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Başvekil dün gecef Türk kadını Orduda askeri lıasta 

At. h k t tt• bakıcı olarak fiilen vazife alıyor 
ınaya are e .e ı A 

Yeni Türk. Yunan paktı, yann Askerı hasta bakıcılık 
Allnada imzalanacak . için liyiha hazırlandı 

Başvekilden evvel hareket eden gazeteciler Yunan ··--------
topraklarında hararetle karşılandılar , dün ıece 
Selanikte şereflerine bir ziyafet verildi, Başvekil de 

Atina dönüşünde Selinikte tevakkuf edecek 

Başvekiıô-iiiii8 ~- binnwdn evvd 

•iansına beyanatı 
11 • Mrılıayeae kabul elme-ı bir .,,. 
~e ~ilam olan T ürlı • Elen Joıl
~h buaaıına bir laf, hem Je biJyülı. 
lflil 1?' dalıa götürmiye memur 

dun. . 
...,._ • 1iirk • Elen Joıtluğunrın zama. 
~ 'GrJımile, ilıi Balkan ve AlrJe .. 
40 rrı~ınleketinin Moral birliiine 

... ~~ti~ale etmeıi mukadderdir. 
1f t arkıye ve Yunaniıtan, coğra. 
~~etleri itibarile olduğa gibi 
!ile derinin lıarııllılı arzuları itiba· 
..... , e birbirlerinin tabii imtidad • 

OIQ,cık telalıki edilmelidir. 
"'-, (Yazısı 11 inci sayfada) 

Celil Bayar, istasyonda İngiliz büyük 
elçisile görü,Urken 

Kırşehirde yeniden 
zelzeleler oluyor 

Ekmeksiz kalmak tehlikesi doğdu 
~ 
'SC:~hane Müdürü "Sarsıntılann devamı tabiidir .. diyor 

'Yleclis felaketzedeler için 30 bin lira verdi 

Zelzele sahasnıdıın. bw gilriln.aı (YUia l 1 lnel uyfamwla) 

Halayda seçim 
bugün başlıyor 

Adana 2' (Hususi) - Hatay da 
intihabat yarın (bugün) başlıya -
caktır. Bitaraf muhakeme bu mü -
nasebetie çalışmağa başlam11 ve in
tihab kontrol komisyonu reisi B. 
Reid bir bey:anname il• vaziyeti i -
lln e~tir. 

(Devamı J ind ıaJ/fa.da) 

-·--·-··--................. ,--·--
·Çekoslovakya için 

yeni endişeler 
------· ... -----

Fransa ganteleri, Haynlayn'ın 
ıon natlıa üzerine, Almanycının 

Bir mekteb açılıyor 
Bu mektebden çıkan askeri hasta bakıcılar orduya 
intisab edecekler, maaşları bareme dahil olacak, 20 

yıl sonra tekaüd olmak hakkını kazanacaklar 

-s-._nd I -
..L ../.. 1 

I 

• 
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....... Ankara 25 (Hmusl) - Tllrk bdmmın tutlllmu§tur. Talebelere tahsil mtıddetiaı 
lalle lıenJüine bailamalı iat.Jl. Türk ordusunda fillen vazife almalı b - ce muayyen bir tahsisat verilecektm 

___ iin_. _i_i_J_J_ia_etl_iyo_r_lar_. __ _. rarla§Illııtır. ÖnÜ!'1üzdekl tedrisat yılın· Mektebden mezun olanlar be~ yıl mec, 
da kurulacak bir askeri haıtabakıcı mek- burl hizmete tabi tutulacaklar ve m~ 
tebinde yetiştirilecek askert hastabakıcı • Ieklerinde devam edenler 20 yıl hizmet. 
lar, üç yıl devam edecek bir tahsilden ten sonra t~kaüd olmak hakkını kazana. 
sonra peyderpey orduya intisab edecek • caklardır. 

er, burada dereceleri ve bareme dahil Askeri hastabakıcılar, askeri nlzaml~ 
maaşları bulunacaktır. ra tibi olacaklardır. Bu hususta hükft ~ 

Mektebe alınacak talebelerin orta mek- metin Meclise vermiş olduğu bir kanUJ9 
tebi bitirmiş olmaları, 16 ile 23 yaı ara- lciyihası yakında meclisı umumi heyeıtn: 
sında bulunmaları, evli olmamaları prt de müzakere edilecektir. 

NICIN ve NASIL 
MAGLOB OLDUM? 

Henlayn Pazar günkü gü - yazan dağlı ile daha iki 
Paris 25 (Hususi) - Pragdaki ecnebi reşte Tekirdağlı Hü güreşimiz var, di • 

müşahidlerin kanaatine göre, Südt-t Al - seyin pehlivana ye- yorum. 
manlarınm tefi Heynleyn'in dünkü nut- nilmek çok acı gel- Hüseyin pehlivaa 
kunda ileri sürdüğü taleblerin kabulüne di bana .. Bir çocuk beni bir -:lana ye ~ 
imkan yoktur. (Devamı 11 in.d sayfada, gibi ağladım. Der • necek olursa, 0 za • 

Avrupa güreş şampiyonası 

Çoban Mehmed ve 
K. Hüseyin galib 
Büyük Mustafa hasta, 

Yaşar ve Mersinli 
Ahmed tasfiye edildiler 

hal köyüme dönüp, rnan gayri ihtiyar • 
bir daha güreş tut - ladık, deyip köyü • 
mamayı tasarla - me çekileceltm. Bir 
mıştım. Fakat, &<>n • daha da alaturka 
ra, sonra bu fikir- olsun, alafranga ol• 
den vazgeçtim. Şim sun hiç bir güret 
di Tekirdağlı Hü - tutmıyacağım. A .. 
seyinle bir daha ma şunu da de.) ı .. 

tutuşmak hevesi yü vereyim ki, Tek .. 
reğimi doldurmu§ dağlı ile ancak bilt 
bulunuyor. ay sonra ltarşıl a -

Hak oyunu üçtür. KJf•(l{;oJI/ bilirim. Bunun se .. 
Birinci defasında bebini de aşa· :ya 

Tallin 2S (Husust) - Avrupa güreş Tekirdağlıya ye - yazıyorum. 
şampiyonası, maalesef Türk ekibinin nildim. Şu halde 0• Bundan Hti yıl ev-
rnütevali rnağlubiyetlerile devam et - nunla hesablaşa _ vel Dinarlı ile g·ı _ 

rnektedir. Dün son turda Mersinli Ah- bilmek için dnha iki E sk ,. p eh l ı' va n 1 a r reşirken bileğim kı-
h'led de rnağlfıp olmuştur. Bugün de- defa karşılaşmam rılmıstı. Sağ bıl • 

(Devamı 2 inci sayfada) liızırn. İsterse hır ğım .. O zaman dok-
~ defa da karşılaşı - torlar bana dedıler 

( ohBll ff f>h111ed 4 /nlall rım. Fakat bundan ne d ı'yo rl ar"· ki: 

i d sonra vuku bulacak - Eğer bileğınin 
' anıp gOnllnU yen I ilk çarpışmada onu adamakıllı iyUepne 

Yaz t ncu ytamı dıf mutlaka yenecegim için üçüncü defa kar-ı sini istersen iki yıl sal kolunu hiç mr .. 

'------------.,,, , ~ıla§mamızı o iatiyecek. Onun için Teki l (DeN• JO .._ aql*) 
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Her gün 
Sudet meselesinin 
Temel atma merasimi 

Yazan: Muhittin Birgen -
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Nisan 28 

•• •• Kısası ozun ----
Yazı Ço~ Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

Avrupa güreş 
• 

şampıyonası 

l Başta rafı 1 ind sayfada) 

vam edilen müsabakalarda dün yeni 
len Yaşar, dizindeki yarası yüzünd 
ikinci müsabakasını yarıda hıra 
ve neticede tasfiye edilmiştir. 

Mersinli Ahmed de bir daha ma 
lOp olması üzerine elimine olmuştur. 

Türk ekipinin en çok güvendiği g 
reşci Büyük Mustafa da birdenb 
hastalanmış olduğundan müsabakala 
ra girmemiş ve en büyük şansımız 

le udet Almanlarının, çoktanbc -
c;;;;ıJ ri beklenilen kongreleri top

landı; bunların şefi bulunan Henlayn 
[Henlein] tarafından irad edilen bir nu
tuk ile kongre açıldı. Dikkatle okunmaya 
layık olan bu nutuk, Çekoslovakya Al
manları meselesinin, Anschluss'dan son
raki devrinin yeni prensiplerini meyda
na atıyor. Sade bu kadar da değil; bu 
nutuk, Çekoslovakya, karşısında, bundan 
böyle pek çok hadiselere, münakaşalara, 
mücadelelere ve hatta beynelmilel hele
canlara sebebiyet verecek olan bir dava
nın temel atma merasimini teşkil edecek 
kadar mühim bir vak'adır. Bu nutukla, 
bu davanın temeli artık resmen atılmış 
bulunuyor. Şimdiye kadar, Çekoslovakya 
Almanları, Çek qevleti karşısında miıt

tehid değildiler. Bir kere Sudetler ekse
riyeti ve iftirakçılığı temsil etmekle be
raber, hükfuneUe bırlikte çalışan Alman 
unsurları da vardı. İkinci derecede, An
schluss'a kadar hatta Sudetlerin da'lıi 
muayyen ve kat'i bir programları yoktu. 
Umumi surette hürriyetsizlikten ştk:yet 
ederler ve hak isterlerdi. Anschluss'dan 
sonra ise yeni bir iddia devrınin başhya
cağı muhakkaktı; birleşen Almanlar, 
kendilerine bir program yapmak için bu 
kongreyi içtimaa çağırdılar; kongreyi a
çarken Henlayn [Henlein] tarafından 

frad edilen nutuktan sonra, şimdi Çek 
Almanlarının ne istediklerini, re men, 
bütün dünya öğrenmiş bulunuyor. 

Bazı erkekler evlenmek çağına geldiklerl zaman karşı
larına çıkan kadınların evvela yüzlerine, sonra endamlarına 
bakarlar, kararlarını dimağlarının vardığı düşünce ile değil, 
gözlerinin aldığı zevkle verirler ve daima aldanırlar. 

Yüz güzelliği muvakkat, beden güzelliği zamana tibidir. böylece kaybolmuştur. 
Halbuki ruh güzelliği hiç değişmez, daima olduğu gibi kalır. Türk ekipinden Saimden sonra ' 
Her üç güzelliği bir şahısta cemetmek mümkün olmadığı tak- ci muvaffakiyeti Çoban Mehrn.ed gÖS 
dirde ruhu güzel olanı tercih ediniz. termiş ve Danimarkalı meşhur gür 

c:::;:============================================= Larsen'i kucaklayıp yere vurmakla 

( 
(E;!. ?Af ·~ ~ liS) /A. le. o N fi=\\ iN.. ) dakika 14 saniyede tuşla yenmiş 
e;;;;ıJ O ~ A ~ A i;;;;]) ıbdJ A Dün bir defa yenilmiş olan Küçük il 

"lllıı _____ ._.______________________________________ seyin, bugün çok gayretli bir güreş 

26 sene sonra tekrar 
Sahneye dönen artist 

Sahte kızıl derili karmış ve Letonyalı rakibini 7 d 

1 
42 saniyede yerde çevirerek tuşla y 

ngiliz öldü miştir. 

* Bu nutka göre Sudetlerin ne iskdikle-
rini kısaca ifade etmek lazım gelirse şu
nu söyliyebiliriz: cÇekoslovakyanın is
tiklalinden başka her şey'> Yalıud, baş
ka bir ifade ile, şöyle hülasa etmek te 
mümkündür: cSudetler, açıktan açığa 
Almanyaya ilhaklarını istemekten başka 
her şey istiyorlar.> Kongrenin temel at
ma merasimini yaptığı dava bu davadır. 

Kolcularla kaçakcı 
Tütün k~akcısı, bir sepete kaçak 

tütün doldurmuş, gidiyormuş. Kolcu
lar çevirmi§ler, sormuşlar: 

- Bu sepette ne var? 
- Tavşanlarımın yiyeceğini götü-

rüyorum. 
- Aç göreccığiz. 
K~akcı sepeti açmış, kolcular tü

tünü görmüşler: 
- Bunu tavşanlar mı yiyecek? 
- Evet, yemezlerse kendileri bi-

lirler .. aç kalacak ben değilim ya, on
lardır. 

·--------------------------· Yeni parlıyan 
Bir çocuk yıldız 
Sinema dünya • 

sı, Ceki Kugan, 
Şirley, Bartolo • 
mef'den başka ye 

.. Kendisine yıllardanberi kızıl derili A
merikalı süsünü veren natüralist, muhar
rir ve Şimal Amer.ırnsı yerlilerinin baş 
izcisi Grey Owel'in, ölümile, sııhtekarhğı 
da meydana çıkmış ve kendisinin, kızıl 
derili Amerikalılarla hiçbir alakaSl olma

Almanlar için, Çekoslovakya .içinde bir 
hudud istiyorlar; bu hudud içinde mün
hasıran Alman bir idare tesisini istiyor
lar; hatta bu hudud haricindE'ki Çeko lo
vak topraklarında yaşıyan Almanlar· için 
bile hususi haklar istiyorlar; fakat, iş bu 
kadarla kalsa gene pazarlık esasları bul
mak kabildi. Onlar daha fazla şeyler de 
istiyorlar: 918 denberi Sudetlerin Çek 
idaresinin hnksızhklarrndan dolayı uğ
radıkları uırarların tazminatını ve niha-

Bir zamanlar bütün tiyatro dünyasının 

gözbebeği olan Mabel Lov, son temsilini 

1912 de vermiş, ondan sonra sahneden 
çekilmişti. Şimdi, aradan 26 sene geçtik-yet cAlmanlık camiasına mensub insan

lar olmak ve nasyonal sosyalizm felsefe- ten sonra, tekrar eski san'atine donmekte 

ni bir çocuk ar -
tist ile karşılaşı • 
yor. Bir otobüs 
şoförünün oğlu o-

. dığı ve halis muhlis bir İngiliz bulundu
ğu anlaşılmıştır. 

sini müdafaa hakları kabul edilmek-. gi- ve bir piyeste gayet uzun ve yorucu bir 
bi şimdiye kadar bu gibi ekalliyet iddi- rol almaktadır. 
aları arasında istenildiği hiç gö:-ülme
miş olan şeyleri de istiyorlar. Osmanlı 

parlamentosunun meşhur Boşosu bile bu 
kadar fazla şey istemiş değildi! 

Şeker sayesinde meydana 
çıkarılan katil 

Hcnlayn, bizzat, bunu biliyor ve nut-
kunun sonunda diyor ki: Bir şeker parçası3 bir caniyi ele ver-

cBiz daha pek çok şey istiyebilirdik. miştir. Nevyork polislerinden biri ge -
Fakat, Sudetlerin dünya sulhüne yardım çen yaz, sevgilisini öldürmüştü. Fakat 
etmeği ne derecede büyük bir vazife bil- polis, katili bulamamıştı. Sadece ölü 
ôiklerini isb:ıt için bundan fazlasını iste- kadının çantasında altı parça şeker çık
medik. Şimdi, iş Çeklere kalıyor. Eğer mıştı. 

lan Teri, oyunla. 
n, sadeliği ile Ho 
livudu yerinden 
sarsmıştır. 1 O ya • 
şında bulunan ye-

ni artist, ayni za · 
manda piyes de 
yazmakta, bunla
rı harikulade bir kudretle temsil 
etmektedir. Şimdi hususi san'at, 
artistlik dersleri alan Teri, bir iki se
ne sonra dünyanın en çok para alan 
çocuk artistleri sırasında olacaktır. 

onlar da bu sulhe yardım etmeği istiyor- Şekerleri gören komiser, garib bir 
farsa bu isteklerimizi kabul ile iyi niyet- tedai ile katilin atlı olacağını düşün- Çekoslovakgada hava 
]erini isbata muvaffak olurlar!> ' 

Eğer, bu nutuk Almanyada irad edil- müŞtve bütün atlı polislerin aranması- tehlikesine hazırlık 
miş olsaydı, bu son sözden daha kuvvetli nı emretmiştir. Silahsız ahalinin hava taarruzlarm-
bir c!inah le bitemezdi; Henlayn bızzat Yapılan tahkikat neticesinde, ölü dan muhafazası için iyi teşkilatı bu _ 
:Almanya söylüyormuş gibi, kuvvetli bir kadının Los Ancelosa giderek yeşil o- ıunan memleket ÇekosloYakyadır. Ye
dil kullanmıştır ki bundan da mütehay- tomobilli ve altın sesli bir adamla ev- ni çıkan bir kanun erkek kadın bütün 
yir değiliz. Jenmek niyetinde bulunduğu meydana insanların maske sahibi bulunmalarını * çıkmıştı. Bunun üzerine 1800 atlı po - mecburi kılmaktadır. Bu kanuna göre, 

Yeni Çekoslovak meselesinin artık te - lıs sorguya çekilmiş, bunlardan altısı - hükumet bütün ahalinin tedarik edece
meli atılmıştır. Bu nutkun arkasından nın yeşil otomobili olduğu ve bu altı ği rnas~e ti~leı!ni, f~nni k~biliyetleri
neşriyata başlıynn Alman gazetelerinin . . .. . w ni tedkık edıp ilan edılecektır. Maskeler 
dillerine bakılırsa, dünya efkarı buzu- kişiden birının de guzel . sesı oldugu hükfunetin tayin ettiği fiatlarla fabri-

Asıl ismi Belani olan, adam, çocuklu
ğunda, kertenkeleler, yılanlar tt>plar, bun
ları yatak odasında saklar, mektebine gö
türürdü. Aşın derecede zeki de olduğu 
için türlü türlü oyunlar icad eder ve en
gin muhayyelesini harikulade bir §~kil
de kullanırdı. 

Grey birçok kitablar yazmış, 1ayısız 

konferanslar vermiş ve bu yüzden epey
ce para kazanmıştır. 

Yüz seneden fazla 
yaşzyan çiçekler 

Herkes çiçeklerin ömrünün pek kısa ol
duğunu ve ekserisinin ancak bir mevsim 
yaşadığını zanneder. Fakat bilhassa çj
çekler hakkındaki tedkikatile meşhur bir 
Fransız nebatat Alimi, yüz ı;ene yaşıyan 
çiçekler bulunduğunu teyid etmektt:!dir. 
Bu çiçeklerden birisi bugün Faris nebatat 
bahçesinde bulunan Hindistan Azalya'sı
dır. Profesör Botren'e göre bu çiçek yUz 
sene evvel Hindistandan Parise getirilmiş 
ve elli sene Parisin umumi bahçelerinden 
birisinde kalmıştır. 1895 de Faris nebatat 
bahçesine nakledilmiştir. 

Hindistan Azalya'sı bu kadar ynşlı ol
masına rağmen eski letafetini ve çiçek
leri de kokularını tamamile muhafaza 
etmekte imiş. 
..... _.. ........... ·-····-··-·····-·----····---
rafı belediyeler tarafından ödenecek
tir. 

nında Çekoslovakya aleyhine bir davn meydana çıkmış. Otomobıl muayene e- kalaıın hususi satış yerlerinde satıla
lkame eden Sudet şefi, mahkemeye, şa - dilmiş, ve bir köşesinde, ıyice kapa - caktır. Her hangi bir sebebden dolayı 
hid olarak, Almanyayı da davet ed cf'k- tılmış bir kurşun deliği bulununca ka- maske tedarik etmesi mümkün olmı
tir. Almanyanın da, bu bahiste kuvvetli til cinayetini itiraf etmiştir. Katilin iki j yan fukara. ve muhtaçlara m.eccancn 
bir şahid olduğunu ilaveye lüzum yok - çoruğu vardır. maske tcvzı edilecek ve bunlaı ın mas-
tur. =-==:""==~========-=-=-=-=:-=======:-========::=:::::=:=:::==::::=:=::::::===::;::~=:::=:::::=::::::::=:::::::'.=::~~~~~~~~~~ 
Dünyanın huzur ve süküna dowru git

tiğini söyliyenlere hadi.,el rin h k v r -
mekte devam edecegini zan ctmiyoruı; 
Almanlık yeni yeni mes le! r çıkaracak, 
:Avrupa yeni yeni gürültüler gorecck ve 
hattu heyecanlar ve hakcanlar geçir cck
tir. 
Bunların böyle olacağı muhakkaktır. 

Bunu bildiğimiz için, biz de şair gibi, şöy
le söyliyC'biliriz: 

cZcvk, anın mirsadı ibrcıtten temaşa -
5ındıdır!:a 

Muhittin Birgen 

İSTER ı AN, 
Şehir müteha!': ısı Bay Prost'un projPsinde ncşr cılen kı

s•mlara bakılacak olursa istikbalde Eminönü meydanında 

duran bir ndamm Süleymaniye ve Sultanahmed cam leri ile 

i NMA! 
Em:nönündeıı Nuruosmaniyeye çıkacak ve her üç şehrahtan 
ayrılan geniş caddelerle İstanbulun bu kısmı !stanbulun en 
güzel kısmı olacaktır. Madem ki plan yapılmıştır, beğenil
miştir, yakında kat'i şeklini alacak, detay planları da yapıla

müze binasını görmesi kabil olacaktır. Bu noktadan ayrıla- caktır, biz bu tasavvurun kuvveden fiile çıkacağına inanıyo-
cnk şehrahların sayısı üçtür. Birincisi Emin önünden Sul- ruz, fakat Belediyen in büdcesi bugünkü rakamda kaldığı 
tanahmede, ikincisi Eminönünden Süleymaniyeye, üçüncüsü müddetçe bu neslin bu eseri görmeye muvaffak olabileceğine: 

1 STER 1 NAN, İSTER iNANMA! 

Halayda seçim 
Bııgiin ba.şlıııor 

(Baştarafı 1 ınci sayfada) 

İlkönce İskenderun mıntakasın 
dan başlıyacak olan intihabatı Yu 
nan delege B. Dimitri Budons · 
İsviçreli delege B. Alber idare 
cektir. Seçim yüzünden nıütev 
suçları da bunlar tedkik edecekler 
dir. 

Adana 2 5 (Hususi) - Türki 
Hariciye Vekilinin geçişi esnasın 
halkın yaptığı candan tezahüra 
mani olmadığı için Crablus ka 
karnı, Türk dostluğu ile icharn ed 
lerek azledilmiştir. 

Başvekilin 
Teşekkürü 

Ankara 25 'AA.) - Başveklı 
Bayar, Hakimiyeti Milliye bayramı 
silesile gönderilen tebrik telgraf! 
ayrı ayrı cevab vermek imkan 
karşısında mukabil tebriklerinin 
ğına Anadolu ajansını tavsit bu 
muşlardır. 

iştirak ettiğimiz 
bir mukavele 

Cenevre 25 (AA) - Beyne 
konferans taraiıpdan kabul edilmif 
lan kadınların yeraltı maden oc 
rında çalıştırılmasına aid muka 
Türk hükumetince tasdik edilerek 
letler Cemiyeti Umumi Katıbl=ğine 
imi Türk delegesi tarafından tevdi 
dilmiştir. 

--~~~~~~~--

Roma da ki Fransız 
maslahatgüzarı Pariste 

Faris 25 (Hususi) - Romadaki Ft 
sız maslahatgüzarı Blondel, Kont 
nun Tirana hareketinden istifade 
Parise gelmiştir. 

Blondel, Fransız - İtalyan müıak 
!erinin inkişafı hakkında hariciye 
Boneye izahat verdikten sonra 
Romaya dönecektir. 
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SON POSTA 

T·ELGRAF HABERLERi 
Sovyet Rusya tehdid ediyor 

Moskova 25 (A.~.) - Havas ajansı
nın hususi muhabirı bildiriyor: 

Uzakdo .ı hadiselerinden başka, Sov 
ye ler Biri w n işgal eden me ele Orta 
Auupa rne e e ıdir. İspanya hadiseleri 
ıkınci plana eçmektedir. Bır aydan 
faz zaman nberi İspanvaya hiç bir 
teknısyen h et etmemiş ,.e hatta ha 
z la ı İspa \ an geri gelm!stır. Keza 
e\ \ elce zir tedkik ve tahsili için sık 
sık İ panyo 1 gelmekte iken şimdi bu 
d · ydedi mcktcdir. 

Bunun a b aber. Sovyet politika -
n ehem 'et ı bir değişiklik muh -

t l go ·l mektedir Sovyetler Bır-
ının ne h kan ne de fiilen Habe -

· t n iş al · \C Fıanko hti.kf.ımet"ni 
t n mıyaca w ı iıphe izdır. 

Bununla b aber, Sovyetler Birliği -
n n Batı d t erı ıle Berlin - Roma 
lllih\ eri ara ndaki zıddi~ eti arttırmama
w a çalışaca w zannedilıyor. Zira Sovyet 
ler mahfilleri bulanık suda balık av -
1 m k töhmet" nden kaçmavı bilhassa 
arzu etmektedirler. 

• 
lngiliz Harbiye Nazırı 

Paristen Londraya döndü 
Fransız Başvekili gazetecilere hükumetin takib ettiği 

iktısadi ve mali siyaseti anlatb 
Paris 2S (A.A.) Daladier ile Hore 

Belisha İngiliz sefarethanesinde sefir 
Fıppıs tarafından verilen hususi bir ak
şam yemeğinde hazır bulunmuşlardır. 
Yemeğe yalnız BaşvekU ve İngiltere 
Harbıye Nazırı davet edilmişlerdir. 

İngiliz harbiye nazırı akşam Londraya 
do muştür. 

Fransız Başvekilinin gazetecilere 
beyanatı 

Paris 2S (A.A.) - Kabine toplan -
t ından sonra Daladier matbuata be -
~ anatta bulunarak iktısadi kalkınma 
Planını ilham eden başlıca düşüncenin 
Fransız istıhsalatını arttırmaktan iba -
ret olduğunu söylemiş ve ~öyle devam 
~trrı · tir: 

«- İstihsaıatıınız hemen her saha
a bır çok Avrupa devletlerinin istih -

t li~dan azdır. Hesabat büdcesinde 
esı ı lbım gelen müvazene ancak ça -

1 
1 
rtıakla elde edilebilecektir. Binaen -

: e h istihsalltın elzem olan bu çoğa -
ına mani olabilecek her sev plandan u k • w 

laştınlmalıdır. Başka selamet yo -
d oktur. Planda üç taraflı itilflfda 

rpış edilen para serbestliği ve fran
n müdafaası nazarı itibara alınmış -

tır. Bu iki nokta sermayenin memleke
te dönmesi ve para biriktirme usulü • 
nün kalkması için elzemdir. Hu itibar
la aşağıdaki tedbirlerin alınması la -
zımdır: 

1 - İstıhsalatı ihlal etmiyecek mali 
bir gayretle maliyenin islahı ve büdce 
müvazenesinin tesisi. 

2 - Daha iyi bir randıman alabil -
mek için işin tanzimine aid cihazların 
kanun dairesinde tecdidi. 

3 - Küçük menfaatlerin himayesi. 
4 - Bilhassa gayri sıhhi evlerin or

tadan kaldırılmasını istihdaf eden bir 
iş planı tanzimi. 

5 - Sanayi ve ticaret için yapılan 
kredilerin genişletilmesi. 

6 - Umumi piyasalarda tediye şart
larının ıslahı. 

7 - Müstemlekelerde servet mem -
balarının kıymetlendirilmesi. 

8 - Hakiki milli bir sana~ i olan tu
rizmin inkişafı. 

Hüklımetin ittifakla kabul ettiği bu 
plan bundan evvelki kararlar rnuci -
hince 1 Mayıstan itibaren nazırlar rnec 
lisinin tasdikine arzedilecek olan ka -
rarnamelerin hey'eti umumiyesine tev
fikan tatbik edilecektir. 

Franko tayyareleri Japonlar Hankovun 
dün Valansiyayı 
bombardıman etti 

sür'atle zabhnı 
zaruri görüyorlar 

r 
Çoban Mehmed 

-, 
Alman 

şampiyonunu da yendi 
Tallin 26 (Hususi surette gönder

diğimiz arkadaşm11ulan) - Çoban 
Mehmed ikinci büyük galebesini de 
kazandı. Şampiyonluğa en ku\1vetli 
namzed olan Alman şampiyonunu 

16 dakibda tufla yendi. Saim ve 
Yusuf Aslan sayı hesabile mağlCib 
oldular. 

-·-... x;~;;~di~k ...... _ 
kralının evlenme 
şenlikleri başladı 
iran 25 (A.A.) - Kral Zogo'nun 

Kontes Apponi ile izdivacı şenlikleri 
bugün başlamış olup üç gün devam e -
decektir. 

Dün akşamdan itibaren Krahn sa -
Ömer ~sim rayında Başvekilin, hüldllnet ef'kinı -.__f_l ____ d _____ d ..... h __ _.,nın ve mülkf ve askeri ricalin huzur -

i istin e te iş larile bir kabul resmi yapılmıştır. 

d 
Saat 2 3 de Kral ile beyaz bir cob giy 

evam ediyor miş olan ve başında pırlantadan bir 
taç bulunan müstakbel Kral~ salona 

Ç t 1 k b J dahil olmuşlardır. Kendilerini Kral a -
e e er asa a arı muayyen ilesi efradı takib ediyordu. Kahul res -

bir vergi vermeğe icbar mi, büyük bir §Ctaret içinde geç vakte 

d• 1 kadar devam et~tir. 
e ıyor ar Ecnebi hey'etlerini Tiranda kabul ve 

Hayfa 25 (A.A.) - Ak.ki . kam~ında iskan etmenin imkansızlığı sebebile 
n:ıe~kuf bulunan 224 Arab le~ındekı _tah- Kral, ecnebi hükfunet ve saraylarına 
~at devam • e~mekte olup dun ycnı~en ı esmi hiç bir davetname gönderme -
bir takım hadıseler vukuun:ı sebebıyet miştir. Yalnız İtalya ve Yuanisıan hü
vermiştir. Mevkufların karıları Hayfa ta- kCunetleri müstesna olup bunlard f
cirlerini vatandaşlar:nın te~adi edip gıt- talya, kendisini temsile Kont c·a:'yu 
mekte olan mevkufıyetlerinı protesto et- memur etmiştir. 
mek için dükkanlarını kapama~a ik~a et- Mumaileyh, bu sabah tayyare ile Ti
mege çahşmışl.a~ır. _Zabıta, num~yışç • ıana gelecektir. Yunanistan ise orta el
len. da~ıtn;ıak ıçm mudahale etme.ıt mec- çilerden Depastras'ı göndermiştir. Di -
burıyetınde kalmı~t~. Kamptakı ~ev - ğer bütün hükfunetleri Amawdlukta
kuflar, açlık grevını bırakımsıar ıse de ki diplomatları te ·ı ed kt" 
.. .. k .ı be b k 1 d k msı ece ı r. uç gune a, u ser st ıra 1 ma ı lan Kıal Zogo ile K tes Appo ·• · · _ 
t kt. d t k '- t hd"d" . on nı nın ız a ır e e rar grev yapmh. e 1 ını divacları 27 Nisan sabahı 101 kere top 
savurmuşlardır. atılmak suretile ·ı · ed"l kt" K -

B d b k tedh" ·1 . f l ı· ıan ıea- ır. ra un an aş a ışçı erın aa ıye ı !içenin şahidler· K t Ap il k t 
F·ı· ı· . h t f d ··ı f "d . ı on ponyı . e on 

1 ıs ının ~r ara ın a mu e ern. suı - Ciano, Kralın şahidleri Prens Abid ile 
kastlar şeklınde devam etmektedır. Çe- Başvekildir. 
teler, kasabaları fidyei necata bağlamak- Kralın ı· a· "f · d A . . z ıvacının an esın e rna-
ta ve v~r~ı taleb etme~tedırler. Kasaba- vudJuğun başlıca şehirlerinde 1 ı;ı çif _ 
lar ahalısı, bu taleblerı red.:ie cesaret e- ti nikahı k 1 ktı y· ift" · 
d kted

. 
1 

n ıyı aca r. uz c ın cı -
ememe ır er. l a bel d. 1 eır 'f . "h 
Akka mıntakası kasabalarından birinde 1 zı e ıye er, 1 çı tin cı azı Kral 

'e iki çittin cihazı da Kralın yeğeni 
üç kişi öldürülmüştür. Kuçi.ık Prens Tati tarafından temın e -

dilcccktir. 

-Galatasaray aile sofrası r ~ra 25 (Hususi) - Franko tayya - Tokyo 25 (A.A.) - Nişinişi Şum • 
et.""~ bugun Valensiyayı bombardıman hem gazetesinin Şanghay muhabirı Ja
);&lflerdir. Hava toplan tayyaelerin ponyanın Çin seferinde daha büyük Ankara 25 (Hususi) - Galatasaray klü-
ha .... ~ına mini olmuşlarsa <la, bom - bir faaliyet göstermesi itli'umundsn bil azaları bu gece şehir lokantasında bir 
~d neticesinde tekrar 100 kişinin bahsetmekte ve Hankov'a doğl u sür'at- aile sofrası kurmuşlardir. Toplantı geç 

Sabahtan Sabaha 

üğU ve 50 ki · · d ı d v bil vakte kadar nezih ve samimi bır hava 

e Başvekil Celal Bayar 
Atina yolunda 

Yazan: Selim Racıp P..met 

B
aşvekil Celfil Bayar, berıberlnde 
Hariciye Vekıli Tevfik Rüşdil 

Aras olduğu halde dün akşam Yunanil
tana müteveccihen hareket etmişlerdir. 

