! .. Seni de etrafındakileri de ih- Celile son gayretini sarfettikten son- yük kapıdan çıkan iki kişi ile karşı k'f; 
ladın? riyorsun ... Siret bey namuslu bir ço- ya ederim.. gönül bu işte .. kendime söz ra dü.şüp kalmıştı ... Komşu inliyerek ba şıya geldiler. Bunlardan biri gen~ bel 

- Senin ne vazifen?.. cuktur, Celile hanımın küçükten ni- geçiremiyorum .. ayıp değil ya seni se- yılan genç kıza yaklaşrrken hasta ço· adamdı. Sağ tarafta yürüyeni görilJl ~ 
Komşu kadıncağız merdivenlerden şanlısı.. viyoruın. Rahat rahat geçen hayatını. cuk ağlıya ağlıya ablasının üstilne ka- irkildi ve bir selam verdi. SelAmıJll )it' 

sürünerek çıktı, fakat bir şey söyleme- - Siret bey mi? .. Kim bu hergele? seni gördükten sonra cehennem kesildi. pandı: lan geniş yüksek alnında kır saÇ , 
den son basamağa yığılıp kaldı. Hasta -Onu bütün komşular sever ... Koca . Baygın kadıncağız mırıldandı: - Ablacığım! Ablacığım! Korkma parlıyan, gözleri sükünetle gülüm~ df. 
çocuk oda kapısında .korkudan tıkan- bir Hakkın Sözü gazetesinin başı ayol!. - Allah Allah bir yaşıma daha gir- artık! Gitti.. lf.tti o .. bir daha gelmlye- yen orta yaşlı adam doktor Ma~~!,ı. 
tnış hıçkırıklarla titriyordu. Celile kur- Sen ne zannettin onu?. dim! LA.havle veli.kuvvet. cek! Dik ve mütenasip boyu biraz irkil tJJ' 
şun yemiş bir kaplan gibi Münire sal- Münir bir saniye düşündü ve bir kah- Münir komşu kadına döndü: * gibiydi. SelAm verdikten sonra ysfi c'r 
drrdı: kaha attı: - Su de şahid olun valide hamın.. Münir zangır zangır titriyerek ve bir da saygı ve sevinçle yürüyen gen,-

- Defol!. Defol buradan haydud!. Al - Hakkın Sözü gazete.sinin başı ha!? ,Celile razı olup bana varırsa onu bir ökilz gibi soluyarak otomobiline biner- çıktıkları odaya doğru yürümekte 01 

mektubunu! Getirip başına çalacaktım Şimdi anladım.. tam da hergelenin biri ,kraliçe yapacağım. - sonra Celileye ken kapıda kendisini bekllyen uşağına: selAmlaştığı adamı göstererek: r"İf 
zaten.. imiş ya... ,döndü- İnad etme güzelim.. yaptıkla- - Çabukl -dedi- ... müdüriyete çek- - Münir! -dedi- Şu meşhur de..,.. 

Hiddetten kuduran Münir kızı itti: Celile yarda aOrQnea mektubu tek· nnı unutacağım! .. Sana ne mücevher- tir. Müniı1 - Arkası ""r. 
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Kaptan bu vaziyet karşısında ne yapacağını bileır.edi. Göz1eri kendisinden _iki 
metre kadar uzakta ambarın tahta bölmesine çakılı bir çivide asılı duran mavzerıne 

takıldı. Bu düşman askerlerinin buraya nasıl girebildiklerini düşünmüyordu 

Sonra, karşısındaki bu korkunç sah- Sevincinden ne yapacağını şaşıran 
neyi değiştirmek ister gibi elini salladı. kaptan, derhal torpillerini hazırlamış 
Fakat motöründe uyurken, kendi rına- ve yaradana sığınıp avarya etmiştL 
Vatan sularında, her şeyden habersiz Torpiller, bu uyuyan Türk gemisine 
düşman eline düştüğünün farkında ol- çarpar çarpmaz patlamışlar ve gemi, 
ınıyan zavallı kaptanla ejlcr.mekten batmıştı. Batmıştı ama bu hareket de 
kendıni alamıyan K.rosbi adan.cağızın Boğaz muhafızlarının gözlerini açtır -
tam göğ::ıüne bir tekme daha ~avurdu: mış, ondan sonra tahtclbahirlerin bura-

- Haydi, kalk bakalım' Koca Türk! dan geçmeleri çok zorlaşmıştı. Bu, ba
Kaptan, bu vaziyet karşısmds ne ya- tan gemi, Osmanlı donanmasınm zırh

Pacağını bilemedi. Gözleri, kendisin- ltlarından Mes'udiye idi. Kaptan on
den ikı metre kadar uzal:ta, ambarın dan sonra Osmanlı distroyerlerinin ta
tahta bölmesine çakılı bi:- çivide asılı kibi ve Boğaz topçularının ateşi karş1-
duran mavzerine hazin b'r bak şla ta- sında zor beliı. Kumkaleyi bulm~, kuy
kıldı. Bu düşman askerlerinin buraya ruğunu kurtarmıştı. 
nasıl girdiklerini bile düsümr.eğe lü- Mes'udiyenin sahih bir kale vazife
ZUın görmeden, yediği iki tekmenin a- sile Çanakkale önlerinde durmasını 
cısı ve uyandırıldığı uykunun başına tavsiye eden Alman amirali cOzidom•a 
aıçra~an şuursuzluğu ile yerinden f:r- kurban edılişi işte böyle bir netice ''er
ladı. Dumendeki tayfanın salakca tes- rnişti. 
liın olmasına mukabil bir canlı cür'et Zavallı Mes'udiye, battıktan sonra, 
haınıe l tüfeğ ne doğru atıldı. Krosbi, karinesi su üstüne çıkmış, bunun için
h.iç bek mediği bu hare1~~t karşısmda de kamaralarında kalan zabitler de bu-
bir tek hareket yapabildi· Iunmuştu. İstanbuldan gelen dalgıçlar 

Tetikteki işaret parmağını oynattı. iki gün sonra bu karineyi delerek za-
Küçuk ve sefil, ambarnısı kamara- bitleri çıkarmışlar, Mehrned ve İsmail 

llın pis havasını üç tane tok gürültiı ismindeki yüzbaşılar baygın bir hal
larstı. Üç namludan birden fırhyan üç de hayata tekrar kavuşmuşlar~ fakat 
kurşun, onu cansız yere sermiştı. Hulusi isminde bir mülazim, havasız-

Haın talih, ona can vereceği bu snat- lıktan şehid olmuştu. Sonra, Boğazdan 
te bile yar olmamış, kapmak için atıl - geçmek istiyen Fransız Bernolli tah -
dığı silahının altında, ka"llar içerisin- telbahiri akıntılarla Boğaz dışına atıl
de yere yuvarlanmıştı. 0.ladakı tüfek mış; tekrar bir deneme yapan Fransız 
lesleri, öteki yatakta uyuyan diğer tay- Jül tahtclbahiri de Safirin akibetine 
tayı da yerinden sıçratrntf:. fakat. daha uğramış; mayn tarlalarına dalmış ve 
doğru urken çenesine inen hain bir tek patlattığı bir maynle birlikte berhava 
nıe zavallıyı yatağına sırtüstü sermiştı olmuştu. 

ateş ve ö1üm tehlikelerile dolu kıt'a 
aşılmış bulunuyordu. Fakat, gene bir iş 
yapmadan, hiç olmazsa bir harb sefine
sini, yahud ehemmiyetli bir nakliye 
gemisini batırmadan haber alınırsa ha
rekatının müşkülata uğrıyacağını dü -
şünüyor, Mes'udiye için imparatorluk 
tarafından Viktorya kros nişanını alan 
Halbrucka imtisalen o da biraz şöhret, 
biraz isim yapmak istiyordu. 

