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Hatarda se~im ba$.ladı BASVEKIL ATIN ADA 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~!!!!T 

• "Başvekil Celil Bayar Türk 
hakiki 

Fransız dostluğu 
imtihanını geçiriyor burada kendini öz 

EierH~a~alfu_k_e_k_s_~_fy_e_h-.n-i-~-h-at_e_d_e_~_k_o_l_M~k-~-ı-d-iş-~-r-in_d_e_b~bbm~u~uaYUrdunda hissedecektir" 

miisamaha edilecek olu~Türk unsurlarını hakkazanmak~n menetmeğe u~aşan ~•A•t•in•a~•b•a·~·a•n•b•a•ş•a~T·~··r·k~b•a·~~a•k•la•r•i•le~s•fı•.5•le•n•d•i•,~ 
muamele ve müdahaleler yapılırsa mahalli makamların bu hareketinin tesirleri Türk-Elen munzam muahedesi bugün imzalanıyor 

Türkiye - Fransa münasebetleri üzerinde bissolunacağına şübhe yoktur 
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BAYIR • 

Türk Hatayın ha.ritaıı 
Adana 27 (Hususi) - Antakyadan bu- çlml kontrol için Cenevreden Milletler 

raya gelen haberlere göre bugün İs - Cemiyeti namına gelen komisyon haları 
kenderunda bilfiil seçim başlamıştır. Se- (Devamı ll inci sayfada) 

Kırşehirdeki hükômet 

binaları boşaltıldı 
Sa~sıntılar devam ediyor, hükumet memurları 

çadırlar içinde vazife g6rmeğe başladılar 

I' Hatay seçimi 
( Ulus) refikimizin 

neşrettiği başmakale 
(Ulus) refikimiz Hatay seçimi mü

nascbetile dün ıu başmakaleyi neı • 
retmiştir: 

c Yarından sonra Ha tayda seçim 
başlıyacaktır. Ayın 27 sinde İsken • 
derunda, 28 inde Kırıkhanda yapıla
cak olan seçimin, müntehiplerin ken
dilerini cemaat listelerine kaydettir
melerinden ibaret olan bu safhası, 
tahminlerimize göre, tek.mil Hatayda 
be~ hafta kadar sürecektir. 

(Devamı 11 inci ıayfada) 
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lngilizlerin bir çete reisinin bll§ını getf,. 
Tene 200 lngiliz lirası vereceklerini bil

dirmek üzere bastırdıkları ilan 
(Yazısı ı ı inci sayfada) 

Estonyadaki güreş 
müsabakaları 

Hüseyin ve Saim tuşla 
mağliib oldular 

Tallin 26 (Hususi muhabirimizden) -
Avrupa şampiyonası güreş müsabakala • 
rına bugün de devam edilmiştir. Bugün 

(Devamı 11 inci ıa.yfada) 

KtTfehfrde hükil met binan F r a n sa Har b i ye 
------------------t Ankara 26 (Hususi) - Zelzele mm - k . ı N retı• sog"" an 

bakasından bu akşama kadar gelen ha- yıkılan öy er ye- eza 
'aerıere göre sarsıntılar devam etmiştir. id k 1 k ı·hr' acını tahdı·d ettı• 

u Vaziyeti gözönüne alan Kırşehir va • n en uru aea 
lıliği Kır§ehir hüki'1met binalarını bo - Ankara 26 - C. H. P. B. M. M. Grupu Fransa esrarengtt bir surette solan 
§alt buıün -26 Nlaan 1938- Antalya Meb'usu Dr. ' p· sal d 

. rnıştır. Devlet memurları çadırlar Cemal Tuncanın relaliğlnde toplandı. kıtlığına maruz kalmljtır. ıya ar a so-

Atfntıdan bir görünüş, Batvekn Celal Bayar, General Mera1esas w T111ffk 
Rüfdil Araa 

1\tlna 26 (Sureti mahsusada giden ar -1 
kadaşımızdan) - Başvekil Celil Bayı
rın gell3l bura basınında hararetli net -
riyatla kartılanmaktadır. Yann imzala • 
nacak olan munzam muahedenln iki 
milleU daha ziyade yaklaıtıracaAma ef
kAn umumiye müttefikan kanidir. 

Katlmerini gazetesi: cYenl paktın lm
zaslle daha milsbetle§en, geniJliyen Türk
Elen dostluju, dünyanın bu k6ıestnde 
barıı namına sarfedilen emeklerin müs
talnf kalamıyacağı §eydir. diyor. 

Proie gazetesi föyle diyor: cTürk - E
len dostluiu en müsekkin barıı tezahll -
rüdilr.t 

(Devamı 11 inci ıa.yfada) 

------------------------.... 
Tarihin ortaya 
attığı hakikat 

Diin ilıi imparatorlulı içinde 
yanyana yaf'Jmlf ve birbirini 
tutmuı olan inıan lıütleleri ve 
toprak parçaları, bugiinlıü mil
liyet JevrinJe Je ayrı ayrı ilıi 
millet halinde birbirlerine sanl
mıya ve birbiTlerini müJalaa !l• 

miye tarilıen mecbur- ~ 
mahkumdurlar. 

Y•••n ı Muhittin Birgen 
(Yazısı (HergUn] sütunundadıi.) 

Berlinde Çekoslovakya 

aleyhine galeyan arttı 
Alman ajansına göre 300 Sovyet bombardıman tayyaresi Romanya 

arazisi üzerinden geçerek Çekoslovakya istikametinde uçtu 

Pragdan. bw g6rünilş (Yazısı ı ı inci aayfada) 
............................................................... 

Poyraz Ali 
Dünyanın en büyük amirah olan koca Barbaros'un 

yetiştirdiği emsalsiz bir kahramandır 

Onan alr.ıll«Ta hayret veren maceraları ve heyecan dolu hayatı, ta
rihin en heyecanlı ve meraklı ıaylalarını teıkil eder. 

• Yakmda ( Son Posta ) da okuyacaksmız . 1 lcınd, vazife görmeğe b~şlamışlardır. (Devamı 11 inci İailfada) ğan öuluııamamalttadır. Cenubi Fransa-
(Devamı 11 inci sayfada) (Devamı U ind n11fll44) \.__'lllıııı-------------~---------------



SG'N POSTA Nisan 27 

Her gün Resimli Makale: il En bügük hata.. K r -------------------
-, 

Sözün Kısası --
Celal Bayar 
Atinada 

Yazan; Muhittin Blrıen -
T ürkiye Başvekili Cela? Bayar, 

dostu ve kollegi doktor ArasJa 

birlikte bugün Atinaya varm11 bulunu -
yor1ar. Kendilerinin pek büyük bir ha -
raretle karşılanmlf olacak!arında hiç 
fiiphe yoktur. Bu nokta üzerinde edebi
yat yapmıya artık lüzum bile görmüyo
ruz. 

CeW Bayar, Ankaradan İslanbula gel
dikten sonra evveli Anadolu ajans•na, 
ondan sonra da Atina ajansının mümes5i
Jine birer beyanat verdi. Bunların birin
cisi, Türk efklnna Atinaya niçin ve ne 
gıbi hislerle gittiğini izah ediyor, ikincisi 
de Yunan milletine hitaben ayni şeyleri 
anlatan bir haber gönderiyordu. Siyasi 
nümayiflerin ve diplomasi dilinin ince -
lilderine vikıf olanlar, bu iki ajansa ve
rilmiş olan beyanatı dikkatle okuyacak 
-olurlarsa bunların sade bir nezaket ve 
dostluk edebiyatı değil, belki de bundan 
daha fazla, daha bqka bir ~y olduğunu 

Fransız imparatoru birinci Napolyon bir İngiliz gemisinde 
ebedi menfasına dofru liderken ufukta buharlı bir İngiliz 
vapuru ıördil: • 

- Benim en büyük hatam Vaterlo muharebesini kaybe
dişim değil, buhar kuvvetini icad eden adamın il1t teklifini 
bana yaptığı zaman gülüşüm, olmuştur, dedi. 

. -------- - -

KarşılaştıkJan teklifleri hiç dÜ§Ünmeden derhal reddeden
ler gururlarına fızla mağli\b olanlardır. Bu gibi adamlar 
daiına fırsat kaçırmaya mahktbndurlar. Hayatınızı kendi el
lerinden kaçıp başkalarının başına konan talih kuşunun ar
kasından telehhilf etmekle geçer, dinlemekten hiçbir zarar 
gelmediğini asla unutmayınız. 

~~ler ve içinde yeni yeni şeyler bulur- (._ __ ~ ___ ... ___ ~ ________________________________ )_, 
Ba beyanabn umumi havası gösıer;10r _ "' A R A S 1 N D A _ 

ki '!Urkiye Bqvekili, Atina ile Ankara
yı birbirine balbyan dostluktan ve hatıl 
ittifaktan bahsederken, kelimelerini, bel" 
iki memleket için her iki tarafın da mu
kaddes bir bal olarak tanımıya başladı
lı bir hidiae hakkında IÖZ &Öyliyen bir 
devlet adamı ihtimamı ile seçmiştir. Ar· 
tık, Tiirk - Yunan dostluğu. bundan bir 
hayli 1ene evvel, büyümesi, istikbalin 
thtJmamlı ellerine bırakılmış olan bir ye
ni dolan çocuk değil, muhtelif dünya hi· 
di&eleri içinde biiyümüş, gürbüzleşmiş ve 
iki tarafın da tızerinde titrediği bir deli
bnlıdır. CeW Bayar, bu dostluktan ve 
W memleket arasında ballanmış lttifa
m zikrederken yetipnlf bir çocufun kar
flSUlda her hanp bir ana veya bir baba
nın duyduğu duyguları gösteren mr dil 
'1ıJJanmıftır. Eminiz ki, ayni duygu, A· 
tinada da kendini gösterecek ve belki de, 
Wr ziyafet masasının etrafında karşıla • 
pn nutuklar, daha coşkun ve daha ha· 
nretli dillerle trad edilecektir. 

* Türkiye ile Yunanistan arasında iki 
memleketin m kuvvetli adamlarının el -
llrile bağlanan dostluk, filhakika, bugün 
•yU tecrübeden geçmiş bir tarihe ma
liktir. Bunun tekimülil üzerinde dur.mı
ra artık lüzum hissetmeyiz. Bizce, bu 
doısıluk, iki milletin dünkü ve bugünkü 
münasebetlerinin dünkü ve bugünkü te -
eellileri arasında değil, belki de Türk ve 
Yunan milletlerinin tarihinde, Anado -
11inun, Bizansın, Boğazların ve ana Yu
ban vatanının tarihlerinde aranmalıdır. 
Bu, belki tarihin felsefi bir görüşüdür; 
fakat, tarihin ilmi görünüşü de böyle ol
mak lazun gelir. 

Karahanın lıarısı 
Bir lıaza atlattı 

*-------------------------· HERGüN BiR FIKRA 
Venedlk 

Amerikalı bir seyyah Avrupacla u
zun bir seyahat yaptıktan sonr!l mem
leketine dönmil§tü. Memleketinde 
kendisine sordular: 

- Venediğe de gittiniz mi? 
- Gittim! 
- Şehri nasıl buldunuz? 

- Pek bir ıe11 demiyeceğim; ben 
gittiğim. zama.n. ıehri su bclamı§tı. Bir 
ay kaldım. Sula.r çekilmedi. Ben de 
daha /cızla. bekliyem.edim, döndüm. 