Başvekilin dün bütün gazetelerde in"4 
şar eden beyanatının cihan fkan umu -
miyesine bildirdiği gibi, bu .,iyaret, da.
ha evvel Ankarada dost memleketle ara-
mızda akd ve parafe edilmiş olan mua -
bedenin Atinada kat'i ımz:ı::ı münase -
betile ihtiyar olunmaktadır. Bu vesile ile 
şu noktaya işaret etmek lazımdır ki TürJG. 
Yunan dostluk binasının ilk h>ıı eltapnı 

Lozarnda atan İsmet İnönü olmuştu. A
taturkün daha o zaman ileriye matuf olan 
nüfuzlu görüşile teeyyüd eden bu hare
ket, bilahare muhtelif tem sıara vesile 
verdı. Celal Bayar, ıktısadi goruşmeler 

arasında, bu binanın siyasi c phe ini de 
m ydana getirmekte bir amil oldu. Şah-
san mühim bir mesai payı ile vucud bul • 
masına aid müzakerelere iştır k eden 
Celal Bayarın, kemal bulan bu eserin aı.. 
tını Türk cumhuriyeti namın;;. imza et • 
mi;> e memur edilmesi, kendisini yadırga
tacak bir vaziyet değildir. Nitekim dost 
Yunan başvekili General Metaksas da, 
evvelce başlamış olan bir eserin tamam-
layıcılarından biri sıfatile ortaya gelen 
siyasi vesikada, büylik bir mesai hiS&eSI 
sahibi bulunuyor. 

Türk - Yunan ittifak mu.ahedesı, ıld 

mılletin ve Balkan mıntakasının hakiki 
bir ihtiyacını karşılamak sureti1e sulh bi. 
nasına büyük bir desteklik hizmeti göre-
eekür. Sulhu seven her meaıleketiıı böy
le bir v8Jua karşwnda memnu!1iyet duy
maması müınkiin değildir. Nitekim mem
leketimizde olduğu gibi Yunarıistanda da 
neş'eli akisleri duyulan bu mes'ud hadi
senin uyandırdığı sevinç te7.ahüratı sul· 
ha bağlılığın sade ve asil bir tezahürün
den bafka bir feY değildir. Dünya, ancak 
böyle eserler- sayesindedir ki hakiki hu
viyetini bulabilecek ve insanlık. uzun za. 

man mahrumu kaldığı huzur ve süldma 
ancak böylelikle kavupcaktır. 

Selim Ragıp Emeç 

Fransız Nazırları 
yarın Londraya 

gidiyorlar 
Paris 26 (Hususi) - İng"lız - Fran• 

sız müzakerelerine iştirak t:ciecek olan 
Başvekil Daladye ile hariciye nazın 
Bone, yarın akşam Londraya baret• 
edeceklerdir. 

Fransız nazırları perşembe günil, 
Vmdsor şatosunda Kral araf.ndan ka
bul edilecekler ve öğle yem ğ ni Kral 
ile birlikte yiyeceklerdir. 

Başvekil Çemberlayn ve Lord Hali· 
faks da Fransız nazırları şerefme hır r 
r: ~afet \ereceklerdir. 

Nazırlar arasındaki esas rnuzakere
ler perşembe güniı cereyan edecektir. 
Muzakerelerden sonra bır teblığ ne re
d mesı muhtemeldir. 

-
Fikir ve • 

ış 
dir1ı-_. şının e yara an ıgı - le ilerlemenin müstacel bir zaruret ha---..tedlr içinde devam etti. 

8o • lini aldığını iddia eylemektedir. ----
lu .. A~bardıman esnasında limand:ı bu - A k d ;ııuı iki lngıliz gemisi de hafifçe ha _ Muhabire göre bu ileri hareket yal - n ara a hazin bir ölüm 
t ~Uframıştır. Bu arada gemi müret - nız Çan - Kay - Şek'in idare.::;ine ezici Ankara 25 (Hususi) - Hariciye Veka-

Eğer Tan.zima_t d~vrindenberi memleket ıslahatı için yazılan layıhalann. 
yapılan proJelerın yuzde onu iş sahasında yer bulsaydı biz daha çok evvel 
dirilir, uyanır ve kuvvetlenirdik. 

' ....ınından bir kişi de ölmüştür. bir darbe indirmek için değil, ayni za- leti şube müdürlerinden Zeki Nebil kı -
th.ıt••-••- ..,.__ il 

1 
manda Japonların Çindeki nüfuıunu sa bir hastalıktan sonra bugün vefat et· 

.....uanır nmıte on yn unda Sar kırmak üzere bazı devletler ve bilhas- mi.ştir. Genç yaşta ölümü teeuür uyan-
agoa 25 (AA.) - Akdeniz cephe- hassa İngiltere ve Fransa tarafından dırmıştır. 

r ~:;:rekat dun de devam etmiştır. gösterilen faalıyete mani olmak iç"n la- ---·- ·------·-
ıs r, Kastellona doğru yavaş ya- zımdır. mu ve torpido) a bombalar ntm .;;tıı. 

+A ... ve fakat mutemadı surette ilerlemek- h b H k Bu torpido, Japonların Kored" -.:u ler .__L,_ Mu a ir, an ov'un zaptından n- ... 
• ..-aiUUWitler Alk:ıla dö Şiven Kank o Hokudo'da kain balıkç. ık tec-

llllflerdtr ra ecnebi devletlerin takib et ikleri si-
B . yasetin Japonya lehine dönece w "ni ila - rube i tasyonuna merbuttur. 

l a selon 25 (AA) - Cumhuriyetçi • 1 ed Yokohamada tevkif edilen Amerı'kalı 
ın teb ve ey emekt ir. 

liğı: Tok)O 25 (A.A.) - Yokohama za -
ı P ne cephesinde bir çok mevziler e- Çbı tayyarelerinin faaliyeti bıta ı, bu sehre uğramış olan ve Çin 
ı çırdik. Şark cephesinde: Frankist - Tokyo 25 (A.A.) - Dün sabah iki tayyarecili ine gönüllü kaydt>clilmiş ol 
d ~arruzları tevkif edilmiştir. Ak • Çin tayyaresi &molanın on uç kilo - duğundan şuphe edilen Melv'n Jibbo ı 

dU§man,- Alkala dö Şiverin önü- metre cenubu garbisinde Şakuyomant ısmınde b r Amerikalıyı te' k f etm 
vu'mııatır adındakı Japon torpidosu üzcr"nde uç- ır. 

Fakat büyük inkılaba kadar her hadise, her tehlike :tarşısında derhal dü· 
şünülen ve hazırlanan ıslah3t layihaları hatta müsvedde halinden beyu 
edilmesine vakit kalmadan dosya dolablarına gırmişler ve memleketi tehdid 
edecek y~ni bir tehlıkeye kadar adları bile anılmadan uyuyup kalmı lardır. 

Bu rejimin en bariz vasfı nazarıyecı ve layıhacı olmayışıdır. Her ihtiyat 
üzerine düşünülen tedbir derhal tatbık sahasına geçtiği için de\•let dairele
rinin dosya dolablaı .... 1:ı proJc ve layıha bulmak imkanı yoktur. Muteba1818 
kafaların hazırladığı projel~u ıd uz ı ınde degil, ancak yeryüzunde gör
mek kabildir. Metodla, sistemle, progı"mla çalı ma zihniyeti devlet miıesse
s lerine haklın oldugundanberı ltıyiha \ e proje mezarlığı ortadan .kalkmıştır. 

Bu rejimin hayatında her güzel fıkir ancak iş sahasında kendini gösterir. 
Tahakkuk etmiyecek fikre Cumhuriyet kadrosunda yer venlmedıği içtndir .. 
güzel fikirleri kulaklarımız dinlemeden gözlerimiz görüyor. 

Hukumetin realiteyi hedef tutan bu prensipini belediyelerden köy odaı.. 
rına kadar devlet bün "nde vazıf alan bütün teşekkfiller benımsemel~ 
ler. Bit hıfM Calrill 
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Yeni yıl şehir büdcesi 
6,458,416 lira 50 kuruş 

Şehir Meclisinin dünkü müzakerelerinde mar
qarin imalathanelerinin tabi tutulacakları 

şerait_ münakaşalara sebeb oldu 
Şehir Meclisinin dünkü içtiınaında \dört kısım olarak tesbiti mümkün ol -

muhtelif meseleler tedkik edilmek üze- duğunu söylemiştir. Bu imalathaneler 
re aid oldukları Encümelnere havale için belediyece tayin edilecek bir mü -
edilmiş, sular idaresinin 937 yılı bi - rakib doktor veya kimyagere verilecek 
lançosu hakkında tedkiki hesab encü- vergi haric yüz lira aylık ücreti mües
meni mazbatası müzakere edilmiş ve sese sahihlerinin bir yıllığını peşin o -
sular müdürünün izahat vermesi için larak vermelerine ve mahlut yağların 
gelecek celseye tehir olunmuştur. açık olarak satılmamasına aid fıkraya 

Margarin imalathanelerinin tabi tu- da itiraz etmiştir. 
tulacakları sıhhi kayıdlara aid talimat- Galib Bahtiyar bu itirazlara tama • 
namenin tasdikine dair mülkiye, sıh - men iştirak etmiş, Fuad Fazlı, yalnız 
hiye ve iktısad encümenlerinin müş - doktor ücretinin müessese sahibi tara· 
terek mazbatası münakaşalara sebeb fından verilmesine yapılan itiraza uy -
olmuştur. Mülkiye Encümeni Reisi Fu- muştur. 
ad Fazlı Akgünün muhalif kaldığı ik - Bu yüzden çıkan münakaşa çok u
tısad encümeni reisi Hamdi Rasim Bü- zun sürmüş, herkes kendi noktai naza
tünün de itiraz ettiği noktaları bulu - rını uzun uzun müdafaa etmiştir. Ne -
nan bu mazbatayla tasvibi teklif edi • ticede, talimatname projesinin yeniden 
len margarin talimatnamesinin itiraz gözden geçirilmesi için tekrar muhtelit 
edilen belli başlı maddeleri dördüncü, encümene verilmesi kararlaştırılmış -
on birinci ve on üçüncü maddeleri ol - tır. 
muştur. Hamdi Bütün, mahlut yağ i - Bundan sonra belediyenin 938 vari
malathanelerinin birbirinden daima ka dat büdcesi hakkındaki büdce encü -

.palı duran kapılarla aynlınış olarak ih- meni esbabı mucibe mazbatası okun -
tlva etmesi dördüncü maddeyle mecbu- muş ve 938 varidat büdcesi 6,458,416 
ri kılınan dokuz kısmın üç nihayet lira 50 kuruş olarak tasvib edilmiştir. 

Müteferrik: Poliste: 

Donanmamızın 
atış manevraları 

Manevra sahasında sefer 
edecek merakibe tebligat 

yapıldı 
Donanmamız Mayıs başından itiba -

ren Silivri ve Ereğli mmtakalarında 
top ve torpil atışlarına başlıyacak bu 
manevralar 1 1 Hazirana kadar devam 
edecektir. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü dün key -
fiyeti alakadarlara tebliğ ederek Tekir· 
dağ ve Silivri hattına sefer yapacak va
purları ve motörlerin manevra esnasın 
da ihtiyatlı bulunmalarını bildirmiştir. 

idaresi 
lira safi 

Sular 
514,540 

kar temin etti 

Mahinev adlı 17 yaşındaki kız hadiseye sebeb 
olmaktan, 20 yaşındaki genç de hadiseyi yapmak

tan suçlu olarak tev :,.if edi!diler 
23 Nisan günü saat on sekiz buçukta Be- ze suJh ol, dedi. Raşid de kabul etti. İki yüt· 

yazıdda tramvay durağının llerisindekl kır· lük, iki ell1llk alıp gitti. Hattft. gid~rken: 
tasiyeci dükkanının önünde Mahınev ıs - - Sakm bu çocuk bizi haber vernıe.siıı, 
minde bir kadınla gezen Celal adında bir diye sordu. O da : 
gencin birdenbire kanlar lçlnde yere düştü- - Hayır, söylemez, diyerek kendislne on 
ğü görülmüştür. Gencin pek çok kan kay - Ura VErdiği11i ve bir de palto alacağını v:\ • 
bettlği ve bu vesile ne k:onuşmağn muktedir dettığinl, itiraf etti demişlerdir. 
olamadığı anlaşılmış, ve sıhhi hndad oto • D.i.ğer bir şahid: 
mobilile Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl - - Yangından sonra dükkanda yapı.:an kc· 
m~tır. Celft.l hastanede uzun mtlddec bay - şJtde 2000 liraya sigortalı olmasına ıı:arşı ıçe· 
gınlık geçirdikten sonra bir aralık kendisi- ride 2300 liralık gömlek ve makine tesbit e~ 
ni yanında gezen Mahınev'in vurduğunu söy dildi. Bu vaziyette Panayot deli olmalı kl 
liyebllmiştlr. Zabıtaca yapılan tahkikat ve dük.kanı yaksm demiştir. 
araştırmalardan sonra gerek Celal lle bera- Şahid Yani de: 
ber gezen Mahınev ve gerekse Celalln yara- - Lazari adİİ1da biri o akşam Ligoru ı;aııt 
lanmasile alii.kadar olduj?u anlaşılan Üsküp- beşde gömlek imalathanesinden çıkarkell 
lü İsmail oğlu Ahmed yakalanml§ ve dün görmüş; ben bunu duyunca kahveci Kegor· 
Sultanahmed blrtncı sulh mahkemesine sev- ka Lazarlyt ça~ırtıp soı-dum. o da ben gör· 
kedilmlşlerdlr. düm ama kimseye söyleme, benim karakol~ 

Sular idaresi Üsküdar ve Kadıköy Suçlu Ahmed: larda, mahkemelerde dolaşacak vaktim yoı.. 
terkos tesisatını ıslah etmeyi kararlaş - - Ben Mehmedin kahvesinde yatıyor - dedi, demiştir. 
brrnıştır, dum, beni gece yarısı yatağımdan kaldırdı - Duruşma diğer şabidlerin dinlenilmesi i-

6200 kadar abonesi olan Üsküdar ve ~a;~d~~~~~z bu hanım efendiye bent neden çiG brka bir güne bırakılmıştır. 
Kadıköy suları hasılatı bu yıl ancak Diye htç blr şeyden haberi olmadığını söy- U !zar tm1arhaneye gönderildi 
masrafı, satın alına taksitin! vesaireyi lemlşse de bil.kim Reşid: Gülizar adında bir kadın Siirdde ağabey~ 
karşılamış ve tevazün hasıl olmuştur. - Söyliyeceğln lafı yakışıklı söyle, hem sini öldüren Kazımı Tophanede tabanca ue 

karakolda, hem de hastanede ceıaıı vurdu~ oldürmüştü. İddia makamı Oülizarın taaın· 
Tesisat sigortası, gayri melhuz teh - ~unu söylemişsin. demiş, bunun ti.zerine suç- müden katil fiilinden cezalandırılmasını ve 

like ihtiyati ve tevsiat ihtiyatı için ge- ıu şu cevabı vermiştir: yalnız maktulün evvelce Güllzarın kardeşi • 
çen yıl bir şey ayrılmamı~tır. Bu yıl - Karakolda korkudan ne söylcdiğim1 nl öldürmüş olmasının gözönünde bulundu· 
bunlar için de birer mikdar par::ı ayrıl- bilmiyorum. Hastanede beni boynunuza al- rulmasını istemi~ti. 
m~sı düşünülmektedir. mayın, ben Celali yaralamadım, dedim, baş- Gülizar bir müddettenberi delirme al:ii -

I b 
1 

f d b l . . , 92 ka bir şey demedim. Onlar icendHeri öyle mi göstermlş ve tevki!hanece Bakırköy ak • 
stan u tara ın ~· u yı ıçına~ yazmışlar. Kahveci Mehmede sakJa diye bir liye hastanesine kaldırılmıştır. 

terkos halk çeşmesı açılmıştır. Bu ışlsr kama verdim, ama, üstümde gezdirmeye - Dün ağırcezada devam eden duruşma -
lktısad Vekili Ankaraya gitti Pangaltıdaki otomobil kazası için de beş kilometreden ziycıoe boru 1 yim diye vermiş~~m. smda Gülizarın gelmemesine binaeıı karar 

"'~ki Adli 
1 

• .. t . döşenmiştir <:'.imdi de vanoın rnusluk- ı Mahınev henuz on yedi yaşında olduğu- tefhim edilememiş ve Bakırköy akıl hastrı • 
İktısad Vekili Şakir Kesebirin Viya- ,,.,.,, ye s yası mus eşan Salalıaddl - . ~ ' ·' ~ . i .. . - · t bil. 

1 
k ll . b . ları adedce arttırılacak k:.,f ge" ı'slı'k nu ve bir sene evvel evlenıp kocasından ay- nesne muzekkere yazılmasına karar verıl -

d d 
· .. k il k h nın o omo ın u anan aıcra asınaan bl - . .. ı ı • .., - , .. . . . na a te avı goren ızı iy· eşere şe - ıs· 

23 
Ni .. .. lt d "i a' .... 1 b l b .. .. 1 .. l k rıldığmı soyledlkten sonra: mı.ştir. Bu tnuzekkerede mahkemeye gönde, . . ıın· t• Ş k. K b' d" k r ı san gunu Panga 1 cad e.., ndeıı ge- e goru meven oru ar .tıyu tu ece Ben 23 Nisan bayramı günü a.ıka.da rllecek halde lse Gillizarın yollanma i te ~ 

nrnıze ge ış ır. a ır ese ır un a - c:erken karşısına çıkan Vatall o~ıu 'l' ş a ih . . bv . d ·a k h Ik ı - -:. sı s k ·ı b. rkt Ank ·ı . 0 ana - tıyaç nıs etın e, yem en ter os a şım Meliha ııe bu çocuğun çalıştığı dükkA - necektir. 
ş:m1 ızı ı e ır ı e araya gı mış- dında ~ir ço~uğa çarpmış ve ç~.cuk şı~ıı Et- , çe~meleri açılacaktır. nın üstündeki lrnnduracıya L~marladlğım ıs- _ .... " '"" , .. ,.g • ~ • ••• ". , • ..... ·-···-· ·~-__... 

· ı= E K 
1 

ğ Birkaç sen eve kadar sular idaresi karpinlerl almağa gıttım. Mantoları da ora- a~ ıs a ı ~ 
El k 

'k Ş' k . h hl k ' nver aran yara ı çocu u muayene et - J 
1 

, d b kt k h 1 1 .... d d . •• • 
tır fal hastanesıne kaldırılmıştı. Dun tabibi ad- " · (Miri 3 M , S ı 

c tn ır eti esa annı ontro miştir. YaraJannın muhtelif yerledııde ve şehre isale ettiği alindelik su mikdarını a ıra l • CP'l n donuş e alırız lye, Ta- Mu N 1 R N u RET T ı· N 
d h 

' t · b l d - .. ': vukpazarındaki cami kapısından çıkarken 
e en eye ışe aşa ı ağır oldugu anlaşılmıştır. 45000 metre mukabına çıkanwaktır jc ı·ı 11 k 1 şt k B . 1 ... 1 . . . • · e a e arşı a ı ıze nerf'ye g " yorsu - . 

· Elektrik Şirketinin bütün muame - Otomoblll kulla.nan zatın ehlıyetrıanıesı Sular idaresi lstanbul tarafında bu nuz dedL Sonra hep beraber Milli stnemaya 1 K O N S E R 1 
ıatını kontrol altına alan Nafia hey'eti olmadığı tahakkuk etm~tır. yıl 514540 lira safi hasılat temin et - gittik. Re.sim çıkarttık. Sonra Beyazıda gel- FRAN&IZ TiYATROSUNDA 
dün Metro hanının altıncı katındaki İnhisar müdürlerinden biri kaza mitir. dik, 0 zaman al'kadaşım Meliha. benim ayak Programda: KIA'lik eserler ve 
. . t mil 

1 
·şt· R , t . d' larımdan iztırabım var. ben burada Celal 1- MUnir Nurt' tlin'in '-'eni bir eseri: 

aaıreye ama e yer eşmı. ır. eye , geçır ı Ç k B le kalayım da sen git mantoları, iskarpin - J 

masraf işlerini kontrol altında bulun - İnhisarlar tütün dePoSU müdürlerinden ocu ayramının leri al da gel dedi. Ben tıbbiyeye dottru gl -1 F E R y A D 
durmaktadır. Şirketin mevcudatı da Nezihi Manço 23 Nisan günü kendi iı~llan- ÜıçÜnC •• Ve derken bu Ahmede rastgelclim, o da nereye 1 Biletler Ağacaıııi Ph.ilips Mağa-
kontrol edileceğinden bunun rnikdan dlğı otomobili ile Dalmabahçe sarayı imün - U gidiyorsun diye sordu. Birlikte yürürken znsında satılmaktadır. Tel. 43343 
tesbit edilmektedir. Hey'et bir rapor den geçerken otomobillnln direksiyonu sı - Dördüncü günleri karşıdan ceıaı koşarak geldi. Beııi kolum -

kışmış ve otomobil şiddetle yolun kenarın - dan, Ahmedi yakasından tuttu, sonra da kü- Bestekar 
hazırlamıştır. Bugün Nafia Vekaletine daki ağaçlara çarpmıştı. Gerek Nezihi Man- Dün, çocuk bayramının üçüncü gunu für etmeğe başladı. Ben onların yanından 

Muhlis Sabahaddin Çocuklaı'l 

Operet Kurumu 
gönderecektir. ço ve gerekse otomobilln içinde bul1.man eşi münasebetile ve havanın da iyi olmasın- s.yrıldını, biraz ileride duran Mellhıı.nın ya

Erenköy ıanatoryomuna 10 yatak Fatma. ve halası Hikmet muhtelif yı!rlerın - dan istifade edilerek birçok ilk mektebler nma gittim. Celal Ahmedln elinden tutmuş-
d h ilA dil' den yaralanmışlardır. Bayan Hikmet Beyoğ- . . . . . tu, çekiyordu, Beyazıdda dar sokağa girdi -

8 a ve e ıyor ıu çocuk hastanesine ve Nezihi ile eşı. sıhhat talebesı, muallımlermın nczaretı lltında ler. Bu sırada Ahmedin sa~ elini ıç cebine 
İstanbul Veremle mücadele Cemiye- yurduna kaldırılarak: tedavi altına alınmış • civar kırlara çıkmışlar, gülüp eğlenmiş - soktuğunu gördüm. Beş dakika sonra ceıtı.ı 

tinin Erenkqy sanatoryomuna ilave o- lardır. Dün tabibi adll EnTer Karan yara • ler, yemeklerini kırda yemişlerdir. köşe başına geldi, durdu. Allahısmatladık 
Jarak yaptırmakta olduğu .+O yataklık lıları muayene ve raporunu tanzim etmiştir. Bugün de bayramın dör<lürı.cü günü dedik, güle güle gidin dedi, rengi sapsan 

D
.. · h k l d - b · B 1 ki · d 6 idl, vurulduğunun bile farkında değilim. 1',a-

pavyon bir aya kadar ikmal edilecek ve orl ıervı ırsızı ya a an ı munase etile, a atta sı~ema a saat 1 lı:at vurduysa Ahmed vurmuştur demiştir. 
Haziran başında törenle açılacaktır. Bu Üsküdarda Durbali mahallesinde oturan dan 18 ze kadar parasız sınema seyretti- Reis bu ifadeye karşı ne dJyeceğinl sor -
nunla Veremle Mücadele Cemiyetinin Şemseddin oğlu İsman lle mezarlık bekçisi rilecektir. duğu zaman kekelemeğe başlıyan Ahmed: 
Erenköyündeki sanatoryomunun ya _ Süleyman, Nuhkuyusunda oturan Mühen - Şehremini Halkevinde doktor Ali Şük- - Ben Mahınevi hiç tanımam. Pollsde 
tak adedi 75 e çıkarılmış olacaktır. dis oğlu Ahmedle seyyar satıcı Hüseyin Ka - rü tarafından çocuk bakımı hakkında korkudan yalan söyledim! demiştir. 

racaahmed mezarlığından servi çalarlarken k f .
1 

k b k f Hakim Reşld Celall yaralamaktan n Ma-
Sanatoryomda yatın.ak üzere sıra yakalaD1JU§lardır. on erans ven ece • u on eransa ge - hınevi de buna sebebiyet vermekten tevki -

beklemekte olan 1 O hasta da pavyon Ç len annelerin bebeklerine entarilikler fine karar vermiş ye tevkifhaneye s"vket -
ikmal edilir edilmez sanatoryoma alı - atalcada bir cinayet dağıtılacaktır. mlştir. 
nacak ve bugünkü sıkışık vaziyet ber- Çatalcaya bağlı Yenlköy sakinlerinden Eyüb Halk sinemasında da sinema gös- Cerrahpaşa hastanesinde yatan n sol 

f 
Receb ile ayni köyden Abidin arasmda bir terilecektir. böğürü lle karnından Ud del'in kama yarası 

tara edilmiş olacaktır. koyun meselesinden çıkan bir kavgada Re - S t 
20 30 

d E k'. H lk . almış bulunan CeHl.lin yaraları ağırdır. 
Kartal belediye doktorluğu ceb Abidini tabanca lle vurup öldiiımüştür. Re aa • a, ren oy a evı sos - T h k 1 k · 

ceb kaçarken Hadımköy istasyonu civarında yal yardım kolu binasile, Kızıltoprak 8 ta 8 8 yangmtnlR mu ha Bm8SI 
Kartal belediye doktoru Galib vazi· jandarmalar tarafından yakalanmıştır. Vak'· Parti binasında karagöz oynatılacaktır. 

fesinden istifa etmiş ve yerine göz dok- ç tal üd ı i aya a ca. m de umum liğl vaz'ı:red et - Bakırköyünde, Çankaya ve Milityadi 
toru Şerafeddin tayin edilmiştir. miştir. 
•••• •• •• • • •• ••• ••• ••-••••• • •• • • • • • • • • •••••••• •••• •• •• •••••••• tiyatrolarında saat on altıda talebeye eğ

lenceli filmler gösterilecektir. 

Yeni mektebler yaptırılıyor Beyoğlu mıntakasında da, muhtelif ço.. 
cuk eğlenceleri tertib edilecektir. 

Bundan bir müddet evvel TahtakaJede Sa
diye hanında bir gömlekçi atölyesinden yan
gın çıkmıştı. Yapılan tahkikat nettceslnde 
dükkanın sigortalı olduğu ve yangının tas -
den çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

30 kişlUk kadro, Büyük orkestra ve bale 
Bu akşam Kurt'Uluş sinemasında. başJıy<>J" 

Birinci eser 
Batırım için 

Büyük operet 3 perde 
Yazan, Bestellyen: 
Muhlis Sabahaddlı' 

ry ~~~~~d~~r.: 
____ ,_ 2 bUyUk inedi rnuıı 

birden BAŞLIYOR. 

ı- OLfJMLB 
KARŞI KABŞIYA 

Baş rollerde: Bob Livington - Do· 
nald Cook, heyecandan ateşler 

içinde bir gUn geçirtecek olan bU 
fil .l baştan a.şa.ğı heyecan ve 

kahramanhk filmi 

Cumhuriyet bayramında İstanbul köylerinden yirmi 
tanesinde yeniden birer mektebin temeli atılacak 

Mes'ud bir evlenme 
Muharrir Faik Bercmenle, uzun zaman 

Milliyet gazetesinde çalışmış olan ve eLyevm 
İş Banka.sının kambiyo servislnde b11lunan 
Leman Gürkan'ın evlenme törenleri dhn Bü
yükada belediyesinde yapılm!.§tır. Tarafey
ne saadet dileriz. 

Dün suçlu atölye sahibi Panayot, kalfa
Bl Llgor ve han odabaşı.sı Raşidln Ağırcezada 
duruşmalarına devam edilmiştir. 

Dinlenen Şahidler: 2 Bey a z Atlı I a r - Yangın gece üçde çıktı. İtfaiye geldi, • 
yangını söndürdü. Tahkikat yaptık. Kara -

938 yılı içerisinde şehirde ve muh
telıf köylerde yeniden bir çok mekteb· 
Jer yapılacaktır. Bu cümleden olmak ü
zere Küçükmustafapaşada yapılacak 

olan ilk mekteb binasının inşası bugün 
lerde ihale edilecektir. 

Küçükpazarda da bir ilk mekteb a -
çılması mukarrerdir. Burada bulunan 
muvafık bir binanın alınması, bu müm
kün olmazsa Küçükpazarda yeni bir 
rnekteb inşası da bu yakınlarda taay -
yün edecektir. 

İhtiyaca göre, diğer mıntakalarda da 

yeni ilk mekteb binaları yapılacaktır. 
Bunlar için bu yıl 100.000 lira kadar 
bir para sarfedilmesi kararlaştırılmış -
tır. 

Cerrahpaşa yokuşunda geçenlerde 
temeli atılan ilk mekteb binası Cumhu
riyet bayramına kadar tamamlanacak 
ve açılacaktır. 

29 Teşrinievvelde, İstanbul mülha -
katında 20 köy mektebinin birden te -
ıneli merasimle atılacaktır. Bu mek -
tebler, 9 39 ders senesi bidayetinde fa
aliyete geçeceklerdir. 

Bir araba kazan 
Sürücü Kadirin idaresindeki J{ıt araba -

sı Karaköyden geçerken, Altınbakkalda lca
dlye .sokağında oturan Mar.~Uros kızı Şile -
mara çarparak bacağından yaralamı~tır. 

TEŞEKKÜR 
Hemşire Ye validemizin ölümtt münasebe

tiyle cenazesinde bulunmak lütlunda bulu
nanlara ve muhtelit suretlerle kederimize 
iştirak edenlere ayn ayrı teşekküre imUn 

1MAYIS 
Bahar Bayramında TÜRK MAARİF CEMiYETİ 

Rozetlerini takınız 

İlk Mıdı'isat Hazine Vekili T. Maarif Cemiyeti 
müfeW,i Ankara talebe yurdu Mtid. l 
bulama.dığımızdan sayın gaz.etenlzln buna 
tanssutunu rica ederiz. 