E. l 2 suyun altına çekilirken kafasın
da bir Osmanlı harb gemisini batırmak
tan başka bir düşüncenin hakim olma
dığı süvari, Marmara havzası ve umumi 
ahval hakkında malUmat edinmek üze
re esirleri sorguya çekmek için kama
rasına girdi. 

Kaptan Hil, bir kaç dakika sonra kar
şısına getirilen iki alaylı tayfa ile ko
n uşmağa çabalıyordu. 

Onlar; doğru dürü.st bir İstanbul şi
vesini bile beceremiyen iki Karadeniz 
kıyılı köylü gençleri idi. Dümen başın
da tutulan 22 yaşlarında Mustafa is
minde bir gençti. Diğeri İbrahim on
dan yaşlıydı. Fakat, baskın sırasında 
kaptanının yanıbaşında yatak içinde 
kurşunla öldürüldüğünü uyku sersemi 
gözlerle seyrettikten sonra müvazene
sini bozmuş, aklını oynatmıştı. Şimdi, 
Naşmitin karşısında korku ve dehşet 
ile hareketlerini bile şaşıran bu iki ge
mici, alık alık etraflarına bakıyorlar, 
ellerinde yağdanlıklar, istopi ywnak
larile kapının önünde biriken mürette
batı korku dolu gözlerle seyrediyorlar
dı. 

krosbi, hemen bu adamın göğsüne çök- Gerçi şimdi, yüzbaşı Naşınit için bu 
ll'lüş iki arkadaşının tüf ek lerinın teh- -= - - ==--===::::::.;::;;::..;:..:~--===i 
didi altında bir dak kada ellerini, yatak r 1 1 fi§ı ~ o-v (~ 1 

( Aarkası var) 

Çarşaflar le bağlamış ve gü'\ierteye çı- Bir Doktorun ~ ~ l!::::!I ~ 
karara)c tahtelbahire, öteki esir arka- G Ünlük Pazartesi 
daşlarının yanına indirn1•sti. Kaptan 
liaşmit, tüfek sesler ni du) unca bırden
bire korkmuş: 

- Eyvah, yoksa! 

Dıye kara kara şeyler ci!~ünmüştiı 
Fakat, bir iki dakika sonn1 yanlarm:ia 
elleri bağlı bir taı fa ile gü \·erteye çı
kan neferlerini ve önde y.1pmacık ha
l'eketıerle tıbkı bir soytarı gibi yüriı
Yen Krosbiyi görünce so•-rfiuşhı: 

- Ne oldu? Ne var Kro~hi? 
- Hiç kumandan! Sefinev~ zap•ettik1 

- O tüfek sesleıi ney.-t•? 
Krosbi, elile tuhaf bir ic:aret yaptı 
- Hepsi üç kişi idiler! Bır tanesi tü-

feğme sarılmak istedi. Llıyık olduğu 
Cet.ayı verdik. O kadar Y.umandan! 

ltaptan, hala motörün güvertesinde 
esas Vaziyetinde duran Krosbiye emir 
\>erdi: 

- Şimdi makkabları alm, ambara 
bıin! Gemin.in karinesinde üç delik aça
taksınız! Haydi, marş! 

- Başüstüne kumandan~m! 
lt 'l'ah~lbahirden çıkarılan ma~ka?l?n 
d !'t>sbı ile arkadaşı aldılar ve ıç:rısın
~ Pelengiderya kaptanının henuz so
d llla~ an cesedi bulunan ambara dal-
ılar Beş dakika sonra, açılan üç delik
~· fıskiyeden fışkırır gibi suların dol
dı 1Ya başladığı ambardan dışarı fırla

.1ar. Tahtelbahire girdiler. Islık çalar 
libi bir sesle motöre dolan sular ) avaş 
~a\'aş onu batırmağa, alçaltmağa baş

dı. Bir kaç dakika içerısinde :\farma-
~nın derinliklerine dalan motörden 
ıç bir iz hiç bir eser bile kalmamıştı. 
~e daha yarım saat evvel, Boğaz sırt
bı !1da. çarpışan bahadırlara un götür
.::ı~e gıden motör, şimdi kaptanmın.ce
,... ıle bırlikte batm1o;:

1 
kaybolup gıt -

-.1ışti. ..... 

,. ~aŞinıt ilk avının böylece yok edili
~ seyrederken kendinden bir kaç 

evveı Boğaza girmeğe, Marmaraya 
~ğa ve şimdi kendisinin atıldığı 
lV ,;ıacerayı başarmağa giden yüzbaşı 
~t · Halbruck kumandasında (B. 11 )i 
bı' ırlarnıştı. B. 1 l, torpil hatlarını geç
li ış; gizliden gizliye Çanakkale önler:: kadar gelmişti. Ve orada ilk defa 

11 ?'iskopuna •arpan şey; Boğaz suları
ik a Yaslanmış, baş ve kıçından demirli 
bı ı bacalı iri bir Türk harb gemisi ol -

Uştu. 

Hotlarında!I 

Güneşe 
Tahassür 
Kışın uzamıuıı haTalarm soğuk ve bil
hassa rutubeUI geçmesi bu son aylarda 
oldukça umumi rahatsızlıtı muclb ol-
muıtur. Nezleler birbirini takib etmiş, 
anjinler hiç eksik olmamJŞ, zatilrreeler 
de az çok görülmüştür. Bundan başka 

müzmin romatlmıası olanlar da "Ytlcudün 
muhtelit aksamında gündüz "Ye bllhaaaa 
geceleri ıztırablı aaaUer cec;irmeie baş
lamıştır. Omuz ve boyun tutulmaları, bel 
afl'ılan ve tututıutu diz ve mafsal ağrı
lan muhtelif teklllerde bir çoklarında 
görfilmüf ve el'an da devam etmekte bu
lunmuştur. 

Bir an evvel bol "Ye güzel ctınetın de
nmlı bir .surette hayatbah§ . fQalarına 
kavuşmak istiyoruz. Bol bir lfineş zlya
aının bütün bu anzaları lilJp ıüpürece
line ıübhe etmemek lhımdır. Devamlı 
ve bol bir güneş ziyasına hiçbir mikrob 
mukavemet edemez. Mlkroblann muka
vemetinin kırılması, rutubetin ortadan 
kalkması ne yukarıdanberl aaydığımız 

gripler, bronşlUer, anjinler ve romatiz
ma evcaı da sür'aUe ortadan kalkar. 
Uzun devamlı ve yorucu bir ;ışın yor
gunluklannı gidermek için fimdUik iste
diğimiz tek şey, güneştir. 