.._ ______________________ . 
Asri bir müneccimin 
Harb hakkında 
Tahmini 

Rahibe kılığında 
Eroin lıaçalı~ısı 

Geçen pazartesi günü Loncirada sırf Resmini gördüğünüz kadın bir ranlbe 
Sovyet Rusyanın en tanınnııc: bale yıl- teknik meseleleri müzakere etmek üzere d ~ild :ır ee,' ir. Rahibe kılıfına etrmlf bir 

dızlarından Smirnova, Moskovadaki Puş- İngiliz müneccimler cemiyeti bir içtima 
1 eroin kaçakçısıdır. Yirmi yqlarmda bu-

1tin bale.sinin ilk temsilinde raksetme • yapmıştı. Bütün müneccimlerin böy e bir 
elm · d · tif de .,,,.,.,. lunan bu kız, İakenderiyeye rahibe kılığı 

miştir. Dönen rivayetlere bakılacak 0 - araya g esın en ıs a ye t~n ga-
zetecller yakalarına yaplflp istikbal hak- ile çıkarken eteklerinin fazla flfldn ol-

lursa, dansöz son zamanlarda bir düpne 
neticesi, amudu fıkuilerinden birini kır

mıftır. Hastaneye kaldırılan dansöz, bir 
kaç ay rabedemiyecektir. 

Smimova, ıon zamanlarda Ankara se

firliğint yapmıı olan, aon muhakemede 
kurşuna dizilen Kara Hanın kansı idi. 

olsun, o imparatorluju yaşatmıya imkan 
yoktu. İfte Osmanlı imparatorluğu bu • 
nun için yıkılmıftır. 
İmparatorluklar yıkılır; fakat, millet

ler ve topraklar, arz, coğrafya, toprak 
üstünde yqıyan insanların jeopolitik 
vaziyetleri yıkılamaz. Tarihte, öküzün öl
mesi ortaklığın ayrılması demek değil -
dir. Tarih, Türk ve Yunan milletlerini 
yanyana yapmıya mecbur bırakan bir 
takım müşterek menfaatler ağının içinde 
sarmıştır. Çıkmak isteseler de çıkamaz
lar! 

kındaki tahminlerini .sormuşlardır. ması, Mısır polisinin dikkat naıarını çek
Genç müneccim doktor Rupert Tin - mi§. Yakalanıp ilzeri aranınca 5 kilo af -

tou en aşağı on bet sene geçmE'den Av • yon ve eroin çıkmıştır. 
rupada bir muharebe zuhur edemiyece
ğini söylemiştir. Doktorun fikrine göre 
güneı tutulması muharebe zuhuruna bir lngiltere silahlanma 
delil oluyormuş. 1914 de Avrupada gü • hızını artırıyor 
neş tutulduktan ilç ay sonra harb pat • 
lamıftır. 1945 senesinde de Avrupada ge- Bir İngiliz gazetesinin bildirdiğine 
ne güneı tutulacaktır. göre, İngiltere Müdafaa Nazın İnskip, 

Fakat bu defa güneş Aris yıldızlarile amele birliklerile, patronlara cgizli ve 
ittisal peyda edemiyeceğinden muhare- mahrem bir vesika:. göndermiştir. Bu 
be olmıyacakmıı. Aradan sekiz sene geç- mektubda, her iki tarafın da, İngiltere
tikten sonra ancak güneş ile Aris arasın- nin müdafaa plAnlannın başanlması 

da ittisal hAsı1 olacak ve bu arada ha - yolunda faaliyetlerinin arttırılması is -
zırlanma1tta bulunan muharebe de ni - terunektedir. 
hayet patlak verecekmiş.. u '-t bda ele bi llkl · .w.ea. u ayrıca, am r erı -

Holi'lJudun aşk meşesi 
yıldırımla lıarab · oldu 

le patronların hü.kUmetle azami mik • 
darda teşriki mesli ettikleri kaydedil· 
mekle beraber, İngilterenin harb mal

Hollywoodda büyfik bir felaket' ol - zemesini dışarıdan aramak mecburiye
muştur. Bütün Amerika filmlerinin aşk tinde bulunduğu da bildirilmektedir. 
maceralarında görülen büyük bir meşe Hava nezareti mdtehassıslanndan 

insanın mukadderatı 
Kuvvetlerin 
T eoazününe hatlıdır 

._ ______ •· Talu-

F ilan adamın herkes aleyhinde • 
dir. Onun bir yerde llkırduı geç

ti mi, her aiızdan bir filiyet, her kafa
dan bir itiraz, bir tenkid, bir l&nct çı• 

kar. 
- Aman! Bırakın §11 mendebur&ı! 
- Allahasen, o herüten bahsetme! 
- Acizin, uğursuzun biridir o! On pa· 

ralık kıymeti yoktur. 
- Hem ayni zamanda cahildir de .. İki 

sözü bir araya getirip de meramını ifade 
edemez!. 

Ve daha da bunun gibi bir alay müla -
haza .. 

Sanırsınız ki, bigayri hakkin işgal ey • 
lemekte bulunduğu mevkide, bu zatın bir 
kaç günlük dahi ömrü yoktur. 

Lakin bakarsınız tutunur. Bir yıl, beı 
yıl, on yıl.. Yerinden bile kımıldamaz. 
Söyliyenlere meydan okurcasına, kiis • 
tah bir istikrar arzeder. 

Ötede, diğer birisinin de herkes dostu, 
muhibbi, takdirkarı ve senakArıdır. 

- Şeker adam! 
- Mütevazi, halim, selim .. dost .. can • 

dan.. üstelikte okumuştur, ha?! 
- Mükemmel bir insandır, dolrusu! 
- Sapma kadar güvenilir. 
- Zavallı! İşittiğime göre, geçinmek 

hususunda da zahmet çekiyormuş. 
- Şuna bir şey yapalım .. Bir iyilik ede

lim! .. 
Derler. Onun mükemmel bir adam ol

dulunda, kendisine mutlaka b1r iyilik e
dilmesi lüzumunda, zaruret içerlalnde bu 
lunduğu hususunda ittifak.. Hayır, itti -
faktan ziyade: clcınai ümmet> vardır. 

LAk.in bu kara bahtlı fazilet sahibi sürü
nilr, durur. Bu kadar hayırhahlıla rağ • 
men kimsenin eli kendisine bir türlü U• , 
zanamaz. Sade lafı geçtikçe, ağızlardan 
birer kupkuru merhamet sayhası yükse· 
lir: 

-Vah, vah! 
Deyip, unuturlar. 

Bunun böyle olmasına akıl, m ermez. 
- Yahu! Seni herkes sever; bu kadar 

dostun var. Ne için bir gey olamıyorsun? 
Sualini irad edenlerle beraber, o za -

vallı bir boyun kırması, bir dudak bük • 
mesile kendinin de bu ige hayret ettiğini 
g6sterir. 

Lakin bu işte, bence şaşılacak hiç bir 
feY yoktur. Etraftaki kuvveUer hep müı
bet olunca neticenin menfi, gene ayni 
kuvvetler menfi olunca da neticenhı müs
bet olması bir fizik kanunudur. 
İnsan denilen mahlukun mukadderatı 

da, anlaşılıyor ki bu kanunun tesiri al -
tında kalıyor. 

Ve nihayet, kötünün yuvarlanması, iyi· 
nin yükselmesi için leh ve aleyhte bulu· 
nanların müsavi nisbette olmaları, bir • 
birlerile çarpışmalan, ve kötünün mazar· 
ratını izale, yahud ki faziletin hakkını 

ihkak değil de, sırf onlan filet ederek, 
kendi davalarını, kendi izzeti nefislerini, 
kendi galebelerini tatmin ve temin için 
uğraşmaları lizımdır. 

Ben bu hakikati anlamak için yarım a
aırlık bir ömür tükettim! 

İzah edelim: Türk ve Gı·ek milletleri
aiıı tarihi hayatlan birbirine karışmış ve 
tMınlann, yaşadıkları topraklar üzerinde 
müstakil bir hayat sahibi olabilmeleri 
için, birbirlerine dayanmak mecburiye -
llnde bulunmaları tarihçe •mukadder> 
Mr hidise olarak tesbit edilmiştir. Bu -
eun en reel bir jeopolitik görüş oldu -
IUJıu .zannediyoruz. cTürkler, Osmanlı 
imparatorluğunu, Bizans imparatorluğu -
ıDU kurtarmak için kurdular• demek, bel
*! paradoksal, yani garib bir şey gibi ge
lir. Hayır; Osmanlı imparatorluğunu ku
tan tarih sebebleri, Bizans imparatorlu -
tunun inkırazını icab eden tarih sebeble
ıbıbı aynidir. İki millet, Türk ve Yunan 
milletleri, bugün ifgal ettikleri topraklar 
Jzerinde yanyana yaşadılar ve yanya
Da yapmıya da mecbur idiler. Bunlardan 
WrinJn kurduğu siyasi camia, içinden bo
mlunca, a)'b! camiayı tekrar meydana 
•Urmek için Omıanlı imparatorluğunun 
meydana gelmesi icab etmişti. Bizans im
paratorluğu ile Osmanlı imparatorluğu 
aruında yalnız isim ve sülale ve ayni. za-

alacı bir yıldırımla harab olmuştur. mürekkeb bir hey'et, Nevyorka müte -
Bu meoe ağacının altında lıütün aşk veccihen hareket etmiştir. Bu hey'et --~!:::::::====~:._ __ 

sahneltri oynanır ve dalları altında da Amerikadaki tavvare fabrikalarını -
toprak parçalan, bugünkü milliyet dev- en uzun Amerikan buseleri f«!ati edilir- . "" .... 

Kısa ifade ettiğim bu hakikat, bence 
bir fantezi değildir; benim ilmi olduğu
nu zannettiğim bir fikirdir. Dün iki im
paratorluk içinde yanyana yap.mı§ ve 
birbirini tutmut olan iman kütleleri ve 

rbıde ayrı ayrı iki millet halinde birbir- dl. Ataç pek yaşlı idi. Nebatatçılar en zecek ve. bılhassa harb tayyareleri ya
lerine sanlmıya ve birbirlerini müdafaa q8'ı 1200 senelik oldutunda müttefik pan fabnkalarla meşgul olacaktır. 
etmefe tarihen mecbur ve mahlnlmdur - bulunuyorlardı. • • • .. 
lar. Ben bu hakikate çok kanfim. Yıldırım ağacın kökilllden gövdesine Mar/canının dopm gunu 

Bu defa Atinada im:ıaJanacak yeni mua- doğru ehemmiyetli bir kısmını tahrib Markoninin dolum g(lnü ltaıyada bir 
hede de işte bu mecburi gidişin yeni bir etmiftL Bilihare çıkan §iddetli rüzgar da bayram günü pbl tes'id edilecektir. Bu-
adımı olacaktır. bu aşk meşesini yere sererek imha etmiş- gün, önümüzdeki pazartesiye düpnekte-

Muhittin Birgen tJr. dir. 

IDBDda bunlar içinde hakim rolü oynıyan r;::-============================================ 
milliyet farkları vardı. Camia ayni camia ı ı İ t 
itdl; hattA hukuk!, iktısadi, siyasi ve içti- s T E R N A N, s T E R N A N M A ! 
..ı nizamlarile birlikte! 

* Bu tez, benim tarih bakımından pek 
bvvetli delillerle ve tarihi malzeme ile 
bqtan başa )urabilecejimi zannettiğim 
'I* tezdhf; fakat, teferrüatı üzerinde 
amuya burada imkln yok. o zamanlar 
•ıara·torluk devrinde olduğumuz için 

lf beyle yapıldı. Bolfuı ne mtlliym 
._.TlllCle ,.-cbJımız lçbJ, adı ne olursa 

lstanbulun terkos suyu ile alakadar olan bir zat bir İs -
tanbul gazetesine beyanat vermif. Söyledili sözler arasında 
bazı cümleler gözümüze çarptı: 

lendi, birçok yerlere daha geniş kuturda borular kondu. Su 
tazyik makineleri getirildi. Bu yilzden su mlkdan arth. 

Şimdi fe]ılr suyunun çıkmadılı aparbman katı 7oktur, 
demiş. 