-...--------------------------------! ı.man Balılu Zi7a ilmi 

kolda dükkan kalfası Llgor dedi lı:i: 

1
• N T 

1
• KAM 1 - Ustam ile Ra§id birgün domlna oynu -

yorlardı. Ustl\m Raşide: 
- Şu işi hali\ yapmıyacak mısın diye 10r-

du. o da: ~aş artist CON VA YN 
- Yaparım ama beş yüz liranı alııı.m di-

ye cevab verdi. Panayot da: BUyUk aergUze,t filmi 
- Ben sigorta kumpanyasından ne alaca- ! ~--••••••••••••~ 

~mı k:1 111.na beş yii2 llra vereyim. Gel tiç JÜ· 1 
~------------~~--------------------~~~~~--·~-----------------~ , u STAYISKY,, den sonra en bUyUk skandal olan 

l!LMAS KAÇAKÇILICININ botun esrannı canlandıran 

Esrarengiz Adam 
FranBJzca IÖzlü film. Pertembe ak,amı 

S A R A Y Sinemasında 
Başlıyacakbr. Baş rollerde 

----• PETER LQRllli M VIRGINIA FiE.LD ~--~ 



alkevlerinde faaliyet 1 Hopada müessif 
bir hadise 

Bitlis melıtubları : 

Bitlisliler 24 yıldanberi böyle kar 
görmediklerini söylüyorlar 

on Halkevi komiteleri yeniden seçildi, 
laa1i1et proıramı 1apıldı, eve bir de sesli 

sinema makinesi getirtiliyor 

bir 
Bedbaht bir adam polisin 

dur emrini dinlemedi ve 
vurularak öldü 

Balkeviniıı yeni komiteleri 
(Hususi) - Altıncı yılını dol· 

Afyon Halkevınin üçiınciı devre 
heyetleri seçiinl n bitirilmiJ
yardım koluna başkan İş Ban· 

(Hususi) - Kazamıza bağlı 
köyunde bir cinayet olmuştur. 
'Vide tıcaretle iştigal eden Ce -

- ·.-..·-· köyden Bahriye isminde bir 
ve babası ile yengesini gö-

dermiştir. Birkaç gün sonra 
~-.;..,,lisındesı aldığı b r mek -

Orta ekulunda 
r inhidam oldu 

llusust) - Orta oku1nn ders 

Hopa (Husust) - Burada polıs me
murlarından Kemalin kendisine itaat 
etmek istemiyen Kiseköylü Ziyayı bir 
tabanca kurşunile başından vurup öl -
dürmesile neticelenen bir hld~ ol -
muştur. Vak'anın tafsilltı llJdur: 

Hopanın Kise köyünden Köse oğul
lanndan Ziya ile ayni köyden Hoca ot 
lu Ali bundan bir sene evveline kadar 
ortak olarak çalışmakta ve kereste ü -
zerine iş yapmakta imişler, günün bi -
rinde Ziya ortağından ayrılmış, Zon -
guldağa giderek orada bir ticarethane 
açmıştır. İddiaya göre bunun sebebi 
llJdur: Ziyanın karısı Pakize bir gün 
kocasına: 

- Ben ortağın Aliyi seviyorum. O -
nunla evleneceğim. Beni bırak, demi§, 
Ziya da Pakizeyi evden kovarak orta -

a~ıklara_ Zekeriya Gö~ytaç~ Sabahad· ğı ile olan münasebetini kesmiş, kal -
dm Öz, Zihni Çerçel, Şefik Gorkay; spor kıp zonguldağa gitmiştir. 

kası müdürll Hayreddin Unaydın, aza· 
lıklara Zahide Evrendllet, Necmiye Ak· 
yol, Dr. Remzi, Sami Akyol; dil, tarih, e
debiyat kolu başkanlığına Edib Ali Bakı, 

kolu başkanlıjına jimnastik öğretmeni B .. . Pak" z· J h" 

Kar kümelerini belediye ( Sefinei Nuh) ile temizliyor 
ve sokaklarda iki kitinin geçebileceği yollar açıyor 

Ahmed Ünal, azanklara diş tabibi Emin. unun uzerıne .. ıze ıya a ey ı -
H.. yin ö ta, Se t Özt Cemil B • ne mahkemeye rnuracaat etmiş ve on- \ 

bikusek. ..za
1 

.. k k 
1

rveba ka a
1
p: Beklu dan boşanmağa muvaffak olduğu gibi Bitime belediye 6mltadeki Jcclt'laf' temızıen.tt/Of' 

Evren kaya, azalıklara baytar Salih Ba- nafak~ da ~emış, .? p~rayı verm~ Bıtlis (Hususi) - Gece müdhit tar f mıt- Bu itibarla (Bitlis kalesi) cidden ta-
; oycu u o u ş n ıgına r . b k 1 

badaj, Niyazi Genel, İsmail Çelikoğlu, isternıyen Zıyanın dükkanına da ha~ız yağımı. Şehrin bütün damlarında hum- riht bir kıymet ifade eder Eski zaman. 
Muhtar Emre; gilzel san'atlar kolu baş- koydurmuş.tur. Bundan son. dPrece. hıd- malı bir faaliyet var: Küreklerle karlar larda fehrin ~ .. m~ddet muhasara al· 

k 1 x. -h nd" Rıf t ö ı kl detlenen Zıya kalkıp Hopa;a gelll"ış ve sokaklara atılıyor Yeniden kardan kule- tmda kalacağı duşunulerek hariçten mu-an ı6ına mu e ıs a ge, aza ı a· . • . . · 
N · y··k ı H delin Aliyı vurmaga karar vermıştır. ler yükseliyor. Bizim otelin önünde de vasalasını temın etmek maksadile kale-ra ecmıye u se, ressaın ayre V k' .. ·· k"b" · M h d" 

Çizer, Arif Bekman, Rıfat Yüksel; tem- k h a . adgunu rda .1 ınınh b e ":e ıkn bir kalabalık var. Kapanan yolu açmak nin altında şimal ve cenuba dojııı giden 
il k ] b k lığ ıspe• kt.. Hilmi Du· a vesın e otur ugunu a er a1ara için belediye ameleleri çalıpyorlar. Ar- yollar yaptırılmı ır. Bahusus kuruldu 11 s o u aş an ına ~r . ri . . t ba k k ·· 

ru azalıklara Cahide Uçgüt Münire, ıçe. gı~ı.ş, ve 8 ncas~ çe ere u- kalarmda da bir kızak duruyor. Sonra- yer, iki dere arasında olduğu için su ~e-
Hıkmet Öztürk, Sezai Uygun halk dena- zenne bırkaç el ateş etmışse de kahve- dan isminin cSefinei Nuh• olduğunu 1- mini hususunda da zorluk çektlmedığl 
neleri ve kurslar kolu bafka~ıjına hh- el Mehmed. tarafından kolunun tutul • fittiğim bu kızağın hakikaten yol açmak· anlaplmakta ve bu ihtiyaç için mütead· 
mi J:rtem, azalıJdara Berire Tahsin; kil· ması ~y~smde kurşun hedefe isabet ta bilyük bir hizmetı bulundufunu a6r- did gizli sıçan yollarının bulunduğu gö-
tnbhane ve neşriyat kolu başkanlığına etmemıştır. . .. .. .. . dum. Beş altı kişile çekilen ve içinde bu- rülmektedir. 
Yahya Özpınar, azalıklara Cemal, Bekir F~kat e88:.sen bır ~ozu kor oJan Zıya lunan bir zabıta memurunun emrile ha- Ne yazık ki bu kıymetli es r, tabii ha 
Sıtkı Sencar; mlize ve sergi kolu ba§kan· A.liyı ~'Urduguna zahıp olarak Mehme- rekete geçen bu kızak, arkada iki kişinin d~selerin tesirl ri altı~da .yıkılm~ğa mah· 

a ukeoloji müzesi memuru Suley- din elınden kurtulmuş ve olanC'a kuv- serbestçe geçebileceji kadar bir yol açı- kUm bir hale terkedilmış vazıyettedir. 
man Göncer, azalıklara Haydar Koçer ve ~e ka~ başlamıştır. HAd ? rna- yar. Bu basit, fakat orijinal vasıtanın ar- Geçen her yıl, onun üzerinden birkaç ta
Mahmud Yaman s çilmişlerdır. ~alli~e pol~ memuru ~emal ye~ mif, kasından dakikalarca gülerek baktım. §lnı apjıya düşürmek e ve t.u IW' tle 

Bu kollar reis ve azası ara. ında eski- fıran~e teslmı olmasın~ ıhtar etmış, fa- Şehir, kalın bir kar tabakası altmdL U- kıymetini azaltma~tadır • 
sine nazaran büyük değişiklikler olmuş, kat Zıya aldırış etrneyınce ~emal ta. - mumi harbdenberi bu derece kar yal- Sinesinde .. daha ~ı~ç~k ta:ihı eserler ta
faal elemanlar alınarak önümüzdeki yıl bancasını çekerek ateş etmış ve bır m dığını söyhiyorlar. Bugüne kırdar ya- şıyan bu guzel Bıtlısın; gunr.hklr maii
daha iyi bir programla daha iyi ran- köprü üstünden geçmekte olan Ziyayı ıa: ve tesbıt edilen karın lrliiaı yedi nin tahrfbkar elinde_ epeyce hırpalanmlf 
dıman alınması temin edilmi-+ır başından vurmuştur. . G ita b ... "'... olduğu ilk bakı ta goze çarpıyor. 

ırw • , • dd • ·t , ed metreyı aşmış. eçen sene yo r U6 YAA- Yanma ve yıkılma.nıın b ttıA. "'-•-
Halkevi, bir mayısta yapılacak bü}'iik Vak aya mu eiumumılı vaz ıy lerde açılmış ve ilk kamyon martın • . ıra 6 & uvr 

bir köy gezisi tertib etTYıicıtlr. etmiştir. Tahkıkata ehemmiyetle de - 14 unde B tlise gelmicı iken bu sene an- luklar hlla devam edıyor. İman çok 
··-. vam edilrnektedır 1 

,. muhtaç... Memleketın en milsata sdıtl 
Temsil kolu, bir yı~da tem ıl edilmek · cak iki ay sonra gelebilecell söyleniyor. sa ılan ve (Gökmeydan) nanılle anılan 

üzere 12 piyes seçmiştır. Program, bu ay- Beyşehirde et buhram Karın bu kadar fazlalığına ratnıen IOiuk yhall d lı ve planlı bir çalışma 
dan itibaren tatbike baılanacaktır. yok. Paltosuz gezilebilecek kadar acak ma e be ;::r - d g ti Um__. 

H ık b k G D · h" ile yeni m vucu e e r ıı::111 ve 
a evi aş anı allb enurerln un- Beyşehir (Hususi) - Kasaplar 1.5 bir hava var. k zl slkl tinin bu tarafla 

metile yakında Halkevi temsil salonuna gündür halkı etsiz bırakmışlardır. Be- Deniz seviye inden 1550 metn yübek- şekihl ~ meklr ed h e -u ra çe-
. • m.:"IN a a a a uygun .- yor. 

bır sesli sınema makineli konacaktır. Bu lediye tedbir almakla meşgul bulun - likte bulunan Bitlisin etrafı dallarla ~v- K ao§l 
hususta hazırlıklara başlanmıttır. maktadır. rili, mahalleleri çok dağınık. Büyük ... ay " 

vaştan evvel yalnız merkezde 60-70 bin 1 k I k h beri • ı s 1 va s da ziraat kursu nüfus barınırken bugün bu mikdar OD KUçB mem 8 et a en 
bef bine düşmüıtür. Civar villyetlftin Bartın hakllk blklm"ll 

birdenbıre çöktüğü gibi 
katında bulunan ilkokulun Sıvaı (Hususi) -
ının iızenne yıkılarak onu Mahsullere arız olan 

•uır:ıse+~r. Kaza bttkaç talebe - haşaTat ile milcadele 

transit merkezi sayılan Bitlisin, miliddan Bartın (Husual> _ Kaza hutalr: bAlı:lmU· 
(300) yıl önce kurulduğu anlaplıyor. A- 11ne Koçhisar hutut ~ Jlamd1 06taJ 
surilerln veya Babil melikesi cBeW.. in tayin edllınlf, vazlfe1lne bal)atnqbr. 

aralanması ile net· celen - etmek üzere ziraat di .. 
-..., ba ka zayıat olmamıştır. rektörlüğü bir kura 

l<ışta fırtına 
:J<Q:ustııııt' - Kalkan nahiyesine 

e müdürü Ramiz Coş
Uan inşasına çalışmakta -
Kalkan nah yesi yakında 

Arllıi..a- bağlar.mış olacaktır. 

açmıştır Kazalardan 
ve köylerden gelen 
okur yazar gençlere 
Halkevinde yirmi 
giın ameli bilgiler 
gösterilmiştir Bu 
kurslar gelecek yıllar 
daha büyü!: mikyasta burada şiddetlı bir fırtına 

ektedir. Limanda bağlı o
nıuhafaza komutanlığına devam edecektir. Re-

ba~ıştır. Bu yıl kara simde ziraat kursuna 
devam edenler zira-kadar şiddetli fırtına ol

::;:, "IUlemiRtir. at direktörü ve ziraat memurile bir ara ~ görülmektedirler. 

Pazar Ol• Hasan. Bey Diyor ldı 

... Mal1'.Werln, )dm......_ 

. lerin baruıdıiL-
... DOfkBnleravi bClyitil

hc+n••· Bana nedeD ıcı
aum &lrlJmll aeab&T, 

Hasan Bey - Unuttua 
.11111 do.twn, ıeçenlerde bu
rada 1111'atklrlar lgln ,. 

~ 

bu şehri inp ettikleri rivayet olunmak- lloJaltadlla ,ani•••• btallfllar 
tadır. Boyabad iki ıründe dM tlı1ln bçatrı-

ltiı nk'aaı oımuttw Dç~ın tebea 
Kurul\11undan itibaren .aıevkitnln • ballnde taal.'1ette tıulund.utluı anJafılııı11 

hemmlyetine binaen Romalıların, Selef- ve Bo,abad 1nb1ur memuru Rıfat Karanııı 
kiyiıs devletinin, İranilerin, Arablann aldıtı t.edblrlbr .sayesinde bçalı:çılar ıa1ı:a
ve Akkoyunlularm eline geçmiş ve bir lanımtAr iaaollu lı:ISyünde Ramazanın e -

Y1ııde M lı:llo Şıhlar koyfinde Ahmed MU8-
zamanlar da (Şeref Han) lılar tarafından tafada 11 tllo lı:ıyılmış, Muradhnca t.6Jiin _ 
derebeyllkle idare ec:lllmiftlr. de Buan HOseylnde 8 kilo taçat t6Mhı tJde 

Bundan sonra Yavuz Sultan Selimfn edllmlfUr. 
(Çaldıran) seferini müteakip, Hflumed- Kal'll n Gemlik hukümeı doktorlülan 
din ailesinden cİdrial B1tllşl. n1n dellle- Gemlik <Hususi> - Kaza biltblet dok
tile Osmanlı hükdmetl elin• ~- toru Htıaameddin Otllt.en Kargı bUtamet 
Genel savaşta altı ay kadar Jlua iltlllsına doktorlutuna, Mulla htlttllnet doktoru Tail-

,... b'u.'- ()amanlı h6kiUnetinln sin Ernart da Oemllk hük6met dolı:torlutu-
Uaa &Dllf, wuıare na nakll ve tayin edllmlflerdlr. 
tarihe brıpnalile Türkiye Cumhuriyeti- imü&te 1tlr çoeü haTm ... "* ....... 
nin idaresine geçmi§tlr. İzmltte fOfOr Hamdlnln 1 Jalllldatl otJ11 
Şehrin merkezinde bulunan kalenin de, Haydar bah ede oynarken havuza dütettt 

büyük Jskender. le İran hükümdan bolulmuttur 
(Dara) nm bu havalide çarpışmaları 11- Gerede Malmihllrlill al üdü 

Geredı <Huausl Kasanwı m m r-
rasında yapıldığı riV&yet edilmektedir. ıtıttıne tayin edilen K skin tuuı malmüdü-
GQya (İskender) in kumandanlarından rü Ba1m öne ıeJmll ve vulfutne ba.,ıamış
cLeys• tarafından kurulmuf. Bu kuman- tır. 
dan, Bitliste kaldıjı müddetçe (milaellea) Gende hildimet dokıorlutu 

şeklinde muazzam bir kale vücude ,... do=tu~:uA:1~os-hn:::1~b~~k:;! 
tirmiş ve buna da kendi ismini vermlfUr. Ayın taytn edllmit ve vazifesine bqlamıştır. 
Bu münasebetle cLeysln memleketb ma- Dotaube1 naıhl7e nıldlrlill 
nasına gelen buraya arabcacBeldetdlleJS- Gerede <Hu uat> - On aenedenberl mab
denilmif. Zaman pçtikçe cBeytülleya. keme bafkAtibllli yapan Ahmed Otıner 86b
cBetllb ve en Dlha7et te cJl!Wa• teklln- ye ballı Dotanbey nah11e mldGrlOllM ıa-

de kılnnpır. Diler bir rift7ete nazaran :vı;..:;ırbatkAtQallllnt .. ~ JEi. 
... İlboderlJI lllefhur cBat- HbledıJden • 



[_ Hldiıeler Karıııında --ı Başıma gelenler : 1 

Bana doktor: Göz kapağım banyonun yanına çarptı. 0-
- Hemen ameliyat olmalısın! nun üzerinde bir ikinci çizik daha var. 
Dedi. Korkmadım ama pek te cesareti- O da bisikletten düştüğüm zaman olmu§-

mi kaybetmedim; değil! tu. Daha üstteki çizik, çok eskidir, hatta 
-Affedersiniz doktor dedim, iyi anla- ben pek hatırlamıyorum. O zaman çok 

madun. Yani ameliyata ihtiyaç yoktur küçükmüşüm, kanapenin kenarına çarp-
mu demek istediniz? mışun .. hatta büyük annem daha başka 

- Hayır ihtiyaç vardır. türlü anlatır, o gün bizim evde misafıder 
- Yani bir ilaç alınama ihtiyacım var varmış. Onların nazarı değmişmiş, az 

değil mi, yahud da istirahate .. anladım, kalsın gözüm çıkacakmış .. 
anladım! Ufak bir seyahat bütün bu has- - O çiziklerden bahsetmedim. S.izi ya-
talığı yok eder? ·tırıp ufak bir ameliyat yapacağız! 

- Hayır keseeeğiz. _ Çok şakacısınız doktor, bu soyledi-
- Teşekkür ederim doktor, yani bu ğiniz şaka değil mi? Ben de şakayı çok 

muayenenm neticesinde vereceğiniz ve severim. 
benim kullanacağım ilaç hastalığımı bı- _ Hayır şaka değil, hakikat! 
çak gibi kesecek öyle mi? _İşte bu fena doktor. Ama ufak rune-

- Hayır bıçakla ufak bir çizik! liyat değil mi, gerçi ufak diyorsunuz ama, 
- Yüzüme bakıyordunuz doktor, ne benim sizden bir ricam var .. ben çok mt.i-

kadar da dikkatlisiniz .. fakat çiziklrr bir tevazı bir insanım, hiç büyüklükte gö
değil üçtür. Şu sağ kaşımın tam iıstünde- züm yoktur. Bunun için benim ameliya
ki çizik evvelki sene oldu. Ben banyoda tım ufak, hem çok ufak olsun! 
idim. Birden ayağım kaydı ve düştüm. ismet Hulil.si 

C Bunlan biliyor mu idiniz? :J 
Dünyamn en uzun yolu 

5955 kilometredir 
Dünyanın en u-

zun yolu Amerika-~ :: 
dadır ve Nevyork "' ·• 

d • 

şehrinin 42 ncı so-
kağile (52) nci cad
desinin bitişik nok
tasından haşlar. 

Bu noktada mev
cud plaka, şu cüm
leyi taşır: l.inkoln 
- Sanfransisko yo-

,, ,, ,, ,, 
ti ,, 
il 
ıı 

lu (3384) mil. Şu hale göre bu yolun u
zunluğu (5955) kilometredir. Bi.ıtün im
tidadınca genişligi (20) metredir. Bu yol 
on iki hükfuneti kateder. 

• Dünyada hıristiyanlarm adedi 
Müslümanlardan daha çok 

Sabun Romahlar devrinde de 
mevcud idi 

İlk sabunu kim-
1 e r i n kullandığı 
anlaşılmış değildir. 

Romalı Plin temiz
lik hususunda eski 
Golvalarm kül ve 
içynğını karıştıra

rak bir nevi sabun 
yapıp kullandıkla-

nnı eserlerinde haber veriyor. Hatta o 

zaman, saç boyasının bile mevcud oldu

ğu, bazı genç kadınların saçlarını 6arıya 

boyadıkları ve bunun için Cermanyadan 

hususi bir boya sabunu getirttikleri yazı

lıdır. Hatta Pompei harabelerinde de mü
kemmel bir sabun imalathanesi meydana 
çıkarılmıştır. İddiaya göre sabun ismi de 
eski latincede mevcud Sapo kelimesin

den alınmış imij. 

• 
İddiaya nazaran 

dünya sekenesi i
çinde en kesif nil-
fuslu Hıristiyan- Fransamn umumi borcu 600 
tardır. İkinci ola-
rak Hind Mecm.i- milyardır 
leri gelınektedir. Fransanın umu-
Uçüncü olarak Müslümanlar gelmekte mi borcu 600 mil
fmişler. yar kadardır. Her 

• 
Nüfus tezkeresinin tarihi 

Nüfus tezkeresi usulü zannolunduğu 

gibi pek eski değildir. Bu sistem Garbi 

yeni doğan Fran
sız, tabii b!r icab 
olarak 12·13 bin 
frank nisbetınde 

borçlanmaktadır . 
Maamafih Fran-

-.. 

IKADDNj 
Pratik güzellik 

~. -· "'""'3.''}.; ....... ,~. ,.- ..... ~ . 
. .. JS.-. . ' '- ·'-\t"" ly . .. . .-, . ·--::-.. ,. ~-;.::.-: ... 

··: . ·-. ~. .. •.· ............ ı. ' ·~ ......... ~..... \ ,•_ _,_ ... t...ı~ ..... '. -:::.:.' - ... .:. ·. - . \ .... ... .... 1ıRAAı: .... ~ 
Koyunlarm kuzu düşürmesi bilgileri 

1. Göz altlarının ve kenarlarının çizgi- :------------- -tc lf. >i 
len.memesi için derinin o kısmını hususi Bir koyunun kuzusunu düıürmesi bir kaz.ancın yok olup gitmesi Je 
surette beslemek mektir. Gebe koyanların yüzde 3 den çok kuzu düşürmelerini nor 
lazımdır. Her gece aaymamalıdır. Koyuncunun gelirini yok yere eksilten bu hadill 
yatmadan önco önlemek için bakım ve idarede büyük bir itina göstermek lazırrıJd 
yağlı bir kremden 
gözün alt, üst ve Yaaan: Tar1mman 
yan kenarlarına - 1 - mer'adan gerek verilen yemden ıst 
birer parçacık do- Elline bir istatistik geçti: Daha ilk ba- kabiliyeti az olur. Daha açıkçası b 
kundurulur. Telı yedikleri yemden vücudlerine çolt kışta uzun boylu bir tedkik mahsulü ol-
parmakla burun duğu anlaşılıyor. İçine dört kazayı alan şey siniştirmezler. Çok masrafla ,ı 
yanından başlıya· geniş bir sahanın 70 binden fazla koyun lenir, daima cansız, kansız kalırlar 
rak şakağa doğru mevcudu gözden geçirilmiş; her sürünün buki genç ferdler verilen gıdadan B 

bütün üst göz ka- kalitesi, mhhi durumu, mer'ası, ağılı, diğine istifade ederek ötekilerinde 
pağı, 6onra şakak tarafından başlıya- beslenmesi ve nihayet bu yılki kuzula- fazla, hem daha iyi kalitede süt, ) 
rak buruna kadar bütün alt kapak üze- ma vaziyeti tesbit edilmiş. Elde olunan kuzu verirler. 
rinden dairevi bir hareketle geçllir. Bu rakamlardan çıkan neticeyi de _ istatis- 2 - Damızlık koçların, daimn a' 
hareket hep ayni yerden başlayıp ayni tiğe ekli bir raporla _ ayrıca izah etmişler. rüden yetişen kuzulaTdan ayrılrtı 
yerde bitirilerek birkaç kere tekrarlanır. Bu güzel eseri görüp okuduktan sonra, sürüde peyda olan kuzu atma hU' 
Gözün bilhassa alt tarafı pek naziktir. köylümüz için üzerinde durulmaya de- ileri doğru gitmesine bir vesiledir. 
Buradaki adalenin tutunacak yeri yoktur. ğer noktalan, bir kere de onların kavrı- hep kendi kuzularından koç kullaJl 
Kuvvetli basılırsa gevşer. Bunun için göz yacağı §ekilde yazmayı faydalı buldum rülerde lnızu atma hali ve nisbeti 

1 

altlarına yalnız krem sürerken, o da pek ve bugünlük_ 0 istatistikte gördüğüm ba- larak devam eder, hazan da ço sl 
hafif dokunulmaıldır. Göz kenarına ge- zı rakamlar münasebetile _ (Kuzu dü- nun için birkaç senede bir, mutl 
lince: Eğer çizgi başlamışsa bir elin ikin- şürme) yi ele aldım: bakıldığına, verimli olduğuna giı' 
ci, üçüncü parmaklarile göz kenan hıraz Gebe bir koyunun kuzusunu düşürme- bir sürüden damızlık getirmelidir 
gerilmeli, öbür elin şehadet parmağile si, bir ~cın yok olup gitmesi demektir. 3 - Aşılanmadık koyun kalnl3 
krem oraya iyice sürülınelidir. Sürüde düşen kuzuların sayısı artınca bu ye, mevsiminde koçlan sürüde fst 

Çizgi başlamamışsa gcırrneğe lüzum küçük kazanç gittikçe büyüyerek, yetiş- tuyorlar. Böyle olunca gebelilt b3Şl 
yoktur. Fakat krem sürmek çok isabetli tiricinin gelirini ehemmiyetli 6urette ek- ları ayrıldığından doğum tarUıl·d 
bir tedbir olur. silten bir yekuna baliğ olur. Onun için seyrekleşiyor. Neticede sürünün 

1 

kuzu düşmesine her koyuncunun layık içinden çıkılmaz bir hal alıyor. 1{\l 

olduğu ehemmiyeti ... vermesi, sebeblerini rnına müessir olan bu yanlış tedb 
araştırması, ona karşı koyacak tedbirleri vazgeçilmelidir. Koçlan, ne pek ıı 

* 2. Saçları yiv ayırmadan arkaya tara-
mak, yüzü uzun gösterir. Ortadan ayırıp 
yanlara sarmak enlilcştirir. Yandan yiv 
hiçbir d€ğişiklik yapmaz. Yiv ayrılırken 
bu noktalar gözönünde tutulmalıdır. 

* Ellerin bütün lekelerini çıkaracak ve 
derilerini güzelleştirecek en kullanışlı 

mahlfil şudur: Ayni mikdarda gül suyu, 
l!mon suyu ve kolonya suyu. 

* Çeneyi saran etler şişmanlayıp zayıfla
mak yüzünden pek çabuk sarkar. Yüzü 
sarkmıya yüz tutmuş çene kadar yaşlı 

gösteren şey yoktur. Bu mühim derdin 
ilacının da kendi gibi pek mühim oldugu 
sanılır. Halbuki istisnasız her kadının ya
pabileceği en basit bir jimnastik hareketi 
gevşeyip sarkan çene adaleleıini kuvvet-
lendirmeye, henüz sarkmamış olanlara 
da hiçbir zaman gevşememek kabiliyeti
ni vermiye kafidir. Ayna karşısında du
runuz, başınız dimdik olduğu halde du
daklannızı mümkün olduğu kadar bü-
züp, (ü) der gibi öne doğru uzatınız, son
ra (i) der gibi ve mümkün olduğu kadnr 
gererek geri doğru açınız. Şişman olmı
yanlar için on kere tekrarlamak kafidir. 
Şişmanlar biraz daha fazla yapmalıdır
lar. Çünkü bu hareket bir yandan adale
yi katılaştırırken, bir yandan da yüzün 
alt kısmında toplanan yağları tritir. 

* Mesamelerinizin açıldığı yerlere sık sık 

bilip yapması lazımdır. de pek ihtiyar olmamak şartile 3 

Kuzunun düşmesi tabii bir hadise de- yuna bir tane hcsab edilir ve }le! 
ğildir. Bakımı, idaresi yolunda giden bir nız bu sırada 30-60 tanelik bölü~ıe 
sürünün düşürdüğü kuzular % üçü _ dör- rılırsa aşılanmadık koyun kalrnııt 
dil geçmez. Bu mikdarın daha fazlaya rinde tutmayan da bulunmaz. En ç 
çıkması, mutlaka bir takım kusurların haftalık bir koç katımı kafi gelir· 
mevcudiyetine işarettir. Şimdiye kadar 4 - Bizde koyunları kışın besleıf. 
yapılan tedkiklerin çoğu, bizdeki sürüle- det değildir. Mcr'a karla örti.ıJ.ıı1 
rin fazla .kuzu düşürdüğünü ve nisbetin yem verilınez. Halbuki kışın otıa1<1 
dalına normalden üstün bulunduğunu dukları yiyecek, kuzularına değil 
meydana çıkarmıştır. Bu defaki istatis- hayatlarını idameyc bile kf!.fi ge 
tik te ayni sonucu vc•;iyor: Karınlarındaki kuzuları gittikçe 

Tcdkik edilen sahanın bir tarafında kuvvetli gıdalara muhtaç olan kO' 
bir gün kuzularını atmaya mecbllı' 
lar. Onun için mer'a otlamasının ~ 3 

ra yulaf, kepek bilhassa kuru ot ,·e 
yonca gibi yemleri de kararınca ' 
yi ihmal etmemelidir. Köylü biltıl 
ki, koyunlarının yemine vereceği 0 

rayı, 6onradan yüz para olarak ge 
caktır. 

(Yerim dar olduğ).l için 
alt tarafını gelecek sefere bırakt) 

Tarı'11 

10832 gebe koyundan 1103 ü kuzularmı 
düşürmüştür. % 10.1 i yok yere ziyan ol
muş demektir. İkinci bir tarafta 7245 ge
be koyundan 785 i kuzularını atmış, ki 
bu da % 10.8 ini bulur. Üçüncü bir taraf
ta ise 3679 gebe koyunun 979 u kuzula
rını atmıştır. Yani Y'o 26.6 sı. Herhangi 
bir sürüde düşenlerin yanı sıra sonradan 
ölenler, hiç doğurmayıp kısır kalanlar da 
bulunabileceğini hesaba katarsanız bu 
neticeyi almış yetiştiricilerin pek te 
memnun olmıyacaklarını ve bunun milli 
servetimiz için hatırlı bir ziya teşkil ede- lgdırda birinci nevi un 
ceğini takdir edersiniz. bulunamıyor 
Şu halde sıkıt h~diselerinin sürüler a-

rasında asgari hadde inmesini temin ede- Iğdır, (Husus) 
cek tedbirleri almak ffzere, buna sebeb ve Karakösede birer un 

Avrupadiı ancak on beşinci asrın ortala

nna doğru kabul ve tatbik edilınşitir. 
sanın nüfusu artmadığından 
artmıyor demektir. 

borcu da limon suyu sürünüz. Muntazam devam 
ederseniz az zaman içinde kapanır. 

olan noktaları birbir aydınlatmak gerek- rikası bulunduğu ve bu fabri~ 1 
tir. Koyun sürüleriınizdeki bu kuzu atı- gönderdikleri birinci nevi unlar , 
mının fazlalığı nedendir? Bu fazlalığı gi- dan. g~~tiğ~ hal?e kasabada bir ıı1' 
derecek ne gibi çareler gösterilebilir? berı bınncı nevı un bu1unamartl 

Araştıralım: ~alk l~k~nt~larda birinci ncv~/ 

Üç suale 
Üç cevab .• 
Zonguldnğın «Do~an Günay. mdan 

yazılmı~ bir mektub, içinde bır süru ıı. -
hlret suali: 

1 - Erke~ln çirkini kadınlar için blr 
e~lence. Kadının da çirkini erkekler için 
tılr işkencedir, derler, öyle mi? 

2 - Tabiat her cinsin erkeğini d şt -
sinden ti.!tün yaratır. Tavuğa n':lznran 
Jıoroz. Koyuna nazaran koç, kadı.na mı -
zaran erkek dahn guzeldlr. Bu hakikati 
asrın bazı kadınlanna nnsıl anl::ıtmnlı? 

3 - Henüz ııeç ve bekarım Rodolf Va
lantıno tipinde küçük blr işyarım. İstik -
balde knrşımn çıkacak eşimin görtiniışte 

nezih ve yaratılışta riyakfı.r olduğunu bl: 
ba~::ıa nasıl anlamalıyım? Bundan nıı -
sıl korunmnlıyım? 

• 
ı - Gönül lşlerlnin liicati ressam 

veya heykelt.raş tarafından tanzim edil -
mlş dtğlldlr. Çirkin erkek, çlrkln kadın 
ınfatlarını tanımaz. Tasnifinde yalnız se
vilen erkek, sevilmlyen erkek, sevilen ka
dın evllmlyen kadın vard r. 

tan f\clzdlr. Blnnenıı.leyh eğlence veya a
zab olmak ancak iiçiincü şahısların ha-
yallerinde doğmuş birer vahlmedlr. Al~
kadarlar lçln kıymet etmez. 

2 - Her cinsin erkeğinin dlşls1nden 
guzel olduğu ldıilasını insan cinsine de 
teşmil eden demagog bir İtalyan edibi -
dlr. Kadın lndı mıitaleadan ziyade tendi 
gözüne ıtlmad eder. Görmesini bildiği 

müddetce esası çürük bir nazariyeyi be -
nlmsemeslne lhtımnl veremem. Uğrn'1Jla
nız beyhudedir. 

3 - Kendllerlni Rodolf Vnlantino'yn 
benzeten erkeklere Fransızlar Bc1Hl.tro 
derler. Lfigntte cgüzelllk daiye.sınde bu -
lunan. mi'ınasına da gelir ama h.ılk dl -
llnde gazete sutununa girmiyecek bir 
6an'atl ifade eder. Kendinizi RodolI va -
lantlno'ya bcnzetml~ olmanıza ~ok üzül -
dfim. Bu takdirde de yeriniz kadııı kalbi 
olmıyacaktır. Btılncağınız kadının ise cgö
nül süpüriintüsü.11 olacağından hlç 4üphe
n1z olmasın. 

Kadın .güzel erkek.. değil, omuzuna 
dayanılacak erkek, n:ımuslu erkek, sahi
den erkek arar. Kendisini gfizel bulan er
kekden iğrenir. 

Dost naslh~tl mı istiyorsunuz? Kendi
niz! güzel bulrp:ıyınız. Hele güzel buldu -
ğunuzu b:ışkalnnna söylemeyiniz. Tik -
sinme uyandırır ınız. 

'\'EYZE 

Yemek bahai: 

Ispanak püresi 
Ispanak ayıklanıp bol suda tekrar tek

rar yıkandıktan sonra suda haşlanır. Sı
kılır. Ispanağın mikdarına göre tencere
de biraz tereyağı eritilir. İçine biraz da 
un katılarak hafifçe sararıncıya kadar 
kanştırılır. Sonra haşlanmış ıspanak sa
tırla iyice dövülüp merhem gibi olunca 
tencereye ilave olunur. Evvelce kayna
tılmıt olan .süt te dökülerek hafif ateşte 
karıştıra · karıştıra iyice pişirilir. Tama
mile püre haline gelince tencere indiri
lir. Bu püre pirzola, şiş kebabı, kızartma 
et gibi y~meklerin yanma garnitür ola
rak konur, çok mugaddi ve lezzetli olur. 