Cevab isteyen oka;rucularmunn JM)Sta 
pulıa yoliamalannı rica eclerk. Abl tak
dirde istekleri makabelesb lı:alabllir. 

r 
Nöbet el 

--, 
E-czaneler 
Bu gece nibetçl olan eczaneler ıunlar-
dır: 

İstanbul t'ihetindek.iier: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Ab
dülkadir), Beyazıdda: <Haydar), Sanıat
yada: CTeofllos), Emlnönünde: (Mehmed 
Kazını>, Eyiibde: (Blkmet Atlamaz>. Fe
nerde: CHllsaıneddln), Oehremlninde: 
(Hamdi), Şehzadeba§lllda: el Halli), 
Kara gümrükte: (Fuad>, Küçükpazarda: 
(Necati Ahmed), Bakırköyfinde CIDllD. 
Beyoflu cihe&lndekiler: 

Sugilnkü program 
ISTANBUL 
25 - Nisan - 1931 - Puartesi 

Ölle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk muslklsl. 12.50: Hava

dis. 13.05: Çoculı: Bayram ve Haftası müna
sebetfie Çocuk Esirgeme Kurumu namına 
Eminönü Halkevl gösterit kolu t.arafından 
bir temsll. 13.30: Muhtelit pllk nP.şriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

17: İntılAb tarihi derli: Üniversiteden 
naklen. 18.30: Çocuk Bayramı Te Haftası mü
nasebetıle Çocuk Esirgeme Kurumu namına 
Dr. Kudsi Halkacı (BO§ mideler). 18.45: 
PIA.tıa dans mu.slkial. 19.15: Çocuklara ma
sal: Bayan Nine tarafından. 19.55: Bı>raa ha
berleri. 20: Rıfat Te arkadaşları tarafından 

Türk muaikisi ve hallı: p.rlı:ıları. 20.45: Ban 
raporu. 20.48: ömer Rıza tarabndan arabca 
söylev. 21: Fasıl aaz heyeti: İbrahim ve ar
kadaılan, (saat lyan>. 21.45: Orkestra. 22. 
15: Ajana haberleri. 22.30: Plltıa aololar, o
pera ve operet parçaları. 22.50: Son haber
ler ve ertesi &ünün prograMı. 

ANKARA 
Z5 - Nisan - 1938 - Pazartesi 

Öğle neşriyatı: 

12.30: Karışık plAk nefrtyatı. 12.50: Pllk: 
Türk musikisi ve halk şarlı:ıları. 13.15: DahJ
U ve harici haberler. 
Akşam neşriyata: 

18.30: Kanşık pllk nepiyatı. 11.50: İngt
llzce ders (Azime İpek). 19.15: Türk musi
kisi ve halk şarkılan (Servet Adnan n ar
kada.şiarı). 20: Saat Ayan ve arabca neorlyal. 
2015: Türk musikist n hallı: ıarlı:ılan lCemal 
Kfımll, İstanbul radyosu okuyuculanndan). 
21: ÇocukJar hakkında mü.sahabe <Nurettin 
Artam, muharrir). 21.15: Stüdyo salon orlı:ea
trası. 22: AJııınıı haberleri. 22.15: Yannk1 
program. -· ..,,.,..__ ..... -.~~---·--------
1 Yeni neşriyat 
- 1 
Çocıak - Çocuk ıı:strgeme Kurumunun çı

kardlfı bu 90CUt mecmuasınııı 83-84 tlnctı sa
yılan, çocuk bayramı münuebetlle blr ara
da ve gayet güzel bir kapat içinde, 32 ~ta 
olarak çıkmıştır. Bu sayıda çocuklarımızı all
kadar eden birçok güzel reslmler, mimar 81-
nana, 23 nisan bayramına ald birçolı: J&Dlar, 
hikayeler ve masallar vardır. 

~~·------------------------Tünelba.§ll1da: CMatkoviç), Yübeklı:aldı-
rımda: (Vingopulo), Galatada: CMer- Doktor 
tez>. Tak.simde: <Kemaı - Rebul>, Şifll- Jbrahlm Zail Ôgel 
de: <Pertn), Betlktqta: <All Rıza). 
Bofazlçl, Kadıkiy •e Adalardaklter: Belediye kal'fUIUlda, PiyerloU 
Üsküdarda: Csetımlye), Sarıyerde: CA- caddesinde 21 numarada b9f21lD 
aaf), Xadıköyiinde: (Moda, Merkez), Bü- O~leden soma butalanm kabul 
Jilkadada: (Şlnul Rıza), He)'bellde: 

1.-<~T~a~naş~>~. ____________________ ..,..,,,~ ........ ~ eder. 

Sayfa 9 

TeklrdaQlı Kara Aliyi yendi 
Güreş çok heyecanh ve -çetin oldu. Müsabakadan 
sonra ağlıyan Kara Ali, köyüne döneceğini söyledi 

(BCZ§ tarafı 1 nci sayfada) l kurtulabilirdi. Fakat içindeld asil spo 
Bu esnada Tekirdağlı Hüseyinin çok gü- menlik ruhu Kara Aliye bu en masum v 

zel oyunlar öğrendiği ve bunları rnuvaf- tabii hareketi bile yaptırmadı. Kara A 
fakiyetle tatbik ettiği görülüyor. Kara A- müdhiş bir kuvvet sarfcderek, Tckirda 
li de bu hususta geri kalmıyor. Fakat ma- lının tazyikından kurtulrnağa muvaffa 
alesef iki sene müddetle güreş minderi- oldu. 
nin haricinde kalmış olması, bu oyunb- Fakat güreş hila yerde ve Tekirdağl 
rından tam ıekilde istifade edememesini nın üstte çalışmasile devam ediyor. T 
intac ettiriyor. Ve ekseriya kendi oyu- kirdağlı işi gene bacak kıvırmakla halle 
nile alta düşüyor. meğe kalkışarak Kara Alinin ayaklar 

İki.pehlivan bir anda altalta, üstüste toparladı. Çevirrneğe çal:şh, fakat gen 
gelıneğe başladılar. Bu &ırada Kara Ali- netice yok .. bunu müteakib Kara Ali y 
ye tuş oldu. Fakat sırtı yerde üç saniye de Tekirdağlıya gene kolunu kaptırdı. 
kalmadığı için bittabi sayılmadı. Nihayet ne müdhiş bir kuvvet mübarez~i old 
iki pehlivan ayağa kalktılar. Kara Ali gene harikulade knvvetile b 
Ayağa kalkmakla beraber Kara Alinin dan kurtuldu. 

Tekirdağlıya, müsabakanın en güzel o- Dakikalar ilerledikce Kara Alinin i 
yununu tatbik ettiğini görüyoruz. Tekir- mdnsızlık yüzünden yorulmağa başladı 
dağlının kolunu mengeneye sık.1ştıran seziliyordu. üstelik iki defa müşkül v 
Kara Ali, bu çelik gibi kuvvetli ve yüz yetten kurtulmak için sadettiği kuvve 
küsur kilo ağırlığındaki vücude havada kollarını da adamakıllı yonnuştu. Bun 
bir salto attırdıktan sonra yere çarptı. rağmen gene bir hamle ile ayağa k 
Fakat gene müsabaka yapmıya yapmıya mağa muvaffak oldu. Tekirdağlıyı yaka 
hamlaşmış ve biraz betaat kesbetmiş olan ladığı gibi altına aldı. FaY.at ufak bi 
Kara Ali birkaç saniye gecikti. Bu geci- gafletinden istifade eden Tekirdağlı Kar 
kiş, Türkiye başpehlivanını muhakkak bir Aliyi gene altına aldı. Ve yarm1 boyun 
mağlfıbiyetten kurtardL Ve çelik bir yay duruk takarak ve bütün kuvvetile abana 
gibi düştüğü yerden sıyrılan Tekirdağlı, rak kendisini çevirmeğe başladı. Kara Al 
Kara Aliyi gene altına aldı. iki defa ayni tehlikeyi ge1:irnıişti. Ve a 