-: Terkos firketi zamanında musluk açıldıjı zaman ıu
pek az akardı. Buna da Hbebi suyun her tarafa aevkedile
bilmesi için klfi ~ verilememesi idi. İdare belediyeye Bu s6z1erfn fik kısmı tamamen dolrudur, fakat son eilm
ıeçince prket zamanmdan kalma eski ve dar borular yeni- leyi a67lerken IÖyliyenJn lit1fe yapmak istememJt olduiuna: 

IST&R iNAN, iSTER l NAN il At 

Kuımpapcla 97 çocuk ıi1clirildi 
Kaaımpqa Çocuk Bllrpme Kurumu, ft, 

lll1ete pçel1 birkaç a:vlık kıla bir waman ol· 
dulu balde Çocuk BattUmda l'1 JObul 00" 
cula elblae, a:p.ttabı n Vol'&P dalıtımttır· 
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Gazetelerde \)~w.ot~~ 
Bu Sabahki b 1 {' / 

GördUğümUz Fikirler AL: E _,, __ E 
Mançuko hududunda Ruslarla !.~~:!:::;~;::;~:~~~:r~::.~~:::~·Ji:~ • Bir ıngiliz _ Fransız 

1 . d d 1 1 
ehemmiyeti hakkında soyledlğl sozlerı kay- k ... . ~ .le k ? 

J t t dederek: as en zttz, a l mı apon ar ŞI e e Çarpış 1 ar - ı.:Memleketimizdekl tarihi eserleri bize 

!:~~iekdev~~~~n~~~lt~ekb~!it~~tlrt~::e~;~ Yazan: Selim Ra(lp E~ 
- -- deni mecburiyetindeyiz. Çok geç kaldığımız M illetler Cemiyeti konseyi ma-

Ç inde şiddetli muharebeler oluyor, fena havalar ~~~z~~!n~a~aa~~;ı~~~~~~z~:::a:~~~ ~n: yısın dokuzunda toplamyor. 

lıarekaAtın ı·nkı·şa·"ına maAnı· olmaktadır madığını takdir etı~z .• demektedir. Nisanın 28 inde de Fransız başvekilile 'J ı ......,._ hariciye nazırı tayyare ile Londraya gidi-
Ta n - B. Felek Bugün köşesind.? t:Dnlka- yorlar. İki gün kalacak \'e dönecekler. 

\•ukluk» tabirini incelemektedir. Bugun tah- Bütün dünyanın malumu olduğu üzere 
tir manasında kullanılan bu tablrin haki • 

Londra 26 (Hususi) - Sovyet - Man -
~uko hududunda bugün bazı had;seler ce
r eyan etmiştir. 

Yihsien'e takviye kıtaatı gondennek te 
büyük müşkülat çeken Japonlar asıl he
deflerinin L inyi olduğu intibamı vererek 
Çin kuvayi külliyesini burada t utmak ve 
Yihsien'i zayıf bulundurtarak muhasara 
ile zaptetmek istiyorlardı. Bu manevra • 
nın farkına varan Çin ordusu kuman -
danlığı dün Linyi'nin tahliyesini emret • 
miştir. 

harebe bütün şiddetile devam ediyor. 
K uvvetlerimiz mevzile rini muhafaza e -
diyorlar. 

İki defa Mançuko hududunu aşmak te
febbtisünde bu1unan Sovyet askerleri Ja
ponlar tarafından geri püskürtülmüştür. 

Hadisenin mahiyeti anlaşılmamış ol -
tnakla beraber iki taraf arasında cere -
Yan eden çarpışmaların havli şiddetli ol
duğu bildırilmektedir. 

Çinde askeri \'azil <.:t 

lfankov 26 (Çin tebliği): 

Se\'külceyş mülahazalarile Çın kıtaa
tı Lınyi'yi tahliye etmiştir. Filhakika 

Şimdi yeni hat Linyi şehrinin beş ki -
lometre cenubundan geçmektedir. Çin 
taarıuzunu püskürtmek için takviye kı
t~atı gönderilmektedir. 
Düşman Yihsien - Taoşvank mıntaka • 

sında şiddetli bir taarruza geçmiştir. Mu-

Tsınpunun cenubunda Tingyuvana kar
şı hareketlerine devam eden kıtaatımız 

Kaoşantsin şchrile Sannehrin şimalinde 
Şiyuan sehrini geri almıştır. 

Şanghay 26 (A.A.) - Havaların fe
na olması askeri hareketleri müşkülA -
ta uğratmakfa beraber Japon kuvvet • 

leri Hoşicn mıntakasında ileri yürü -
yüşlerine devam ediyorlar. Şimdiye ka 

dar mezkur mıntakada ancak pek hafif 
bir mukavemet görmüşlerdir. 

Bursa - İnegöl yolunda 
bir kamyon devrildi 

Adliyede 
Maaşlar 
Artırılacak 

On beş yolcu muhtelif yerlerinden yaralandı, beş kişi 
hastaneye kaldırıldı, yalnız iki kişinin yaralan ağırcadır 

Ankara 26 (Hususi) - Adliye kad
rolaı ında bazı değişiklikler yapılması· 
na dair hükümet Meclise bir kanun ıa
yihası vermiştir. Bu layiha kadrolarda
ki maaşların tezyidini istihdaf etmek
tedir. Merkezde Umum Müdiirlerin a -
sıl maaşları 100 liraya çıkartılmakta, 
hukkam sınıfı için de esaslı zamlar tek 
lif edilmektedir. 

Bursa 26 (Telefonla) - Bugün çok f e
t i bir netice vermesi muhtemel iken ol -
dukc·a hafif atlatılan bir kamyon kazası 
olrnuştur. Bursadan on beş yolcu ile İne
goı ıstikametine hareket eden şoför Ncc
detin ıdaresindeki 96 numaralı ve Sülün 
adındcı.ki kamyon Ilıcak boğazından ge
ç rkC'n ansızın vukua gelen bir arıza yü
zunden iki metre derinlıkteki hendeğe 
YU\arlanmıştır. Şoforle muavinden baş
ka butiın yolcular muhtelif yerlerinden 
~·aı lunmışlardır. 

Yaralıların beşi memleket hastanesine 
kaldırılmışlardır. Bunlardan kolu kırı -
lan emekli Mehmedle, başından ve göğ
sünden yaralı bahçıvan Osman Kıbrıslı

nın yaraları ağır sayılmaktadır. 
Terzi Raci, yapıcı kalfası Ramazan 

Tümer, kasab Mchmcclin yaraları hafiftir. 
Yaralıların hiç birisinde ölüm tehlikesi 
yoktur. Şoför ayni zamanda kamyonun 
da sahibidir. Kazanın elde olnnyan bir a
rıza yüzünden vukua geldiği anlaşılmak

tadır. 

• 

iki hayırsever 
Karı koca 

Edenin yenı bir nutku 
İzmir memleket hastane
sine 3 ev teberrü edildi 
İzmir 28 (Hususi) - Çiftçi Ahmed ve 

eşi Azize ölüm'terinden sonıa intikali ya
pılmak şartile sahibi oldukları üç evi 
memleket hastanesine teberrü etmişlerdi. 
Bu insaniyctperver karı koca öldiıkle -
rinden evlerin intikal muamelelerinin ya
pılmasına başlanmıştır. 

"Büyük harbdenberi henüz 20 sene geçmiş olmasına 
rağmen tekrar harb medhiyesini işitiyoruz" 

Londra 26 (Hususi) - Bu gece, St. besti sayesinde temin edilebilir. Büyük 
Oeı)l· e Cemiyetinin toplantısında bir harbden beri henüz yirmi sene geçmiş 
~utu~ söylıyen eski hariciye nazırı E - olmasına rağmen, dünyanın her tara -
en, Ingiltercnin kökleşmiş an'anele - fında tekı ar harbin methiyesini işiti -

tinden bahsettikten sonra, demiştir ki: 

Vilnyet bu iki hayırperver namına 

tunçtan bir kitabe yaptmlmasına ve ki -
tabenin Kültürparka talil~ edilmesine 
karar vermiştir. Bu iki hayırperverin ço· 
cukları yoktu. b - İngiltere, bütün milletlerin ser -

est 'e hür yaşamasını ister. Çünkü 
r~Inıl tam bir hürriyet içinde yaşayan 
ttıı le ler teşriki mesai edebilirler. 
...... Daimi sulh, ancak mutlak bir ser -

yoruz. 

Her türlü çarelere başvuran Otokrat 
devletlere karşı İngiliz demokrasisini 

müdafaa etmek için tek bir yol vardır: 

Milli birlik yolu! 

Bigadiç cinayeti 

İspanyada tayyare! Arnavudlukta 
düğün şenlikleri 

Balıkesir müddeiumumisi 
iki suçlunun 

idamını taleb etti hücumları 
ta Barselon 26 (A.A.) - Fıankistlerin 
~ J l areleri, bu sabah saat 5 e doğru 
c1:r::1elon üzerinde uçmak tesebbüsün -
d bulunmuştur. Tayyare dafii toplar 

0~rh<ıl faaliyete geçmiş ve pek şiddetli 
an ateşi 1 O dakika devam etmiştir. 

l t ~rnba infilakları işitilmemıştir. Sa
ı):~ de sükun avdet etmiştir. 

Ya 
1 
ıge~ taraftan gece yarısına doğru 

._:;__hır tehlike işareti verilmiştir. 

Tiran 26 (A.A.) - Dün akşam Tiranda 
şenlikler yapılmış, atılan h avu fişeklerini 

ve fener alayını seyretmek üzere hıılk 

sokaklara dökülmüştür. 

Balıkesir 26 (Hususi) - Bigadiç ci
nayeti faillerinin muhakemelerine bu· 
gün. de Ağırcezada devam edilmiştir. 

Müddeiwnumi Necmeddin Yeşil, ka • 
tilden :suçlu Cellad oğlu Kasım ile K a
ra Mustafanm idamlarını, Cellad Ha -

Sarayda tertib edilen bir suvareye kor- ın, anası Ayşe, kardeş leri Mümin ve 
diplomatik ile dün Tirana gelen ecne - Zehıanın da beraetlerini ;stedi. 
bilerden bir çok yüksek zevat davet edil- Muhakeme, müdafaa için, başka bir 
miş ve kraliçe J erald in k ral ve K ont Cia- güne bırakılmıştır. ------
no ile dansetmişlerdir. 

[ Makineye verilirken 1 
Hindistanda bir kongrede 
hazır bulunanlara polis 

ateş etti 
Bangalor 26 (A.A.) - cHin distan>: 

Romanya kabinesi istifa etti 
Kolar mıntaka:sında Vidurasvatam 

kasabasında cKongrecilerin• bir top • 
lantısında hazır bulunan oıı bin kişi -
den mürekkeb bir halk üzerine polis lıukı 

ta ira ş 27 <Hususi) Romanya kabinesi 
ile e tnlştır. Kral istifayı kabul etmiştir. 

)enı nur muhafızlar te!lkllatının tahkıkatı 
bıuhar !halara girmiş bulunmaktadır. Demir 
\'e Ja lann hukümeti devirmek için mllis 

ndarma teşkilatı yuptığl anlnşı l mıştır. 
Anıerika ihtiyat ordn~uııu 

\r kuvvetlendiriyor 
b a lııgto 
C\llıYeJt 11 27 <A.A.l - Reısicumhur B. 
~nu t Yeniden muntazam ıhtı)a • ordu
'»ılif esıs eden seferber edilebilir talim gor
cl\lla. askerler mllc:darınca 75 bin klşı 
' I llı\veaını ta\1mmlın eyliyen kanunu 

aın14tır. 