ı - Evvela sürülerimizi teşkil eden ko- fiatına ıkıncı ekmek yemektedı 
yunların yaşında ve sağlığında beraber- diye bu hususta esaslı tedbirler :ı 
lik yoktur. Fennen sabittir ki, çok genç tır. 
koyunlarla çok yaşlı koyunlar kuzuları- Kasabada ~.e~~ud iki ~v_cı }l 
nı atmaya müstaiddirler. Henüz iki ya- bir avcılar klubu kurmak ıçi.Il 
şını doldurmadan gebe kalan genç ve iyi metc müracaat etmişlerdir. 
serpilrncmiş analar ilk fırsatta kuzularını Avcılar boş zamanlarında B\ 

düşürürler. Koç katımından önce sürü rak bir çok yabani domuz vurf11 
gözden geçirilip te bunlar ayırt edilmez- dırlar. Şubat ayı içinde 50 def\ 
se beyhude yere emek harcanmış olur. ~~1!,Z ~~!_ej~lU:i~ti~-
Bunların çoğu köylülerin tabiri ile (ku- ıı111 
zuyu taşıyamaz). Ayni suretle altısını Ç. E. Kurumu memlekette niif&&ı -,,;_. 

· l taıtmak için çok çocuklu aoeıere 
geçmış o an kart koyunlar da kuzularını d iç' d 1 K ..-.,.S• • • _ un ın e ça ışır. uruma ı 

atmak ıçın bahane ararlar. SurU sahib- memleket nüfusuna yardımın~ de 
leri bu noktayı düşünerek ona göre bir Kıtlık zamanında ilk yardını ~ 
çapta ve bir yaşta koyun edinmelidirler. hakkıdır. 

FerdJerl yaşlı olan sürülerde gerek ·--------------

Bacaksızın maskaralıkları : 

$i •. 
y' •. 

-~ 

\ / 
/ , 



HOIJ sözler =ı 
Kamaı seçerken 

.._ Bu kwnap nasd buldunuz? 
- İstemem. hiç kimsenin arkaııntla 

le ...bir kumaş görmedim. 
- Ya 1Mı kıımaı 
- Bu mu?. Hele bunu hiç istemem. 

• 
Orkestra şefi 

Oiluma aordum: 
Ortestra tefi ne yapar 

Güidil· 
Hiçbir §eY çalmayı bilmedill lçla 

ortasında durur, enlarm ~
yapar. 

• 
Anlamam 

bdm karpdan geliyorlardı. Uçtl 
\i.ç&l de güzel ~ ~ 

!l"'llasıırn kolumu dürttü: 
Nuü buldun? 

~verdim: 
Y'liJı boya tablolardan hft anla
r 

• 
Saça dair 

'lrkekıer aruında: 
Benim karımın saçlan o kadar •

ki. y ı de sürünur. 
8emm karımın saçları hiç uzwı cı. 

ama her bir teli bir bqka J'erda 
ür. 

• 
Senin için 

ilk bdan, hirçcıık para vennif; cins, 
"=1iar •l"Dfb. Koca11na: 

',h..~ için neler aldım ... 
~ V.malan aöstercli, kocuı ptınla: 

Bea esans ııilrmem ki. 
Ben ğlrrı, sen kokusunu dla-

• 
Otelde 

bir gec lik müşterisi, sabahleyhı 
huni ı. Otel !nüdürü selimladı: 

Geceyi nasıl geçirdiniz? 
Ben lyf g çirmedim, takat ta1\ta ku· 

Sok CUzeI bir ıece &eçirdiler. 

• 
Tanımazlar 

....... baloJa gidecek kadın sarda: 
~mamak ~ ne yaprnahJUD? 

~diler: 

O.Jet kolay, saç1anmzı luYııtma
~ yuzünüze, dudaklannı
::-n 10 meyin.. sizi hiç kimse tanı
"'~ıtt:t .. 