Bu tehlikeyi savuşturan Tekirdağlı bu damakıllı yorulmuştu. Şimdi bir üçün 
sefer Kara Aliyi ayak oyunlarile yenme- defa da ayni şeyi yapmapa kuvveti kal 
yi denedi. Fakat bu da netice vermedi. İki mamıştı. Bu vaziyet karşısında köp 
pehlivan tekrar ayağa kalktılar. Müsa- kurması ıazım geliyordu. Halbuki ringi 
baka, saniyeler geçtikce hızlanıyor. Bir çok berbad ve sert olması, buna da kat'i 
anda ayağa fırlıyan pehlivanları, Tekir- yen müsaid değildi. Bu yüzden oyun 
dağlının nefis bir kafa kapmasile tekrar 29 uncu dakikasında, yani i~ınci devre 
yerde görüyoruz. Evvela Kara Aliye, bitmesine bir dakika kala sıı t1 yere gel 
sonra da Tckirdağlıya birer saniye sür- ve Tekirdağlı onu üç saniye müddetle ay 
miyen birer tuş oldu. Gene ayağa kalktık- ni vaziyette tutmağa muvalfak olduğun 
ları vakit, Tekirdağlının dişlerinin kana- dan galib gelmiş oldu. 
dığı görüldü. Bunu müteakib ayakta gü- Tekirdağlı ile Kara Alinin sözleri 
reşirlerken Tekirdağbnın birdenbire Kara 
Alinin göğsüne diz vurınağa başladığı Müsabakadan sonra Tekirdağlı bir ar• 
görüldü. Az sonra Kara Ali de buna mu- kadaşımzıa şu sözleri söyl"miştir: 
kabele etti. Derken güreş müsabakası bir - Kara Ali benim hocarrıdır. Çok kuv .. 
anda bir dövüşe inkılab ediverdi. Polisler vetli ve sağlam bir güreşcidir. Fakat gü .. 
koşuştular. İki pehlivanı ayırdılar. reş bu .. yenmek de var, yenilmek de .. 

Ne ise münakaşa kısa sürr.lü. Ve müsa- Kara Aliye ise hayatımfa ilk defa tat-
baka yeniden başladı. Bu hareket, Kara mış olduğu bu mağlubiyet çok tesir etmıı 
Alinin esasen gergin olan a::xıbını büsbü- ve koca pehlivanı bir çocuk gibi 1ğlatmı~ 
tün gerdi. İki pehlivan bütün kuvvetleri- tır. Kendisile görüşen arkadaşımıza bu 
Je çarpışıyorlardı. Gene yere düştüler. teessür içinde, tekrar köyüne dönerek gü .. 
Gene her ikisine de birer defa tuş oldu. reşi bırakacağını ve iyi hazırlanmam11 
Fakat kısa .. bir ara Kara Alinin yüzü ka- olduğu halde Tekirdağlıy1 meydan oku· 
nadı. Bu sırada da ilk on beş dakika neti- makla hiç de iyi yapmad:ğını söylemiş

tir. cesiz olarak bitti. 
İkinci devre 

Birkaç dakika süren istirahati mütea
kib güreşin ikinci devresi b:ışladı. Tekir
dağlı Kara Alinin kafasını gayet ustalık
la kapıp yere attı. Ve ikinci bir oyunla 
ters salto ile yere çarptı. 

Tekirdağlı üstte, Kara Ali altta güreşe 
devam ediyorlar. Kara Ali, birinci devre
deki çalaklığını muhafaza ettiği halde 
Kara Alinin biraz durgunlaştığı sezili
yor. Tekirdağlı Hüseyin bir ara Kara A
liye yarım kle takmağa muvaffak oldu ve 
bütün kuvvetile rakibini çevirmeğe baş
ladı. 

Bu vaziyet minderin hemen kenarında 
oluyordu. Kara Ali dizleri fıstünde biraz 
yürüse minder dışına çıkabilir ve tuştan 

Biz, Kara Alinin bu teessürünü anla· 
makla beraber halk tarafından çok sevi· 
len bu mütevazı ve asil mhlu gürcşcimi· 
zin bu kararını hiç de beğenmedik. Tekir
dağlı bu galebesinden dolayı nt' kadar al· 
kışlandıysa Kara Ali de gösterdiğı yük· 
sek oyundan dolayı ayni derecede halJC 
tarafından takdir edilmişti:. Ve bu güre· 
§ile kıymetli Türkiye başpehlıvanından 
hiç de aşağı kıymette olmadığını isbat et
miştir. 

Noksan tarafları, yukarıda da işnret et. 
tiğimiz gibi sadece nefes ve idman mese
lesidir ki bu da birkaç ay zarfında kolay· 
lıkla tamamlanabilir. 

Dünkü güzel güreşlerinden dolayı hea 
iki pehlivanı da takdir etmek lôzımdır. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
İlk okul sajlık odalanna lüzumu olan 8 dolab, 8 şezlong, 8 sandalya, 8 tabure, 

1 etajer ve 1 tane de ilin camekanı açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepe 

line 731 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle

bilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 54 lira 83 kuruşluk ilk temi

nat makbuz veya mektubile beraber 2/5 /938 Pazartesi günü saat 14'- de Daiml 
Encümende bulunmalıdırlar (B.) (2052) 

iz mir Fuarına Davet 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 

938 İzmir Fuarında kiralanacak pavıyonların planları Odamıza gönderilmiştir. 
Fuara iştirak etmek istiyen İstanbul firmalarının bir an evvel Odaya miir...ca

atla yerlerini temin etmeleri rica olunur. 
Talihliler pek fazla olduğundan alakadarların bu hususta vakit kaybetmernele· 

rlni tavsiye ederiz. c231811 

--~~--------------------------------------------------------------------------------------~~.---
Erenköy Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan: 

28/4/938 Per,eınbe günü saat 15 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içın .. 
de toplanan okul ebiltme komisyonundan 1172 lira 51 kuruş keşif bedelli oku} 
mutfak tamiratı pazarlık auretiyle ihalesi yapılacaktır. Mukavele, eksiltme Ba· 
yındırlık itleri genel hususi ve fenni prtnameleri proje keşü ve hülasasiyle bu· 
na ald diğer evrak okuldan görülüp öğrenilir. 

İlk teminat 178 liradır. 

İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden al· 
Dllf olduğu vesikalara istinaden İstanbul Bayındırlık Direktörlügünden alı mıt 
ehliyet ve 138 1J)ı "ncant Odua ftliblariyle komitycma ıelmeleri. •2269• 
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Orta Aııadoluluların Yeni Türk - Yunan muahedesi kat'i 
olarak imza ediliyor yüreklerini evham sardı 

(&şta.nıfı 1 mci sayfada) 
h:-ht köylerinde görülen1 duyulan b. -
Clalara kapanmadan dayanabilen göz -
ler, tıkanmadan tahammül edebilen ku 
laklar, insan vücudünün en nazik de -
iil, en metin uzuvlarıdırlar! .. 
lar Dün yeniden gördüklerimi, duyduk-

ınu tasvire girişmiyeceğim. Çünkü 
evveıa cılız kalemim, bu Jayıkile başa
tılınaz vazıfenin ağır yükü altında, ü -
~tınden tank geçmış ince bir değnek 
r,~ kırılır. Zıra bu faciayı tasvire kal
~mak, görünmiyen ıztırapların res -
~ni yapmaya yeltenmek kadar gü -
llnçtür. 
. Kaldı ki ben, bu zelzelenin zehirli 
ıfhamne yapılan facia edebiyatını ipti
ıa.~ hududuna yaklaşmış buluyorum. 
;UJ_ıkü bayat ve kokmuş kelimeler, bu 