•1o d Brezilya vatandaşlığı 
e Janeyro 27 (A A.) - Fedeı·a! cum-

hurreislnln imza ettiği yeni bir emirnameye tarafından açılan ı:ıteş neticesinde 32 
gore, babası yabancı dahi olsa Brezilyada kic:inın ölmüs \ e 48 kisınin ağır suret-
doğan her kimse, babasının yabancı bir hü- Y ~ ~ ~ .. 

met hizmetinde çalışması şart.He Brezilya te yaralanmış oldugu sovlenmekte -
hultümetlnln emri 11e yabancı memleketlel'de ı dir. 
bulunln Brezilyalı ana, babadan dohn ço- Ahali hüküme_t tarafın~an . kongre 
cuklar Brezilya vatandaşı telakki edilmek - bayrağı çekılmcsı memn uıyetınc kar -
tedlr. :;il koymak için toplanmış \'e dağılmak-

Alman münakala t naı.m teftiş tan iıntına etmişti. - ------seyahatinden döndi.i 
- · Divanı Muhasebat kararları Viyana 27 ( A. A. > Almanya nıi.ı 

nakali.t nazırı B. Milller, Tunayı Macar hu
duduna kadar gezdikten sonra tertlş seya -
batini bitirmiştir. B. Dormp Müllcr Macar 
hududundan Vlyanaya otomobille dönecek
tir. 

Ankara 26 (Hususi) - Di\'anı Mu
hasebat hey'eti umumiyesi kararları • 
nın b ir broştir halinde toplanması ka· 
rarla~mıştır. 

katte, efendisini kızdığı zamanlar teskin e- Fransız nazırlarının Londra seyahati, in· 
den ve ona hakikati mül~ylm bir şekUde tıah giliz kabinesinin daveti üzerine yapıl· 
eden zarif, nüktedan ve zeki adamlar m!'ma- ı maktadır. Bu vesileden istifade eder •k 
sına geldiğini söylüyor. Hlılfl da ınevcud İngiliz hükumeti ingıliz • İtalyan ani.;;. 
olan modern dalkavukların pekkla müsbet ' . · 
işler yapmakta olduklarını ilbe ediyor. ması hakkında Fransız dostlarına ızahat 

verecek, mavısın ilk haftası sonunda top-- . 
Kurun - Asım Us bugünkü başmakale- !anacak olan Milletler Cemıyeti konse-

.sinde, Atlnada Yunnnıstnnla aramızda lm-ı yinde de iki mC'mleketın takıb edecekle-
zalanacak olan paktı zikrederken, Bulgarls- . .. 
tanın Balkan antantına karşı hala menfi I rı muhakkak savılan mustC'rek hattı ha-
şekllde tezahur eden hattı hareketını esene reketin esas hatları tesbit olunacaktır. 
karşılayor. Ve Bulgaristanın ergeç bu hattı Maamafıh Cernıyeti Akvam mchafılin
hareketıni dej;lştlrece~lnl umarak hiç ol -
mazsa şlındlllk Şark tütiınlerl ıçln Yun:ınls
tanla aramızda mevcud olan anlaşmıya gir
mesini tavsiye ediyor. Ve bunun kendlslne 
buyük maddi menfanllar teml::ı edeceğini 
ilfl\•e ediyor. 
--·······-··· .. ········································---
Fransız - İtalyan 

müzakereleri 
Paris 26 (A.A.) - Bu sabah Parise ge

len Fransanın Roma maslahatgüzarı Blon 
del hariciye nezaretine giderek Bone ta -
rafından kabul edilmiştir. Blondel, bu su
retle nazıra Romadan gönderdiği malQ
matı şüahen tamamlamıştır. 

Fransa hükumeti tarafından teklü edi
len müzakere programının bazı noktala
rında çıkan müşkülfıtın müzakerelerin 
takib ettiği müsaid cereyaru tehlikeye 
düşürecek mahiyette olmadığı hakkında 
iyi haber alan mahfcllcrde hasıl olan ka
naat teeyyüd etmektedir. Bu müzakere -
lere Tiranda kral Zogonun izdivacında 

hazır bulunan Kont Cianor.un Romaya 
avdetini müteakib devam edilecektir. 

Yeni müşkulat 

Paris 26 Fransız - İtalyan m :ızakere-
lerl h::ıkkında Flgnro diyor ki: 

Bıdnyetıerde Fransa Ue İtalya arasındaki 
muııasebatın mektub teatlslle te.:;blt cdllece
~i ve bu mektub meUnlerlnln de önumüzde
kl hafta tcsblt edileceği zannediliyor. Hal -
bukl İtalyanların şimdi bu llk safhayı umu
mi ve oldukça da müphem bir htisnilniyet 
deklarasyonuna istlnad ettirmek istedikleri 
söyleıılyor. Bu suretle şumulü tahdid edlle -
cek olan iptidai bir anlaşma Fransanın res
mi diplomatik munaseb:ıtın tekrar tesisi 1 -
çln ileri sÜl'dilğü şartlara kat'iyen uygun 
düşmediğinden blr büyük elçlnlıı tayini blz
zarure teahhüre uğrayacaktır. 

Bir batında 
Dört çocuk 
f zmir 26 (Hususi) - Bostanlı köyünde 

Gülbahar isminde bir kadın, memleket 
hastanesinde, bir batında <lört çocuk do
ğurmuştur. Çocukların biri ölüdür. Di -
ğer ikisi kız. biri erkektir. Üç yavrunun 
sıhhatleri iyidir. 

Sabahtan Sabaha 

den etrafa sızan haberlere göre, bu 7Jya· 
retin bir diğer ameli neticesi de, iki mem
leket askeri kuvvetlerinin icabında teş-

riki mesai edebilmelerini temin edebile
cek bir plan kurulması olacaktır. İngi
liz - Fransız kara kuvvetlerinin lüzumu 
halinde bir Fransız generalinın kuman-

dası altına girmeleri, iki taraf donanma
larının bir İngiliz amiralinin emri altına 
verilmesi, ayrıca iki memleket harb mal-

zeme ve istihsalatının müşterek surette 
taksim ve tevzii, bu mülakatın başlıca 

müzakere mevzularından birini teşkil ev

liyeca1ctir. Hava kuvvetlerine gelince; 
umumiyetle kara kuvvetlerile sıkı mü· 
nasebetleri olmalarından ötürü, bunlar 

da kara kuvvetlerine kumanda edecek 
zatın emir ve idaresi altına sokulacaktır. 

İşte, bir. müddcttenberi ortada dever.ın 
eden şayianın şekli budur. Halbuki İn
gilterenin, zaruret icabı olmadıkça askeri 

bir ittifaka yanaşmak itiyadında olma
dığı malum bulunduğu için, bu haberle-

ri, Londra seyahati arifesinde vaziy U 
iskandil etmeye matuf birer teerübe ba

lonu telfıkki etmek ) anlış bir şey olmaz. 
Fakat bunda hakikat olabilecek kısım 

şudur ki İngilteı enin Fran:.aya karşı 
mevcud bazı taahhudlerinin icabında 

yerine getirilebilmelerinin hangi ah\ al 
ve şerait altında yapılabilcceğıni kontrol 
etmek hevesi alakadarlarda uyanmış bu

lunabilir. Çünkü tecavüze uğramış bu
lunması şartile İngilterenin Fransa ile 

yardım etmek vadinde bulunduğu gı?Ji 

bir şey değildir. Demek oluyor ki kat'i 
bir askeri ittifak ile şartlı bir yardım 

vadi arasında büyük fark vardır. 

Bu sebeblerden ötürüdür ki Avrupanııı 
diğer aksamını bu şayialar karşısında 

nisbeten sakin ve endişesiz görmekteyi7 • 
Yoksa, tedafüi ve tecavüzi bir İngiliz -

Fransız ittifakı, Avrupada bugünden ya

rına bir hercümerce sebeb olabilir. Onun 
için yepyeni bir İngiliz - Fransız ittifa
kını, hele şayi olan şcklile, şimdilik mev
zuu bahsolmaktan uzak saymak isabetli 

bir mütalea olur. - Selim Ragıp Emeç 

Yasak fırtınaları 
Belediye yasaklarının kuvvetlı bir itiyad haline gelmesi için bu yasakları 

mutlak surette devam et tirmek prt olduğunu bu sütunda sık sık yazdım • 
Bunun da ilk şartı belediye zabıta kadrosunu teşkil eden memurların mu
rakabe vazifelerini yeni emirler beklemeden yapmaları olduğunu söyledım 
Bu kadar basit bir takib işirıJn neden ihmal edildiğini anlamıyorum. 

Sokakta açıkta yiyecek maddeleri satmak yasaktı . Bir zamanlar sıkı emir
ler verilmişti. Bu yasak kağıd üzerinde vardır. Fakat sokaklarda mevcud de-. 
ğildir. Köşe başlarında seyyar esnafın birikmesi yasaktı. Bu yasak bugtiq 
köşe başlarında mevcud değlldir. Arkada yük taşımak yasaktı. Bugiın en ka· 
! abalık yerlerde bu yasağın hükmü kalmamıştır. 

Dün bir gazeteci arkadaşla. köprlidcn geçerkc·n öni.ınılizde arka ında yukle 
giden bir adam gördük: Arkadaşım: 

- Şimdi ilk göreceğimiz polis bu adama ihtar yapacak! dedi. 

Yürüdük. kalabalık arasında bir kocaman yüklü adam daha belirdı. İki yuk· 
lü endişesiz. rahat adımlarla önümüz sıra gidiyorlardı. Eminönü meydanına 

yaklaşırken köprü üzerinde vazife gördüğü anlaşılan miğferli bir memurla 
karşılaştılar. Fakat hayret, memur bakmadı bile. Arkadaşım şaşır h. 

- Tuhaf şey. dedi. 

Köprüyü karaya bağlıyan noktaya gelmiştik. Burada iki miğferli memur 
duruyordu. İki kocaman yüklü adam bunların da öniinden rahat rahat geçip 
meydanın kalabalığına karıştılar. 

Bu yasaklar mevsimlerin kırlangıç, filizkıran, çiçek fırtınaları gibi bir iki 
gün devam ettikçe şehir hayatında beklediğimiz selameti bulmamıza iınkift 
yoktur. Btimaft Cchicl ı 



.~...:::~~~~--~~~..:·9.ifi~ B_ugün Si!ivride reni 
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bir 

M u z e 1 e r 1 d a r e s 1 K 1 r k ç e ş m e T urızm •ş!erıne yol~~~~=·· 1:.;ı:kl~::::;nr.:":.:~~ 
e h e m m 1 Y et serin temell atılacaktır. Bu dispanser, Lon -

k ' I i • i t ı dra asfalt yollle gelecek turistlerin de isti -suyunun esı memes "' s yor veriliyor ~~:~:ar:..::-1n·:i~n1:'~t11":::''.; 
Maarif Vekaleti kanalı ile Dahiliye Vekaletine müra
caat edildi ve Kırkçeşme suyunun tasfiyesi istenildi 
Kırkçeşrne sularının içilmesinde ve ı Sinanın bu eseri de Selimiyesi, Sü

kullanılmasında sıhhi mahzur görül - leymaniyesi ve daha bir sürü eseri ka
mijş, geçen yıl şehirde halka maksus dar belki onlardan üstün bir şaheser -
çeşmelerden Kırkçeşme suyu kesilmiş, dir. Eğer şehirde kırkçeşme akıtılmaz
sadece camilerdeki ve fabrikalardaki sa hem Sinanın kırk tane çeşmesi, hem 
kırkçeşme sularına dokunulmamıştı. de bu çeşmelere su getiren, şaheser su 
Bu yıl buralardan da kırkçeşme suyu- tesisatı bozulacak, mahvolacak ve or -
nun kesilmesi mukarrerdi. Fakat Ev - tadan kalkacaktır. 4 asır şehre su ve -
kaf buna itiraz etmiş, Dahiliye Vek:ı - ren ve koca şehrin bütün su ihtiyacını 
leti de Belediyeye kespen kırkçeşme kaişılayan muazzam tesisatın ortadan 
suyu yerine Evkafa bedava şehi~ suyu kalkması ise tarih bakımından zararlı 
verilmesini emretmişti. Bir taraftan görülmektedir. 
belediye camilere su tesisatı yapıp kırk İşte Eski eserleri koruma Cemiyeti 
çeşme sularını kesmeğ~ hazırlanırken Kırkçeşme suyu ile bu bakımdan alıi
diğer taraftan da eski eserleri koruma kadar olmakta ve sular kanunu muci -
cemiyeti faaliyete geçmiş, kırkçe.şme bince belediyenin bu suyu tasfiye et -
sularının kesilmemesi için teşebbüslere 1!1eğe mecbur olduğunu ileri sürerek: 

girişmiştir. Eski eserleri koruma ce - - Kırkçeşme suyu kullanmaya ve i
miyetinin kırkçeşme suyu ile aliikası çilmeye salih bir hale getirilmelidir. 
şu bakımdandır: Bu belediyenin vazifesidir. Kesilmesi 