• 
Çam tahtası 

b qaçlarını gördü., baba-
~..n1• 

~~~.... • bu a açlar ne ağacıdır? 
a cı ollum. 
~ ne yaparlar? 

, biçer, çam tahtası yaparlar. 

• Balık yemi 
"1t:aıan gldeeektl. Yem olarali 

biraz kemik aldı.. merak ettU.: 
balık yemi olur mu? 

• eledi, köpek balılı tutacalım. 

1 

Aslı~l"IM Balrlsll'ri : 

Sovyet ordusunda yeni 
islilıat yap ldı 

Askeri akademi Leningraddan Moskovaya nakledildı 
senelik tayyare inpeb yirmi biDe çık•rıhJOI'. Stali 

JGMat ._. ... • •ea .. ....,_ 

- K~ .......... m.; tUcis öpmil0'--1 

1 Gllz~l fıkralar 1 - n --A--yni_şe_y __ ı 

- .llavi ~ ..nıa bir paket tım"· 

mıf· 

- Yizleree pstni11 ~ "" OR• 

,...., hloJll"'7 
- içinde bir bomba"""" ta.... 

\' , /1, \ 
~ 

- Benim cuu,. kocam l{in, korkak; 

diyn~7 

Güzel bdın mefhu m..barriıe SÖJledi: 
- Şöhretini& klfi, ne diye el'an töhret 

pepndesinlz. 
Kethur nmharrir güldü:. Snılet ~ 
- DadUJanmzı bir kere buyam1 p Dokuz Dilan tarihll -.ım. JWly hnmllflm. Yani llu lf. dalımkn dalr1l1I 

nız, bu Ufi delil mı. ne diye ikide bir Bbpne paetal 8*aHa Yoldlıtm Wr _. Stalia Y,,...n aünbbeıiu teTCli • 
tazelersiniz? rine atte. Se.,.,a -.,._ ~ dllmlfür • 

• (l,300,000) den eı.-.-~ e çıkanı..- Bittin bil tedbirler ımıı arda.uma m 
~ ayni cırctunmı eiWe bal mu ( .. ) anı ve tn.ttnmım IOll Uıılde çtbrmô 
tayyarenin 01,0ll) e JtlbeltOfcelini ve her türll'mib ı O ılıpa iinüDe ~ Para almadan 

Elinden if gıelnıiyen .c>ylüyordu: bildirm kte idi. Diler Waftan Sovyet için almmıştu'. dram lfiliteh 
- Ben çalıştığun yerlerde. kabfüyeü- Rusya resmi mehafili pek yakında, Sov- ~ llhil tll))'Kedlik 

me ve yapt.ıjım ip gire bir aylık isterim. yet tayyare fabrilWaraun senede tn,ilterenin tlıllinat proeramı 1Dn ._ 
Onu iyi bilenler sordular~ (20,000) tayyare lnfa edecıtlderini. bal- fa gözden geçirildiği sırad:ı sivil tana
- Hiçbir yerden beı para almadan ya- buki Almanların, ancak senede (eGGO) l'eCllile de mlhbn bir tabam.\ ~. 

flyorsun öyle mi? tayyare yapabil~ haber nnnek- Bml tanarecruır. ubrl ~ 
e te idiler. Diğer \araftan Wr kısam Uoekoı- '* mfüermnlmt oıduiuna gön, '-1 ted-

J 
va gazeteleri. komünist partisine mea- bhia lıicWr hayret u.yandırmamaa U... 

1 sah en kabiliyetli gençleria tepça met- zım ıeJir. Asker1 ft aiYil ~ 
Dilenci avuç açtı: \eblerine aevkedileceJdıedni Jazmakta- bir ~yanın ~ ~benzer. Biri-
- İşsiz kalm14 bir insanun. bana acı- duiar. nln m mme\, ötekinin mühmel olma. 

yın.. Bundan b8fka k..,...st partisi mer- ... imkin JOkhlr Bandll!ı ötiıBdür ld 
Kan ter i~de yoluna giden durdu. di· ks komitesintn bir ır.nrne. d.ıenip. a- İngilizler, sivil ve askeri tayyarecllıkleri-

lenciye baktı dmı taşıyan LeftiD«nddüi .ıcert liyul n~ atbap beraber yürümesi lüzumunu 
- ~n d~ bana acısana, dedi, sabahtan akademi de Moskova,a n!lkloluıımuştar. hissetmi!1~rdir. . . 

ak~ma kadar iş g6rmekten canım çıktı. Akademinin nakli bir hafta sürmüş w Bu mülahaza ile lngilizlerm sekizinci 
28 marttan itibaren Moskonda d~rslere büdce faslile sivil havacıiıta tahsis ettik-• 

Kafıd sepeti 
Gözleri miyop kadın, şapkacıya girdi: 
- Şu şapkayı veriniz! 
Dedi. Şapkacı pşırdı: 
- ACCedersiniz bayan, o &österdiğiniz 

Jdğıd sepeUdir. 

• 
Ôbür elimle 

t.şıan•bilmiştir. leri para, (2,925,000) İııgil\z lirasıdır. 
• Teeriibelik tipler, rasadat fflerl ftJlllir 

Bu nakil h~ •behi. üademt teferrhla ald tafımat 'bir fahn bmdn
mensablannm 8"'1yelerllll tlalMa lllU7- dedir. İnlflizler, 1;a ınıretle Londra • A
,.en bir yu~ icfalm edeMJmektlr. "11Stralya. Banket - Hong ıtonı, Lon
Bu bakımdan, lft>Sllon,a nakledHen a- dra • Bancm"a • Bertin Al • Dant. 
kademinin en b<iroJarı genlş!etihnif marka, Ahnn:ra _ ı.İmı=. tnlfl
ve yeni yeni vutfelere tayin edilen pro- tere • CenaM Amertb dfler lıirçolr 
fesörler heyetinin başına maruf atelerdea lurft ltatlanm 1111~ lfler lıale 
Y aroslovski getk t\nıipir. koymak istemektedirler. lntfUzlewln ta

Ayni zamande nlrtmfta:M,. heyetle- il> ettfkleri P1' yalnız mert hawıct-
rinin mesaisi de .ıah ohmınuştm-. hlrta delfl, shi1 hnaedıkta ela Al)'llftm 

Abdal apja telefomlı konupnayı ötrl"- Kml YıJdu 18•teslnlft neşnyabna g6- birind !M'Vldinde hlmıınalr ve bir hafit 
tiyorlardı: re, yeni alınan ıslahat tedbirlerile müda- zahunmda, &iitb. bu Vftaltl Mr tet elle 

- lSr elmle teııefonan ahİZllSUli alır faa konmerlilinia mtiltacel tedtilder Ye tmperatorJutan mtidafaa '9e mahal• 
dinlersin. bürosu başkanlıtı, Jromünht pvtilinJD - ~ en ehulfll feldld• kullan~ 

Upk btjıtdı: merkezi komite mnlllDI kltibtiline deYrO- istemektir. * * 
- Anladım, •n!adun, öbür elimle de -----------------------------

söylerim. 

• 
Obur 

Obu un bırinl bir ziyafete çağıı mı 1 r
~ m. Obur bef parmafi1e yemeğe saldırdı: 

- Siz, dedıler, bef parmağınızla mı ye
m~k yersmir? Tam tatil 

Yapmıgan 
Fabrl.lıa •• 

aUerdeıı fedatArllt ppmayı hlf &ama11 

bllmelt dı .atan! bir mnfJettlr. Obur eıevıb verdi: 
- N~ yapıyım, altı parmağım yok iri'. 

• 
Nereden bildin 

İki erkek yü.rüyorlardı. Bir bdm gör
duler. Erkeklerden biri ötek1ae k.advun 
batındaki şapkayı aösterdl: 

- Bu ppkanm modası bir &J IClftra 

&eçecekl 

- Nereden bildtn? 

- Karun onan ep.I dia abll aldı da .. 

• 
SenisoJ&Cak 

- Karım §imdiden bafladı: .Geleeek 
kıp muhakkak,. llla1JllUll dertsflldea bir 
kürk isterim• diyor. 

- Desene kanD 1e1Kek lap seni so
yacak! 

Ka)ıaerül "1' ot.,._• tmden: 

- Kan• ı-du ı. pdnde .,- ..,. 
kilde tatbik edllma mö tüLINle lıılr .
al soruyor. 

Kendial fal:ariltalarlD blılDda llCldlr " 
Dyaerlde me"mlCI Dll8n ~klblann il 
lftsan cuma sene llJlldeıt tonra &aUI 
Jllpmlf ................... füdb-
llDm o ... ... !'9' bdllr çallftJtıan 
I08la .,..... .... • 111.,. tadar cablta· 
&ım ~lr. IJiltlJet ebnektM.lr. 

• 
11\Pt- ahftlde m'mlema fabrilıa -

lana .... llltlddetlnl -tmet ilin ..... 
kbıeıten .._•de ..,_ıan mtbNGDdlr. 

Ye öyle 8IUUJGl'1a '1 m mi••• da ba 
tekilde 'fıareltet etmlftlr. JDd""'tn deJ&.
let ettlll Ut ftllyet. bu ,.nı me-linl" 
pek yeni olmasına ratmıın fazla plıpaa

ra lhUyaç 16neelt d.erlcede falla il bul
mua olm•mır. Bu. lllllllD..,_ eelbe ... 
decet bir nolttadır. AJeUıuau fabıftanın 
tazancmdan ltcl de lltlfade edecektir. Pa 
tat diler taranan bul lfclye aıkıııtı var• 
JDell de mlmMlnftr. lfttettm afı!Jlnn11 
mettub bunu ~. J'd:d 11 • 

• CJbJ:• •._va lerıaluma 
eenMumu 

...... Iırkaiacmda <P. ö. il.) re: 
- fm•aıs ft adJeats mettDJan na 

retmedllbnts lctıa 1dsl mamr IOrlnlL 

• t .,.. ta. 8.) ,. 

- llınll ıeaa. .. ezuaa. .. mwleS'I 

Jentden rmeaıa w 11ıa •uuta l!a me
ıemmım haberleri ... fıaıı .. otuıacak
lllm. 

• 
-•ı __ .._...,..,.oer .. 
ıuaJJ ,.... Rlmd8fall ...... a..n.. 
batDt stradlftl'Jill oJmuına tmUn JOlr
tm'. - lnı -..111ar JIQ'iabde pet 
nacllrdlr. 

• ............. e«l'••'ell•ı 
- AnlaÖlldllrllllll .. , 1111• ~ ... .,..... _ ___.. ............ __ .... 



8 Sayfa SON POSTA Nisan 26 

Zelzele sahasından notlar: 

Kadın 
Gece ... Bir mekteb harabesi ••. Bir rahle 

' 

Yazan: H. Hancıoğlu 
ve bunun üstünde ağlıyan bir adam ••. 
Onu gündüz köylüler arasında güler ve güldürmeğe çalışırken görmüş, içinde 

bulunduğu faciayı umursamayışını hiç de 
hoş karşılamamıştım. Hakkında düşündüklerimden ömrüm oldukca utanacağını 
Kır§ehir 23 (Sureti 

mahsu!ada giden ar
kadaşımız Naci Sa -
dullahtan) - Zelze -
lenin kuvvetli sarsın· 
tıları çoktan kesildi. 
Şimdi dağları, nehir· 
leri, pınarları, çayır
ları ve bayularile ta
biat, ekseriyetle sü .. 
kfın içinde. Sanki 
160 dan fazla cana 
kıyan, kendisi değil
miş gibi Ben, tabia
tın bu sükünunu, bir 

çok insanların kanı • 
na girdikten sonra 

Miladi birinci asır başlangıcında (Kol-( - Türkler sarayı kuşattılar generalim!. çubuğunu tellendirip 
ı;e) şehri baştanbaşa büyük hir ihtişam Evet, bu korkunç adam, sarayın etra- keyif çatan azılı, vic
lçinde çalkanıyordu. Her tarafta yüksek fında halkın toplandığının farkında bile dansız ve duygusuz 
bir san1atm eserleri, herkeste büyük bir değildi. Böyle birdenbire korkunç bir hl- bir katilin soğukkan· Zelzele ıahasmd(ln. bir görü:n.ü; 
refahın izleri göze çarpıyordu. Zevk ve dise ile karşılaşacağını beklemiyordu. ,lığına benzetiyorum! len bazı İstanbul gazetelerini, derin bir 
eğlence her Türkün gönlünü doldurmuş- Birdenbire, deli gibi havuzdan dışarıya Yer yüzünde sevdiğim yegane ıey ta- hayretle okudum. 
tu. Sürahilerden taşan şarablar, başları fırlıyarak sarayın üst kat penceresine biatti: Fakat işlediği bu cinayetle tabiat, . Onlara bakarsanız) bu zel'Zele orta A
döndü'rdükçe, aşk, ilaht bir güzellikle çıktı ve gözü önünde uzayıp giden halka orta Anadolu köylerile birlikte kendi nadoluda taş üstünde taş bırakmamıı. 
ruhları gaşyediyor ve fidan boylu, sırma doğru hayvani bir aesle bağırdı: sevgisini de yıktı: Artık onu da ıevemi - .(1500) insan ölmüş, (2000) ev yıktlmıı, 
aıaçlı güzel kadınların şarkıları gökleri - Şimdi dağılmazsanız bütün kızları- yorum. Ve artık güneşin hararetinden, (5000) insan açıkta kalmış. Ve maddi za-
sarıyordu. nızı oklarla öldüreceğim!. mehtabın ışığından, çiçeğin kokusundan rarm mikdarı 2 milyon liradan çok faz _ 

En nadide eşyalarla süslü lüks salon- Dedi da tiksiniyorum. laymış. 
larda türden, musikiden başka bir ıey Zavallı Türk babaları, ne yapmak la- .,.,. 

uçüncü gününü de zelzele kurbanları 
duyulmuyor, göz alıcı rakslardan başka zım geldiğine bir türlü karar veremiyor-

h arasında geçiren bir insanın bu kinda • 
bir §eY görülmüyordu. Her yer, er ta- 1ar, korku ile birbirlerine bakıyorlardı. 

Sayfalarını, bu eaoırtıcı, tee81Ür, te -
dehhüı, ve teessüf verici mübaliğalarla 

d H * . rane hislerini dökmesini çok bulmayın. 
raf çiçekletle doluy u. atta genç ~aır General bu sözleri söyledikten sonra tek Gelip buraları gezseniz, siz de ayni hisleri 
(Sauetomo Minamoto) bile asılmağa rar zevkine, eğlencesine kavuşmak için 

duyarsınız. Ve siz de benim gibi, duydu -

dolduran gazetelerden birisinde de ne 
görsem beğenirsiniz? 

götfirüldüğü sabah, kap13ının önündeki bahçeye inmış· , havuza yeniden girmişti. 
1 ğunuz bu hisleri zaptedemezsin.iz.. Bu 

erik ağacına bakarak son flirini ıöy e- Havuzun suyu yava"=, yavaş boşaltılıyor, ,.. sabah, Kızılay müfettişi Mazlumla konu-

Zelzele .abasından 24 ıaat uzakta lntiıar 

eden bu ceride, zelzelenin vukuundan · 12 
mişti: yerine şarab dolduruluyordu. General duk O 

şuyor . : 
Ey kapımın ziyneti erik ağacı, bu şarab havuzu içinde hem yüzüyor, 

- Şu, dedi, orta Anadolu, tabiatın hem 
Bir daha geri dö11dilğiimü görmiyeccksin hem içiyordu. Sonra bir öküz gibi güle-

ec fazla lutfüne, hem en fazla gadrine 
Fakat aen, bensiz de bahan unutma. rek Türk kızlarını yakalamağa çalışıyor, 

uğramış olan beldedir. 
Bahan sev, gene çiçeklerini aç!. her defasmda da perişan, mağlub salla-

d N h d f k ı d b' Kızılırmağıın, Yeşilırmağın sularını 
İşte bu debdebeli, muhteşem ve sakin nıyor u. i ayet son e a ız ar an ı-

. · k ı k-1. k k d' · d ~ eme eme beslenen orta Anadolunun top- ' 
diyara, hasud Çinliler bir gu··n gözlerini rının ° unu ya i:LUyara en ısıne og-

km k · t d' Fak t k b' · · raklarmdan değil, kayalarından bile çi-dikmekten geri kalmadılar. Kolçenin bü- ru çe e ıs e 1• a genç ız ır ıtış· 
tün bu zevklerini ve eğlencelerini, bu te generali birkaç adım uzaklaştırdı. O çek fışkırır. 

zaman gen 1 bo.ıh·k b' e le· Fakat gel g&,- ki, tabiat, buralardan ..... '"' . .zengin ve muhteşem Abidelerini yok et- era 6"" ır s s · ·~ 
Bana mı bana mı karşı duruyor verdiklerinin acısını, kat kat çıkarıyor. ı ı"""· .. mek arzusunu beslemeğe başlad1lar. Bir - ' - .. 

gün şehri binlerce askerle bastılar, kanlı sun? .. Seni §imdi yok ederim!. .. diye ba- Anlatıyor]ar: jl ıı: . 
ve korkunç bir savaş oldu. Türkler hile ğıl'dı. Eski devirlerde, orta Anadolu dağla • 

F k t kı hi b. t hd'd h · rının her tümsegvi ardında eski ... •alar bek· -ile mağlôb edildi. Hakan intikam gününü a a genç z ç ır e ı e c emmı- ~ ., 
beklemek üzere bir dağa çekildi Çinliler yet vermiyor, bu sözleri duymak bile is- lermlş. Bu eşk.iyaların şerrinden korun • 
ıehre gaddar, zalim bir general olan Fu temiyordu. Üzerine doğru yeniden saldı- mak için tophı bir halde seyahat eden 
Kingi vali tayin ettiler. Bu hunhar a- ran valinin saçlarını birdenbire kavra- köylüler, uzun kervanlar teşkil ederler· 
dam bu san'at ve zevk şehrinin üstünde, dı. Sonra: miş. Ve bu uzun kervanlar, yola çıkmak 
bir baykuş heybetile ötmeğe, halkı her- - Bak, bir Türk kadını ne demektlr, için, daima şafak vaktini gözlerlermiş. 

Akpınann ba~muallimi 

J\kpınar başmualli • 
mi bermutad, köY • 
lüleri teselliye çaba· 
lamakla meşguldiİ· 
Ailesi ölmüş, yu • 
vası yıkılmış olan İl11 

muallimin hududsuı 
soğukkanlılığı, rnüf• 
rit lakaydisi, bntlıı 
metanet hududunda!! 
aşkın bir kalhsizlil< 
gibi görünmüştii• 
Çünkü o ağlamıyoı·, 

gülüyor, hatta gül ' 
müyor, kahkaha atl ' 
yor, ve etrafmdal<i ' 
le re: 

Aldumayın· ·' 
Daha beter bir jc ' 
lakete uğramadığı • 
tnıza şükredin! 

- Olan oldu, giden gitti ... K.ıyanıet~ 
kadar matem mi tutacağız? 

- Kendinize gelin... Biz buraya es ' 
kisinden daha mes'ud bir köy kuracıı • 
ğız.. diyordu. 

Ne yalan söyliyeyimJ ben onun, içinde 
bulunduğu faciayı bu derece umursaJTl~' 
yışını hoş görememiştim. 

Bu akşam, Akpınar köyünden uza}( ' 
laşırken yanımda bulunan Kızılay rnil ' 
fetti§i: 

- Şuraya bak! dedi!.. 
Parmağile gösterdiği yer, önünde b<l; 

lunduğumuz köy mektebiydi. Fakat fil~ 
tebin yalnız bir tek duvarı ı..yaktaydı. '\)t 

içi molozlarla dolu olan duvarsız (lers .; 
hanedeki küçük rahlelerden birinde 1'1 

adam oturuyordu. 
Arkası bize dönük bulunan bu adaJ'il1il 

o tehlikeli harabede ne yaptığını, ne ıı ' 
radığını anlamak merakını vel' emediJ'il• 

Fakat biraz yaklaşınca· gi.iğsüme J;ııf' 
nar su gibi yakıcı bir sıcaklık yayıldı· 
Gözlerim doldu. 
. Çün.küJ alaca ak§am karanlığında seÇ' 
tlğlm sima, köy mualli.minin yüzüydiİ· r 
. Ve enerjisini sabahtan akşama kadll 
bedbaht köylülere bir sebil gıbi dağıtaJl• 
konuşan, gülent ve güldürmiyc çalı~ıııı 
fedakar İstanbul çocuğu, şimdi kimse t~ 
rafından görülmediğinden emin oınrıı · 
kendi kendine, rahat rahat, kana J<a' 
hıçkıra hıçkıra ağlıyordu! .. 

111 Onun için düşündüklerimden örnrıJ 
oldukça utanacağım! 

gün yeni bir zulmile ezmeğe, ıindirmeğc anla! diye fısıldadL Valinin başını bir an- Çünkü dağ yollarında geceye kalıp ta 
başladı. da ağzına kadar dolu olan havuzun içine baskına uğrıyan talihsiz kervanlardan 

soktu. Kendisine yardıma gelen arkadaş- sağ kurtulan yokmuş. Bu kervanlara şa • 
ları da boğuk sesler çıkararak çırpınan fağın yaklaştığını, sarı bir yıldız müjde • 
Çinlinin üstüne atladılar, ezmeğe başla- lermiş. Saatin henüz taammüm etmediği 
dılar. Gaddar vali, Türk kızlarının ~v- o devirde güneşten bir kaç saat evvel do
vetli kollan ve bacakları arasında birkaç ğan bu csarı yıldız> kervanlara §aşmu 

Masum ve günahsız insanları ağaçlara 
tırmandırır, sonra onları, birer okla, av
lar, öldürürdü! Deli gibi sürdüğü ıtmı, 

tehrin en kalabalık sokaklarından yüz
lerce insanları çiğneterek geçirtirdi. 

Naci Sadııl1a1ı 
saat sonra zelzelede yıkılan evlerin re • d1 
simlerini basmış! Kıdem zamları için tahsisat ayrıl 

O resimler arasında, gözüme bir ta - Bu yıl 332 muallim kıdem :z&mll'11 : 

Bir sabah, kanlı yorgun gözlerini açtı saniyede can verdi. Biraz sonra, artık kı- bir saat vazifesi görürmüş! 
mıldamıyan vücudü, ıarabın kırmızılık- Bir gün, csarı yıldız> doğmuş. Koskoca fı zaman: 

- Sıkılıyorum, 

Jıyorum. 

can sıkıntısından pat- ları içinde meydana çıktı. Onun cansız bir kervan yola çıkmış. Fakat aradan bir 
ve hareketsiz ıarabın üstünde durduğu- çok zaman geçtiği halde, güneş doğma -

ne de harab olmuş elektrikli tramvay na istihkak kesbedeceklerdir. Bunl~ 
resmi iliştt Yani sizin anlıyacağınız, bu rın kıdem zamlarının verilmesinin ıe: 
açıkgöz (!) meslekdaş bombardıman al- mini için yeni yıl mali büdcesine ıııht\' 
tında harab olan bedbaht İspanyol te _ sisat konması icab ettiği gözönüne ııJı 1, 
birlerinin fotoğrailannı okuyucularmı, mış ve İstanbul mektebleri için f<'lıW 
orta Anadolu zelzelesinin resimleri diye konan 40,000 liradan 20 bin, köy Jll;o6 

Diye bağırdı. 
İşitilmemiş bir işkence, görülmemlş bir 

kanlı eğlence bulmak istiyordu. Gözü ö
nüne binlerce ölüm şekli dikilmişti, hiç 
birisini beğenmiyor, biç birisi hoşuna git
miyordu. 

Nihayet deli gibi gülmeğe ve sevincin
den ellerini birbirine çırpmağa başladı: 

- Buldum! Buldum! 
Dedi ve atını hazırlattı. 
Önüne gelen kapıyı çalıyor, lçerdeki 

kızları dışarıya çıkarıyor, tedk.ik ediyor. 
En güzellerin1, ayırıp alıyordu. İki yüz 
dilberden müteşekkil bu kafileyi, sarayı
nın bahçesi içindeki büyük havuzun ke
narına getirmişti. 

Zavallı Türk kızları, kırbaçlar altında 
çırıl çıplak hale konuyor, sonra havuza 
atılmağa icbar ediliyordu. Havuzun ber
rak suyu, bu beyaz vücudlerin akislerile 
parlıyordu. 

Haris Çinli, bu müdhiş işkenceyi tam 
bir keyif ve tam bir zevk içinde seyredi
yordu. Nihayet havuzda kendisinin eksik 
clduğunu düşündü, bu boşluğu doldur
mak için de, soyunup içeriye suya atladı. 
Sarı, iğrenç vücudile bir yılan gibi kızlar 
arasında hayvani kahkahalarla gülerken, 
yaverlerinden biri nefes nefese geldi ve 
generale fU korkunç haberi verdi: 

nu gören kızlar, nihayet kendilerine gel- mış. Ve bu taahhür yüzünden, eşkiya ya
diler. Seslerinin bütün kuvvetlerile ba- tağına rlfiri karanlıkta düşen bedbaht 
ğırmağa başladıl~r: kervan, korkunç bir baskına uğramış. 

- Fu King öldü; içeri girin! Biçal'e köylüler, eşkiyalar tarafından 

Sarayın dışındaki Türkler, bunu duyar mahvedilen bu bedbaht kervanı boşubo
duymaz kapılara saldırdılar. Valinin a- §una uzun zaman beklemişler ... 
damlarının silaha sarılmalarına meydan Ve nihayet anlamışlar ki, bekledikleri 
vermeden içeriye doldular. kervan, sarı yıldızın vaktinden çok erken 

Hile ile şehre girip hakim olan vali ve doğması yüzünden, gece vakti eşkiya tu
maiyeti kısa bir zamanda birer birer kı- zağına düşmüş. 

lıçtan geçirildi, Kolçede hakimiyet yeni- Tabiatın bu suikasdi, sarı yıldızın bu 
den Türklerin eline geçti. Bütün toprak- ihaneti, o zaman 300 bedbaht köylünün 
lardan Çinliler tamamile temizlendi Ni- canına malolmuş. Ve köylülere, eşkiya -
hayet hakan da intikam gününü bekle- ların müdhiş baskınından ziyade, cısarı 
mek üzer& çekildiği dağdan §ehre indi. yıldız> ın ihaneti dokunmuş. O günden 
Valinin cesedini gördüğü zaman, bu hun- sonra, orta Anadolu sarı yıldıza gücen -
har adamı öldürmeğe muvaffak olan mi~ir. Ve ona hfilA dargındır: 
genç ve güzel Türk kızının elini tuttu: 

- Bunu ıen mi öldürdün? diye sordu. 

- Eve"tl 
Hakan etrafına bakındı, hemen orada 

ihtiyarlar meclisinin toplanmasını em
retti: 

Sarı yıldız ... 

Neye doğdun, san yıldız! 
Yıldız, yıldız, yıldız, yıldız! 

Şarkısı, yüz küsur yıldanberi, c.sarı jTll
dız> a orta Anadolunun hazin dargınlığı
nı haykırır, ve bu facianın ıztırabını te -
.rennüm eder. 

tebleri inşa masraflarından da 15, ... 
wrmü~. ·~t:ı• 

liranın münakalesi tekarrür et:rn1~ dl' * Şehir Meclisi tarafından da tasdik ~ 3e 
Ben, zelzele ıahasını gezerken: len bu münakaleye, muallimlerin . , 
- Muhakkak, demiştim. Bu evler, ker- yılı Jodem zamlarının maaşlarile bır, 

piç oldukları için bu kadar çabuk çök - likte verilmesi tahtı temine a.lınıll1ş 
tüler. tır. 

Fakat Kırşehire girince, tek kiremidi 

oynamamış kerpig evlerin yambaşında 

harab olmuş beton binalar gördüm. Ve 

llk kanaatim zelzeleye uğramı~ gibi yı -
kıldı! 

Aacaba, zelzelenin tesiri, ıiddeti, on 

metrelik bir sahanın bile bir kö§eslnde 
daha az, bir köşesinde daha fazla olabi
liyor mu? 

Yoksa, beton binalar, kerpiç evlerden 
de mi çürük? 
Eğer böyleyse, çok yakında, İstanbul 

şehrinde, muazzam bir kerpiç modası do-

ğacak ve yayılacak demektir. Acaba bu 
suallere cevab vermek, Fatin hocaya mı, 

yoksa mimar Abdullah Ziyaya mı dü -
~r? 

Sarhoı Yako, Averofu yaraiad~ , 
Samatyada oturan balıkçı Yako törlt~ , 

tllk sarhoş olduğu halde Samo.tya caddıJ , 
sinden geçerken Averof isminde blr ~ocı11', 
ğun cadde üzerinde durup kendisine bi11' sıııl 
smdan muftber olmuş, elindeki rakl §işe 'S~' 
Avero!un başında paralamış ve çocu~\l 111 ııt• Hlamıştır. Yako mahkemeye sevkoıurı 
tur. 

- f 
Beykozda bir yangın başlaos1~cı 

Beykozda Ekmekcfüaym'nda kund~~:Jı1 
Al1nln 40 numaralı ahşab evinde m:ıng~n. e• 
sıçrayan kıvılcımlarla yangın çıknnşsa ~rıtfl 
Vin bazı bölme duvarları yandıktan 5 

eöndürillm üştiir. 

Berberler _k_o_n_g-re_s_i_t-ehir edil~fı, • 
Berberler Oemiyetl, ekseriyet oırnad1~1ştıf 

dan, dün senellk kongresini yap:nn::ı.Jl ıcılııl° 
Kongre 4 Mayısa kalmıştır. Bugün ı<:aP ~ - Bundan sonra hakanlığa, benden da

ha cesur olan bu kadın geçecektir! 
Dedi. 

Şimdi, sarı yıldıza ıiAia küskün bulu -
Ben, bu suale bile cevab bulamıyo -,nan orta Anadolu, bu korkunç zelzelenin 

rum! 

~';?~t~n.d! .. s~.~~. ~~~ı~a;~ı;t!1':- . , _.,. ı 
111'11 

Çocuğun neş'esi sıhhatidir. ııastll ı" ı 
çocukların çok1uğu milleti intdf.i İı:.-mi Tana olan bu genç kız ülkenln 

hakanı olmuştu. 

(De·vamı 10 uncu ıayfu.rltı) 

ıacısııu, kim bilir kaç asırda unutacak?> 

* * Bugün buraya gelen ve bana gönderi • . Bugün Akplnara tekrar uğramıutık. 
ııü.riikler. / 

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



Resimle haftanın hadiseleri 

ltomada, IDtlerl parlat bir surette kabul etmek için hazırlıklara hararetle devam 
edilmektedir. Resimde ıörülen muazzam mangalda, geceleri yapılacak şenliklerde 

havagazı yanacaktır. 

I>int bir Hind bayramında merasim ikti zası gördüğünüz kıyafette denize giren 
kadınlar, suda temizlendikten sonra dışarı çıkıyorlar. 

\' ~ Zeland'm umumi valisi Lord Galw fiY, yerli 
Yenı inşa ettirdiği sarayın açılış merasi
Jrıinde bulunmak üzere, Maorilerin an'a
llesine tevfikan, resimde görülen tarihi 

kayıkla merasime eitmiştir. 

• 
1ngt1· A. ız halı ve kraliçesi, geçen hafta 
lderşotta bir askeri kıt'ayı teftiş etmiş-

lerdir. Resimde kraliçenin piyadelere 

ll'ıahsua bir mitralyözü tedkik etmesi 

eörünüyor 

.Maoriler-in kralı Koroki'nin 

Kuıçuluk bahirleri 

Kanarya Avrupaya 
nasıl getirildi? 

Bu yazılarla kuş seven ve yetiştırenle -
rin bu heveslerinde muvaffak olmaları 

esbabını mümkün mertebe tatmine çalı -
şacağız. Bu arada yetiştirilecek kuşların 
cins, renk, §ekil ve ötüşlerinin ne olabi -
leceğini evvelden tahmin edilebilmesi ça
relerini izah edeceğimiz gibi kuşlara ötüş 
talimi için tatbik edilen usullerden, renk
lerinin sun'i şekilde değiştirilmesi ve ye
ni renkler verilmesi hususunda yapılan 
araştırmalardan da bahsedeceğiz. 
Kuş besleyip yetiştirmek deyince hiç 

§iiphesiz aklımıza evvela kanarya gel -
mektedir. Memleketimizde bu kuşlara 

verilen kıymet eski olmakla beraber 
maatteessüf bakılıp yetiştirilmeleri hak
kındaki bilgimiz pek iptidaidir. Bir çok 
kimseler bu sevimli kuşlarla salonlarını 
ve odalarını süslüyorlar, fakat liiyıkile 

bakamadıklarından istifadeleri pek az o-
1 uyor. İnsana yorgun ve kederli anların
da neş'e veren bu küçük mahlukların ge
rek güzelliklerinden ve gerekse ötüşle • 
rinden uzun müddet bakkile istifade ede
.bilmek için onların sıhhatile de yakından 
alakadar olmalıdır. Bu hususta yapılacak 
birçok tedbirler ve ilaçlar vardır. Haddi 
zatında sıhhatli ve dayanıklı olan bu kuş
lara bakmak hiç de güç bir iş değildir. 

Kanarya Avrupaya 16 ncı asrın bida -
yetinde ismini aldığı Kanarya adaların • 
dan gelmiştir. Bundan başka Madera, A
sor adalarilc cenubt Afrikanın bazı yer
lerinde serbest bir vaziyette yaşamakta
dırlar. Olina isminde bir İtalyan muhar
ririnin 1622 senesinde yazdığı ve bir ha
kikati tarihiye olarak bilinen yazısında 

kanaryanın Avrupaya ilk gelişi §Öyle hi· 
kaye edilmektedir. 

cEşyayi ticariye yüklü bir gemi, ha
mulesi meyanında bu kuşlardan da bir 
mi.kdar bulunduğu halde İtalyaya gelir
ken Elbe adası karpsındaki İtalya sahi
linde kazaya uğruyor. Ve kuşlar da ka -
çarak karaya sığınıyorlar. İklimi müsaid 
buldukları için burada kolayca yerleşip 
çoğa11yorlar. Ancak güzel ötüşleri evler-

de beslemek hevesini uyandırdığından 
çok miktarda tutubıuşlar ve buranın yer
li kuılan arasına girememişlerdir. 

tıte bu sebebden İtalya Avrupada ka -
naı;yanın yetiştirildiği ilk memlekettir. 
,Bundan sonra Almanya, İngiltere ve di -
ter memleketlerde yetiştirilrneğe başlan -
mış ve nesilleri ıslah edilerek türlü nevi
lere ayrılmıştır. Bilhassa Almanyada ye
tiştirilen ve (Cermen kanaryası) namile 
maruf olanları, ötüşleri bakımından fev
kaliide ıslah edilmiş olup bugün bütün 
dünyaca çok beğenilen bir kuştur. Diğer 
yazılarımızda kanaryanın nevilerinden ve 
bunlarda bulunması lazım gelen evsaftan 
sırasile bahsedeceğiz. 

Kemal Kunttav 

Beşiktaş klUbUndeki ihtilAf 
Beşiktaş klübünün son kongresinden 

sonra futbolcularla idare heyeti arası tek· 
rar açılmıştır. Birinci takım oyuncuları 
klüblerinden istifa etmek istemektedir -
ler. Maamafih bu anlaşamamazlık da her 
halde yatıştırılacaktır. Yalnız bu hafta 
Galatasaraya kuvvetli bir takım çıkar -
mak için iie bir an evvel başlamak la -
zımdır. 

Fenerbahçe Ankaraya gidiyor 
Milli kümeden ihraç edilen Ferenbahçe 
Milli kümeden ihraç edilen Fenerbahçe 

rada, geçen sene milli kümede bulunup 
muvsıffaldyetli maçlar yaparak lstanbul-

~'la ve Ankarada takdirler kazanan Genç
lerbirliği ve Ankaragücü ile oynıyacak -
tır. 

Bir otomobille bir tramvay çarph 
Vatman Nazmının idaresindeki 127 nu -

maralı tramvay arabası ile şoför Mnhmud 
ta.rafından kullanılan 2987 numaralı taksi o
tomoblll arasında Şişlide bir çarp1şr.1a .ı -
mut, her 1k1a1 de hasara uirıı.mı~tır. 

Garib ve inamlmıyacak şeyler 1 

• 
ınşa Kumarbazlar için 

• 
gemı edilen 

Kumarbazlar gemi dnfn g6rllnü,U. 

:Rulet ma.saıında heyecanlı btr an 

Amerikalı kumarbazlar, kanunun ya -
sak ettiği oyunlardan mahrum kalma -

Jnak için dahiyane bir çare bulmuşlar • 
dır. Kumarbazlar, resimde görülen Tango 
isimli muhteşem gemiyi inşa ve mükem
m~l bir surette tefli§ ettikten sonra, bir 
kum.ırhane haline ifrağ etmişlerdir. Ka

liforniya kara sulannın üç mil haricinde 
demirlemiş olan bu gemide bir rulet ma-

sası da vardır. 

Her gün hususi kayık ve motörlerle 

gemiye giden kumar meraklıları, resim

lerde görüldüğü gibi masaların etrafında 

toplanarak ıanslarını denemektedirler. Kumar gemisinden. diğer bir göriu ı§ 

Jngiliz 
Bahriyesinde 
Fotograf cılık 
Son zmanlarda, İngilJz bahriyesinde 

fotoğrafçılığa büyük bir ehemmiyet ve
rilmektedir. Bahriyelilere, fotografçılık 

san'atinin en ince tefE!rrüatma kadar iza
hat ve ders verilmektedir. Bunlar, ayrıca 

film tekniğini de öğrenmekte ve günün 
muayyen saatlerinde kimyahanelerde ça

lışmaktadırlar. 

Resimde, iki bahriyelinin bir labora -

tuarda hazırlanmış olan sinema filmle • 
rini Wdkik ettiiini &örüyoruz. 

Araba çeken 
Koyun 
Atın, eıeğin, öküz ve mandanın ar. ba 

çekmek hususunda en elverişli bay\• n

lar olduğu muhakkaktır. Fakat bazı :y ı -

lerde köpeğin, keçinin ve lamanın da u• 

raba çektikleri variddir. 
Fakat yer yüzünde, bu hayvanl::ırdan 

maada, koyunun da arabacılıkta kulla -
nıldığı tek bir yer vardır: Asor adalorı. 

Resimde, bu adalardan en bü~ğü olan 
St. Mişel adasında, arabaya koşulan bir 
koyunu görüyorsunuz. Bu işe alı~ış olan 
hayvan, arabadaki balık yükünden ba ka, 
iki kifiyi de çekebilmektedir. 
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Kırklarelinde 
Yeni inşaat 
Kırklareli (Hususi) - Şehrimizde ye

niden yapılacak Halkevi binası için ha
zırlıklar bitmiştir. ~ant faaliyetine bu
günlerde başlanılacak ve bu suretle 
Kırklareli güzel bir bina daha kaz.1nmı§ 

r aları ü ü 
olacaktır. 

(Baştarafı l inci sayfada) ce, dinçten dince• derler. Bu çok doğru 

u cambazlann an urtanyor 
• · İstasyon yolunda yapılması kararlnc:nn lama. Ben de öyle yaptım. Köyde sapan bir sözdür. Kara Ali ile Tekirdağlı Hi.ı - :r Erzurum (Hususi) - Memlekette hay-

sürerken bile yalnız sol kolumu kullan- ı;eyin arasında on yaş fark vardır. Bu ba- on dershaneli ilk okul binası için icab vancılık meselesi üzerinde t Ck.ik!er ya-
b·ı il 1 k K Al" eden hazırlıklar yapılınaktadir. (i)r.ta o-dım. Sağ elimle atımın dizginlerini ı e kı.mdan Hüseyin · er eme te. ara ı pıldığı §U sıralarda cambazlar mevzuu-

tutmadım. Eh.. Elhamdülillih bileğim gerilemektedir. Kara Alinin formunda kul bahçesinde ihtiyaca kafi gelecek de- nu da ele almak çok faydalıdır. Hayvan 
geçti. Arada bir parça et kalmıştı. O da olmadığını gördüm. İkinci ve rnüteakib recede tevsii Işµıe başlanmıştır. Pek ha .. fiaUarunın tesbit edilmesine uğraşılır -

rab bir halde bulunan Cezaevi binasının böylece eridi. Bir kaç ay evvel idman güreşlerinde Kara Ali bize daha iyi gü- ken, hayvan alım satım mekanizmasın -
~ apmıya b ' yınca yavaş yavaş hafif reşler sapacaktır. da tamirat ve tadilabna başlanmıştır. da rol oynıyan ve cambaz denilen bu a-
pir sancı vardı. Hem de bileğim hamlaş- Hüseyine gelince; tam formundadır. y • v· damlar ne iş görürler, ve bu alım satım 
ını Çabuk hareket edemiyordtL Ben Üstelik rakibinden de on yaş daha kil - enı ıyan işinde acaba nasıl müessir olurlar. Bunu 
iıer ihtimali duşünerek bileğimi gene çok çüktür. Bilhassa ona Paris seyahati pek başkonsolosumuz tedkik etmek faydalı olacaktır. 
zorl:mıyordum. Tek, Tekirdağlının güre- yeni oyunlar kazandırmış. Yaptığı oyun- Ankara 25 (Hususi) - Viyanada ih - Cambaz olmak için, sermaye sahibi ol-

kadar damakıllı geçsin dıye... lan zevkle ve gıbta ile seyrettık das edilen başkonsolosluğuna, eski Ham- mak şart değildir. Eline bir değnek alan 
yı 1 reşe başladığım vakit, bi- - Kara Ali mi, Tekirdağlı mı daha burg başkonsolosu Kemal Aziz tayin e - her açıkgöz cambazdır. Cambazın ~ 

ın h uvv tsiz olduğunu, hem de üstündür? dilmiştir. görduğü muayyen bir yer yoktur~ Onun 