(Bqtarajı J inci .ayfada) si içinde İktısad Vekili olarak Atinay;; 
~ir kısmı dün saat on birde vapurla, bir gitmiştim. 
kısmı da gece ekspresle, Atinaya gitmek Hükiımet bu fırsattan istifade ederek 
üzere hareket etmişl.erdir. beni daha o zaman Yunart hükumeti rica-

Dün saat on üçte, İstanbul gazetecileri, lile antant kordial muahedesi üzerinde 
Başvekil Celfil Bayara, Parkotelde bir zi- teatü efkara memur etmiş ve ben de bu· 
yafet vermişlerdir. Ziyafette Hariciye nu memnuniyetle üzerime almıştım. Müş· 
Vekili Tevfik Rüşdü Arasla Maliye Veki- terek hududlarımızın garantisi formülü· 
li Fuad Ağralı da bulunmuşlardır. İstan-ı nü Yunan hükumetine Türkiye hükume
bul_d~ki gazeteler s:hib .ve başmuhar~- ti namına teklif eden ben olmuştum. 
lerının de bulundugu zıyafet çok samı· O vakit komşu.muz Bulgaristanın da iş-
mi bir hava içerisinde geçmiştir. tirakile tahakkuk mevkiine konması, 
Başvekilimiz bundan sonra otomobille Türkiye ve Yunanistan hüklımetleri ta· 

bir gezinti yapmışlardır. rafından derpiş edilerek görüşülmiiş olan 
Başvekilin beyanatı bu muahede az zaman sonra Türkiye ve 

Başvekilimiz, Atina seyahatinin sebcb Yunanistan arasında akdedildi. 
ve saiklerini, Anadolu Ajansı muhabirıne Yugoslavya birliğini yapan şimali Bnl
verdiği aşağıdald beyanatta, kendine has kan müttefikimizin müteveffa kahra
bir vüzuh ve berraklıkla anlatmaktadır: man kralı Aleksandr, diğer Balkan rnüt-

erın ve yüksek ıztırabı takdis edemi
Y~rlar. Sadece dıdikliyorlar. Ve artık 
YlirekJerimızin en temiz acısına, birer 
'f~- ve müz'iç at sineği gibi musallat 

Arkada§ımız Naci Sadullah, diğer Kırşehirliler gibi geceyi açıkta geçirdi 

Pazartesi günü müttefik Yunanistan tefikimiz Romanyanın haşmetli kralı İ
hüki1metinin güzide reisi Ekselans Mc- kinci Karol ile görüştükten sonra istan
taksasın dostane ziyaretini iade ve ayni bulda Şefimiz Atatürkü ziyareti netice
zamanda Ankarada parafe edilerek metni sinde Balkan misakının doğması gibi bir 
neşredilmiş olan yeni Türkiye - Yunanis- tekamül bu ilk sulh anlaşmasını tetvic 
tan muahedesini kat'i olarak imza etmek etmiştir. a&clll bu kelımelere: 

- Kış! demek lazım! 

• f Dün de yazdığım gibi, facia etra -
tlnd~ yapılan bu çok mübalagalı ve 
edh1şkar edebiyat, hemen bütün Orta 
~dolululann yüreklerinde, müzmin
eşrnek tehlikesi gösteren bir cevhamı> 
Yaratmış. 

l<ırşehırde yo~dan geçen bir kam -
Yon, ahşab evlerin camlarını bir par -
~a zıngırdatmıya görsün. Yanılıp, bir 
evde bir kapıyı hızlıca kapamayın. Şa
!rtıp da sert atılmış bir adtmla bastı -
~nız çürük bir döşemeyi esnetmeyin. 
y trafınızda derhal bir panik başlar, ve 

üzere Hariciye Vekili arkndaşımla birlik
te Atinaya hareket ediyoruz . 

Büyük Reisicumhurumuz Atalürkün 
Yunanlıların haşmetli hükümdarına ve 
necib Yunan milletine selam ve muhab
betlerini götürmekten ve Türkiyenin Yu
nanistana samimt rabıtalarını bizzat ifa
de fırsatını bulmaktan çok sevinr- duy
maktayım. 

Yeni muahede 
Bugün Türkiye ile Yunanistan .arasın

da bir kat daha kuvvetli bir bağ teşkil 
edecek olan yeni muahedemiz Balkanlar
da artık bütün dünya için görünür ve ar
zuya değer bir hakikat olan sıkı dostlu
ğu ikmal etmekte ve sulh politikamızın 
çok açık bir eseri olarak tebarüz etme>kte
dir. 

Bu muahede mevcud antant kcrdialin 
tatbikı şekillerini tasrih eden ycı ı ve 
kıymetli bir vesika olacaktır. Balkan 
müttefiklerimiz yeni Türk - Yunan mua
hedesine ıttila hasıl ederek onu t:ı vib ve 
takdir etmişlerdir. 

aı-un dakika sonra, yanınızda tek in -
&an bulamazsınız. Hatta, bu evhamın, 
;raı~rda yaşayan kedilere

1 
köpeklere, Zelzelenin kurbanları: minimini kuzular .• 

~nı hayvanlara bile sirayet ettiğini yonlar, otomobiller, onların masum ve ten koruyan o yağmur, tesadüf denilen 

Türkiye - Yunanistan ittifakı iki mem
leketin hakiki menfaatlerinden doğan ve 
iki milletin hislerine tamamile tekabül 
eden mes'ud bir vakıadır. Bunun ilk defa 
olarak tahakkuk sahasına intikalinde be
nim de bir hissem olduğunu hatırlamak
la şu dakikada bir kat daha bahtiyarlık 
duyuyorum. 
İlk ittifak teklifini Başvekil yapmıştı 

İki memleket arasındaki ticaret müna
sebetlerini tanzim etmek için 1932 sene-

İşte bütün bu sebebler ile Atinayı ikin
ci defa olarak ziyarete giderken hep ayni 
siyasetin ifadesini görüyor, hep ayni sar
sılmaz dostluğun habercisi olmak şeref 
ve saadetini duyuyorum. ~Ylersem, mübalagaya saptığımı san - tertemiz yüreklerine, cmakine:. sevgi- gizli kuvvetin ne kurtarıcı bir rahmeti 

aYın... sinin hayırlı tohumlarını bol bol serp - değil mi? 
ı.., ~ırşehırde bizi karşılayan otel sa - ti. Hatta diyebilirim ki, cdevlet araba-
•ubınden ikı temiz yatak istemiştik. ları:•, köylülerimizin yüreklerinde, hü-

l3ize şu garib suali sordu: kfımete karşı inanışı, güvenişi ve hür -
- İçerde mi, dışarda mı? mcti bile kökleştircli. 
- Nasıl? Bugün artık, dört tane kamyon sa -
- Yani otel'n içinde mi yatacaksı - yesinde, Orta Anadoluda benzin 'ko -

llız, yoksa bahçesinde mi? kusu, öd ağacı, ve makine sa -
d - Bu ayazda açıkta yatılır ml? İçer- dası, ezan sesi kadar mukaddes sayılı -
e Yatacağız tabii! yor. 