Büyük ve dahi Türk mimarı Simm, doğru değildir ve hatalıdır, demekte -

mimar olduğu kadar eşsiz .bir su mü - dir. 
hendisi idi. Kırkçeşrne suyunu da da- Eski eserleri koruma Cemiyetinin 
ha dört asır evvel bugünkü fenni şart- bu mütaleası üzerine Müzeler Umum 
ları, bugünkü terfi şeraıti Il'evcud Müdürlüğü Maarif Vekaleti kanalı ile 
olmamasına rağmen şehre o akıtmış, Dahiliye Vekaletine müracaatta bu -
gayet üstadane tesisat ile bu suyu şeh- lunmuş, ve bu temenniyi tekrar et -

rin en mürtefi noktasına kadar terfie miştir. 
muvaffak olmuştur. Sinan yalnız şehre Kırkçeşme suları tesisatının plcinla
su akıtmakla kalmamış. bir taraftan n Müzeler idaresinde mcvcuddur. E -
su yollarını yaparken diğer taraftan da ğer Dahiliye Vekaleti suyun tasfiye -
şehrin en münasib yerlerinde 40 tane sine karar verirse Mimar Sinanın dört 
çeşme yapmış ve şehre suyu getirir ge- asırdanberi biraz bozulmuş olan tesisa
tirmez bu çeşmelere isale etmiştir. Bu- tının ıslahı için bu planlardan istifade 
nun için de suya kırkçeşme suyu arlı edilecektir. Şimdiki halde Dahiljye Vc-
verilmiştir. kaletinin karan beklenmektedir. 

Müteferrik: 
(abnmıllara komisyoncu muamelesi 

\ 
yapılmıyacak 

Halde iş gören kabzımalların komisyon
cular gibi kazanç vergisine tabi ıutulmamala 
n hakkında Maliye VeklıleUnce verilen ka
rar üzerine Mallye şubeleri tedkikler yap -
maktadırlar. Defterdarlık, Ticaret Odasına 
müracaat ederek meyva ve sebze hallnde ça 
lışan kabzımallann ne sattıklarını ve ne i§ 

gördiıklertnl .sormuştur. 

Ticaret Odası bu husustaki tedkiklerini 
Defterdarlığa blldlrmııtır. Cevabda halde ça 
Jışan kabzımallann yüzde doksan yedisinin 
yq meyva ve sebze ve yüzde üçünun kuru 
meyva ve sebze aatışlarlle uğraştıkları ya -
zılıdır. 

Deniz işleri : 

Bostancı ve f enerbahçe 
mendirekleri inşaab bitiyor 

Bir müddettenberl Bostancı ve Fencrbah
çede yapılmakta olan mendireklerin inşaatı 
bitmek üzeredir. 

Ht'r Ud mendirek mayıs sonlarına doğru 
tamamlanacak ve bütün deniz müessese mü 
dürlerlnln hazır bulunaca~ı blr törenle açı
lacaktır. 

T rakya istatistik mlldürü 
Ankaraya gitti 

. Bir haftadır •ehrlmlzde bulunan Trakya 
Istatlstik Bürosu Miidürü Nazım BalJı:uv An
karaya gttmlştlr. Nazım Ankarada Istatls -
tık Müdürü ile tema.s ederek Trakyanın is
tatistik işleri etrafında fzahat verecektir. ................................................................ 

Komisyoncular birliği kongresi 

Ha ydarpaşa - Pendik 
banliyösü lzmit ve 

Sapan-caya kadar uzablıyor 

Temel atma merasiminde hazır b.ılun -
mak iızere Vali Muhittin Üstündağ, belediye 
reıs muavini Rauf ve İstanbtil nııfia müdürü 
bu sabah otomobille Slllvrtye hareket etmiş
lerdir. Vali, Slllvrl dahillnde bazı teftişler 
ae yapacaktır. 

Marmara mıntakası turist mıntak:ısı Sllıvrlde inşa edilen ilk mekteb önünde 
olacağından hükfunet bu deniz<? civar o- bir park yapılacak, buraya blr Atatürk büs-
1an kasabaların imarı, ve yolların ıslahı tü konacaktır. Mektebin cephesine, muvafık 
için bir kanun projesi vücude getirmiştir. blr yere de, Atatürk'ün gençliğe hitabesi, 
Yakında Meclise sevkedilecck olan bu müzeyyen btr levha halinde asılacaktır. 

Bundan başka, Sillvr1n1n Bektrll, Sinekli, 
kanun projesinde her şeyden evvel yol Sayalar, Bekcller, Küçük:kılıclı köylerinde de 
inşaatmn büyük ehemmiyet verilmiştir. koy büdcelcri ve vl1Ayet1n yardtmlle mücer

Bu arada Sapanca gölünde seyyahlar red dershanell beş mekteb yapılmaktndır. 
için bazı yeni tesisat vücuda getirilecek- Bu mekteblerln dershaneleri köy ıçttma sa-

t
. lonu olarak da kullanılacak, köy 1nt1habla -
ır. d nn a ve köy derneltlerlnde, kalkınma kon- Top kapı - Silivri yolunda tamir cd · ıeıı 
Pendik ile Haydarpaşa arasındaki ban- t nsı da b era arın u salonlardan istifade edile - çe§melerdcn biri 

liyö hattı İzmite kadar uzatılacaktır. Na- cektlr. Bu mekteblerln salonlarından baş -
fia Vekfiletinde bu hususta hazırlıklar kıı, iki oda ve bir mutfaktan ibaret blr de 
yapılmaktadır. Haydarpaşadan İzmit ban öğretmen lkametgft.hlan bulunacaktır. 

ve bakımı da temin edilmiş olacaktır. 

llyösü çüt hat olacaktır. Böylece lzmitc Silivrlnln Çayırdere köyünde de, köyce, 
lkl dershanell yeni btr mek:teb binuı yapıl

Topkapı De Çorlu - Silivri arasında, Lon· 
dra asfalt yolu üzerinde, vilayet hududu • 
nun nihayet bulduğu yere kadar m':!vcucl. 
fakat bakımsız, harab ve suları kesilmiş oıan 
on çeşme tamir edilmiş, su olmıya•ıbrına 
yeniden su isale olunmuştur. Bundan son • 
ra da, bu çeşmelerin etrafı teşclr edilerek, 
yaya ve tptldal vasıtayla gidip gelen yolcu· 
lar lçln yazın sıcnk günlerinde dlnlenıımelC 
üzere bir vaha hallne getirilmiştir. Bu çeş • 
meler, Küçükçekmece yolunda Uzun}·öprü, 
Telsiz, Saadetdere, Trakatya, Kenıalbey, Mi
mar Sinan, Slllvrl ile Çorlu arasında Knıa
all, gene o clvarda Bosnaçlftllği, Muı:ıdçeş· 
me ve Çoban çeşmeleridlr. 

ve Sapanca gölüne kadar tatil günlerin- mak üzeredir. 
de gidip gelmek kabil olacaktır. Sillvrlde 300 küsur metrelik bir rıhtım ya 

Avrupada olduğu gibi bizde de hafta pılmış, nhtım boyuna 300 ağaç dikllmek su
tatili gezintileri ihdas edilecektir. Cu - retile de ağaçlandırılmıştır. 
martcsi günleri buralara gidilecek ve Gene VllAyetın mülhakata verdi~ ehem-

miyet cümlesinden olmak üzere, Slllvrlde, 
pazar akşamları dönülecektir. Bu husus- vllfıyetce, bir bob deposu tesisi temin olun
ta lazım gelen tertibat alınacaktır. muştur. KöyUller tarafından yet.1şt1rllen 

Hariçten gelecek seyyahlar Bursa ve genç yaşda, yerli, Plevne clnsl boz ırk bo
Yalovaya da götürülecektir. Bu husustu ğalar buraya alınacak, fenni şekilde bir se
İstanbul belediyesi turizm şubesi mü _ ne bakılıp beslendikten sonra köylüye iade 

edilecektir. Bu suretle, boğa cinslerinin ıslah 
dürlüğü muntazam bir program hazırla-
mış ve tatbikata başlanmıştır. Turizm 
müdürü seyyahlarla beraber Bursa ve Ya 
Jova seyahatlerine iştirak edecek, sey -
yahlara menfi propaganda yapılmasına 
mani olacaktır. izmite kadar çift hat ya -
pılınca seyyahların İzmiti ve Sapanca gö
lünü gidip görmeleri kabil olacaktır. Sey
yahlara tarihi iıbidelerirnizden başka eğ
lence yerleri de gösterilecek, eğlPnceleri 
temin edilecektir. 

Edirnede iki 
kitabe bulundu 

Bunlardan biri Merzifonlu 
Kara Mustafa paşaya aiddir 

Trakya Umumi Müfettlşllğlnln 1 rakyada 
yaptırmakta oldu~ tarlhl araştırmalar es
nasında Edlrnede. Viyana kapılarına kadar 
dayanan Merzltonlu Kara Mustafa Paşa ve 
onunla berııber sefere iştirak et.mlş, oliı -
mUnden dört saat sonra ölmüş Melek İbra
him Paşaya aid birer kitabe bulunmuştur. 

Bu zamana kadar Merzifonlunun kltabe
.slnln İstanbulda bulunduğa lddla edilmek
te !dl. Trakya Umumi MtitettişUği kitabe -
lerin resimlerini aldırmış ve Türk Tarih Ku
rumuna bu hususta malflmat vernılştlr. 

Her 1ki kitabeyi Umumı :Müfcttışllk mu -
haraza edecektlr. 

Poliste: 
Kanlı bir kan k oca kavgası 

Dün Kurtulaşta Cezalrll apartımanının 

alt katında kanlı bir karı koca Jtavgası ol -
mu§tur. Vak'anın tafsll~tı şudur: 

Cezalrll apıırtımanının küçük bir daire -
sinde oturan otobüs bllctclsl izzet oğlu Liıt
fü De kansı Müzeyyen arasında ötedenber1 
geçlmalzllk varmış. Bunun sebel de Lfıtfü -
nün karısını çok sevmekte ve sevdiği tadar 
da kıskanmakta olması imiş. 

LQtfü bu kıskançlık salkaslle karısını pek 
sıkmakta, onun her hal ve harekfitını şld -
detll bir kontrol ve tarassud altındn bulun
durmaktadır. 