t ed mediğini gördüm. İna- - Bugün Hüseyin Türkiye güreşçile - ---·· .. ··-···-· .. •••• ....... ···········-····· .. - yazıhanesi, köyleri şehre bağlı:ian şose-

bana, T 'rdağlının sol bileğini bile rinden hepsinin fevkindedir. Kara Ali ça- !erdir. Köylü, hayvanlannı satmak için 
mıyo durn. Sonra gene güreş sıra - !ışırsa o zaman bir şey diyemem. Oenizbank Deoizyolları şeli e gelirken, cambaz karşısına çıkar 

sınd Tekırd Iı sakat bileğimi yakalıya- Profesyonel güreşlerin gittikçe daha ile işletmesi UdUrlüg"Unden: ve hayvanı kapatır. BuradaSi söylenen 
~ 'c beni y r s vurdu. Bu hareket bile - ri hamleler yapmakta olduğunu tn_iişahe- sözlere nazaran cevdeki paznr çarşıya 
ımi daha k acıttı, ve parmaklarım büs- de etmekteyim. Bilhassa Avrupa güreşçi- Ac nteleı~r Karakö7 K8prübap uymaz darbı meseli, işte bu hayvan alış 

but n tutamaz oldu. Nitekim Tekirdağlı lerlne meydan okmnalan çok hoşuma gi- Tel. 42352 - Sirkeci MGhllrdanad• verişinden doğmuştur. Köylü 8 liraya sa-
ayakta boynuma Amerikan kravatı de - diyor. Güreşçilerimiz ~ boş geçirme - Han Tel. 22740 tacağını tahmin ettiği hayvanından iki 
nıl o boyundurukları zor takardı. Fa- melidirler. Ecnebi güreşçilerle sık sık te- il•••••"' lira alarka döndüğü çok vfikidir. Cam -
kat ne ed rsin? Sağ bileğimde kuvvet maslar yapılmalı, idman ve oyun kabili- Karadeniz Postaları bazlar köylünün elinden mallarını al -
yoktu ki b" klerine yapışıp çatır çutur yeti arttırılmalıdır. Yakında ecnebi gü - rnak için muhtelif yollara ba1 vururlar. 

d di. O ...tı • • ı ~~bula akın b ı k 1 Mayıstan itibaren Karadeniz pos- ehd"d .rıça\ m. Y rd e ayni vaziyette i · - reş~ nnın Sı.aıu ı aş ıyaca - Birinci yol köylüyü hastalıkla t ı -
1 nu için de reş bitinciye kadar bir de- tır. O zaman güreşçilerlıniz hakkında da- talarında aşağıda yazılı değişiklikler dir. İki cambaz ortak olurlar. İki kilomet- j 

fa bile H nın bileğini yakalıyama - ha esaslı hükümler verebiliriz. olacaktır: re farkla şoseye çıkarlar, uzaktan av bek-
dun. Ayrılmadan evvel son günlerde Paris- SALI POSTALARI gidiş ve dö- lemeğe başlarlar. Bir köylü sökün edip 

F iş değ~ti .. Ben dün güreş- ten memleketine dönen ve Türk pehll - nüşte Zonguldak, 1nebolu, Sinob, geldi mi, öndeki, karşısına çıkar. Ve: 
ımın yeniden harab ola- vanlarına yeniden meydan okuyan meş •

1 
Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize- _ Mallarda hastalık çıkmış, §ehre gi-

i sanıyordum. Halbuki hur Avrupa profesyonel güreş şampiyo- ye u~yarak Hopaya kadar gidecek, rince bir daha kimseyi dışarı çıkartmı -
ah dunden daha sağlam. nu Dankolof hakkında neler dü~ünduğil-ı gidişte ilAveten Tirebolu'ya ve dö- yarlar, diyerek köylüyü fü:kütmekte ve 
gunu kaybetmiş. Bundan nü sorduk, kendine has pehlivan gülüşü 

1 

nüşte Paznr'a uğnyacaktrr. hayvanını yok pahıısına satııı almak h -
ki bileğimin idmanı nok - ile: ı PERŞEMBE POSTALARI gid~ ve temektedir. 

s !l ~ İşt b"r ay izni onun için istiyo- - Onlara kulak asma, Bulgarlardan dönüşte İnebolu, Ayancık, Sinob, Köylü bu dalavereye yatmaz da biraz 
rum. Bu b r ay muddetle sağ bileğimi pehUvan çıkmaz. Pehlivan Tiırklerden Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire- daha cesaret gösterip hayvanlarını paza -

t 

h r gün zo lı acawım. Ve ona eski lruv - yetişir, diye mukabele etti. sun, Görele, Trabzon ve Rizeye uğ- ra getirirse, gene cambazlarla karşılaşır. 
' t i kazand rmak için lizım olan id - Tek:irdağiınm sözl ri nyarak Hopaya kadar gidecek ve Bu sefer metod başkadır. Hayvan evvela 
ma .. an y c ğım. Elbette nefesimi de Tekirdağlı Hü-seyini de bulup güreş 

1 
dönüşte ilaveten Of ve Akçaaba'da kime gösterilirse o beş liralık koyuna .. 

biraz kuvvetlendireceğim. O znman gö- hakkında fikrini öğrenmek istedik. Te _ uğnyacaktır. - 10 lira eder der. Köylü daha fazla 
rü rüz Tc kırdaglı ile.. kirdağlı otobüse binmiş, Tekirdağına gi- PAZAR POSTALARI gidiı ve dö- bulmak ümidile dolaşmıya başlar. Bu 

İnanın ba a gözümde ne para, ne de- diyordu. Otobüs hareket etmek üzere bu- nüşte Zonguldak, İnebolu, Gerze, yüksek kıymet karşısında- malının hnkikt 
\•e, ne manda, ne de koyun var. 'l'ekir - lunduğu için fazla konuŞ;amadık. Fakat a,,.msun. Ünye, Fatsa, Ordu, Gıre- dC'ğerinl de bulsa vermez; gene ilk alı -
d lı ile b r so~anına bile güreşmeğe ra- koca pehlivan, bir kiiÇ kelime ile sualle _ sun, Vakfıkebir ve Trabzon'a uğrı- cıya döner. Fakat bu sefer: 

yette olan Pazar: kazası son seneler zar. 
fında hayli ilerlemeğe muvaffak cıılllıllf' 
tur. Hem bur:ada yetiştirilen tütünlerev
saf itibnrile Samsun ve Trabzon tiltlıı -
!erinden pek geri olmadığı mütehams • 
Iar tarafından söylenmektedir. 

937 senesinde kazanın tütün iltihsall 
250 bin kiloyu tecavüz etmiştir. Ve lııll se
ne daha fazla olacağı kuvveUe ümid edil
mektedir. 
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zıyım. Hatta ringin kötülüğünden bile fi- rimize cevab v~ oldu: yarak Rizeye kadar gidecek ve dö- Geçti azizim. İlk verdiğim zaman ve-
kiyet etmiy ceğim. Tekirdağlı nerede Is- _ Kara Ali ile çıktık ve güreştik. Gör- nüşte ilaveten Sürmene ve Tirebolu- recektin. Ben mal aldım. İstersen bir bu- •---1-S-'f_İ_K_B_A_Z_L_A_B ___ -tı 
terse, nasıl şartlar ileri sürerse hepsine düğünüz gibi Kara Aliyi yendım. Ben ya uğnyacaktır. c2339> çuk lira vereyim, cevabile karşılaşır ve 
şimdiden razıyım. Tek onu bir ay sonra Türkiye başpehlivanıyım. bunu da şim- '•••••••••••••" 1 çarnaçar hayvanını bu şebekeye 2 lira- •--------.-A-ç-ılıJ--~---ı 
karşımda bulabileyim. Bunu da sözüme dilik kimseye vermek niyetinde değilim. 11••11ma•m••••••••~ ya satıp köyüne dönmek mecburiyetin- ~ bcmnl 1 pq1n 19 ~~ it • 
ekliyeyim ki Tekirdağlı ile ancak İstan- Kara Ali zorlu pehlivan, beni çok yordu. 05 KASI de kalır. · • • ı ndelı -. 
bulda karşılaşabilirim. Çünkü onu te - Kendi if.adesince: Bana, idmansa olduğu 1 Cambazlar daha bunlar gibi bir çok u- • • ll ndel. 

mizlcmeden, yahud da ben teınizlenme- için yenilmiş. İşte Tekirdağına gidiyorum. TORK ANONİM ŞİRKE'l'l sullerle köylüleri bir hayli zarara sok -
den başka yerlere gitmeğe yüzüm yok. Tekrar geleceğim. O zamana kadar id - 1 mnktadırlar. 

Bir de T kirdnğlmın bana durup du - manını yapsın. Tekrar boy ölçüşürüz. TESİS 'fARIB1 : 1863 Kars vilayetinde bir hayvan borsası-
ırurkcn tc'·me vurmağa başlaması, si - · Gazeteler ringde Kara Ali ile kavga et- ~= ıo, ,oot tnsma 11ru1 nın kurulmuş olması bu rezaletlerin ö-
;nirlcrimi çok sarstı. Bu yakışmazdı ona .. tiğimizi yazdJlar. Ben Pariste bir çok gü:- nüne tamamile geçmiştir. Yeni bir bor -
Di.}l bilirim ki bunu yaptıktan sonra na- reş numaraları gördüm. 0 oyunlar ara _ sa da Ardahan da açılmak üzeredir. Er-
sıl güreştı imi bilmedim gayrL Gü.reş sında rakibine tekme atmak da var. Ben TürkiyenJn başlıca şehirlerile zurum, henüz bir borsa açmamış olduğu 
başka, dövuş başka şeydir. Tekirdağlı gü- de Kara Aliye tekmeli oyun tatbik etmek Par.is, Marsilya. Nis, Londra ve halde Erzurum belediye meclisi. musib 

TAHVİLAT 
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Açdıt 

PARALAR r ıstemiyor, dövüş istiyorsa ona da ra- istedim. Ali benim kavgaya tutuştuğu • Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. bir kararla, cambazları ortadan çıkar -
.zıyırn. Elimize iki de kalınca sopa alır, or- mu zannetti. 0 da bana tekme atrnağa, İran. Filistin ve Yunanistan'da rnağa ve bu hayvanları mal pazarında •---------=,-Alı-,-----
t y öyle ç k rız. yumruk sallamağa ba~ladı. Halbuki ben Şubeleri. Yugoslavya, P.omanyıı, müzayede ile sattrrmağa karar vermiştir. , ı Ttırt aıtını - s.bt 
Eski pehli anlar ne diyorlar? oyun yapıyordum. Suriye v Y\ill8Ilistcında Filyallerl Gerçi Erzurumda bulunan ve kendile - l Banknot Ot. B. -

rine (küçük celeb esnafı) ismini veren ~mıma:ııl.Sili•mm••••••• 
Evvelki n K ra Ali ile Tekirdağlı Hakem Cemal pehlivanın özleri vardır. cambazlar bundan memnun olmamışlar -

lI yin a nda yapılan güreşten son- Evvelki gunkü güreşin hakemliğmi sa da, müstahsil köylüyü dalavereden 
;ı: rcş ı- . nda söz söylemek salahi - yapmış olan Cemal pehlivan gureş ve kurtaracak bu karar herkesçe takdir e -
y tıri haız ki pehlivanlarla görüştük. gureşçil r hakkında §Unları söylemekte- Her turlu banka muameleleri dilmiştir. - M. Fuad 
Ad cu bıJ" 1 <' yi a~an güreşçilerimizin dir: J apar. j 
p k yakın an tanıdıkları ve hürmet et- - Kara Ali idmansızdı. Daha yirmi Takas omisyonu toplantısı 
tikl ri dok nlık pehlivan Suyolcu Meh- günlük bir idmana ihtiyacı vardır. ~ı:JP.:!!!::D~~::::Jıllii!lm:~•E•T•ırı:1mr Takas komisyonu dün toplanmıştır. Ko-
med pehh nı, bir kahvede etrafı kala - Bildiği çok güzel oyunlarla bize bir us- misyon, karşılıklı ve takas suretile yapı-
b lık bir g r çi kütlesi ile çevn1mq bul- ta pehlivan olduğunu her zanıan isbata lacak ihracat ve idhalAt için neşrolunan 

~~tıMııı.-.~"lllıti Bu akşam Samatya 
duk. haz.ırdır. Bildiğime göre Kara Ali bundan kararnameye göre başlıyan muameleler 

Suyolcu r,üreş ve güreşçiler hakkında sonra İstanbul ve Ankarada müteaddid Şen sinemasında üzerinde tedkikler yapmış ve bu mua -
şunları sö ll"di: güreşler yapacaktır. Bunların bir kıs - J j melelerin iyi cereyan ettiğini görmüştü!".. 

H rkes g bi ben de Hüseyinle Alinin mı ecnebi, bir kısmı Türk pehlivanları P P Ç A Kararnamedeki maddelerin izahım isti -
gür lerini seyrettim. Fakat benim güreş ile olacaktır. Bu müddet zarfında formu- yenlere de komisyon namına Türkofisin 
esnasında du) duğum heyecan öyle zan- nu bulacak, nefesi artacak, oyunlannı BQyQi: Operet cevab vermesi kararlaştırılmıştır. 
nediy orum ki orada mevcud olanların serbestçe tatbik edebilecektir. Evvelki 3 Perde 
hep inden fazla idi. Zira, hem güreşi y- günkü güreşte gördüğümüz gibi rakibine 
red yor, hem de eski günleri hatırlıyor- birçok oyunlar tatbik etti ve bu suretle 
dum. Her iki güreşçiye candan mütcşek- kendisinin de yüksek bir pehlivan oldu -
kirim ki bana bu heyecanı tattırdılar. A- ğunu isbat etti. Yenilmesine rağmen 

li de, HüS(lyin de son senelerde kimseye halk. tarafından çok alkışlandı. Halk, bu 
na b olmıyan bir güreş çıkardılar. On- iki sevimli güreşçiyi doya doya seyretti. 
I rın ustaca oyunlarını, dalmalannı ve - Kara Ali ile Tekirdağlı Hüseyin a -
bır çok h r ketlerini gözle takib etmek rasında bir mukayese yapar mısınız? 
b l güç ol ı~ rdu. Diyebilirim ki evvel- - Kara Ali birçok oyunlar bildiği gi
ki n ya ıl n zevkli güreşi Avrupalı bi, Tekirdağlı da geçenlerde yaptığı Pa-

ctler k di ringlerinde pek nadir ris seyahntinde bildiği oyunlara birçok 
g şler r. yenilerini ilave etti. Fakat benim kanaa -

lki !f çi arasında bir mukayese timce teknik bakımdan Kara Ali, Tekir
? 
k güzel oldu. Bir iki sene 
rakıp Kara Ali gibi tekrar 
lardnn tekrar eski rnuvaf

ı elde edenler çoktur. Bu ba
n K a Aliden iyi güreşler bekliye

bil 'z. 
rhırbı m sel vardır: cGençten gen-

dağlı Hüseyinden üstündür. Evvelki gün 
yapılan güreşte Kara Ali rakibine teknik 
bakımdan faik olduğu halde nefes kabi -
liyetinin noksan oluşu eski Türkiye şam
piyonunu ringte mağliıb ettirdi. 

Evvelki günkü güreş şayet berabere 
neticelenmiş olsaydı ve puv n vermek 
icab etseydi Kara Ali daha iyi puvan 
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alırdı. Her iki güreşçi tekrar güreşecek
lerdir. O zamana kadar Kara Ali formu
nu bulacağından güreşin yüzde 50-60 Ka
ra Alinin lehine neticelenebileceğini tah
min edebiliriz. 

Himmet pehlivanın fikri 
En sonra da Himmet pehlivanla görüş

tük: 
- Kar.a Ali idmansızdı. Ben de iyi ça

lışamamıştım. Biz ikimiz de pazar gün -
kü halimizle yirmi dakikadan !azla güreş 
çıkaracak halde değildik. Kara Ali üste
lik 45 dakikalık bir güreş kabul etti. O -
nun için büyük bir nata idi. Ne denir: 
cKendi düşen ağlamaz> ama o galiba ağ
lamış. 

Ali idmanlannı yapsın, o zaman gü -
rcceksiniz, Tekirdağlı ile tutuştuğu za -
man netice hiç de böyle çıkmtyacaktır. 

Et bollaşıyor 
Kuzu sa tışlan çoğıılınıştır. Hayvan bor

sasında 1105 süt kuzusu ve 2262 kuzu sa
tılmıştır. Kuzu fiatları dirl olarak kilosu 
28-30 kuruş arasındadır. Bundan başka 
700 beyaz karaman, 502 dağlıç, 11 kıvır
cık, 28 oğlak, 28 öküz, 7 inek, 5 dana, 11 
manda, 11 malak· satılarak mezbahaya 
gönderilmiştir. 

umurta ihracatı inkişaf ediyor 
Yumurta piyasasında bariz bir faaliyet 

vardır. Son hafta içinde hazırlanan yu -
murtalar Yunanistana ihraç edilmiştlr. 

1200 sandık ta İtalyaya gönderilmiştir. 
Stok yumurtaların bu mevsimde tama -
mile sarfedileceği anlaşılmaktadır. 

Rizede tütün mahsuru 
Rize (Hususi) - Evvelki senelerde tü

tüncülük bakımından pek &eri bir vazi -

Çin hilıayeleri 
(Baştarafı 8 inci ıaııfada) 

Fu Kingi öldürmekle intikamım tanı 
olarak alnınıyan kadın hakan, ordmunan 
başına geçti, beyaz atının üstüne atı.dı. 
Türklere yapılan, zulüm ve işkenceler:in 
hesabını sormak üzere kılıcını çekti ve 
yeni savaşlara: atıldı. 

(Tana) nın kahhar darbeleri altJed• 
Çin senelerce inledi, ezildikçe eddl. QB 
tarihçileri bir kadm kılıcı altmcla ~ 
Çinin tarihini yazarlarken, cÇini llir 'l'lrk 
kadını ezeli!> demekten kendilerini ..... 
madılar. 

İşte tarihte (Kır atlı kadın hU..) ..
mile maruf olan Türk kadını ba p.ı .. 
kahraman Tanadır. 

Tıb Encümeni içtilHI 
Tilrklye T'lb Encümeni 1çttmcu: Ttlrti19 

Tıb Encümeni Çarşamba akşamı saat d.19 
da Etıbba. odasmda toplanaca.k veı Dr: D "' 
rem Şerit Egell tarafından (Gastroakopl tf 
mide hastnlıklarının teşhislndekt mevldl> 
hakkında tebliğde bulunulacaktır. Mubte • 
rem dzanın ve arzu buyuran mesletdaflarlll 
t~rınerı rica olunur. 
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Bll§'Vekil trene bindikten sonra 

Başvekil Celiıl Bayar dost ve l Türk mılletinin kardeşlik selamını 
müttefik Yunanistanın Başvekil ve ve dostluk rehinesini götürmek vaz. -
harıcıye nazırı General Metaksasın fesile mukellef olan müttefik memle -
memleketimıze vaki olan ziyaretini iade ket mümessillerine Elen milletinin gös
etmek ve ayni zamanda Ankarnda parafe terınek itıyadında bulunduğu kendili
edilen yeni Türkiye - Yunanistan mua- ğinden ve çok içden gelen pek derin ve 
hedcsini imzalamak üzere refakatınde heyecan verici hüsnü kabulü daha ev -
iiarıcıye Vekili Tevfik Rüşdü Arı:ıs, Baş- vel görmüş ve takdir etmiş olmak şere
'\ıckalet hususi kalem müdürü Bakı Se - fine nail bulunuyorum. 
d s, hariciye müdürlerinden Memduh Fakat bu defa iki türlü sevinç his -
C, vad Açıknlın bulunduğu halele dun ge- setmekteyim. Zira mukayese kabul et
ce saat 23,30 da hususi trenle Atinoya mez bir surette sağlam olan Türk - E -
ha, eket ctmiştır. Aynı trenle Yunan se- len dostluP,u binasına bir taş, hem de 
fıri Rafail de Atinaya gitmiştir. büyük bir taş daha götürmeye davet e-
Başvekıl Celal Bayar, Perap:ılas otelin- dildim. Münasebetlerimizin esasını teş

den otomobille hareket ederek saat yir- kil eden bu çok dinamik dostluk, Bal
nu uçe doğru Sirkeci garına gE>lmiştir. kan Antantı çerçevesi dairesinde bu it
Burada Riyascticumhur umumi katibı tifaka rnünkalib olmuştur. Hattfi, bu 
Hasan Rıza, vali ve belediye reisi Mu - dostluğun zamanın yardımıyla, iki Bal
hıridin Üstundağ, Trakya umumi mü - kan ve Akdeniz memleketinin Moral 
fettı~i General Kazım Dirik, İstanbul ko- birliğine doğru istihale etmesi mukad
mutanı H.ilıs Bıyıktay, İktısad Vekaleti derdir. Bu iki memleket, coğrafi vazi -
deniz miısteşarı Sadullah, diğer komu - yetlcri itibarile olduğu gibi sakinleri -
tanl:ır, mcb'uslar, emniyet :nüdürii Sa- nin karşılıklı arzuları itibarile de, bir -
lih Kılıç, vilayet, belediye, Parti c>rkimı birinin tabii imtidadlan olarak telakki 
kordıplomatiğe mensub bir çok zevat, edilmelidir. 
Yunan sefarethanesi erkanı ile h.ılk ta -
rafından tezahüratla karşılanmışlardır. 

İngıliz sefiri Sir Persi Loren de istikbal 
ve teşyide bulunmuştur. 

Başvekilimiz Celfil Bayar, istasyonun 
salonunda İngiliz sefirile bir müddet gö
rüşmüşkr ve İngiliz sefiri, Celal Bayara 
güzel seyahatler temennisinde bulun -
muştur. 

Başvekil salondan dışarı çıkınca askeri 
bando selam havasını çalmış, asker ve 
polis müfrezeleri selam resmini ifa et -
miştir. Celal Bayar, kendilerini teşyie ge
len zevatla görüşmüş, trene binmeden 
evvel Riyascticumhur umumi katibi Ha
san Rıza ile vedalaşırken Atatürke şük
ran ve tazimlerinin arzını rica ctmişhr. 

Reisicumhurumuzun, Yunanlıların haş 
metli hükümdarına ve nccib Yunan mil
letine selam ve muhabbetlerini götüren 
Başvekil Celal Bayar, tren hareket eder
ken hararetle alkışlanmıştır. 

Hususi tren bugün Yunan hududu
na vasıl olacak ve Başvekil Celfı.t Ba -
Yar, Yunan hükumeti namma karşıla -
nacaktır. Yunan hükumeti ve milleti, 
Başvekilimizi yarın Atinada merasim 
Ve tezahüratla karşılayaca ı,.tır. 

Yunnn Sefirinin sözleri 
Baş\ ekilimize refakat eden Yuna .

nistanın Türkiye Sefiri RafaH kendi -
sile istasyonda görüşen bir muharriri
tnııe ihtisa }arını anlatmıştır. 

Sefir, demiştir ki: 
•- Bu dostane seyahat hakkında 

söylenecek E'n güzel soıleri Başvek:lı -
niz söylemi~ bulunu.}or. Bu seyahat, 
Yunan mılletinin Türkiye) c karş: bes
ledıği sevgi hislerin:n b r kcı e daha 
tezahürüne vesile olmaktadır. Bunu, 
bütün Yunanistan büyük bir hahi~1e 
beklemektedir.» 

Celiil Bayarın sc:>yahati bir hafta sü
recektir. Önümüzdeki pazartes: veya 
Salı günü avdeti muhtemeldir. 

Başvekilin beyanatı 
İstanbul 25 (A.A.) - Basvekil Ce

lal Bayar, Atina ajansının hu'susi mu -
habirini kabul ederek aşağıdaki beya
natta bulunmuştu1: 

•- Yunanistana bir kere daha git
mekten mütevelr d sevındmi söyler -
ken size yeni hiç bir şey ö·:ı ctmi:j o 1 -
ınuvorum. Bu kadar tabii o an bir hissi 
teyıde liızum var mı? 

Avrupanın öyle bir bölgesinde yaşı
yoruz kı, barışın menfaati ile bir bü -
tün teşkil eden menfaatlerim tamamen 
müdrik bulunan dört müttefik mem -
leket en mes'ud bir politik teşekkülü 

başarmasını bildiler. Bu teşekküie da -
hil olan memleketlerin her biri, harice 
karşı tam bir istiklal muhafaza etmek
le beraber, hakikatte tarihin kendileri
ne tevdi ettiği vazifeyi ikmal için bir -
birlerini karşılıklı olarak tamamlamak
tadırlar. Bu işde, bu memleketlerin hü 
kumetleri için milletlerinin tabii te -
mayüllerinden mülhem olmak kafi gel
miştir. 

Atinada ikametimiz münasebetile 
Majeste Elen Kralına derin tazimleri -
mizi şahsen arzetmek ve Elen hükume
tinin mümtaz şefi aziz dostumuz Baş -
vekil Metaksası -bu sefer biz7.at kendi 
memleketinde- tekrar selamlamak be
nim için ve dostum doktor Aras için 
pek büyük bir şeref olacaktır. 

Gazeteciler SeUlnikte 
Selanik 25 (Hususi surette giden ar 

kadaşımızdan) - Türk gazetecileri sa
bahleyin Pityon'da matbuat mümessil
leri, Dedea{?açta da gazeteciler tara -
fından hararetle karşılarunışhr. Tren 
Sercze vardığı zaman Yumm matbuat 
müdürü trene gelerek Türk gazeteci -
lerine beyanı hoş amedi etmiş, Sela -
niktc de hey·eti konsolosumuz B. Ka -
rabuğday karşılamıştır. 

Yollardaki bütün istasyonlar, Türk 
Başvekilinin şerefine bayraklarla süs -
lenmiştir. Bir çok istasyonlarda Yunan 
gC"nçlik teşkilatları mümessilleri trene 
kadar gelerek Türk gazetecilerini se -
Iamlamışlard1r. 

Atina elçimiz Ruşen Eşref ve Yu -
nan Hariciye memurları Başvekilimi -
zi karşılamak üzere Pityon'da bulun -
maktadırlar. 

Munzam paktın imzalanma mera -
simi çarşamba günü yapılacaktır. 

Selfinik gazetecileri, bu akşam Türk 
gazetecileri şerefine bir ziyafet ver -
mi.;;lerdir. Celal Bayar avdette bir müd 
det Seliinikde de kalacaktır. 

Erciiıncnd Ekrem Tnlu 

Başvekilin diinkii ziyarctJeri 
Başvekil Celal Bayar, dün hareke -

----------- - - -

SON POSTA 

Çekoslovakya için 
yeni endişeler 

(Baştarafı 1 fnci $ayfada) 
Maahaza, belediye intihabatmc.lan son-

ırşehirde 
zelze eler 

yeniden 
oluyor 

ra Prag hüktimeti Südetlerle resmen mü- Kırşehirden gelen telgraflar ve İstan- tahakkuk ettikten sonra hükfunet ken 
zakereye girişecektir. bul rasadhanesi, bu havalide şiddetlice disine düşen vazifeyi yapacaktır. Ar 
Diğer taraftan hükumet nezdinde sağ yeni sarsıntılar olduğunu göstermekte - daşımız, arkadaşlarımız ve milletimiz 

cenah milli birliğini temsil eden nazır dir. Kırşehirden dün gelen bir telgraf görecektir ki, ihtiyaç karşılanacaktır., 
Jezek, milli iktısad meclisinde bir nu - şöyle demektedir: 

1 
Bu. ihtiyacın şimdiden tayin cdiler 

tuk söyliyerck Çekoslovakyadaki bazı Köşker ve civarında .zelzele bu gece de ona göre bir tahsisat kabul edilmesinJ 
etnik grupların bir k-ültür hatta arazi şiddetli sarsıntılar ve yeraltı gürültüle- daha muvafık olacağı yolunda ileri SÜ 

muhtariyeti tesisi için yaptıkları teşcb - rile devam et~ ve sabah saat 9,15 de rülen bir mütaleaya karşı da İç İşleri 
lere itiraz etmiştir. dört saniye devam eden çok şiddetli bir kanı demiştir ki: 
Nazır demiştir ki: sarsıntı daha olmuştur. Binalarda yeni c- Kızılay teşkililtı var kuvvetile 
c- Yeni muhtar cüz'ü tamlar ihdası hasar vardır. Köşker ve civar köylerde zele sahasında çalışmaktadır. İhtiyaç h 

için yapılacak her münakaşa devletimi - sarsıntılar devam ediyor. nüz tesbit edilmiş değildir. Tahakkuk e 
zin tamamiyeti için bir tehlikedir., Diğer taraftan dün sabah saat 5,30 da tiği vakit hükumet büyük Meclist 11 

Hatib hükfunetin ekalliyetlere karşı Ankarada da hafif bir zelzele hissedil - zım gelen tahsisatı istiyeccktir., 
takib ettiği demokratik siyasetten inhi - miştir. Bu izahatı müteakib kanun kabul e 
nf etmiyeceğini ve mevcudiyeti isbat e- İstanbul rasadhanesi de yeni zelzele - dilmiştir. 
dilecek olan haksızlıkları tedkik etmeği ler hakkında şu malumatı vermiştir: Dahiliye Vekiletinin bir bmimi 
kabul edeceğini temin etmiştir. 24 nisan saat 9' dan 25 nisan sant 9 a Ankara 25 (A.A.) - D:ı.hlllye Veklll 

Jezek netice olarak şöyle demiştir: ' B. Parti Genel Sekreteri B. Şukrü Kaya, Kır 
kadar dört zelzele kaydedilmiştir: ıriıı- şehir zelzelesi munnsebetlle Umumi Mufet; 

c- Bu devleti ekalliyetlerle birlikte ci ve ikinci zelzele nisanın yirmi dördiın- tışllklere, Vallllklerc ve parti teşkilatına a 
kurmak istiyoruz. Çünkü taarruzdan ma- cü günü saat 15 i 12 dakika 48 saniye ve şağıdakl tamımı gondermiştlr: 
sun olan hududlan onların da hududları- saat 23 Ü 19 dakika l9 saniye geçe, üçüncü cVatanın her bucağınd n ve halkımızdılJl!I 
dır. Şeref onlar.ın da şerefidiJ-, akibeti d"" d- .. l l l d 25 • günü htikümete ve partiye Kırşehir ve Yozgad kGJ 
onların da ak beti olmalıdır.> ve or uncu ze ze e er e. nısan lülerlnin uğradığı acıya iş+irak tel ra. 

saat beşi 42 dakika 53 sanıye ve ~at 9 u gelmektedir. Hepimiz birimiz içln diyen 
Berlindc akisler 30 dakika 41 saniye geçe vukua gelmiş il şlanınızın bu yuksek tehassus ve tezahtl 

Berlin 25 - Siyasi mehafil, Konrad ve bunların hepsinin merkez üssünün son rünu şukranla karşılarken zarara uğray 
Henlayn'ın dün serdetmiş olduğu meta- vukua gelen zelzele mıntaknsındıı oldu- vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yardı ı ol 
lib. ka d tsız ta ·b t kt ğu t b"t d"l ·şı· B l 1 1 h l mak üzere her tarafta kendlllğinden lt . ı y ve şar svı e me e ve es ı e ı mı ır. u ze ze e er ~a a - teşebbüslerle toplanmakta olan ianelerln 
mumaileyhin prQgramırun makul oldu - linde kuvvetlice hissedilecek ve bır ha - zılay Genel Merkezine gonderilmek üzere 
ğunu söylemektedirler. sar husule getirebilecek derecededir. Bun hallin Kızıl:ı.y ııubelerine verllmeslnl de 

Prag hükumetinin ittihazı zarurl olan lardan başka yalnız mahallinde hissedi- ederim. 
tedbirleri alması lazımdır. Çekoslovak - lebilecek derecede gayet hafif dört sar - Her fclrıkct ve ka ... alarda olduğu g!bl 

zılny Genel Merkezinin bu defa da bütun 
yadaki milli gruplar, geniş bir hürriyet- sıntı daha kaydedilmiştir. lr.lHı.tını seferber ederek felii.kctzedelerin 
ten müstefid olmalıdırlar. Bilhassa Sü - B. Fatinin sözleri dadına koştuğunu teşekkurlerle arzedeıim 
det Almnnları, Südet Alman memurla - Bu son zelzeleler hakkında İstanbul ra- Gümrüklerde Kırşehire gönderilecek 
rı tayini gayesini elde etmelidirler. sadhanesi" müdürü Bay Fntinin fikrini al- eşyallll' ayırtıldı 

Bu mehafil, Çekoslovayyayı ikinci bir mak istedik. Ustad, sualimize şu cevabı Gümrükler Başmuduriı Mustafa Nuri d 
Kuruçeşmedeki gumruk amb::ı.r:anna gide İsviçre haline getirmek fikrinde ısrar et - verdi: rek bu ambarlarda mevcud eııyalardan g 

mektedir. - Kırşehir havalisinde yeniden vu- şehir feH'ıketzedelerine yarayacak olanlat. 
Voelkişer Beobahter diyor ki: kua gelen zelzeleleri tabii addetmek la- tesbıt etmiştir. Bu ve diğer ambarlarda me 
cÇekoslovakyadaki milletler mesele - zımdır. Bunlar, ilk kuvvetli ~arsıntıların cud felaketzedelere yarayarak eşyalar bu 

si, dahili bir mesele çerçevesi· haricine akisleridir. Böylece gitgide hafifliyerek gün ve yarın Kızılay İstanbul deposu vası 
taslle derhal Kırşeh!re gonderilecektlr. çıkmıştır. Prag hükumetinin ekalliyetle - üç dört gün devam eder. Nitekim zelzc - Kızılay şubelerinde iane defteri a~tldı 

re aid ahkamı tadil etmesi, hukuk müsa- lelerin şiddeti gitgide azalmaktadır. Bun- Kızılay kaza başkanlarından müre 
vatı itası yerine kaim olamaz. Ecnebi lann yeni mühim hasnrlara sebeb ola - mümessillik hey'eti dün Kızılay Merkezin 
memleketlerin ve harbe teşvik eden züm- caklarını ummuyorum. fevkaH\.de blr toplantı yaparak Kırşehir f 
relerin nasihatlerine kulak verecek yer - Kırşehir mıntakası ckrnekıo:iz kalmak H\ketzedelerine yardım lçln toplnnncak iv.n 

ler hakkında karar ittlhaz etmişlerdir. Kı 
de uzlaşma şeraiti vücude getirmt!k Prag tehlikesinde zılnyın İstanbuldaki bütün kaza ve na 
hükı'.imetinin elindedir., Ankara 25 (Hususi) _ Kırşehir ve şubelerinde birer iane defteri açılmıştır. 
Montağ diyor ki: havalisinde vukua gelen son zelzele - lanacak ianeler sür'atle Kızılay Genel mer 
Çarşamba günü Londrada toplanac:ık kezine gönderilecektir. 

lcrde nüfusca ve malca zayiat olma - Kn:ılayın tebliği devlet adamları ve Pragdaki me'ul ze -
mıştır. Kızılay İstanbul Mümessllllf,1nden: 

vat, Avusturyayı Almanya ile birleştir - Evvelki zelzelelerin maddi zararları yurdun güzel ve rahat bucaklanndan Kır 
mek suretile Hitlerin meydana getirdiği nın tesbiti de henüz tamamlanmamış _ şehir ve köylerinin şu son günlerde grçlr 
mikyasta Avrupa sulhunu istiyorlarsa, tır Ancak yıkılan evlerin adedi 3500 Ü ~ zelzele felaketinin acısı her yJrddaşımı 
Heynlayn'ın taleblerine dayanan bir plan .: tecaviz olarak sayılmıştır. Zelzele zın gönlüne çökmüştür. 

d k d h i · b" tt mu Şüphe yok ki, bu acıyı herkes paylaşır 
vücu e getirme ten a a yı ır sure e mıntakasındaki valilerden ve mahal - yurd ve yurddaşlık sevgi ve bağlılığı ile 
har~ket edemezler. Avrupa sulhunu et- 1. d 1 memurlardan gelen ra - felaketin açtığı yarayı bağhyacak ve gedt ·k k 1 · h- · tind d h · · ın e ça ışan nı u~et :rın urrıye en a a ıyı porlardan, her tarafta para yardımı _ ıerinl gücünün yettiği kad:ır kapamata to 
olarak hıç bır şey garanti edemez. A ld w t b .. ett"rilmek şacaktır. 

nın zarun o ugu e aruz 1 - Her zaman olduğu gibi bu defa da fel 
Londra gazetelerinin fikirleri te ve civardaki değirmenler de harab sahasında karagün dostluğunu göster nif 

Londra 25 (A.A.) - Gazeteler, Heyn- olduğundan, unsuz ve ekmeksiz kalın- lan Kızılayımız, gerllerdeki yurddaşlalın 
layn'ın nutku ve Südet Almanlarının ta- ması ihtimaline binaen şimdiden acil acısını bölüştüğü bu fel!\ket için gücu nls 
leblerile meşgul olmaktadır. tedbirler alınması zarureti tebarüz et _ betinde hamiyet escrlerlnl ve para y:ırdım 

d. ki Iarını bekler. 
Taymis gazetesi ıyor : tirilmektedir. Cemiyetimizin her kazada bulunan ıu 
cBu talebler, tahminleri tecavüz et - Dahiliye Vekilinin l\leclisde ıeri yurddaşlnrın mikdarı her ne olursa 

mektedir. Maamafih şurasını nazan dik- verdiği imhat sun verecekleri yardımlar için veznelerini 
kate almak icab eyler ki bu taleLler, as- B .. k.. M r çık bulundurmakla beraber yardıma it 
gari hadlerden ziyade azami hadleri gös- Ankara 25 (A.A.) - ugun u ec ıs yurddaşlarımızın adlarını liste halinde net 
termektedir. Sonra bu taleblerin bir se- toplantısında Kırşehir havalisindeki ha - reyllyecektir. 

reketi arzdan zarar görenlere yapılacak Gemlikte toplanan iane 
çim nutkunda ileri sürülmüş olduğunu da yardıma aid kanun layihası da müzakere Gemlik (Hususi> - Orta Anadoludakl 
unutmamak lazımdır. T"u taleblerin bir ve kabul edilmiştir. Bu kanun ile 1937 zele felaketi burada derin ve umumt bir 
kısmının Çekoslovak hükumeti tarafın- .. . .. . . essür uyandırmış, halk, bir komisyon 
dan reddedileceği muhakkaktır. Bütün, mali yılı duyunu umumıye budcesımn ederek telfı.ketzedelere yardım için tan 

265 inci faslından 30 bin lira indirilerek geçm•rtır. Çok kısa bir zamanda dört ytız mesele bu nutka verilecek ehemmiyete "'i 

maliye büdcesinde czelzelede zarar gö - rndan fazla bir para toplanmış, Halkevi 
bağlıdır. Heynlayn'ın ileri sürdüğü sekiz renlere yapılacak yardım:t namı ile açı- isllğl vasıtaslle, Kırşehir belcdıye re 
noktanın bir müzakere esası teşkil eyle- lan fazla fevkalfıde tahsisat olarak ko _ Gemllk halkının teessurünü blldiren bir 
mesi pek muhtemeldir. Bu sekiz nokta- .. . graf çekilmiştir. 

h h ld b nulmaktadır. Kanunun muznkeresı esna- Komisyon Reisi İbrahim Karsak da tel dan altıncısı ve sekizincisi, er a e azı D 
sında söz alan Mazhar Mı.ifid Kansu ( e- graf havalesile Kırşehir Belediye Rlyase 

hakiki güçlükleri ihtiva etmektedir. nizli), bu paranın zarara uğrıyanlara ya- toplanan dört yüz otuz lirayı göndermlfUr 
Deyli Telegraf, bu nutkun her halde pılacak yardım için kufi gelip gelmiyece- Aynca, belediye de Kırşehir belediye 

günün en mühim hadisesi olduğunu kay- ğ" • t bir teessür telgrafı çekmiş ve 50 llra 
ını sormuş ur. gö d i tl 

dcylemektedir. İç İşleri Bakanı Parti genel s~k~ete~i nB~n;1ela{~t dolayıslle, mllli Mldmlyeı 
Fransız gazetelerinin fikirleri Şükrü Kaya, karşılık olarak demıştır kı: çocuk bayramı olan 23 Nisan akş:ımı ıtatıaıt• 