• ) Otelci, bu cevabı alınca, intihara ni
ir~t~iş iki insanla karşılaşmış gibi Yıkılan bütün köylerde oturanlar, 

yeni köylerini başka yerlerde kurmak 
~ O halde, başka bir otele gidin... niyetindeler. Sebebini sorunca: 

ınes'uliyet altına giremem! . - Artık bu toprağa güven olmaz ... 
~a~~ğile otelin duvarlarındaki ince diyorlar. 
hi 44Utlan gösteren otelci, korkusunu Ve masum bir imanla ilAve ediyor -
'l:ebde aşılayıncaya kadar dil döktü. lar: 
ltı iz, korkulu rüyaya, uyanık kal - - Hükıimct bize emin bir yer gös -
ii aYı tercıh ederek, onun bahçe dedi - terecektir elbet! 
bur~kakta yatmayı göze almak mec - Zelzeleden gözleri büsbütün ürkmüş 

Yetinde kaldık. olan biçarelerin içinde bütün ömürle -
la .tsvabJarını bir ağaca asıp, kundura- rini çadırlarda geçirmeye karar ver -
" ltnı Arnavud kaldırımına yerleştiren miş olanlar da var .•. Onlardan birisi: 
l'~ sokak ortasındaki karyolasına gi - Ben, diyor, bu çadırı, üç katlı bir 

foto Cemale: eve değişmem! .. 
dr;:--•. :t.ıihayet, dedim, biz de kaldırıma , • 
""ituk... Zelzele sahasında rastladığım en i -

l'aıı t~ .. sabah, yatağımın önünde öu- sabet~~' .~n sevindirici, ve ~n şaş;~tıcı 
otobuse geçerken, otel sahibi: tesadufu anlatmadan geçemıyecegım: 

~ - lunan, diyor, sakın duvar dipleri- Akpınara giderken, otomobil şoförü, 
ele So~ulınayın, sokakların orta yerin _ parmaği1e sağımıza düşen korkunç bir 
~Yürüyün... viraneyi gösterdi: 

telin kapısını açık görünce ona: - Burasını da zelzele yıktı ... 
.. ~Dostum, dedim, otelin içinde kim- Adını duymuşsunuzdur belki ... Ali-
~ Ulunınadığını 1ıöylediniz. Halbuki şar köyü ... 

Pıları açık bırakmışsınız! Bir taş yığını halinde bulunan bu ko 
- ~e çıkar? ca köyü dolaşırken, yanımızda bulu -

de~ ~asıl ne çıkar? Siz de bir yere gi- nan biz: ~öylü: . v· •• 

liy nız, orada bizim eşyaları kim bek - Lakın, dıyor, sız· şu felegın ışıne 
~ek: bakın. Bu koca köyde, bir tek insan, 
_ elcı safiyetimle eğlenir gibi güldü: bir tek hayvan telef olmadı. 

tey, Anıan bayım. Şu düşündüğünüz Sevincli bir hayretle sordum: 
lız bakın. Oraya girmeğe hangi hır - - Nasıl olur? 
daııeesaret edebilir? Hırsızlar canların - Köylü izah etti: 

mı bıktılar? - Burası, Alişar köyünün cyazlığı> 
b e dır. Kışlık köy, bu dağın öbür eteğin -ou .. 

~l gun gene kamyonlar, otomobil - dedir. Eğer zelzeleden evvel buraya 
tıJt. elt~lz~.ıe sahasındaki köyleri dolaş - göçselerdi, belki bir tek insan sağ kur
ltad 0 Ylulerden bir çokları, bilhas..">a tulmazdı. Hem her şeylerini hazırla -
1<>:rn ~ar ve çocuklar, ömürlerinde o - mışlar, az kalsın buraya göçeceklerdi. 
hUe 

0 
il, kamyon görmemişler. Otomo- Bereket, sıkı bir yağmur geldi de, göçü 

_Ve kamyona bazıları: birkaç gün daha geri bıraktılar... Zel-
- ~akine ... Bir çoklan da: zele de o arada koptu, fakat kışlık köy-
l{a e~ıet arabası! diyorlar... lerine hiç dokunmadı. Kimsenin bur -
~ Yluler, yardımlarına sür'atle ye - nu bile kanamadı! 
~da« 15 saatlik yol> ları on beş da - Oysakim, o yağmur yağmasaydı, bu-
~ 

18 
•şan bu medeni Hızırlara der - raya geleceklerdi... 

8 llldılar. Koca bir köy halkım, yani tam 900 
her nıucize gibi seyrettikleri kam- insanı yazlığa derken ahrete göçmek -

• Südet Almanları şefi "Herşey değişti, 
Akpınar köyü:qden uzaklaşırken, lstedı·ı.ıerı·nı· Realizm muzaffer 

geride kalan ıssız yaylayı, acı koyun fi 

meıemeıeri dolduruyordu. ilan etti Oluyor" 
Yanımda bulunan köylil: (Baştarafı 1 inci sayfada) (Baştarafı ı inci sayfada) 

- Hali ağlıyorlar ... dedi. Ve içini çe k ır t tat"" .. 11 h 11 tm k . · ç k Lö Pöti Jurnal: 
kerek ilave etti· ·a ıye s usu e a e e ıçın e -, H . d -·. H ttA h h . b' 

.. . · • .. lerin yaptıkları teşebbüs akim kalmış - er şey egışıyor. a a er angı ır 

- ~0.~~~! ( ) w 
01~. ~n~lar... tır. Filhakika böyle bir statü Çeklerin karar vermeden evvel Fransa veya İngil-

İ~ı ~d~r, o~laga goturuyo~z. Da- yirmi sene süren hakimiyetleri altın -1 terenin söz söylemesini bekliyen Merkc
h~ hıç bırısıne bır tutam ot yedıreme - da Almanlara yaptıkları haksızlıkların zi Avrupanın müzaheret ve himaye gö-
dık... bed0 d d d 0 d 1 u bil k G.. ·· ? K 1 lık c ıycn evamını tazammun e er ı. ren ev e eri · e mesela Çe oslovakya-

.oruyor musunuz· oyun ar aç Bugün her zamandan ziyade az serbest nın Berlin ve Romaya yanaşmakto. ıldu-
grevı yapıyorlar ... Fakat hayvanın ta - . ı·kb 1. . . t hl.k d ld v ğu ·· ·· B k ·d d 
b. t t v b . . _,_. .

1 
ve ıs ı a ınuzın e ı e e o ugunu nu goruyoruz. u, ço manı ar ır 

ıa a yap ıgı u ınsıyölU grev, ezı en k~lA b'l' E- ç k d 1 t 
• • v h b pe a a ı ıyoruz. ger c ev e Milletler Cemiyeti 
ınsanın ezen ınsana yaptıgı • esa lı d 1 h kik t Alm ·11 ı· ·1 a am arı a a en an mı e ı ı e Lö p 1 grevden ne kadar asil, ve ne kadar ha- d 

1 
k .. b 

1 
. . . k . t• opu er: 

· d -·ı ., N • s d llah ost u munase et erme gır:şme ıs ı- Milletler Cemiyetinin kendi prensible-
zın egı mı . ao a u 1 .hn. 1 · · t ·1 d - · 

Boluluların yardımı Y.0 r arl~d. z1ı ıyOet eihnnn~ ~a~~ eç ~fş: rinden başka hiçbir kuvveti yoktur. Bu 
Bol 24 K h. Y d h tirme 1 ır er. z ıye ı, e • erı filhakika az bir o::eydir. Fakat o de!"ecede 
. . u . - ırşe ır ve ozga a- Almanhğa karşı bir Slav duvarı telfık- -s 

valısındekı vatandaşlarımızın yer dep- ki tmekt b' 1 h ç k ı 
. .. _ d k ld kl bil e e ve ınaena ey e os o -renmr .. -ı yuzun en maruz a ı an .. 