Dün, kan koca yemek yemektelerken sof 
ra başında kavgaya başlamışlardır. Blr ara
lık pek ziyade hiddetlenip iradesine hAkim 
olamıyacak blr vaziyete gelen Lütfü elinde
ki yemek çatalını kaldırmış, Müzeyyenin kal 
çasına saplamıştır. Fakat çok sevdiği knrı -
sının kalçasından kan fJ§kırdığını görünce 
de teessür ve nedametinden bir çılgırta dön-

Eminönü Halkevtnden: 
Perşembe günü saat (17,30). da. Evimizin 

Cağa!oğlundati Merkez salonundl\ Ordinar
yüs profesör HAm1d Nafiz Pıımlr tarafından 
(İstanbul Boğazının teşekkülü .:.ureti) mev
zulu bir konferans verilecektir. Davetiye 
yoktuı. Herkea geleblllr. 

lkbsad Mfisteşan Ankaraya gitti 
Şehrimizde btilunmakta olan İktısad Ve

kl\.Ietı Deniz ve Huva Müsteşarı S.ıdulluh 
Güney dün ö~le trenlle Anknraya ıııtmlştır. 

Gümrük kimyahaneainde 
bir aylık faaliyet 

Son bir a7 içinde İstanbul gllmrüklerl 
Başmiıdıirlüğiinün kimyahanesiııde 1956 mu 
amele, 4586 t.ahlll yapılmıştır. 

iki tramvay kazuı 
Vatman Caferln idaresindeki 93 numara

lı tramvay arabası Ergenekon caddesinden 
geçerken sürücü Osman tarafından idare e
dilen yük arabasına çarparak kmn~tır. Nü
fusca zayiat olmamıştır. * Beyazıddan geçmekte olan 859 numa
ralı Topkapı - Sirkeci tramvayına allamak 
isteyen 11 yaşında Cihad düşerek baca~ın -
dan raralanmı.ş, Cerrabpqa lıaatanealnde 

tedavi altına alınmıştır. 

23 Nisanda yedek sübııy okulundan mezun 
olan sübaylar çalışacakları yerlere sevkedll· 
mektcdlrler. Dün Ege vapurile Karadenizftı 
muhteıır mıntakalarına 150 sübay gıtmlştır. 

Ege vapuru llmnndan ayrılırken genç sü
baylar hep bir ağızdan §arkı söylemişler ve 
rıhtımda toplanan yüzlerce halkın alkışlnrı 

arasında uğurlanmışlardır. 

N I K AH 
Kastamonu valisi B. A vnl Boğnn'ın henl"' 

şlreleri İzmir Kız Enstitüsü öğretmenlerin"' 
den Bn. Aliye Doıtanla, İzmir muhnbırımı:.'. 
Adnan Bllgetın nikah törenleri evvelkı gün 
İzmir evlenme dairesinde icra edllmlştlr. 'fO"' 
rende İzmir valisi, belediye relsl, öğretmen
ler ve iki tarafın dostları hazır bulunmuştı.ır· 
Arkadaşımıza ve eşine ebedi saadet dllerlZ· 

VİY O LONİST 

EKREM ZEKi 
Beş mayısta Saray sinemasında konsC"' 

rini veriyor. Program: 
Solo - Senfoni Espanyol 
Şuman - Sonat 
Griğ - Sonat 
Kreisler, Mendelson ve ilah ..• 

Bu hafta SÜMER Sinemasmda 
GörOlmemiş blr muvaffakı,et kazanmakta olan 

Türhce söz lü ve şarkılı 

ARŞIN MAL ALAN 
Büyük Şark Opereti bir kao gtııı daha göı;terilece' tir. Ayrıca: Meşhur 

Rin - Tin - Tin'in rakibi KÖPEK TUl"FY tarafından 

ESRARENGiZ KATiL 
Hisst, mnessir ve heyecanlı mevzucl' bir film, tınve olarak: 

Tekirdağlı Hüseyin - Kara Ali Pehlivanların Güreş 
maçı ve Ankara'da: Güneş - Harbiye ve Güneş -

Muhafız Gücü futbol maçları 
~ .................................... . 

Dünkü. toplantıya "<·tirak ed kom· la müş ve dell gibi odanın içinde ~oşmağa baş-
ı§ en ısyoncu r lamıştır. Bu sırada ayağına bir şey takılan Bu akşam M E LEK ' de 

İstanbul gümrük komisyoncuları Dırl® Aylık taahhüdlerinl yerine getirmeyen C.- Lutfii kapının camlarına çarparak kırılan 
kongresi dün akşam yapılmıştır. Karnesiz zadan borçlarının tahstll karar altına alın - cam parçalarlle ellnden yaralannııştır. Kn _ 
komisyonculara iş verilmeme.si, broşür neş- mış, Kırşehir zelzelesi feUiketzedelerl için dının feryadını işiten komıular vnk'a<lan 
rl, hazırlanmakta olan gümrük komisyon - Azadan yüz r:rmi lira kadar parn t:>planIIU§, pollsi haberdar etmişler, derhal çağırılan bir 
culan kanunu projesinde lise tahsillnln bü- bu tehi.kette olenlerln istirahati ruh!nrı 1çln doktor vasıtnsile her lklsl de tedavı altınıı a
tün komlsyoncular için mecburi !alınması bir dakika sükut edllm111tir. lınmışlardır. Vak'a etrafında zabıtaca tah _ 
hakkında hüküm konmaması, blrllğin tıb Yapılan seçimde, idare hey'etl, esklstn - klkat yapılmaktadır. 
muhadenet cemiyeti ve baro glbl daha res- den iki kişi fazlaslle, töyle teşekkül etml~ - y ba 1 1 
mı bir ~ekttil haline cetırllmesl ıc;ın ya - tlr: · angın Ş angıç an 
pılan teşebbüsleri saynn ~ki idare hey'etl Birinci Reis Tahsin Özgen, lklncl rels zı- Beyoğlunda Çolakzade sokağında Eyvan 
raporu alkışlarla karşılngmıştır. Rapordıı, ya Septekln, umumi kMlb Hulfısl Tulon, kızı Anna ile Balatta Vapur lskc:esı cadde -
birlik nizamnamesinde müeyyide bulunma- muhaslb Naim Tekant, veznedar M. Nedim sinde 20 numaralı Marinln evlerinde yangın 
dığı için, zaptı raptı temin etmek üzere ye- Savder, aza Etem Öke ve Rızıı Barkut. başlangıcı olmuşsa da etrafa sirayet etme -
nl bir nizamname hazırlanması da teklif e- Yedek balıklara da KAzım Özalpaslıın, slne meydan verilmeden söndürülmüştür. 
dllmekte idi. Bu hususta çalışmak iızere ida- Cevad Korur, Hüseyin Mekkl, HulQsl Keçe -
re hey'ctl tarafından, ehil olanlardan blr el, Naim Basmacı. 
komisyon teşJı:lll ''e hazırlanacak projenin Seçimden sonra büyüklere tazım telgrafı 
fevkaIMe blr kongrede tezekkurü kararlaş - çekilmesine karar verilmiş ve toplantı nlha-
tırılmıştır. yetıenmlşttr. 

Dün 150 ıeyyab geldi 
Dün limanımıza Yunan bandıralı Hellas 

vapurlle muhtelif milletlere mensup 150 ka
dar seyyah gelmiştir. 

AŞK • GENCLiK • ZEVK • NEŞ'E - MUSiKi ve DANS filmi 
Fevkalade eğlenceli bir komedi 

ALTIN 
( Fransızca sözlü) 

Baş rollerde: DON AMECHE • ALiCE FAYE ve meşhur Rus 
Vlyolonisti RUBINOFF Aynca: Paramount dUnya havadisler 

1. MAYIS 
Bahar Bayramında TÜRK MAARIE CEMİYETİ 

Rozetlerini takınız 
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• 
Trabzon llmammn projesi Nafıa 

Vekaletince hazırlandı 

Kurda meydan 
okuyan eşek lzmirde iki mühim çocuk 

Erzurum (Husust) - Hınıs kazasında 
çok garib bir vak'a olmuştur. Manzarayı 
görenler katıla katıla gülerek anlatmak
tadırlar. 

yurdunun temeli atıldı 
liman ve 

tarihdeki 
antrepolar yapıldıktan sonra Trabzon 
ikhsadi ve sınai ehemmiyetini yeni 
baştan elde etmiş olacak 

MalUm olduğu veçhile davarları mu
hafaza için köpekler bekcilik etmektedir. 
Köpekleri kurdlara alıştırmak, daha doğ
rusu kurtcul olup olmadıklarını öğren

mek için kasabanın ortasına ayağı zin
cirli bir kurd getirmişler. Herkes köpeği
ni getirerek, imtihan ediyormuı. 

Gelen otuza yakın k.öpektt-n ancak bir 
tanesi kurda 5aldırmak cesaretini gö.,tcr
miş. Fakat, o sırada o civarda başıboş do
laşan imam Hasanm eşeği anırarak kur
dun üzerine saldırmı§, ilk hamlede kur
dun boynuna sanlan e§ek kurdu yer• 
yatırmış, arka ayaklarile ezmeğe çalışır
ken, halk kurdu eşeğin elinden zorln kur
tarmı§lardır. Böyle bir vak'a şimdiye ka
dar ne görülmüş, ne de işitilmiştir. 

İzmir, (Hu::ust> r 
Çocuk hnfL:ı.'il, btıyiik 
bir alüka lçlnde devam 
ederken şehrıa.lzde tld 
büyük çocuk müessese
sinin temelleri atıldı. 

.Bunlardan birl çocuk 
hastanesi. diğeri de ço
cuk yurdudur. 

Vlliiyetin ve beledi
yenin ayırdıkları tahsl
saUa yapılan çorut 
hnstanesl 150 yataklı 

olacak ve Cuır.t.urlyel 
bayramında açılma ~ 

reni yapılacaktu. Bu 
150 yatağın ellls1 do
ğum kısmına alddir. 
Fakir ve kimsesiz ana
larla varlıksız aileler 
vaktinde bu hastaneye 
kabul edilerek çocukla- -

Boyabadda 3 yok kaçak tutun 
yakalandı 

rını dunyaya gelli'e
ceklcr ve dör~ yaşına Çocuk bayra.mında izmir çocuklannd an bir grup 

Trabzon limanının umumi manzara.sı 

Jandarmalar ve inhisarlar takib .me -
murları Boyabadın Domşu köprüsünde 
3 yük kaçak tütün yakalamışlardır. Ka -
~akçılar Yaylacık köyündendir. Kaçak -
Çılar da yakalanmış, tütünleri ve beygir
ler müsadere edilmiştir. İnhisarlar me -
muru Rıfkı ile takib memuru Rasim mü
sadere edilen eşyayi tesellüm etmişler -
dir. 

'l'rabzon (Hususi) - A vrupaya giden 
iark ve Hindistanın kıymetli eşyasına 
llzun zaman transit limanlığı yapan 
'l'rabzon, evvela Ümidburnunun keşfile 
ehemmiyetinden kaybetmiş, sonra da ge
~n on dokuzuncu asırda Rusların Kaf
ka Yadan geçerek şimaU İrand~n Batu
tna kadar giden uzun demiryolunu inşa 
~ttneleri ve Batumun sun'i bir liman ha-
lile getirilmesile yeniden iktısadi ve ti

~ari kıymetinin dörtte üçu azalmıştır. 
Unu gözönüne alan bugünkü devlet a

danııarımız, Trabzona yeni bir ehemmi
)'et kazandırmak için limanın modern bir 
~kilde yeniden inşasını düşünmüşler
~· Bunun için lazım gelen maddi im
-.aniar temin edilmektedir. Trabzon - 1-
tan transit yolunun ihyasını esaslı blr 
~tensip edinen umumi müfettiş Tahsin 
~~er, Trabzon halkına, bir hitabesinde, 
~nın pek yakın bir istikbalde inşa o
~ U?acağını tebşir; bu İf için bütün ener
ııisılc uğraşacağını vadetmiştir. 
b ~afıa Vekaletinden gönderilen bir fon 
eyetı ahiren burada tedkikler yaparak an·· 

b·Ustakbel limanın mahal ve şeklini tes-
ıt etıniş, projeyi hazırlamış ve buraya 

~~nde~ıniştir. Bu projeye göre yapılacak 
\>ean lıman Karadenizin en azgın rüzgAr 
~~alanna kapalı buluna~ğı gibi, 

Erzurumun belediye bUdcesi 
bu. 't ırum (Hususi) - Belediye meclisi 
fa ~c e geçen seneye nazaran 75 bin lira 
b\ z le 239 bin lira üzeı inden tesblt et
le' lir. Erzurum bu büdcesile, büyük iş-

l' n belediyeler arasına katılmıştır. 