Paris 25 (A.A.) - Bugünkü gazeteler, c- Bu ilk yardımdır. İhtiyaç mikdarı bada şenlik ve eğlence yapılmamıştır. 
Çekoslovak meselesi ve bilhassa Heyn -
layn'ın Karlisbad'da Südet Almanlarının 
taleblerini bildiren nutku ile meşgul ol
maktadır. 

Figaro'da Dormesson diyor ki: 
cDün Heynlayn'ın ileri sürdüğü ~art

lar arasında en sarihi şudur: Çekoslo"ak
yanın harici politikasının degiştirllınesi

ni istiyoruz. Bunu şöyle retcüme eımek 
lıizımdır: Almanya, Çekoslovak devle -
tine, motörlülüğünü kendU;i yapmak ve 
M••••••••••••••••••••••••••••••aaaaaaaaaaaeaa•aaa-aaae--

tinden evvel şehrimizde bazı ziyaret -
lerde bulunmuş ve bu meyanda Cum -
huriyet Halk Partisi İstanbul Merke -
zine de gelerek Vali ve Be!edıye Reisi 
Muhiddin Üstündağ ile görüşmüştür. 
Başvekilin bu görüşme esnasında muh
telif jşler ve et meselesi hakkında iza
hat aldığı tahmin edilmektedir. 

-== =-= 
Berlinin muvafakati olmadan Pragda hiç 
bir karar verilmemek şartile, lafzi bir 
istiklUI bırakmak istemektedir. Başka ke
limelerle vaziyeti hülasa edelim: Avus -
turyayı bel'eden Almanya, mitteleuropa
yı organize etmeğe başladı.> 

Epok gazetesinde de Kerillis diyor ki: 
cŞurası muhakkak gibi gözükınektetlir 

ki İtalya, eğer bu derece çabuk bir tarz
da İngiltereye doğru döndü ve Frnnsa ile 
derhal dostluk m'iinnsebetkri kurmağa bu 
derece istekli göründü ise, bu A vrupada 
Alınan hegemoniası tehdidi karşısında 

vukua gelmiştir. Bu sebebden İtalya, it
tifaklarını değiştirmeğe ancak Fransa ve 
İngiltf'renin Almanyaya kar~ı llil· Av -
rupa müvazenesi politikası takibt hezır 
bulundukları takdirde razı olabılt cckt r. 
Zirn, menfaati yalnız buradadır. , 

Vizede yeni yapılar 
Vize (Hususi) - Kazamızda eski 

kıymetli bir hamam olup bu hamam 
Altanm kontrolü altında bC'lcdiyece ya 
tınlmaktadır. Bu eser haziran son 
kadar mükemmel bir tarzda bitmi ola -
caktır. Kazamızın \eni Halkevi; anıtı b 
la.mak üzeredir. Uçak Kurumu yapısın 
da şehrin yeni planına uygun tarz a y 
pılması düşünülmektedir. 

Manisada iş Bankası binası 
Manisa (Hususi) - Vilayetiıı" ııi.Zdl 

hummalı bir imar faaliyeti göze 
maktadır. Bu meyanda Iş Bankası t 
fından hükumet konagı cıvarında 10 
lira sarfile ) aptı ılan kubık bank b 
smın da inpatı hayli ilerlem•ıür. 
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" Son Posta n nın 

Haydarpaşada, bekleme &alonunda otu
ruyordum. Malfun ya bekleme salonları 
yarım bir bölme ile ikiye ayrılmıştır. Be
nım olduğum salonda kimseler yoktu, 
fakat öbür taraftan bir takım hiddetli 
konuii'malar kulağıma çarpmaya ba§ladı, 
ofke içinde tıtriyen bir erkek SE'Si köylü 
şıvt»ı ile şöyle diyordu: 

Ülen nası başının buyruğuna gider
sın oc' Şuradan şuraya bir adım atmacan 
dıyom sana, gocan değil miyim ben? 

Buna kalın bir kadın sesi sert sert ce
' ab \'erdi: 

S nin gibi erkeğın canı ceht!nneme 
k >de çoluk çocuğu aç zefil bırak pe

nd n galk buralara gel Neden? Ağamın 
hoşuna gidiyormuş ta ondan. Gi-

" . her akşam işret, her akşam a-
k l gapılarında o gadar uşaklık e-

P ... rtuyosun. Hani paralar? 
VE re gittikçe alakamı daha kuv

c erek şu suretlf! devam etti: 
S g :vrı uslu akıllı duracam de-
ım mı hayırsızın garısı. Ne dırlanıp 

sun gtne? Gidersen ben sensiz ne 
m burdn? 

lm senin yalanlarına mı ganacam! 
bende gönlü varmış, ayrılamaz

Benden sana hayır yok gayri ne et
,ıJccem. 

Ama sonram sonun fena olacak. 
Ne idccekmişin bana, boş:man, boşa 

A" rılamam diyon da, neden ge1miyon 
ı Bılıniyom sanki ben değil mi? ts

b:.ıl ganları gözünü bağlamış, gönlü
lmiş senin ben .. 

- Şımdi de gıskanıyon değil mi fcsad 
k? Sana demedim mi sen varken el 
ına bakmam inan bana diye .. ulen 

SON POS T A 

AVDET 
Yazan: 

Peride Celil 

c- Ben de seninle geliyonımh diye kadına bağırdı. 

çalmıştı, telaş içinde salondan çıktını, on-ı koşarak trene atladığını gôrdıim, ad mm 
lar da çıkmışlardı. Erkek uzun boylu, es- yüzü kı.ırrnakarışık oldu, clini derhal ku
mer, siyah gür bıyıklı bir adamdı, çok -sa- şağın:ı götürdü, feryadımı güçlükle tut
kin görünüyordu. Kadın genç ve güzel tum. Kadın şimdi kompartımanın pence
yüzlü idi. Azimkar bakışlı güzel siyah resinde idi. Küstah, pervasız bakı ·larla 
gözleri vardı. Adam hakikaten söylediV,i adamı süzüyordu, cAllahım orada kcn
gibi onun çıkınlarını almış, arkasından a- disini öldürmesini mi bekliyor. diy2, tit
ğır ağır yürüyordu. Kadını takib eden ba- rcdim. Tiz bir düdük, öttü. tren ağır ağır 
kışlarından onun karısına olan aşkını an-
lamak kolaydı. Benim trene henüz yarım 
saat vardı. Onları merak ve kôrku içınde 
takib ettim, içimden cEn doğru hHeket 
polise haber verip kadını kurtarmaktır> 
diyordum. Garda etrafıma bakındım, iki 
polis kol kola girmiş aşağı yukan dolaşı
yorlardı. Onlara doğru birkaç adım at
tım, fakat birdenbire tereddüdle durdum, 

yürümeye başladı. Adam birdenbire ı:.ilfi

hını çıkardı, ben kadını vurmasına mani 
olmak için üzerine atılmaya davranırken 
o silahı biraz uzağa doğru fırlattı, attı ve 
heyecandan titrek bir sesle: 

cBen de seninle geliyomı. diye, kadına 
bağırdı. Sonra koşarak çevik bir hareket
le trene atladı. Gayri ihtiyari küçük bir 

Nisan 26 

J Devlet Demiryolları ve limanları iş letmesi Umum idaresi ilAnları 1 
Sivasta Cer atelyelerine nid muhtelif bina tezgah temelleri vesair in~t iş

leri, fiyatlarda bazı tadilat yapılarak kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye çı
karılmıştır. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli cem'an 691,050 liradır. 
2 - istekliler ~u işe aid §artname vcsair evrakı Devlet Demiryolları Ankara, 

Haydarpaşa ve Sirkeei vemelerlnden 34.60 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 -Eksiltme 9/5/938 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet 

Dcmiryolları Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif rnektubile birlikte aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat l4 de kadar Komisyon Reisliğine tevdi 
etmiı olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahklimına uygun 31 390 liralık muvakkat teminal 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Bu gibi işleri başarmış olduğwıa dair Nafıa Vekaletinden rnusaddak ffi-

liyet vesikası. cll74> . ..2299> 

Türk Hava Kurumu 
25. e l - TERTıB 

··vuK p· osu 
Birinci keşide 11 /Mayıs/ 1938 dedir. 

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

( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet milkiifat vardır ..• 
Şirn iiye kı:hr Biıılerce kişiyi zengin eden bu piyangoy 

iştirak etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz. .. 

Gümrük rı1uhaf aza Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

lstanbul 

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

2 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İlk teminatı 825 lira ve tasınlanrn ış tutarı 11000 liradır. 
4 - İstPklilerin o glin eksiltme saatin den bir saat evveline kadar !490 mıyılı 

kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlayacakları teklif mcktublannı Ga-
la ta Eski İdhalat Gümrüğü binasındaki Komisyona vermeleri. c2094 

u ı uzun doğurduğu hurda ben sensiz 
.:ı ? etrafımda kalabalık kaynaşıyor, telaşla sevinç sayhası kopardım ve kompartım:ı-

a ı-.ıı::cem t k l b k d.. ·· h'd 
U d d k

. p k . J rene ·oşan ar ana çarparn oııup ı • na baktım. Kadın hfila orada idi. Yüzü f ao;~~ ~uNı SELANfK BANKASI - murum a mıy ı san ım. e ıst - . . 
b b k

.. 
1 1 

ğ dC'tle bakıyorlardı, polıslere ne dıycce-
n era er oye ge , ço u unun çocu- .:r.· d" d - a·· B d k 1 t;ım ıye, uşun um. c u a am arısını 

ğu ;>anında boynunu gır otur. Tarla-, k.. d'. .. di k b. ı . oye onuyor ye vuraca , ıraz evve 
b k.m ,ız duruyor. Değırme rı harab b ·· 1 k k 1 ~ 1 d d unu ona soy er en u agım a uy um. 

desPm. 

tabii rengini almamıştı, solgundu. H<?miz 
atlattığı ölümün heyecanı içind~ olduğu 
belli idi. Fakat onunda pen .. sızlığı. cc-

sar<'ti save inde erkeğe galib g<'lrnicti. 

Tesis tarihi : 1888 (Nakletti ) 
Sirkeci tramvay caddesinde Viyana 
oteli yanında hastalarını her gQn 
~ kubul eder. Telefon: 24181 

\ma sonun frna olacak divom sanR •• 

" ..nın r,_ ı mü tehz'leşmı ti: 
Peki ama göstereceğim adam o kad r 

c;akin, ölüme mahkum olduğunu bılen h. -

idare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'A) Bunun verdiği purur, scvınç iilum IVl n 
gözlerinden fışkı. ıyordu. .-mm:.- DIŞ T ABIBI ' 

• ·c idecrkmişin sankim? 
H le bir tr ne bin de bak ki seni o-

Tıen uzaklasırken kısa bir an ı n '? rın 
dm öyle futursuzdular ki polisler: c lJeli 
mi nedir: Bu kadar sükfınetle adam cil- birbir} rine sokulmu~ başlaı nı g··rdüm, 

can ız s rm<'z miyım? dürülür mü? Hele ölecek kadına bakın ne sonra içeri girdiler. Gülümsı\ ~rC'1< dönüp 
b ktım, biraz ıl rde, yerdE' tabanca siyah 
bir leke gibi duruyordu. 

korkumdan oturduğum yerde sıç-ı kadar korkusuz duruyor!> diye, muhak
Kı a. b~r ükut oldu .. Sonra tekra.r kak bana güleceklerdi, vazgeçtim vo tit-

n 6 sını duvdum. Hıddetle titrı- riyerek yanlarına yaklaştım, neticeyı , __ Y_AJUN __ K_i_.N_ru_s_HAMIZ ___ D_A_: ____ _ 

T buziılmüş titriyon be? Gorktun 
\<Sam! Bak s l.ih guşağımds heç g'i

m İstersen çıkınlarını oraya gadar 
m b le. Amma a}ağını bir trPnc at ta 
nı nası gurşunlarım. 

bekledim. Romeo ve Jüliyet 
Yahut 

(Delik pantalonlarrn tamiri) 
Ruscadan çeviren: H. Alaz 

.. ..,_, •••••• ·- -· ••• 1 •••• --

T ürkiyedeki Şubeleri : 

!STANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yrınanidandaki Şubel~ri ı 

SELANİK - ATİNA 

RATIP TÜRKOGLIJ 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. <!6, Kat ı do hergOn Oğleden 
sonra snat 14 den 20 ye tadar 
hastaları kabul eder. 

Dr. I FAN KAYRA 

• f Pr kla, titriyc>rek kulak verdim ve 
n ofkeli öfkeli: 

Tren kalkmak üzere idi, adam kadının 
eşyalatını pencereden bakan bir ihtiyara 
uzattı: cŞunları içeri alıver hemşerh ele
di. Sonra kadınla karşılıklı durup bakış
tılar, kadının yüzü fazla sararmı~tı, göz
leri ateş gibi yanıyordu, erkek ona doğru 
eğildi: İstnnbul İkinci İflas Memurlu~ndan: 

Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

Röntgen MUtehassısı 
llergOn Oğıeden sonra saat 8 ten 
7 ye kadar Belediye, Blnblrdirek 

Nuri Coııker sokak No. 8- 10 

t.: l n bt>ni o gadar gorkak mı sanıydın, 
ıdıyom işte, gel de ne ideceksen et 

m. diye, söylendiğini duydum. Fa
. tıtriyordu. 

- Nası~ Gidiyon mu? dedi. 
Kadın korku ile geriledi, fakat evet de

mek ister gibi başını salladı . 
Tekrar kampana çalmıştı. Tren J-ıa:-ı:

ket etmek üzere idi, birdenbire kadının 

Muflis Ed\ ar Sinanyan ve Nobar Si - D HA f 1 Z CEMAL 
nanyan, masasına aid al:ıcaklar hakkın - saat 14 de dairede hazır bulunrnalan gel- r. 
da iflas idaresınce verilecek izahatı dın- medikleri takdirde yapılacak işlerin ge _ (Lokman Hekim) 
lemek ve icab eden kararları vermek üze- cikeceği bilinmek üzere idare kararile ilAn Dahiliye mütehassısı: Ptı.za.rdan maada 
re alacaklıl"'rın 4/5/938 Çar ... amba gu··nu" ı hergün <

2 - 6> D1van7olu numara 1°'9 n ıe-r da tı enin kalkacağını bildiren zH 
-=:=:======================================~~======-==========::::======-u t ====o=u=n=u=r=.==(=7=16=l=)========::ı:::====::z:::====~=fo=n=u=22==39=8=·=2=1=044=================• 
c:: -= 
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Ah, Şu Hayat! -
mamıştı. Muniri görünce tekrar yazı- Ayni mukaddes mefkurenin mensupla
haneden ç;karak odanın ortasınd.ı zi- rısınız. 
) arctçi\c;ini karşt:ladı. Bu acr m r,füer Münir kalktı: 
yı.L~;u, uy a: halli bir insandı. -- Doktor Maridden bahsediyorsu -

Evet beyefendi! Doktor Macidın 
tavassutu üzerine gazetenin açılması 

için Hlzım gelen muamele yapılmıştır. 
Müc:aade buyurursanız birbiri ardınca 

Bu) iık bir koltuğa gomu üı· ,ömül- nuz galiba?! 
mcz, sc.::am ı:.cıbah dem"den meseleye mütenakıs emirler vermeden iki Ü~ gün 

~ Evet efendim. Ta kendisi.. naı uı etle ~iri~en Münirı dirı:edikçe a- sabredelim. Hiç şüphe etmiyorum ki.. 

Yazan: N e Muhitt in f k ı . b ac;kına! Onu da adam sırasına mı kata- wur gur e ı: 
tc>n. at abır:sızlıkla 0 c:surmege aş- - Rica ederim! Sabır mı?. AslA! Der-
ladı. cağız?! 

G nç adam hayretle arkasına dö - artık bana müı:;aade? -güler yüzle genç Müdür güldü: hal icab eden muameleyi yapmanız 1.1-
baktıktan sonra: adama elini uzattı- l\lünir son ~özlerini hı~ı.dayarak bi- zımdır. 
Y 

' d d' D . M'' . b b D k t ıdı: - Biraz evvel b r gençle beraber l\lfu'·du··r elı'nı· zı'le go"tu"rürken sordu·. 
ı. - e ı- ervış unır ey u o tor Macidin elini hurmetle öpen ld' b h. b d • H kk - Evet.. o başı ezilecek bir haindir. ge 1•• a ıs uyur ugunuz c a ın 

genç: Sözü» gazetesi üç gu"n evvel bir makale- - Derhal gazetenin kapanması mı 
Sır çiyan!. Bir memleket duşmanı .. bir 

E\ et ta kendisi.. Allahın en acına- - Te~ekkür ederim üstadım -di~ e den dolayı bilfunüddet kapatılmıştı .. lfızımdır beyefendı? \'atan haini! Çiyanlan beslıvecek deği-
r mahlUku! eğildi- sıze Mivenmekte haklı imişim.. gazetenin tekrar açılması içın şefaat Münir bir kahkaha attı: 

\raip~ .. Halbuki pek muvafiaki -
ıı ınc;an olarak biliyoruz biz onu .. 

ı u kı edılmıyen .. kendıc:inden çe
r, ehemmiyefi bir mevkii olan 

? 

liz mı.idür bey! 
şımdı mtiJJeyi ışiden arkadaşlarımla , e delalet buyurdular. Bittabi karşı ge- - Birader benim gazete ile ahşve-
. · t b ı d • - Ne \.'apmalı. BeyefPndı? Ne emre-5ızı e cı c ece 1 z. lemedim .. tabii doktor Macid beyefen- ı işim yok .. ben onun başmuharrirı Si-

d, \o sunuz? Doktor Mac·d: diye hepimizin hürmet ve itimadı var- ret denilen hainin tevkif edilmesini ıs· 
-Ne olacak? .. Derhal tevkif ve va-- Ben bana düşen vazifeyi yaptım.. dır. tıyorum. 

ld. - _.:,; 1 )< t kavbetmcden beline bır tekme in- M '· d" ı· 'ld k k mensup o ur,umuz ;aumre er görü - Münir şiddetle sözünü kesti: u ur e mi zı en çe ere : 
t b. ·b· ·· ·· b·ı 1 d rerek doğru Sinop menfasına .. ma -I\ arıd kır ~açu. a .. il gi:lrünüc;- nuş e ız· avırmış gı ı gorune ı ir er. - Yanındaki Siret denilen kepaze - Kolay! -diye güldü- akşama kadar 

F kat l · ı · · d fk~ kalelerıni okumuyor musunuz? Bıra-
1 ı \eı e eğerek: a l un e sızın aranız a me ure miydi? bu işe olmuş nazarile bakabilirsinız .. 

birliği var. Bu her şeyin üstündedir .. kalım da zehir mi saçsın?!. 
\ l acınaca t nokta bur ı ya... zaten ondan ötesi lafu güzaf. Müdür bogulur gibi morardı ve hır - Hayır efendim .. bu genç gazetenin Yapd'a ~ ım takibat için yalnız bir kaç 

rre bir p 'koz!. Fakıt ben G rl k.r d kt M oksürı.ikle boğazını açarak sahibidir. Avrupada ve burada doktor saat kafdir. Zaten gazetenin kapan • 
ı b'ldı • ıç'n bil u"n :htı'şam enç a am te · ar 0 or acidin Macı'd beyin çömezlerinden!. Clın. e eg· ıerek· - Garip! -dedi- Şaşırdım kaldtm! ınası ba~makale yüzündendir. 

'rr1Ctıne ra ;men ona her zaman · 
F ·1 ti i d .. • dik ·· t d Mı.inir hıddetlendi: Münir kendini büsbütün hiddete kap- Mtinir '. eı inden kalktı ve f'.lini u.ıa· 

· d · · d · · t tt .• i - azı e s z en ogren us a ım ·' ım ı .. şım ı ıse emas e ıg k d i d h"' tim' _ Garı·p mı'? tırmıştı: tarak: 
fcl ket getı d ği · · t d"' f onun a ar s ze e urme ız var .. 

a r 
1

1 ıçın ona esa u müsaadenizle.. Öbürü toplandı: - Bence -dedi- Sinoba lAyik olan - Söz mü? Demek akşama kadar mc· 
• re acı~orum. _Güle güle.. _Garip dediğim şu ki; demin teşrifi hepsinden önce doktor Maciddirl. Böy- sele tamam? 

Y ı.ıdüler ... Kapının önüne gelmiş- Demin doktor Macidle genç adamın Alinizden evvel kabul ettiğim şayanı lelerini hiç acımadan boğabilirim - Hiç şüphe buyunnayını-ı. Müste· 
lt' d ... Doktor Macid: çıktığı odaya derviş Münir girdiği za- hürmet bir zat emirlerin izln tamamen alimallah!. rih olunuz! 
- lJ.wn hikaye! -dedi- Geçelim! .. Ey man büronun şefi henüz yerine otur- aksini söyledi. Bu zatı belki lanı.rsınıı:? Müdür m ütebessimane illlüyordu: 

' 
(Arkan var) 



liızla açılan kapıdan süvarinin odasına kaptan Hi~ girdi. Helecandan. ~ıkanır gibi 
bir sesle: ''Yüzbaşı, sancak baş omuzluğumuzda hır •• zırhlı.. harb gem ısı •• Osmanlı 

filosundan bir kruvazör... Cenuba doğru seyrediyor!,, diye bağırdı 
E. 12 de Türkçe bilen hiç kimse yok-

tu. Yüzbaşı Naşmit, bir çok uğraştık
ttn sonra bu iki adamdan bir şey ala -
lrııyacağını anlamıştı. 

Elindeki ilk iki esirden biri, çıldır
lrı~; diğeri de içine d~tüğü hadiseyi 
lnlamağa vakit bulmadan abdallaşmış, 
lfallamış kalnuştı. 

Bunlar bir işe yarıyarnazlardı... Ne 1 
)ol gösterebilirler, ne klavuzluğa ya • 
tarlar, ne de başka bir iş görebilirlerdi. 
l'alnız; beraber gezdirllirlerse geminin 
taten mahdud olan hava ve komanya -
lından bunlara da pay ayırmak Iazım
lelll."di ki bu; yüzbaşı Naşmitin bu 
bıi.işkül vaziyet ve şartlar içerisinde hiç 
de işine gelmiyordu. 

Daha önlerinde başarılacak mühim 
İ§ler, ellerinde mikdarı zaman geçtikçe 
'ıalacak bir kısım komanya vardı. Her 
1'taf düşman sahillerile çevrili bir göl-
'6k sayılan Marmarada komanya te _ Elindeki iki esirden biri çıldırmış, diğeri de abdallaşm~ kalmı~ıı 
'1aıiki, kömür, yağ ve buna benzer ge- _ Peki, bunları diri diri mi koyuve- çıldrracak gibi oldu. Bu yaklaşan zırhlı 
~in. mürettebatın ı.ilıt'iyaclarını gi- receğiz? bacalarından bol bol duman saçarak 
detmek için ne yapılacaktı? Öldürelim mi di~d,rs?n? Hayır; .sakin ve her şeyden habersiz, tam yol-
lTüzbaşı Naşmitte, daha Maltadan ha- bu hiç doğru bir şey değil. Insanlar lü- la Boğaza doğru gidiyordu. 

l'tket etmeden evvel kendisine verilen zum olmadıkca kan dökmekten çekin-
Üitektifler arasında bir de mektub var- melidirler. Medeniyetin baş şartı, ic- Yüzbaşı sevincinden yerinden hoplu
fı. Bu rnektub İstanbulun yakınların- timai bünyeye bir varlık daha ilave et- yordu. Şimdi; ne güzel olacaktı. Kari
daki Hayırsız adalardan Sivri adaya mektir. Bunu yapmıyacağız. Sonra; bu nesinin yanındaki ölüm tehlikesinin 
ltoyacağı bir Heliyografın kırmızı işa- hareketimiz senin düşündüğiln rnahzu- farkında bile bulunmıyan bu gafil avı 
tetine gelecek adama verilecek, bu a- ra mukabil bize bir de fayda teınin e- avlamak, arkadaşı B. 13 süvarisı Hal -
danı ona bir vasıta olacaktı. Vasıtanın deccktir. Bunların böyle bir tahtelba- bruckun yaptığından daha büyük bir 
~dı ve mahiyeti malfundu. İngiliz yüz- bir tarafın~an .. d.ur~.':~l?,ukları~ı, ~a~- rnuvaffokiyet dlacaktı. Ona, Viktoria 
aşısı Davust. tanlarının olduruldugunu, kendılerının 

b Aslen İngiliz olan ve pek genç yaş~a I sefineye alınıp bilfıhar.e de~ıze s~lıve- Gross niş~nın~ bi.rin~i rütb~s.in.i te;.cih 
Ulttnmasma rağmen İstanbullu zengın , rıldiklerini söylemelcrıne kımse ınan- ettirten hızmetı, şımdı kendısınm gore

btr armatörün Bandırma hattında işli- ! mıyacaktır. Fakat hüklımet, bunları, ceği büyük işin yanında çok küçük ka
)en, Marmara seferlerini yapan vapur-, kaptanlarını öldüren korsan tbhmetile lacaktı. 
1-rında kaptanlık ediyordu. Kendisi u- sorguya çekecek, muhakeme altma ala- (Arkası ııar) 
~Uıni harbin başlangıcı sırasındeı müs- cak, belki de kimbilir zavallı1ar mah - =============== 1~an olmuş ve memleketin sayılı zen- küm olacaklar. Müsterih ol Hill Şimdi ------------
linlerinden genç ve bekar bir adam o- dediklerimi yap .. haydi! 
lan armatör Rasım bey tara[ından ev- Hil; kumandanını seiamlıyarak çık
ladlık edilmişti. İşte, bu sahte mü5lü- tı .. İki esirin bir sahile çıkarılması hak
bıan, Marmaraya dehşet vermek; İn- kında icab eden tertibatı almak üzere 
t~ı:ere irnparatorluğunun bu işde güt- iaZ'lm gelenlere emir'ler vermek için 
~g? maksadların, gayelerin tahakku- mangaya doğru yürüdü. . 
d. u ıçin lüzumlu olan her şeyi temin e- Şimdi, Naşmitin kafasında yalnız hır 
ecektı. düşünce vardı: 
.. Bunun için yüzbaşı Naşmit ve diğer Bir ayak evvel İstanbul sahillerine 
~arilere Marmaraya doğru yola çı- yetişmek; Hayırsızadaya varmak; Da-
8 .. larken birer de mektub verilmişti. vusta ulaşmak! Ve Türk sularında, O~

U\'ariierin ceketlerinde, astarla ku - manlı imparatorluğunun en mahrem ıç 
~ş arasına dikilerek taşınan bu mek- denizinde bir İngiliz üssübahrisı tesis 

1. blara göre, Hayırsızadalann Sivri - etmek! 
ltıde Verilecek işaret üzerine buraya Da Bu düşünce ile, sefinenin harittl üze-
~tu.n adamı gelecek ve bu suretle rinde mevkiini tayin etmek için önün-
azırlayacağı üsden istifade edilecektJ. deki Boğaz haritasına dalmıştı. E. 12, 

le ~&Şnıit, bunu dilşilndükten sonra , el- bu bir gün, bir gecelik seyri ile şimdi 
~ıle ceketinin mektub duran ucunu Bolayır önlerini tutmuş, kıyıdan 25 mil 
d defa daha yokladı. Mektub yer inde 1 kadar açıkta bulunuyordu. Bu hesab1a 
~ UtuYordu. Bu işden sonra esirler hak- 1 istanbulu tutmak için bir o kadar daha 
t ltı~a verdiği karan şöyle bir emirle yol yapmak, bir gün bir gece fasılasız 
atbıke geçirtti: seyretmek icab ediyordu. Naşmit ge-
- liil! minin ancak bir haftalık komanyası 
- Buyuı:un.. mevc~d bulundu.ğu~.u da biliyor~u. Se-

\> - Ben, biraz istirahat edeceğım. sen , fmenın gıdası. 1htı.ı ak . madd:~ı ne : 
atcliyad d ı t 'k t' · r'stanbul reden ve nasıl tedarık edılecektı. Eıdekı fak a ur. s ı ame ımız • I . . k Af' d'? 
~ at; harita üzerinde en ıssız gör ünen ı mevcud ne kadar za~~n ıçın .-~ ~y ı. 

1~llardan; Erdek sahillerinde bu iki Bunu, çarkçıbaşıdan ogrenmek ıçm ~-
tsıti dııı:" k tı lini zile uzatmıştı. Tam bu sır:ıd:ı korı-

Bir Doktorun 
GünlUk 
Notlarından 

Baş dönmeleri 

Balı 

Ba§ dönmeleri çok muhtellf &~bebler
dcn Heri gelir . 

Mesel!!. yaşlılarda veyahud erken yaş
ta damar katılığı hastalığına duçar o
lanlarda tansyon yüksekliği neticesi baş 
dönmeleri olur. Ve en zlyade görülen de 
budur. Tansyon çokluğu dımağ d<:vra -
nında ihtllatatı muclb olur. Ve bundan 
da derecesine göre az veyahud çok şld -
dette baş dönmeleri görülür. 

Tabll bunun tedavisi tansyonu derhal 
lndlrmeğe çalışmnktan ibarettir. Perhiz 
tansiyonu düşürmek için iğneler, müshil 
dahilen lyod mürekkebatı ve hafit müs
hlller bunun başlıca tıfi.cıdır. 

Aksine olarak çok kansız olanlarda.

1 
tansyonu çok düşük olanlarda da baş 
dönmesi olur. Bu gibllere de tedavi vası
tası vücudü ve kanı takviye edici •eda
bir tatbik etmekten ibarettir. 

Bu iki esas sebebden maada kulak has
talıklarında, mide hastalıklarında, bazı 

asabt hastalıklarda da çok oa1 dônmele
rl olur. Bu sebebe göre de tedavi tatbik 
edlllr. Herhalde baş dönmeleri gerek şah
si ve gerekse uzvi olmak üzere z:ı.man za
man çok ehemmiyet kesbeden bir maraz

Y"rı çı ar, a . ld S" · ı 
- .& -ı .. dorda bir koşuşma o u. uvarı ne o -11------------~ amadım yuzbaşı.. d . 1 k . . d i rlar Cnab isteyen okuyucularımum posta 

dır, ihmal edilmemelidir. 

- Anı lm 
1 

k b · k' Bu ugunu an ama ıçın yerın en ı - pul11 yoliamalannı rica ederiz. Aksi talı:-~itler a~ı ı~aca b' lr ~.eky )}' O kt ken avazı çıktıg" ı kadar bağıran iki tay-ba k , sefınemızde ıze yu o ma an f . d ld dlrde lstek!erı mukabelesiz kalabilir. 

buş 1a fayda temin etmezler. Onun için anın ~:sı uy~ ~:. harb gemisi' Bir -, 
~ arı dışarı çıkarmak lazım. - ır gemı.. 11• 

1 
• 

lt enaı kendine mahzur teliıkki ettiği Osmanlı zdırhlıHsı ·ı~el~yor.. ·r h l Nöbet el 
l' ihtını 1· h ...ıı. mı k b >] Arka~ın an 1 ın ınce \'e tı ız ay n -1 Eczaneler 'ttı a ı atıuıyan mu a e c 1 . 'd ' ld' : rış arı ışı ı ı : j 

ll'ı~ Fakat yüzbaşım, bunlar bizim 
Vcudiyetimizi ifşa etmezler mi? 

~f}- Bunda ne mahzur tasa\'vur edi -
l'sunuz? 

he;- Duyuıursak 
!tf de .. 

~ Haydi, vazife başına! Herkes ye
rini alsın .. ben süvarinin yan•ndayım! 1 

Ve hızla açılan kapıdan içeriye ikın
ci knptan IIil girdi. Süvarisini selfim
ladıktan sonra tıkanır gibi, heyecandan 

takibimıze çıkarlar, boğulan bir sesle: 

~Belki de? .. 
les· l, bayağı hüzünleşen bir sec;l~ cüm

ını tamamladı: 

- Yüzbaşı, sancak baş omuzluğu -
muzda .. . Bir .. zırhlı ... Harb gemisi! .... 
Osmanlı filosundan bir kruvazör.. ce
nura doğru seyrediyor! Emriniz?! 

~i -Belki de ele geçer, ve oaşlad!ğım ız Naşmit, Hilin heyecan dolu halini 
Yanda bırakırız!. süzdükten sonra: 

lt~ Cesur ol Hil. Endişe; Anglosakson - Peki! Herkesi vazife başına sevk 
l'tıh1?ın tanımadığı, bilmediği bir hale~i et! 
~liltıye, ?ir fikir galetidir. Biztm en bü- Dedi, ve doğruca pcriskopun başına 
tek .vazıfemiz, her işi riyazi bir mese:.e 1 koştu. . . . .. 
~ınde katileştirmek; programla yu- ı Naşımt, perıskopun obJektıf~nden 

ek; hesablı yollar takib etmektir. akseden hayali görünce sevincınden 

Bu gece nöbdci olan eczaneler 4mıfar-
dır: 

istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sarım), Alemdarda: <Sır

rı Asım), Beyazıdda: CAsador>, Snmntya
da: CRıdvanl, Emlnönünde: (Amlnasya), 
Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: <Vitall), 
Şehremininde: (Nazım), Şehzadcba§ın
da: (İ. Hakkı), Karagümrükte:: (Suad), 
Küçükpazarda: (Yorgl), Bakırköyünde: 
(Merkez). 

Beyotı11 clhetinc1ekller: 
- İstıkltıı caddesinde: (Dellaıruda), Ga
latada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde: 
(Ltmonclyan), Pangaltıda: (Nargllec!
yan), Be§iktaşta: (Süleyman Receb). 

Bofaılçi, Kadıköy Te Adalardakiler: 
ÜskUdarda: (İskele ba'fı), Sanyerde: 

(Osman), Kadıköyünde: (Saadet, Osman 
HuUisl), Bü1üJradada: (Halk), Heybeli -
de: (Halk). 

Fotoğraf tahlilleri 

Samimi bir tip 
Bulancıkta A. 

Ertekin jotoğra ~ 

fını.n tahlilini is · 
ti yor: 

Gözü açık bir ti'p 
Yozgaddan im· 

2'a81% olarak res· 
' mini gönderen bu 

okuyucumuz da 
karakterinin ta 1ı li
lini istiyor: 
Başkalarının iyı 

ve kusurlarını ko-

Mahçup ta' 
lıdır. Bitdenbıre 

açılmaz. Arka • 
d~lığında 5ami
miyet vardır. men 
faatlere karşı tok 
gözlü davranmak 

l 
]aylıkla görür. Et~ 
rafile meşgul olur. 
Bir vak'ayı çabuk 

ister. Mal ve para kıynM?U pek oumez. 
Birdenbire bir tesir yapmazsa da konuş
tukça gilzel, cazibeli ve sevimli olur. İs. 
tlskale tahammülü yoktur. 

• Ev işlerinde mahir bir genç kız 
Ankarada.n. MiL-

11esser Tezalan ıo- • 
royor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Ev ve el işleriı. 
de maharet ıahib! 
olımığa çalıpnalt 

ve dersleri ihmal 
etmemekle muvaf
fakiyet temin edil
mi~ olur, 

• 
Tutumlu bir tip 

Yozgadd4n M. 
Doğan da karakte
rinin tahlilini i.cıti

yor: 
Derli toplu ve i

ilnde titizdir. Baş
kaları için mes'u
liyetlere, fedakar
lıklara katlanmak 
niyetinde değildir. ~~~~~~!fi 
Şakaya, alaya ge-
lemez, buna yeltenenleri bozar. Usıune, 
başına dikkat eder, mal kıymet! bWr ve 
tutumlu davranır. 

• Daima dürüst karakter 
Adapa.ranndan 

Sabri de ıunu ıo
n.ıyor: 

- Muvaffak oıa.. 
cak mıyım? 

Okuma çağında 

olan için tek mu
vaff akiyet yolu, 
çalışmak ve dü
rüst bir karaktere 
sahih olmaktır. 

Bundan sonra emele kavuşmak bir hak 
olur. 

• 
Rahatmı dUşUnen bir tio 

Ankarada.n Htı

ıan Gün de jotog
Tafının tahlilini is· 
tiyor: 

Pişkin ve olg ..... 
bir hali vardır. Ça
buk kızmaz. Oluı 

olmaz fCYlere al
dırmaz. Boğazır 

sever, rahatını dü. 
§Ün düğü kadar 
mihnet ve meşakkatlere de tahammül et
mesini bilir. İçin için alay etmesini bilir. 

• Atak bir genç 
Okuyııcula.n -

mızdan Mwtafa 
Doğan da rı.mu ıo
n.ıyor: 

_Muvaffak ola
cak mıyım? 

Bu tipte n. •af
fak olucu vasıflar 
vardır. Yalnız ba
zan ataklık, atıl

ganlık, mücadele 
ve maceradan korkınaınazlık zararlı ne
ticeler de doğurabilir. Bu sebeble: (Ener
ji) şuurlu hedefler ujurunda kullanıl
malıdır. 

• 
Mütevazi bir tip 

Bigadan Hüsrıiye de jCYtografının der-
cine istiyerek soruyor: 

- Mııvaff ak olacak mıyım? 
Özden dili yenler, dileklerini kolaylık

la elde edebilirler. Bahusus tabll ve mü
tevazı bir arzu için olduktan ıonra. 

duyar. Kulağı delik ve gozu açıktır. 

Menfaatlerini başkalarına dağıtmak ni
yetinde delildir. 

• 
Neş'eli bir tip 

'Afyondan A. A
"eatüzün karakteri
nin tahlilini isti 
11or: 

Kendi çalı 

lığına bar'cin tc.~

vik ve te§Cii de ila
ve edilirse, yorul
mak bilmez bir 
hale gelir. İştiha
lllll, neı'esini na
diren zayi eder. BJyüklerinin kolaylıkla 
teveccühlerini kazanır. 

• 
Neş'eli bir tip 

Okuyucuları • r 

mızdan Ş. Özgen· 
Ziler de ıunu ıoru.-
21or: 

- Ha.yat arka 
cfaıım tarafından 

ıeviZecek miyim? 
Bir yuvayı ve 

efi mes'ud etmek
te neş'enin oyna
dığı rol büyüktür. 
Bu takdirde sevilmek muhakkak ise de 
•ık sık yuva değiştiren kuşlara benzeme 
mek ıartne. 

• 
Mücadeleci bir tip 

&nchmıa.dan 

Yıldınm da karak
terinin tahliliııı i.: 

ti yor: 
Tahakküm.:, sen 

muameleye gel· 
mez, derhal mu
kabele eder. Mü
cadeleden, mür 
kaşadan çekinn 
Kendisine ehe. 
m.iyet verilmesini .ster. Kendini gösteı i-
·cı hallerden hazzeder. 

• Enerji sahibi olması beklenen 
bir tip 

Adapazanndan 

lımail de rırn ' "'" 
.onıyor: 

- Şimdiki va.ıi- · 
11etim it. ilerideki 
wztyttfm nasıl- -
dt:r? 

Halinden mem· 
nun olmıyanlar, 
nefsine güvenerek 
hayatında yenilik

l 

ler, del~iklikler yapmalıdır. Bunun için 
de enerji ıahibl ve dürüst olmağa baf • 

1 
lanmak llzımdır. 

• Zeki bir tip 
Bur!lld4n 1rnıaa 

de fotografını• 
tahlilini iıti11or: 

Sakin, çekingen 
ve maboub tavırlı
dır. Çetin iılerle 

mücadele etmek 
istemez. Zekasile 
ve yumuşak bqh 
hallerile kendisini 
sevdirebilir. --lmE r:: 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

l.im • 
Adres 

• 
• 

DİKKAT 

. . 
• 

Fotoıraf tahlW için bu kuponlardan 
5 adedinin Könderllmest oarttır. 
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SPO 
n id ou 

Harb ....-Jı:.••ndak1 mücad 1 

Olanda ayakta sallandı ve bitab bir halde kanapenin üstüne düştü. Sinirleri 
boşandı ve hüngür hüngür ağlamıya başladı: " Deli, delil Ben korkak bir kadın 
değilim, anlamıyor musun? Halbuki sen ölmek istiyorsun, ölmek!,, diye hıçkırıyordu 

Atletizm müsabakalarında 
çarpan istidadlar 

Diye ba-ırdı. Soğukkanlılıkla a - na geldiğimiz zaman Bavyeralı Alma- Yerine ben bakıyorum. Ne var, bir şey 

Deniz Lisesinden irfan Fa1kanların en kuvvetli sprin
leridir. Muntazam çalışmakla en sür'atli koşucusu da 

olmak imkanına maJik bulunuyor 