1 
l 

··k f ]Ak t .1~ t' . h 1k d vakyayı Almanyaya duşman dev et er-yu e a e vı ttye ımız a ı arasın a . k 
b .. "k b' t - d t le pek sıkı muahedeler akdıne sev ey-uyu ır eessur uyan ırmı~ ır. 1 kt d' · eme e ır. Bolu Kızılay Kurumuna yardımcı ol ·-

k .. t kil a·1 f l k 't Dıger taraftan Çekler şunu anlama-
ma uzere e~. e 1 en aa om~ e lıdır ki, bizim grupumuzla dostca an -
derhal don, gomlek, çorap ve zahıre 1 d kl ··ad t Alın ·1 h' 

d . . - - d aşma ı an mu e ce anya ı e ıç 
ve para yar ımı gıbı gonul en kopan b' 'tilAf imk~-· kt 
h t .. 1.. t• k b 1 t - b ır ı a d.lu yo ur. 

er uru muavene ı a u e mege aş- ç k 1 ky d t k 11" tl 
1 t e os ova a a o uran e a ıye er 
amış ır. serbestliğe sahih olmadıkları gibi bil -

(•) Kuzular. tün haklardan da istifade edemiyorlar. 

Mısırda Kral ile kabine 
arasındaki ihtilaf halledilmedi 

(Battarafı 1 inci ıayfada) 
Siyast mehafilde beyan olunduğuna gö

re, birçok nazırların tayini hususunda 
kralla başvekil arasındaki noktai nazar 
ihtilafı henüz tamamile bertaraf edilme
miştir. Vaziyetin bugün tavazzuhu bek-
leniyor. (A.A). 

TAKViM 
NİSA.~ 
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PAZARTESi 
MSAı< 

Bütün ekalliyetler şeref ve haysiyetle 
telif edilemiyecek olan böyle bir mua
meleye karşı şiddetle protestoda bu -
lunurlar. Biz hür insanlar içinde hür ola 
rak yaşamak istiyoruz. 
Şimdi hüsnü niyetlerini göstermek sı

rası Çek milletine gelmiştir. Çek mil -
leti bizzat kendisinden ziyade Fransa 
ve Sovyet Rusya ile akdettiği muahe -
delere güvenmekle hata ediyor. :Şiz ne 
dahilde ve ne haricde harb istemiyo -
ruz. Fakat sulh içinde harb demek olan 
bugünkü vaziyeti de istemiyoruz. 

( A.A.) 
Metalib listesi 

Karlovivari 24 (A.A.) - Südetler 
fırkasının kongresinde bir nutuk söy -
liyen mezkur fırka lideri Hanlayn, şun
ları istemiştir. 

mühimdir ki, Çemberlayn bile Roma an
laşmalarını oradan geçirmek istiyor. 
Milletler Cemiyetinin pazarlık yoluna 
girmekten kaçınması daha hayırlı olur. 
Eğer bütün aza devletlerin esasen terket-

miş oldukları bir davayı müdafaadan aciz 
olduğunu ilan ederse sulh davasına ve 
bizzat kendisine, prensiblerine ihanet et~ 
mekten ziyade yardım etmiş olur. 

Lö Pöpl: 
Milletler Cemiyeti paktı ve hatta Bri

yan -·Kellog misakı bir tarafa atıldı. Re
alizm muzaffer oluyor. Yalnız bu parlak 
tabloda tek bir gölge kalıyor ki o da, Ha-
beşistanın tamamile istila edilememiş ol
masıdır. İşte İtalyan faşistliğine bUyük 
müşkülatı bertaraf etmesi için yardım <>
dilmek isteniliyor. Belki bu bir siyasettir. 
Bugün bunu münakaşa edecek değıHz. 

Yalnız tek bir şey sormakla iktifa edece
ğiz: Bu hareket, Londra ve Paris'in mü
temadiyen ilan edip durdukları Milletler 
Cemiyetine ve pakt prensiblerine sadak, t 
beyanatı ile te'lif edilebilir mi? 

yeti haiz bir Alman idaresi vücude gC'
tirilmesi. 

5 - Südetlerin arazisi haıicin ., 
yaşıyan Almanlar için himaye tedbiı -
leri. 

6 - - 1916 senesinden beri haks -(iQNt:ş Sefer 
~. J) ;8\ ~. 

1 - Alman ekalliyeti ile Çekoslo -
Yak milletinin tam müsavatımn ta -
nınması. lıklara d~~ar o_lmuş olan Südct Alma -

2 - Alman ekalliyetinin bir kanu - )ara tazmınat ıtası. lO 07 24 () 05 

Otlıı lkin:li 

s. lJ. :>. D. 
t;. () 14 ' O!! 
L u 12 l6 01 

Aqam 

.;, ı.J. 

u -
ıa 68 

' 16 

Yataı 

.>. u . 
1 42 

• ~ 

ni statüsiinün tanınması. 7 - Südet Almanların Alman ko -
3 - Çekoslovak Cumhuriyeti dahi- monveltine intisab ve Nasyonal - Sos -

linde Südet Almanlar arazisinin tah - yalizm felsefesini müdafaa etmeği iste
dldi ve bu arazinin tanınması. mek hususunda tamamile serbest ol • 

4- Südetlere aid arazide muhtari - maları. 
• 
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En Korkunç Düşman 
En Mükemmel Silah 

Soğuk algınlığı tehlikesine 
kaıelerile 

SOliUK ALGINLICI : Baş, diJ, 
bel, kulak ağı ılarına sebep olur. 

karp kendinizi G R 1P1 N 
koruyunuz. 

GRIPlN üılltmcden m6tevcllit 
hastalıklara mlni olur. 
SOCUK ALGINLICI: Kınklık, 
n~'esizlik tevlit eder. 

GRİPIN bütün ağrıları dindirir. 
SOGUK ALGINLIGI : Nezle 
Grip ve bir çok tehlikeli hasta- G R l P 1 N: Kırıklığı geçınr, 

nct'enizi iade eder. lıklar doğurur. 

icabında günde 3 kate ahnabillr. 
•6' • • .: • • .. • • ! . . . 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları -Muhammen bedellerile muvakkat teminat, cins, mikdar ve eb'adı a~ajıda ya
zılı üç liste muhteviyatı çam kereste 3/5/938 Salı günü aaat 15.45 den itibaren lis-

te sırnsile ve ayrı ayrı ihale edilmek Uzer• kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
bınasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her listeye ald muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14 45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Ş rtnamcler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellum ve Sevk Şefliğinden, Eski§ehir ve İzmirdc idare mağazalarından dağı-
tllma ktadır. (2103) 

Muhammen Muvakkat 
Lıstt' bedel teminat 
No Cinsi Takribi M3 Lira Lira 

1 İşlenmemiş vagon tahtası ve in-
şaat tahtası (çam} 1425,107 64185.17 -«59.26 

2 Çam kalas 926,392 41687.M 3126.57 
3 Çam dilme 560,640 24107.52 1808.06 

NERViN 
Sinir ağnları, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

baş ve yarım baş ağnsı, baş dönmesi, baygın

lık, çarpınb ve sinirden ileri gelen bütün ra-

\stanbul Or111an Alım Satım Komisyonu riyasetinden: 
Florya park şehri civarında orman umum müdüilülü tarafından ağaçlandırı

lan ahada yapılacak sulama tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. -1 - Yapılcak tesisatın keşifnamesine tevfikan muhammen bedeli con bin~ 
lmıdır. 