Hırsız misafir 
li ~1 

(Hususi) - Balııbanın Kiremid
OiJ. Y ne bir düğün işi içın giden Ömer 
lci tı Nuri bir evde misafır edilmiş ve ay
tatıevde misafir olan Reccb oğlu Kaya ile 
hır 1 tnıştır. Her ikisi bir odada yatarken 
l'Qı· llıüddet sonra Kaya uyanmış ve Nu
h~n Cebindeki parasını, tabancasını ve 
~ çı UU alıp ve ahırda bulunan atı da 
}iltt ak &aVUŞmuştur. Sabahleyin uyanan 
Old 

1 Parasının eşyasının ve atının sır 
ltuı~gunu ve Kayanın da savuşmuş bu
IQ· llğunu görerek kazaya haber ver
~Jır. Yapılan araştırmalarda Kaya ya-

atırnııtır. 

rıhtımlar üzerinde eh modem vesait ve 
tesisatla bütün bu yolun ihtiyacını kar
§ılıyacak şekilde antrepolar tesi.9 edile
cektir. Bu gaye tahakkuk ettiği gün, 
Trabzonun, eskisine yakın bir ehemmi
yet kaza11acağına i\ibhe yoktur. 

Trabzonda bir sebze hali yapılıyor 
Belediye, bir sebze hali yaptırmağa ka

rar vermiş, projesi yapılıp keşfi hazır

landıktan sonra on bin liraya bir müte
ahhide ihale etmiştir. Halin temel atma 
merasimi, umumi müfettişlik erkAnı, vali 
ve fehrin münevverlerinin huzurlarile 
yapılmıştır. 

Bir öküz bir kadını boynuzladı 
Ka~ (Hususi) - Köyün kenarında do

laşmakta olan başıboş bir öküz, ra&lladı
ğı bir köylü kadına hücum etmiş ve yere 
yıkarak boynuzlarile zavallıyı karnının 

iki yerinden ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı kadın merkeze getirılmiş, tedavi 
altına alınmıştır. 

Edirneye giden Üniversiteli 
gençler döndüler 

Edirne (Husus!>..__ Trakya Umumi Mü - se, ikinci ı..eon Ynvuzspor, 600 metre Meh -
fettisl General K~ Dirlğln daveti uzerı- med I. Spor, 2 inci Tahsin, 400 metre kı ıar 
ne şehrimize gelen eski Edirne Uses1 mezun- arasında: 1 inci NeJat, 1klncl Bedriye, Dl k: 
ıarı ve hfilen Üniversitede okuyan 150 kişi- ı inci Vey l İ. Spor, 2 inci Tahsin Lise, Oul
Uk talebe kafllesl ile 47 kişiden ibaret olan le: ı lncl Yusuf. 2 inci Mustafa, Tek adım: 
istanbulspor sporcuları ıstasyonda Edime Kadri İ. Spor, Canlk Edirne. Uç adım: 1 inci 
sporcuları tarafından :tarıılanmışlardır. Canlk Edirne. 2 inci Talat İ. Spor. 4X400 i 

MI.safirler Halk.evinde verilen çaylı dans- Spor birinci. Lise, ikinci, 4X4DO t.ıilar ara -
ta bulunmU§lar ve çok neş'ell olr havıı. lçln- smda birinci kız öğretmen okulu, 11ı::lnci Llse, 
de geceyi geçirmişlerdir. Geç vakit General Cirit ı lnci Bekir İstanbulspor, ı inci Hlt
Klzım Dlrlk bu toplantıyı ıere!lendirmlştir. met. 

Ertesi gQn program mucibince atletizm Voleybol maçında da İatanoul galib gel -
mllaabakalanna ba1lanm11. İstanbul ve E - mlştır. Basketbol maçında da Edirne büyük 
dlrne karışık takımlar arasında yapılan mil- bir farkla :Lıtanbulsporu yenmiştir. Futbol 
sa bakalar 4u neticeyi nrml.ştir: maçında İstanbulsporun teknik oyunu ve 

ıoo met.re, ı inci Ertuğrul, Udncl Kaya İs- Edlrnelllerln enerjlt oyunu seyircllere ıevk
tanbuls:por, 100 metre kızlar arasında 1 inci 11 blr oyun seyretmek imklnı vermiştir. Ne
Nejat Llse, 2 lncl Nazmiye Lise, 200 metre tine 3-1 İstanbulsporun ıallblyetlle bitmiştir. 
birinci Ertuğrul, 400 metre birinci Orhan Li- Gençler İstanbula d!Snmll§lerdlr. 

Pazar Ol• Hasan Bey Diyor ki: 

Çe '; Hasan Bey sen, ge -
t. ~ erde bizim müesseseye 
, Jı>" 

t ~111 &elen adamı tanı -
Orsuıı deitl mlT .. 

Malılnı ya, i~ adamı 

demek maU meselelerde 
kuvvetli adam demektir. 

..• Acaba bu adamın ma
li iflerde ihtısasma dair 

. malılmatm var mı? .. 

Hasan Bey - Var ya ... 
100 lira ıeliri mevcudken 
her ay 500 lira borç yapar! 

kadar bu müessesede bırakacaklaıdır. Has
tane idaresi bu çocukları sıhhatli ve tinde 
yetlstlrdikten sonra analarına ve babaları
na teslim edecektir. 

Çocuk hastanesi her ttlrlll teda Ti usullerJ 
tatbik edecek kablllyette, mükemmel bir eser 
olacaktır. Sıhhat vckfüetl de hastaneye 60 
bin lira yardım etmiştir. Memleketımlzde ilk 
defa çocuk sağlığı bakımından meydana ce
tirllmekte olan bu müessesenin muhite ya
pacağı hizmet daha şimdiden elle tutulurca
sına tesblt edilmektedir. 

Bu hafta Cocuk Esirgeme Kurumu tarafın
dan Karşıyakada, eski Sörler nıekteblnde bir 
çocuk yurdu açılm~tır. Bu müesseseye kabul 
edilen çocuklar, tahsil çatına gtllp de tab
sUc devam lmkflnı bulamıyan varlıksız aile
lerindir ve Çocuk Esirgeme Kurumu tnrafın
da'n tahslleri temin edilmiştir. 

Çocuk Bayramı 

Çocuk hartası İzmlrde büyük bir alak:l i
çinde devam ediyor. İlk olrullatd:ı müsame
reler verildiği gibi hergün Kulturparkta ço 
cuk oyunları, çocuk eğlenceleri tertib edili 
yor. Minimini yavruların mllll danslar ve o 
yunlar oynamaları, çocuk oyun yeılerlndc 

çiçek savaşları yapmaları büyük bir zevkle 
seyredlllyor. Denlleblllr ti çocuk bayramı 
memleketimizde yerleşmiş n manaca d;ı. 1-
no.n yaratmıştır. 

TOSYADA 

Tosya, (Husus!> - Mllll Mklmi) et ve ço
cuk bayramı münasebetue Cumhur.yet mey-

i danındn toplanan mekteplllerm ve halkın 
bayramını kuUularken kaymakam Mfımtaz. 
KÖ§ker koylerlndeki yurdda.şlar·n 'liğradığı 

fel{ıkı!t knrşısmdaki ıztırabları da anmı~. bu
nun üzerine orada hazır bulun~r.laı· arasın
da, felli.ketzcdelere gdsterılecek tll.ı!:lyenln 

maddi bir yardımla llades1 arzusu izhar edll
mi§tlr. Beş on dakika içinde hemen on altı 

bin kuruş toplanml§, mahalline gonderilmek 
üzere bulunmuıtur. 

NAZİLLİDE 

Nazmı !Hu us1> - 18 lncl 23 nisan ba.yra· 
mı bu yıl Nazillide ve köylerinde parlak şe
klide kutJulanmı§tır. Binlerce okullu tccuk 
tasab:ı okaklannda neş'e n umld )arat
mıılardır Nazillide mfltad mera ınden son
ra cu bur.yet yavruları meccanen sinema
ya konmuş, akşama kadar eğlenceler tertıb 

edllnlls. gece de ıenllklere devam edllmlştır. 
Kuvucak. kamununda gece bayram ıere -

flne birlik binasında okullu çocuklar tara -
fmd n bir musamere vertlmlştır. 
Hamzallı koyündı tertıb edllcn ent<'resan 

merasim alayı şarkılar a6yllyereıc davulla 
köy soknktırını gezdikten 80llr8 kıı.dın ve er
kek okul onünde toplanan butün köylü ö-

nundc manzumeler okunmuş, öğretmenin 

verdiği bir söylevle bugünün önenıı anlatıl· 
mış, heyecana gelen lı::öyHller köy okuluna ~ 
berrillerde bulunmuşlardır. 

AFYONDA 
Afyon (Hususi) - Milli hUdmlyeı ve ço 

cuk bayramları her senekine nlsbetle daha 
buyu: merasim.le kuUulanmıştır. Sabahle • 
yln erkenden Cumhuriyet meydanında top
lnnnn halk ve mektebliler tarafından fıbide
re çelenk konmuş, bunu büyük bir resmi ce
çld taklb etmlşt.lr. Öğleden sonra Ualkevinde 
bir toplantı yapılmış, m\ısamereler v1: kon
serler verilmiştir. Akşam geç v.ıkte k:.dar 
devam eden bu ıenllklerden sonra vull ve 
Ualkevi baıkanı tarafından çocuklara veril· 
mek uzere hazırlanmış olan defterle: ve fe• 
kerler dağıtılm11, meraslmt nihayet verll• 
mlştlr. 

GEYVEDE 
Geyve (Hususi> - 23 nisan mllll hbımlyet 

ve çocuk bayramları yurdun her tarafında 
ıldu"u gibi burada da parlak ınern.c:lmle kut
ulanmıştır. 

Saat. ondo. Cumhuriyet meydanında toı>la· 
lan kalabalık bir halk ltütıesl ile mettebll
er tarafındo.n hep bir atızdan İstlklM mar
ı soylendlkten sonra nutuklar irad e:llimlf 
•e bir resmi geçld yapılmıştır. Ak~clnı da ts
asyon civarındaki mekteb binasında talebe 
•arafından muvaf!aklyeUl bir müsamert 
verilmlştlr. 

MURADLIDA 

Muradlı (Hususi) - 23 nlsnnda her t.kraf 
b.ıyraklarla süslenmiş, hiiklmlyetl milli> e ve 
çocuk b:ıyramlan. mektebler, spor klüblert 
~ e ke lf bir halk kütleshıin 1ştıro.klle pek :par~ 
lak bır şekilde kutlulanmıştır. Söz aı.m ha
tlblcr, mllethnlzln geçirdiği çetin mücadele 
safah.ıtını ve lnkılı\bunızın büyüklük ve ehem 
mlyctini tebarüz ettiren sözler soyleml ler, 
mlll hakimlyetin manasını anlatmı~lardır. 
BuLiın gün eğlence ve §enllklerle vakit ge· 

çirilmlş, gece de okul sahnesinde tal'!be ta· 
rafından cıYarım Osmanı plyesl muvnffaki 
yetıe temsil edllmlştlr. 

BURSADA 

Bursa (Hususi> - HAkimlyetJ ırJlllye ve 
çocuk bayramları mfina ebetlle eehlr bqtaıı 
başa bayraklarla süsıenml.ş, öğleden evvel, 
Cumhuriyet meyaanmda, hoparlorle, çocuk 
bayramına dair bir tonfcraıu venlmlştır. öt
leden sonra saat on dörtte İsttkl~l rrıar lle 
mer sime başlanmıı, minimini mektcbWer 
bir geçld resml yapm11lardır. 