yağa kalktım. Olandanın hareketleri - nın oturduğu kulübeye doğm ses.en - mi istiyorsunuz? ~evslmln 1k1nct atletizm mUısabakasın.a 
me dehşetle bakan gözleri altında siga- dim. Bavyeralının bizi görünce pek Bavyeralının gi~ olmasına fena lşlstlrbatk eddenhatıetıer1ın stıayısıbegeçben seled!er~e - ·· -d·· B. · 1 - h bh d F h ld kıl tı. n e en a a az oma a ra er e e -ı a masasına dogru yuru um. ır sıga- memnun o acagını esa yor um. a- a e canım sı mış len neticeler iki hafta evvelkilerden do.ha 
ı a aldım ve: kat karşımıza Bavyeralı yerme kafası - Baba! dedim. Peki ama biz kendi- iyidir. 

- Sana nasıl cevab vereyim ki Olan- saçsız, fakat Fransuva Jozef vari kırmı-ısile görüşm~tuk .. şatoyu gezecektik': r Sabahleyin pistin çok ağır olması toşula-
d , dedim. benden namusum üzerine zı sakallı ihtiyar bir .adam çıkınca hay- İhtiyar kulağını kaşıyarak gene aksı nn bir saat teahhürle yapılmasını 1cab et- ı 
söz istiyor un! Halbuki ben şatoya ret ettim. Olanda kırmızı yüzlü Bavye- aksi: :ırdl. Bununla beraber bu teahhür dereceler 

- · S · k k ı d l · b.. 1 hane b. d ık E 1 k? uzerlnde çamur pistin menfi teslrlnl tama-ınu tlaka gırecegım. enı or u arın a :ra ı yerme oy e ya ı ır a am ,ç - , gezin, ne o aca . .. mile ızaı d emi tir 

h klı bulu) orum. Onun için tek başıma 'tığını görünce tekrar helecanla koluma Dedi. Bu baba oğul un, bütün bu aile Öğlede: :;: ya~ıl~n müsabakalarda en 
gideceğim! sarılmıştı. nin ga:iba hepsi aksi adamlardı. çok nnzan dikkati celbeden atlet Haydar-

Olanda b nden bu cevabı alınca, a- O vakit Olandaya hiddetle: - Canım baba, dedim. Bizi adeta ko- paşalı Nerlmnndır. Bu genç hlç müsaid oı-
J akta sallandı ve bitab bir halde ka- - Ne oluyorsun, Olanda! diye çıkış- var gibi cevab veriyorsun. Halbuki ınıyan bir pistte 100 metreyi 1212, 200 met-

ne düstü. Birdenbire bo- tım. Ne görsen adeta korkuyorsun'. Ya oğlunla biz görüşmüştük. İçerde mi- rcjı ~.5, ktsaıtııın~ mfınıaıı ııo metreyi 
h• ·· ·· h.. ·· - d ·b· 1 ks 1 h d d tl 1 • ih t" , d 17.2 de almıştır. 100 metre seçmeslle beraber rı e ungur un_gu~ ag: .a am g~ ı g:. e1c~ en ge , ya u a a a mar ~ c e ınaen uzun uza ıya mcş - bir saat içinde dört musab:ıka yaptıjpna ve 

a •a b ı. Onun gene bır 15ten otomobile don. Dur bakalım, şu bunak gul olacaktık. O bize müsaade etmişti. pistin ağır olduğuna göre bu derecelerlntn 
ramna ) ıvarlandığını görüyordum. ihtiyara soralım bir kere .. telaş ede - Giderken sana bir şev söylemedi mi? r vkine çıkabileceği kolayca anlaşılır. Ku-

Bir sağnak bi boşanan hıçkınklarıı cek ne var? İhtıyar beni, yüzüme lfıflarımı pek surları çıkışta çabuk doğrulması ve koşu-
n nda; Olanda benim öfkelendiğimi r,ori.ınc-e anlamıyormuş g.bi hayretle bakarak nun sonlarına doğru başım 1kl yana salla -

- Deh!. Deli!. diye söyleniyordu. Ben kabahatli bir çocuk gibi susmu~u. •

1 

dinlıyordu. Tekrar işine devam etmek mn»ıdır. Fulelerlnde ve kısa boyuna. rdğmen 
- . . · . .. . . .. • . . . l mlinia a~larında dılç kusur yok gibidir. 

ko.kak bir dın degılım! Anlamıyor Elinde biıyuk bır tencerevı yııCamak- uzere yıkadıgı tenceresını ehne a mış- 1 u ü k t ld dlkk ti elb 
·· ·stt 1 D ı . .. b b" "d h dd 1 çunc ıı :agor e nazarı a c e-musım? S n olmek ı yursun... oır- ta ve yüzümuze canından ezmı'j ır ltı. a eta · t e: eten bir atlet de Kasımpaşalı Kazımdır. Fule-

1) efın ceh nnemine ayağınla gitmek halde ba~makta ~lan ihtiyara: . - Y~ok:. bana. bir şe.~ sö~l~edi. de- !erinin genişliği ve kolay koşmaslle bu gene 
· tlyorsun! - İhtıyar! dedım_ Almanca anlıyor dı. Yanı oglum sızden ucretını aldı mı? ilerde zevk ve heyecanın scyredeceğlmlz bir 

Onu tesk ne çalıştım. Eter tüplerini musun? O Bavyeralı nerede? K<'ndtsi-' - Hayır baba!. 'Ücret meselesi kolay .. atlet olacaktır. Tnbü vücudünü yıpratmama- Kadıkoyflnde yapılan bir atletizm 
.. .. çla - - - bo . .. k . t• ı ~" k t b' t b şt - boy sını öğrenirse... 1 k mp yuzune, sa rına, gogsune - nı gormc ıs ıyoruz.. .ıa a ız şa oyu a an aşagı uzun -

1 1 
müsabakasında uzun at anır en 

· · d d O aki b ....._ . . ki · b l - · M. 1 k ıa 1 k k ncl sınıfta. iyi sur'atci olarak Bülendl 
tun. Tit melerı ur u. v ~ _a- rntıyar hemen elınde t~nce!"e), 1: ı u g:zeceı{ız. ~~ar 1 P n arını çı ~- gorebflırlz. Bu genç geçen senekine nlsbeten relik kO§udur: Hüseyin ile Artan bir mtiddC1 
yalvarın a başladı. Fakat ibutun raktı ve Bavyeralı Alman şıvesılc, aksı racagız! .. Sen bızımle dolaşamazsın kı .. dahn iyi değilse de llk elli metreyi gayet beraber gittikten sonra Artan rakibini tO 

uhrnnlarının kararımı değiştlremiye- .aksi yüzümüze bakarak;, ., yaşlı adamsın .. yorulursun!. sür'atli çıkarmaktadır. Yüz metrede elde et- metre kndar geçti; koşunun yansından soıı· 
ceğini tarnamile anlayınca bitkin, me- - Oğlumuınu soruyorsunuz? deni.. İhti~ar tekrar hayretle sordu: tlği 12.5 11k derece, geçen sene bu çocu~un ra bermut.nd ynvaşlamağa başladı. Üç tıtf 
< !siz bir halde ateş gibi yanan yüzü- - Şatonun bekçisi olan o Ba\"'ycralı - Ben niçin do1aşacakını~ım?.. dedi. ıı.5 koştuğu hatırlanırsa, dfişük addedilme- sonra lkl koşucu gene omuz omuza 1dJlef. 

- .. d · ~ı ? s · t d • n · · · ? · lidlr. İki tur kala Hüseyin ık1 me~ tinde gttıııt' ı Ü yuzume daya ı: senın og un :nu · ız turıc; egı mısınız· Onu takip eden Ömer ıse geçen senekine fe muvaffak oldu. 
- Ben korkak bir kadın değilim! de- - Evet!. - Evet!. Jkıyas kabul etmlyecek kadar bozulnıu~tur. Son turda iki rakip kapıştılar. Faka~ ,50t1 

di. Seni bu cehennem şatosınıa yalnız - Nerede? - E. kendiniz gezin! fakat ~tonıın Olille ve disk atmada temayüz eden Deniz düzlükte Hüseyin avantajını bırakmadı, bU~ 
bırakmam. Ben de beraber geleceğini!. - Evvelki gün gitti. Biraz iş: çıktı. kini .biliyor musunuz? (A:rkası var} talebesi Billendin çalı§tı~ı takdirde ilerisi k1s beg metreye çıkardı. Geçen sene en 1r 
Fakat ... Fakat görüyorsun ki hasta - parlak görülmektedir. :Sununla beraber kcn- formda zannettıflmlz Artan şime!lye kadJ! 
yım. Hiç olmazsa iyi olayım.. onu !bek- L -ı Smdır!Jıda Şlibhe'.i bir ölüm dlsl en ıy1 sırtüstü yüzenlerden biri olduğu yakınlaşamadığı ıoooo rökorunu bu sene ıı' 
l 1 , . B I a cihetle hangi sporu tercih edeee~lnl blleml- ay ev~el hastalıktan kalkmasına r~eıt 
e.o~:~~ay~ ~~~~·bitkin bir halde, ıo u m , c a Sındırgı ('Hususi) - Aslandede kö- foruz. Hüseylnln nrko.smdan kırdı. ıBunu pnun be' 

yünden Hacı Ali karısı seksen yaşla - Ö~leden sonra ')'apılan birinci sınır mü11a- sabına bUYük bir terakk1 hnm.Iesl olatV 
kadar hasta ve mecalsiz bir şekilde yal- rnıda Ayşe adlı bir kadın bundan bir bnknlar atıutlzm zevkimizi tatmin etmiştir kaydetmeliyiz. Hüseyinl geçen .sene bir .ıtet' 
\arıyordu ki nihayet hastalığı geçince- buçuk ay evvel ayni köyden Mustafa dıınllcb11lr. Pist tam kıvamında ldl. ıoo ve pistte gormilştüm; bu seneki hnllle tıY" 
ye kadar sabretmeyi kabul etmeğe mec- l d 200 metrelerde rnklplerlne kolayca tefevvuk 
- oğlu A i Yaz tarafın an hoşafın jçeri - eden İrfan elde ettiği ll,3 ve 23 gibi dereceler kabul etmlyecek kadar düşüktü. Bununla t>f" 
bur oldum. Fakat üç gu-n benim fevka- 1 · h. · ı k h. ı · ··'• sıne sıçan ze ırı atı ara ze ır enmeK yeni bir sür'at yıldızının ilk ı§ıklarıdır. raber yeni bir rökortmenln bu kadarla lkrP 
liıde neş'esiz, kitab ve gazete okuyarak 2 istenilmişti. Müddeiumumiliğe o za - İrfan, mübaleğasız söyllyeb!llrz kl Balkan- etmemeSi ve kendisini muvaffak!yetıere 1J• 

günlerimi hiç bir şey konuşmadan ge- 3 man hoşafın pişirildiği tencere tıbbı nd-ı lann en kuvvetli koşan atletidir. En siır'atll !aştıracak düzgün bir stile malik olmak ıçU' 
çirdiğiıni görünce dördüncü günü öğle liye gönderilmiş ve zehır tahakkuk et- olabllmesi için de alilerini aaha fazla kal- çalışmnsı lllzımdır. Uzun koşularda 'her -~; 
~emeğini ayni sükfıt içinde geçirdik - 4 mişti. Bir aydnnberi tedavide bulunan dırması ve kollarını apgıyn bırakmadan den evvel atlete az kuvvet sarrettirerek ~ 
ten sonrn kendisi kalkıp giyindi. 5 "hti . k d .. ..1 .. , h.. I kQcması lazımdır. Bu kusurları dfizelttiltt mesafe aldıracak 1y1 bir stile malik oını 

ı _ yar a ın geçen gun ° muş '.e u - gün bll<>'lll ve mantıki bir ldIIlllnlıı bize klAs şarttır. Yüzüme henüz solgunluğu geçmemiş 6 k- d k f d .... 
umet o toru tara ın an )lopsı yapı- rokorları vereceğinden şüphe edilmemeli - Son müsabaka olarak a100 bayrak 1"' 

bır yüzle ve meyus gözlerle baktı: ; larak ciğer \•esair alfıtı tıbb~ adliye dlr. rışı yapıldı. Gnlatasaray takımının ıştır~ 
Haydi!.. Gidiyoruz! dedL gönderilmiştir. İhtiyarın mahna göz ko Günün en heyecanlı koşularından biri 400 etmediği bu müsabakaya Fenetıller iki ıt 

• Brüksel otomobil sergisinden beğe- 8 yan mirascılan tarafından zehırlendiği metre uzerlnde olmuştur. Cemal önünclekl koşucusu olan Raif ve İrfandan mahruın "' 
nip aldığı ve Avrupada bir çok yerleri 9 söylenmekte ise de b udcdikodu ancak k~lvarda kaş~ Ekreml ancak s.on viraj dö- lara'k sabaya çıktilar. Haydarpaşalılarda ~ 
dolaştıgw ımız san otomobilini garajdan t bb dl"d k' t hlil 1• • d 1 1 nulürkcn geçti, yani Jkt .rakip üç yüz met - Na.zrnl :yoktu. Bilhassa Nerlmıının chnıt 

ıo .J ı ı a ı e t a ne ıcesın e an a - reyi ayni sür'atta koştu denllcblllr. Dayarukw 'hususundaki tekniği sayesinde üç met.re ~· getirtmişti. ı kt 
Bense, yanıma tabancamı al - !1 

•• ~.:?. ... !;:·····-·---·-··-·······················-·- lık kablliyctıer1 müsavi olıın bu iki atlet- dar geçtiler. . ~· 
maktan başka hiç bir tedbire lü _ Soldan sağa: 1 R A o )) v o 1 ten sür'ati daha fazla olan tabiidir ki I<azn- Konkurlarda uzun atlayıcı Istepan 6,2!:p,) 

ı _ Patatesile meşhur bir şehrimiz. '-.V/ nacaktı. Nitekim daha sert olan Cemni son lıyarak, Yavru da diski 36,80 metreye a '6-
zum görmemiştim. Hiç ses çıkar - yüz metrede Ekreml yavaş yavaş geçerek temayüz ettiler. Diğerlerinin dereceleri 
rnadan Olandayı takip ettim. He - :2 - Budnln, erkek. farkı üç metreye çıkardı. 54,5 mevsimin en nüttür. 
men otomobile atlıyarak doğnı Van 8 - Nota, bir nakil vasıtası. B -- •· iyi derecesidir. Füruzan Tekil 
Holzenler şatosuna gittik. Yalnız yolda 4 - =~olunun en yüksek dağı, bir Ug D ~ progra Günün en fayanı dikkat yarışı 10000 met- Fene.rbııJıçe atletizm J)taoJ 

~!~:e~~;::ci~~k~~;;;n~=~şci~~~ : = ~~:;~e~:bg:ı-:;, bir anza, bu-
1 ~ _1:,~ ~.~ -'LL a pı· o- ·---1-a ......... r..-y----ş ..... Ja ınca 

miz bır kaç kutu şekerleme almıştık. -ötıe nş!,yat.ı: 
Olanda otomobilde gayet düşünceli yük kız kardeş. 12.30: Pltıkla Turk musikisi. 12.50: Hava-

li' - Birdenbire. ôls. 13.05: Çocuk Bayram ve Haftası müna-
bır tarzda duruyor, ne şehrin caddele- d bır· ·ı. rcbetııe Çocuk Esirt!eme !{urumu namına 8 - Kuru olmıyan, azamız An ° "' rine, ne şehir dışında geçtiğimiz .ağaç- :Bakırköy .Hnlkevi gösterit kolu tarafından 
l•klı ve koyu gölgelikli yollann güzel- 9 - Bir emir, beyaz, yer. bir temsil. ıs.so: Muhtelif plak neşriyatı. 

10 - Bir musiki nev'i. ....ı t Jiklerine bakmıyor, hiç bir şey konuş- Akşam ne~ •• ya ı: .. 
17: İnkılfıb tnrlhi dersi: Unlvcrslteden 

muyordu. Yukarıdan aşağı: naklen. 18.30: Çocuk Bayramı ve Haftası mü-
Kendim idare ettiğim otomobili has- 1 _ tstanbulda meşhur bir semt. nasebetlle Çocuk Esirgeme Kurumu namına 

tanenin kal'Ş1sındaki ağaçların altında 2 _ Aid, yağmur yağınca olur. konferans: Fahreddin Kerim Gcik!ly (Çoc.ık 
durdurdum. Hemen yere atladım. d Ruhu). 18.45: 'Pll\kla dans musikisi. l!l 15: 

3 - Bir renk, te enni. Konferans: Beyoğlu Halkevl namına Bnynn 
Olanda Van Holzenler şatosuna 4 - Dini reis. Nnzan Danişmend (Tnrlh ve edebiyatta. 'l'ilrlıi. 

r,eldiğimizi görünce !birdenbire derin 5 - Size ıen yakın ıolanlar. güzellltf). 19.55: Borsa haberleri. 20: Vedlu 
dal,.,ınlığından sıyrılmış, son derece 6 _ Ced, bir harfin okunusu. Rıza ve arkadaşları tarafından Türk musJ-
has.;as, sinirli, heyecanlı bir hal almış- 7 _ Ferahlık veren bir nebat. kisi ve halk şarkıları. 20 45: :Hava rapodu. 20. 

tL Agw açların arkasından sivri kulele- ~ k b. . 48: Ömer Rıza tarafından arobca söylev. 21: 
8 - Layı • ır emır. Tahsin Karakuş ve arkadaşları tarafından 

:rinin tepeleri görünen şatoya helecanlı 9 - Dost bir devlet, bir hayvanın ba- Türk musikisi ve halk şarkıları, (saat Ayarı>. 
\'e ürkek gözlerle bakıyordu. ğırması. 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22. 

Hastanenin önünden yürürken yaba- ıo _ Haylaz. 30: Pl~kla sololar, opera ve operet parçalan. 
ni kestane ağaçlarının .altında, hastane- 22.50: Son haberler ve ertesi günün progra-
n n demir parmaklıkları önünde ~ bir 1 2 q. -6 ~ 8 9 ı~ mı. • ANKARA sıra üstüne oturmuş son derece zayıf, f ._K_.._.___....,.....;;;..+--t-~--+--t--ı 
ba mumu gibı sararrniş, ve gözleri 2 A L 
hummah hummalı parlıyan bir adamın 

3 
ı-R-+.--ı-~""' 

önünden geçtik. Olanda birden.bire ya- -.---~:mıı!t--t--ll 

ıı başında bu adamı görür görmez baş- fi t--Wr:ıını!O.ııt--t--ı--r-~-...:.r-1 
) elle sıçradı. Kolumda tepeden tır- 6 
n ğa kadar titremişti. Kekeliyerek: G a-;;-Jıı~;J;lııl~-+--:b•-+--P......,--1 

Oh!.. dedi. Kanserli. . bu adam 
mu lak kan erlidir. ? N 
Olnndanın gösterdiği bu kadar has- 6 1--t..-ı-..ıııı 

sa!;iyete son derece canım sıkılmakla 9 
be aber kendisini büsbütün sinirlendır- 1...,._,,_,ı-;.._..,_,ı~"-_,.ıa:ııı~..ı--1---t 

memc:k için hiç bir ev söylemeden yo
luma devam ctt · m. 

26 - Nisan - 1938 - Salı 
Ölle neşriyatı: 
12 30: Karışık plli.k neşriyatı. 12.50: Pll\k: 

Türk musikisi ve halk jarkılan. 13.15: Dahl
ll ve harici haberer. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.15:: Türle 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları). 20: Saat O.yan w arabca ne§
rlyat. 20.15: Türk muslklsl ve halk fark1lan 
(Cemal Kft.ınll: İstanbul radyosu okuyucu
larından). 21: Konferans: Çocuk neşriyatı 
ve terbiyesindeki rolU (Raml\2an Arkın, mu
allim). 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: A

Yı .... uşu çıkıp .,atonun büyi.ık kapısı- Evvelki bulmacanın halledilmi§ ıckli jans haberleri. 22.lG: Yarınki program. 

Göbeklenen ve iki adımda soluyan mütekaid 
rökortmenlere bir ders 

Geçenlerde hayretimi, ondan çok tak
dirimi mucib olan bir şey gördüm. Sizin 
aklınıza belki a1elfıdenin üstünde bir ha
dise gelecektir. Halbuki bu, o kadar ta
bii ve bizim o kadar :yabancısı olduğu
muz bir harekettir ki bilhassa böyle olu
şu beni yukarıda zikrettiğim iki türlü 
haleti ruhiye içinde bıraktı. 

İsmini çoktandır gazete sütunlarında 
görmediğimiz bir eski rökordmen Y. M. 
c. A. salonunda adi günlerden birinde 
gözüktü. 

Bizde tekaüd tabir edilen çekilmi§ 
sporcuların kalender halinden onda eser 
yoktu. Tekaüde çekileli epey :r.aman ol
duğu halde bu ismi yalnız kuvvet ve 
sür'atini kaybetmiş olan adaleleri almış 
olsa gerek. 
Sabık silr'at koşuları _şampiyon ve. rö-

' kordmeni Rauf. pnu ekseriya Beyoğlun-
.da görenler hfilA eski sporcu ruhunu ta
şıdığını ve binnetice teknik bilgisini gün
den güne arttırdığını akıllarına bile ge
tirmemiŞlerdir. 

Raufun jironastik yaparken vilcudün
de görünen el&stikiyet bana kimi göbek
li, iki adımda soluyan, kimi bir bez yı
ğını kadar hantal olan miltekaid sporcu
larımızı hatırlattı, hatttl daha ileriye git-

tim. Bu günkü meşhur, çok meşhur sP°r' 
cu gençlerimizi düşündüm, bir de ıanuı:, 
de gfill bir yay gibi kıvrılan, gfilı keııı1110 
siz gibi suples dökerek oynıyan vücııd r 
ahenkli hareketlerini seyrettim de o sv;ıı 
yıldızlarının mütekaid kılıklarını ıı,re 

1 
mütekaidin espuar biçimini yanY11~ 
koydum. Bazı spor şubelerinde bugiln Jl t' 
ııl çalıştığımızı ve kıymetimizin i}uıl111 ıJ 
dilecek kadar ehemmiyetsiz olduğutıf"' 
bana Raufun hareketleri bir daha Jıatl ıd 
lattı, fakat onun öğrettiği bir .jjey var~· 
o da atletizmde niçin profesyonellljlrı 
rüyemediğidir. ~til' 
Atletizmde profesyonelliği iflasa g~et' 
recek .sebeblcr.in en mühimmi ot o1'' 
kat'iyen lazım olan birkaç hassanın Y 
~~dm. d~ 

Bunlar olmadıkça bir insan Raul ld1 
(}I\' 

da teknik olsa gene mütekaid atlet 
vanını taşıyacaktır. tW 

Bununla beraber gençlıklerinde 8 ıı~' 
tizme yan çizenler ise ihtiyarlild8rı 11,. 
'Rauf gıöilerine gıpta ve hayranlııd• 
kıyarlar. ~ç 

Bir meslek seçerken olduğu gibi, ıcıı' 
adam yapacağı sporu intilıab ed~r 
biraz da tekaüdlüğünü düşunmelid•~ 

f'.···· 
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Neden 
r A • • ? 
1'1spırın ., 

Çünkü ASPiRİN senefer
denberi her türlü soğukal.1" 

gınlıklarına ve ağralara karşt 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 
• • S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ... EB 
sına dikkat ediniz. 

marka-

l ____ ts_t _n_bu_ı _v_a_kıflar Dire törlügü ilanları 
Semti ve m hallcsı Cadde veya 

sokağı 

Muhammen aylığı 
No. su Cinsi Lira Kuruş 

Sılivrikapı Hancı Karagöz Sitti Hatun ca-
mi mahalli 

Müddeti icar. Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 
4 

Silivrikapı İbrahimpaşa 44 Bostan 
Seneliği 

30 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 9~0 senesi Ağustos sonuna kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 29/Nisan/ 
938 Cuma gıinü saat on beşe kadar pey paralarile beraber Çenberlitaşta İstan-

bul Vakıflar Başmüdürlüğünden Vakıf akarlar kalemine gelmeleri. (2343) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli ilk pey akçC'si 

Renkli kitap kabı bezi 10,000 metre 4800 lira 360 lira 
Basımeviıniz için yukarıda yazılı ve nümunesınin benzeri 10.000 metre renkli 

kitab kabı bezi açıly eksiltme ile alınacaktır. İsteklilerin 27 /4/1938 Çarşamba gü

bil saat 15 den önce ilk pey akçesini ba sımevi veznesine yatırarak eksiltmE>ye 
girebilecektir. 
Şartname bedelsiz olarak Direktörlük te]l alınabilir. (2350) 

SON POSTA 
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PE:RFEKT mnrknsı kullanı~, 
dayanıklı ve elverişli olan y& 
gtıne snt makinesidir. 

Satış yeri : M. C A U C A N 
Galata, Mahmudiye caddesi No. 61 

Telgraf: Camcan - Jstanbul 

........ m11ırm .. ıromm1 .. ı~ 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi L1ret 700,000,000 
İhtiyat akçesi L1ret H5,7G9,054,5 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere. İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahirl 
Müttehldesi, Brezilya, Şill. Uruguay, 

Arjantın, Peru, Ekvntör ve 
Kolumblynda 
Afllyasyonlnr 

tSTANBUL ŞUBE MERKEzt 
Galata Voyvoda caddesı Karaköy 

PalA.s <Telef: 44841 /213/4/5) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

istanbulda: Al!Uemclyan hanında 
Telef 2ıgoo /3/11/12/15; Beyoğlun

da: istıklM caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

Har ,aya lızıyonu, hıçbir f&Y bu.i 
tnamnım atmiyor, fclol en fenouı 
bDtOn eltaftmızdalı1or bıı ço1: lOtO 

rabictı:nı.z.dan dolayı b zden ıızolloııyotlcr, 

lıte burodo 

VALIDOL 1mdcdımı%o yctiştrl 
Onu bir kare tecr(ibe ed nızı Oftdan lOnrc 
dOnyoyı bır kal doho g&ıel gOrecehıniı. 

VA L 1 O O L ı damla. tcbleı va 
hop ho ınde her acıanede bu1unıır. 

:"J"ÜRKIYE 
_...ıCuMHu RİYETI 

2mım.r~a11smsı 

Sayfa 15 • 

Istanbul Belediyesi ilanla. ı 1 ---------------=---------
Flo ya ajla ı 

veriliyor. 
r ya 

Teslim tarihinden itibaren 938 senesi birinciteşrin sonuna kadar Floryada bu
lunan plajlar toplu bir halde kiraya ve rilrnek üzere kapalı zarfla arttırmaya 

konulmuştur. Kirasına 15000 lira bedel tahmin olunmuştur. Arttırma 6/5/938 
Cuma günü saat 15 de Daimi Encümend e yapılacaktır. İstekliler 2490 No. lı ka-

nunda yazılı vesika ve 1125 lirahk ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber teklif mektublannı havi kapalı zarf Iarını yukarıda yazılı günde saat 14 de 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. B u saatten sonra verilecek zarflar kr.bul 
olunmaz. cB.> c2238> 

"'1ıAN 

Keşü bedeli 1224 lira 75 kuruş olan Flo ryada yapılacak spor ve eğlence tesisatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evra kile şartnamesi Levazım Müdürlüğunde 
görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri mü-

dürlüğünden alacakları fen ehliyet VE.Si kasile 91 lira 86 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 27/4/938 Çarşamba günü saat 14 de Daiıni Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B.) (2029) 

Baca Tamiratı. 
Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden : 
Kurumun malı bulunan Laleli apartımanlannın dört dairesinde mcvcud c367> 

tane baca başlıklarının plan ve şeraitine göre yeniden yaptırılması açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Muhammen bedel c330> lira 30 kuruş tur. ll/Mayıs/938 Çarşamba günü saat 
11 de bedel ıayıkı had görülürse ihalesi yapılacaktır. isteklilerin c24> lira c78> 
kuruş muvakkat teminatla belli gün ve saatte Cağaloğlundaki §Ube merkezine 
müracaatları. c2296> 

Yüksek Mühendis Mektebi Sahnalma Komisyonundan 
Mektfbin 937 mali senesi sonuna kad:ı r ihtiyacı olan 11000 kilo ekmek paıar

lığa konulmuştur. İlk teminatı c9h lira 've beher kilosunun muhammen bedeli 
Belediyenin narhıdır. Pazarlığı 29/4/938 tarihine raslıyan Cuma günü saat 14 de 
yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve 1;>azarlığa gireceklerin bellı gün 
ve saatte Gumüşsuyunda mekteb binası dahilindeki komisyona müraca::tları 

ilan olunur. c2338> 

Kocaeli Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Vilayet seferberlik işleri için beheri doksan beş lira muhammen kıymetli on bir 

aded dürbün ile 35 lira mubammcn kıyın .etli bir aded telefon makinesi açık ek
siltme suretile satın alınacaktır. 

İhale :Mayısın dokuzuncu Pazartesi günü saat on beşte vilayet makamında ya
pılacııktır. İsteklilerin 81 liralık muvakk nt teminat mektubu veya banka rnak
buz.u ile o gün zikredilen saate kadar Vilauet makamına şartnamesini görme'.: ıs-
tiyenlcrin de Vilayet Encümen kalemine rn.üracaaiları. c2336:t 

Bığa asliye mahkemesi baş kitabetindcn: 
Karablga nahiyesinden müteveffa M~hmud 
kansı Ayşe Ürglr ve oğullan S:ılls ve Sabit 
ve Hnsan ve Kfımll Urgirln şayian muta -
sarrıf bulunup taksimi kabll oln•adığından 

Biga sulh hukuk mahkemesinin 2/12/ 937 
tarih ve 793-418 numaralı 118.mile satılnıak 
sureti.le şuyuunun lznlestne karnr verilen. 

1 - Knrablgada İskelede tapunun 2217/ 
937 tarih ve 2 numara ında kayıdlı sağı Ab -
dullah veresesinden Faik Hiiseylne 
geçen hane ve solu sahibi senet Mahmud 
veresesi müfrez hanesi ve arkası Hacı 
idris veresesi ve önü yol ile 
mahdud fevkanı dört oda ve bir mutfak ve 
bahçeyi şamll 500 Ura kıymeti muhammmell 
bir ev. 

2 - Gene Karabigada ayni mevklde ve 
tapunun 22/7/937 tarih ve 3 numarasında 
kayıdlı sağı sahibi senet müfrez hanesi ve 
solu sahibi Mahmud veresesi ıniıfre?. hanesi 
ve arkası Hacı İdris vere"esi \ e 
önü yol Ue mahdud fevkani dôrt 

:...... ______ _...., ............... ı:ıın-=ıo~ 

ORIENT BAKN 1 DOYÇE 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

'Galata - İstanbul - İzmir 
' Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banlıa iıi * ı - -
Dr. Ihsan Sami 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksnrok ve nefes darlığı, boğmaca 
ve k1zamık öksUrllkleri için pek 
tesirli ilaçtır. Her eczanede ve ecza 

depolannda bulunur. 

oda ve blr mutfak ve bahçeyi 
şamil 500 llra kıymeti muhamminell bir ev. :ı--=---.-------------. 

B - Gene Karablgada ayni mevkide ve ta
punun ayni tarih ve 4 numarasında kayıdlı 
sağı sahibi senet Mahmud veresesi müfrez 
hanesi ve solu yol ile ve arkası Loknıan namı 
diğer Akgoz Mustafa veresesi ve önü yol ile 
mahdud fevkani beş oda ve blr mutfak ve 
bahçeyi şamil 700 llra kıymeti muhammtnell 
bir ev. 
Açık arttırmaya konulmuştur. Arttırma 

bedeli peşin olacağından arttırmaya. iştirak 
edeceklerin muhammen kıymetin yuzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi veya ınllli bir 
bankanın teminat mektubunu gctırmcleri 
lcab eder. Miıteraklm vergi ve tanzifat ve 
tenvirat ve vakıf borçları ştmllild matasar
rıflanna Mttir. Arttırma şartnamesi 714/938 
tarihinden itibaren mahkeme kaleminde açık 
bulundurulmıı.t..Latır. 

Birinci arttırma: 11/5/938 tarlhlne rast
lıyan çarşamba günü mahkeme kaleminde 
saat ıs den 15 şe kadar icra edilecek birincI 
arttırma muhammen kıymetinin yüzde yet -
mlş beşini bulduğu takdirde ustt! bırakıla
caktır. Aksi takdirde son arttıranın ta:ıhhu
dü baki knlmak üzere arttırma 15 gUn daha 1 
temdid edilerek 26 ' 5/ 938 tarihine rasUıyan 
perşembe günü saat 13 den 15 şe kadar gene 1 
mahkeme kaleminde yapılacak ikinci arttır
ma sonundı:ı. en çok arttıranın üstünde bıra
kılacaktır. İcra ve 1flas kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan haklan tapu slclllerlle 
sabit olmıynn ipotekli nlacaklılnrll ıUğer al.1-
kndaranın ve iştirak hakkı sahiplerinin b ı 
haklarını faiz ve masrafa dair olan lddlnla
rını il!\n tarihinden itibaren 20 gün zarfın
da evrakı musbltelerlle dairemize blldlrme
lerl Uı.zımdır. Aks! halde haklan tapu sicili 
tıe sablt olmıynn1ar satış bedelinin paylaş -
masındnn hariç kalırlar. Müterakim vergiler 
ihale bedelinden tenzll olunur. Talip olanla
rın Biga belediyesi tellfilına ve fazla izahat 
almak istlyenlerın de Biga mahkemesi baş
kitabetıne müracaatları lilzumu UA.n olu -
nur. 

Yevml. &yası. Hııvadls ve Halk gazetesı 

Yerebatan, Çataıçe§me sokak, 2!1 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resfmleriıı bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

t 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRldYE --
1400 750 fOO 

YUNANİSfAN 2340 1220 710 
l!:CNEBl 271};) 1400 bOO 

Abone bedeli prc:~rdır. Adrea 
değıştirmek 2"> &uruştur. 

1 
Ay 
Kr. ---

15U 
270 
aoo 

Gelen evrak r.rri verilme:. 
llcnlardar mPs'uliyet alınmaz. 
Cevap iç'n mektublar.:ı 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımaır. 

Son Posta Matbaası 

NeFiyaı Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

SAIJİBLERI: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem VŞAKLl<.ılI.. 
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Zıd şeyler bir 
GRIPiN ile 

araya gelmezler. 
baş ağrısı gibi ..• 

Bir tek kaşe G R İ P İ N hazan 
Baş, diş, sinir ve adale agrılarmı dindirerek gununuzu kurtarır. 
B d Nezle, bronşit, grip geçirerek bunların doğuracağı 

ftZftD ft l OyOk hastahklnn önler ye hnyntınızı kurtarır. 

kullanınız. icabında günde 3 kaşe alınabilir. ---.~ ,. .. ~ ·' . 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan, ve cildi tıraştan sonra 

pamuk gibi yumuşatan 

p o E R 
tıraş bıçaklarını kullanınız. 

........... Dlll-.C~!mm----'' 

Mideniz bozuk, diliniz l>ll5tb 

1 
çclı:ıyoraaaız ıiz de o• bııılcrcc kiti ıibl 

tecrUbe ediniz. MiDE ve bnrsak
ları yormadan ve alışbrmadan 

ishal eder ve temizler. 

HAZIMSIZLIGI, MiDE, El<ŞI· 
LIK, ŞiŞKiNLiK YANMALA· 

RıNI GiDERiR. 
lştiha ve ııbbatiııiz:i düzeltir. lçilmcal 

gayet liitif; tesiri kolay ve müleyyindir. 
Son derece tclı::ıif edilmiş bir tuz olmakla 
mümuil hiçbir milrlahzftrla kıya.1 kabul 
etmez. Mnzon iıim, Horoz markaaınadikkat. . , 
ilan Tarifemiz 
Birine! .ahila 400 kuruı 
ikinci .ah:le 250 ,, 
Üçüncü sahile 200 )) 

Dördüncü .ahile 100 » 
J, sahi/eler 60 J) 

Son sahile 40 » 

Muayyen bır müddec zarfında faılaa 
ca mlkdarda ilan y..ıptırac!klar ayrıca 
tenzilatlı tar;femndcn istifade ede
ceklerdir. Tam, yanm ve çeyrek s:ıyfa 
Uaolar için ayn bır tarife derplf 
edilmıştir. 

Son Posta'nın tlcart ilarJ;:mna alcl 
ışler frl'1 şu adrt-se mfiracaat edil. 
n.tııdlr: 

lJ:incılık Kollcktif ŞlrkeU., 
K4a.braıııanzado lba 

Ankara caddesi 

iş adamlarma ve genclere 
Adapazarı hakkında ticari. zlrat. sınai 

her türli.ı malümat ve pratik muhasebe 
dersleri almak isteyenlerin, mektubln
rıncfa on dört kuruşluk pulla beraber 
CAd:ıp::ızarı: İstiklfı.l mahııllesı Çlınrn 

sokak 2 numarnda Bay Alturkl adresi
ne mııracnat etsinler. 
EM fi ...... 

, 

Bu yenı ve 
Sihramiz 
Renkleri 

tecrübe ediniz. 

On kadında dokuzu tenlerine uy· 
mıyan bir renkte pudra kul

lanırlar ve yüzleri sun'! ~mak

yaj görmüş> bir şekil aldıktan gf • 

bi yaşlarından fazla ihtiyarlamıı 

görünürler. Yeni icad edilen ıaya .. 

nı hayret cehromoscope> maki .. 
nesi, pudra renklerinde bir fnkı .. 
tap yaptığı gibi sihirli bir göz1 

mevcudiyetinden bile §Üphe ede· 

ceğinız nisbette pudra renkleri a
rasındaki nhengi ifşa etmiştir ki, 

bu Tokalan müessesesi kfmya

gerlerine bir çok tabii renkleri 

csnslı bir tarzda mezcetmek im· 
kfuımı vermiştir. Artık yüzünüz -
de plakalar halinde yapışan adl 

Karariğer, böbrek, taş ve kumların
dan rnütevellid sancılarıruz, damar 
sertlikleri ve .şişmanlık şikAyetleri -
nizi U R t N AL ile geçiriniz. 

URİNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
salat gibi maddeleri eritir, ~m te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yarım bar -
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

SiHiRLi GOZ 
Pudra renklerinde 

inkılap yapb 

Artık; sizi ya§lnızdan fazla ihti· 
yarlam\§ gösteren. ve yüzünüzd 
cPldkalar> halinde yapışan 4di 
pudralan bırakınız ve bir gü
zellik miitehassısının dedikle-1 rini okuyunuz: 

pudrdara nihayet veriniz ve bu

günden Tokalon pudrasının sihra· 
rniz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına da başka renk bir 

pudra sürünüz ve cildinize hangi

si daha uygun geldiğini görünüz. 
Bu yeni pudrayı kullanarak cazfb, 

sehhar ve iı.deta tabii bir güzellik 

temin ediniz. 

1 BAYANLARIN NAZARI OiKKA İiNE: 
Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının bil· 

yük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iade etti
ğinizde beheri için S kuruş alacak, ayni zamanda 
kıymettar mükAfatlan bulunan Tokalon müsaba
kasına iştirak hakkını veren bir bilet takdim ede-
cektir. • 

Antivirüsle 
tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaıınblar, 
dohma, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, hraı 

yaralan, ergenlikler, koltuk alh çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için ~ 

z • 

~ kullanınız. Binıorce hastayı ımrtarııu~tır. Eczanelerden isteyin.z. 