2 Şartname, plan ve haritası 1stan bul Orman Başmühendisliğinde görüle-
bılır. 

3 ...... İhalesi 5/Mayıs/938 Persembe günü saat 14.30 da İstanbul Orman Başmü-
hendi liğinde icra kılınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi c750, liradır. 

Ek .ıltmeye iştirak edeceklerin berveçhiati şeraiti haiz olınası lazımdır. 
A Bu taahhüdü ifa etmeğe mali vaziyetinin müsaid olduğunu bildirir ticaret 

od.ıla ından resmi vesika ibraz etmeleri. 

B Teklif mektublarını 5/Mayıs/938 Perşembe günü saat 14.30 a kadar Or-
man Başmühendisliğine vermiş bulunmaları. 

C Taliblerın bizzat veya musaddak vekaletnıımeyi haiz vekillerinin ihale 
gun ve ::.aatinde Orman Başmühendisliğinde toplanacak komisyonda hazır bu-
lunmaları. c:2237. 

HALiL SEZER 
Karyola 

Karyola 
ve Madeni Eşya Fabrikası 

ve Çelik Möble Meşheri 
Son si terfı karyolalar, muhtelif cinste çelik somyeler ve çellk madent 
mOblelerimiz teşhir edilmiştir. Perakendeler toptan tiatına verilecektir. 

- SalkımsööUd Demlrk•pı c•ddeaı 7, Tel. 2t&32 
'z 

SON POSTA 

Bir tell tip ılda ba 
neticeyi almanıza· 

kAll geUr 

Baaaa ilk le oıarall 
AD 

alınız ve bıtmcJye ka.<tar goııde 
Oç defa kullanınız. Bu mOddetin 
sonunda dişlerinizin evvelkinden 
çok daha parlnıc, çok daha beyaz 
ve çok daha temlı olduğunu gO. 
receksiniz. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah Oğle ve ak· 
şam ve her yemekten sonra dişle
rinizi rırçnlayımz. 

Bir hastabakıcı: 

Bu - Biocel - li 
cild unsuru 

Bir mucize gibi 
teni güzelleştirdi 

dedi 

flP::~~,.., 
-~ 

; 

~ 

Tesiri Adeta slhfrlt oldu. Birkaç 
gtln zarfında yOzOmdeki küçOk 
çizgi ve buruşuklukların kaybol· 
duğunu gOrdnm ve iki nç harta 
sonra kendimi adeta on yaş genç
leşmiş buldum. Bir doktor de
mişti ki, cBioceh cevheri bir Vi· 
yana Universltesl proresornnon 
büyOk keşfidir. Bu cevher, şimdi 
pembe rengindeki Tokttlon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yntınazdan evvel kul
lanınız. Sahnhlan da beyaz ren· 
gindeki Toknlon kremini sUrll· 
noz. lki kremin tesiri ile en es· 
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canWık ye gençlik verir. Cil· 
dl beyazlatıp tazeleştirir ve bü
tün buruşukluklardan kurtarır. 

Bayanların nazarı 
dikkatine: 

Satın aldığını?: T okalon kremi 
vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiinize iade et· 
tiğinizde beheri için 5 kuruı ala
cak, ayni zamanda kıyrnettar mÜ· 
kif atları bulunan Tokalon müıa· 
balcaıma i§tİrak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. 

BAKER 
Mağazasının sattığı elbiseler 
1 - PEK MÜKEMMEL 
2 - PRATİK 
3 - GAYET ŞIK 
4 - ÇOK UCUZ 
Kostümlerin zengin çeşitleri 
her yerden iyi ve ucuz :fiat-

larla satılmaktadır. 

KREM 

KREMLERi 
Sıhhat Bakanlığının resml ruhsatını 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. BilttlD 
cihanda elli senedir daima üstün ve 
eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü 

vücude getirilmiş yegane 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve .şarlatanlıkla de

ğil sıhhi evsafını Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülen.. 

den yüzlerce !trem arasında birinci
lik mükafatını kazanmış 

tsbat etmiştir. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz için yağsız, gece için Ja11ı 

ve halis acı badem ile yapılıtUJ llD-

FiZiK - CEBiR - HENDESE - KIMY A - LiSAN 
Felsefe - Ticaret - Mubaaebe • Bankacılık ve olgunluk dersleri : Talk 

- Fransızca - lngilizce • Almanca: (Çemberlltaş karşısında Yabancı 
ve Hiya1Jye Kız - Erkek Okulu) birkaç dersde mnşknllerinf zi giderir. 811111111 
kalmak korkusu bırakmaz. BQtQn dersler ihtiyaca göre, gOndOz - ...... 
gecede 4 lisan üzerinden veriliyor: Direktoro: Ziya Çetin kaya. 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 

ki: Çocuğu hırçınlatan ıebebler· 

den birisi de apış aralarının ter 

ve sairedcn pişerek, kızararak 

çocuğu rahatsız etmeıidir. Bu 

itibarla günde iki defa çocutu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne ldi tuvalet 

pudraları ve ne de çok itina n. 
hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhu
sa yavruların cildlerl ve ifra· 

zatı nazarı itibara alınarak ya -

pılmıştır. 

Doyçe Levante Linye 
G.m.b.H. 

HAMBURG 
Dtlıtschı levaııtı.:Uıılı ı •ım UntıtKI.,_ l. .... 
Huılııırt. A.·6., HlllMI lna• 

Hnmburg, Brem. Anvers, Iatanbul 
ve Karadeniz @rruıında azimet n 

avdet muntazam ı:ıostıılar 
Arkadla vapuru 23 nisana doğru. 
Kavala vapuru 23 nisana doğru. 

Mncedonla vapuru 25 nisana doğru 
Burgaz. varna, Köstunce tçtn 
limanımızdan hareke\ edecek 

vnpurlar 
Macedonla vapuru 27 nisana do~u. 
Yakında Hamburg, Brem, Anverı n 

Roterdam llmanlan için 
hareket edecek vapurlar 

Adana vapuru 3 Mayısa doğru. 
Morca vapuru 6 Mnyısa doğru. 
Fada taf llat lçi'h Galata'da On.. 

kimyan hanınd" DOYÇ8 LEV ANTE 
LİNYE vapur ac~ntalıtına miracaa&. 
_.,.. Telefon : 44760 - 44769 "' 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dab'"7• mü&ehaasası: Pazar.dan maada 
lıerrtın (1 • 1) DlTanfol\I Dwn&ra llK, fY ... 

llfOH DiN • lıott 

Romatizma ağ 
için en iyi lllçdlr. 

_ __,<=-_ ... ,_......,., ______ ...... 

ilan Tarifemiz 
Birinci aahila 400 ..., 
ikinci ıah:le 250 • 
O~üncü &ahile 200 
Dördüncü sahile 100 
J, ıahileln 60 
Son ıahile 40 

Muayyen bir müdde c zarfında 
ca mlkdarda ilan yaptıracaklar 
Cenzilfıtlı tarifemizden istifa .. 
ceklercilr. Tam. yarım ve çeyrek 
ilanlar için ayrı bir tarife 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tlcar! fl!nlarma. 
işler t~in şu adrE>se müracaat 
melidir: 