Halk Partisi salonunda da blr re'1m scr
gtst açılm1.1tır. Berri bilyük blr rağbet gör
mü.J, iyi zl1aretc1 celbetmlştlr. 

Afvonda yeni gar binasının temeli atıldı 

Afyon (Hususi) - Yeni yapılacak olan gar binasının temeı atma merasimi ya
pılmıf, vali ve ifletme mildilrü tarafından birer nutuk irad edilmiştir. Merasinı
de kalabalık bir halk küUesi bulunmuştur. Resim törende nutuk söylenirken 
almnuftır. 



IKApnNI~~ 1 Hidiıeler Karıınnda 1 , ___ _ 
M~RAK 

Başıma gelenler : 2 

Uyku ınsanı ~ , 
Anneme soruyorum: 1 cAdamın biri, bir gün birini ziyarete •• il t• • M e t r e s 1 n 1 o 1 d u r m e k 1 s t e y e n 
- Anne sen hiç ameliyat oldun mu? gitmiş. Sormuş: guze eş lllf 
_ Bilmem! - Sizin peder kaval çalar mıydı? Uykusuzluk çekenler, yüzlerinden ta- ş ı d 
_ Nasıl bilmezsin .. insan ameliyat o- Öteki cevab verm~: nılırlar. Bakışları yorgun, yüz çizgileri ev ket 1 n uru ş mas 1 baş 1 a d 1 

lur da bilmez mi? - Hayır çalmazdı.. çekik, cildlerl ku· 
- Bak bak hatırladım. Sen daha kü- - Bizimki de çalmazdı. ru, benizleri sap- --------- -------

çüktün, elimde ufak bir sivilce çıkmıştı. - Niçin sordunuz? sarıdır. Bütün Şevket sorgusu başlayınca kendisine ezberletildiği 
- Sonra büyüdü mü? - Laf olsun diye .. işte fıkra. bunlardan sonra anJaııJan bir İf adeyİ bülbül gibi sÖylemİye baş) adı, 

- Yok, o kadar kaldı. Baban... Bakıyorum: ıelin de bir çehre-
- Babam seni bir operatöre mi gö- - Ben fıkra söylemedim ki.. de güzellik arayın fakat sonunu getiremedi 

türdü? Birdenbire sancılanıyorum: Buna mukabil 
- Hayır, canım ameliyat yaptı. - Eyvah gene başladı. rahat bir uyku çiz- Geçen ıubatın yedinci günü Galatada Şahidin bu ifadesine müdafaa vı }(ili 
- Ya, benim babam operatördü öyle Bir dilenci elini uzatıyor: gilerc tatlılık, cil- Karaoğlan caddesinde Acem Rızanın kah- ftiraz ederek: .. 

mi, halbuki ben onu katib bilirdim. - Allah sağlık versin bir sadaka, has- de tazelik ve renk, vesi önünde metresi Nimeti ölc.lürmeğe <- Bu kaza tramvayın arabaya çar.P" 
Hayır katibdi ama böyle ıeyler elin- taneden çıktım, ameliyat oldum. gözlere parlaklık, , ~ kalkan Bursalı Şevket Şimşirin mahke- ması kabilinden değildir. Kamyon yolu• 

den gelirdi, bir iğneyle deldi; kanını a- - Ameliyat mı oldun, nasıl şey? bakışlara canlılık mesine dün Ağırcezada başlanmıştır. na devam ederken karşıdan gelen :ırabs• 
kıttı. Yanımdan kaçıyor. Peşi sıra koşmak verir. Yani yüzü ~arıdan fazla güzelleş- Şevket Nimetle tam sekiz. ıene metres mn beygirleri parlamıştır. Kamyonun us• 

- Ben de seni hakikaten ameliyat ol- istiyorum. Fakat koşamıyorum. Sancım tirir, gençleştirir. Güzellifinizl seviyor- lıayatı yaşamıştır. Fakat Nımet son r.a- tüne gelmeğe başlamıştır. Bu vaziyc:t kat 
dun zannetmiştim. çok fazla. sanız onu uyku ile, daha doğrusu rahat manlarda diğer birisile sevişmeğe baş - §ısında şoför arabayı ve içinde 'kıulunan• 
Sokağa çıkıyorum, bana ilk selam ve- Tanımadığım biri kolumu dürtüyor: bir uyku ile koruyunuz. Rahat uykunun laınış ve bu sebeblc Şevketten ayrılmak ları ezmemek i~Jn de kendi de bulunduğ\J 

ren tanıdığa soruyorum: - Bunlar hep böyle, inanma nkın, bazı şartları vardır: istemiştir. halde hayatını tehlikeye koyup mana\ rl 
- Siz ameliyat oldunuz mu? yalan söylerler. 1. Her türlii kaygu ve üzüntülerinizi Sorgusuna başlanan Şevket epey uzun yapmıştır. Bu ani ve müdhiş bır ızhr .re 
- Hayır ne münasebet. - Kim yalan söyler? yataktan dışarıda bırakmalısınız. Büyük süren ve ezberlendiği besbelli olan mü - dır. 
- Ben de henüz hiç ameliyat olma- - Ameliyat oldum diye merhametini- ıztırablar kaırşısında bunu yapabilmek dafaa kılıklı bir ifadeye başlamış ve ri- . Fen memuru raporunu yirmi dört fnd 

dun da.. !Zi tahrik edip birkaç paranızı alacaktı. pek güç ve bazan imkansızdır. Bunlar is- yaset makamı: sonra yapmıştır. İstanbul - Edirne asfalt 
- Ya siz, siz ameliyat oldunuz mu? ter istemez bir zaman için uykuyu yene- . - s.en bu lfilordılan ezberlemijsin ga- yolunda aradan bu kadar zaman geçerse 
Acıyarak yüzüme bakıyor ve başını çe- ceklerdir. Fakat ufak tefek can sıkıntıla- lıba, §ımdl biz soralım da sen cevab ver iz mi kalır. İndi ve nazari mütalealan bfl 

Gülüyor: 
- Neye gülüyorsunuz? 
- Yanlı§ öğrenmi§siniz, o :fıkra 6yle ;virip gidiyor: rmı bir yana bırakmak eldedir. Güzelli- deınl§tir. .fen raporu gibi kabul edemeyiz.> deınlf 

değildir. - Ne dediğini duymuyorum ama tah- gin en tabil ve en güzel ilacı olan uyku- Bunun üzerine Şevket: ve yeniden keşif yapılmasını istemi:ıtitı 
mln ediyorum. Herhalde benim için, eza- nun hatm için bunu ne yapıp yapıp yap- - Anahtarı kahveci Rızaya bırakmak Makamı iddia aradan zaman geçmesi dOO 
vallının başından zoru var, iltifatını aıa- malıdır. Adetimiz olmadığı halde Nimet ıelip a- layısile keşiften fayda memul olmadığırıl 

- Fıkra mı? 
- Evet. 
Anlatıyor: vuruyor. 1smet Hultbi 2. Her akşam muayyen saatte yatma- nahtar istemiştir. Ben haydi gidelim o- bildirmiş ve buna da maznun vekili: 

ı_ Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
ya alışmalısınız. Bir gün gece yarısı, bir dandakl e§yalarını al, dedim, bana küfür - Hadisenin şekli cereyanını madde "' 
gün yemekten sonra yatarsanız iyi uyu- etmeğe başladı ve dışarıda bekllyen hi- ten tatbik suretile tesbit€ imkan vrırdırı 
yaımyncağınızdan emin olunuz. mayekarlarmm beni öldüreceğini söy - demiştir. v 

3. Bilhassa hazım zamanı geçmeden ledi. Ben de kendimi kaybetrniıim, de - Duruşma keşif hakkındaki talebe vak'•• 
;yatmak çok fenadır. Kabuslar bundan miştlr. yı gören arabacıların şahid sıfatile din • 

Sıcak memleketlerde ölUm 
daha çok oluyor 

Her nedense so
luk mıntakalara 

nisbetle sıcak mem 
leketlerde vefiynt 
daha fazladır. Bu
nun sebebi, sıcak 

memleketlerde vil
cudün daha az id
m a n ihtiyacını 

Cluymakta bulunmasıdır. 

* Berlinde kurdan muzesi 
Berlinde hayva

nat bahçesinin ya
bnında bir kürdan 
müzesi vardır. Bir 
dişci burada, ta es
ki zamanda kul· 
lanılan kıymetlı ve 
aüslü kürdanların-
itan bugüniln basit, \ 

Dünyada en rahat evlilik hayatı doğar. - Peki kendini kaybetmişsin, fakat tı- lenmesinden sonra karar vermek üzer• 
. h 4. Hangi tarafınıza yatarsınız? Sola .zerinde bıçak ne arıyordu, diye ıorulunca .başka güne bırakılmıştır. 

geçıren ayvanlar mı, sağa mı, arka üstü veya yüzil koyun da: 
Dünyanın en ,_ mu? Vaziyetin uykuya mühim tesiri - Öteberi kesmek için yanımda taıı - Beyaııddakı vak'anm suçluları 

henkli aile hayatı \ \ ///////~ vardır. Sola yatarsanız - bilirsiniz ki - makta idim, cevabını vermiştir. mUstantiklige verildiler 
geçiren hayvanla- .:::::--'- ~-: kalb sıkışır. Hele bir de mideniz dolu o- - Nimeti yaralıyan sen delil misin? 
rı sümüklüböcek- - ~ ......_ lursa. Esasen bir yanak ve bir kol üstüne sualine karşı: 23 nisan cumartesi günü Beyazıdda Ce 

~ lll adında birini ağır surette yaralıyaıı 
lerle kaplumbağa- · • - yatılınca ağırlık altında kalan tarafta - Küfür ve tehdidlerine dayanama - Ahmedlc Mahinev adındaki kadın diltl 
larmış. Bunun se- kan iyi deveran edemez. Bunun için sa- dım, sarı kınlı, beyaz ıaplı bıçak ile vur- "dd i . .ıı. mu eiumum likçe yedinci sorgu hfıkirt\' 
bebi şudur: Bu hayvanların ayni yuva- 'tia yatmak ta iyi değildir. Ekseri çocuk- muşum. Farkında değilim, demiştir. lJğine gönderilmişlerdir. 
da müştereken yaşamak imkanından ebe- lar gibi yüzü koyun yatarsanız yüzünüz Şevketin hazırlık tahkikatındaki ifa -
dı'ven mahrum bulunmaları im'ıq. daima ter veya nem içinde kalır. Erken- Gerek Ahmed ve gerekse Mahinev sıı· 

J • - desi ile son tahkikat açılmasındald iddl- b' b in .. ıA~ 
der: çizgilenir. En ı'yı'sı' sırtu"stü yatmak- .çu ır irin ustüne atmakta ve Cc., 

* Gazetelerde ilk defa tefrika 
edilen eser 

Dünya gazetele
rinde ilk defa tef
rika halinde neşre
dilen eser Roben-
son Crusoe olmuı
tur. Bu eseri tefri
ka eden ingilizce 
-gazete London 
Post'tur. Bu eser 

anameden metresi Nimeti öldürmek kas-
tır. Kollan bau• do.ıı.ru kaldırmamalı. yaralıyan kendileri olmadığını iddia et 

:w- ti dile dört yerinden yaraladığı ve poltslerln k d' ı C A J 
Gerçi bu vaziyet pek gu" zeldir ve insana me te ır er. elalln hastanedeki ilade:t 

yetişmesi üzerine bıçağını teslim etti~i an k d ı .. , 
rahat gelir ama kalbe zararlıdır. Yastık !aşılmakta idi. en isini yara ıyanın Mahinev isrnnde.ıw 
mümkün olduğu kadar yassı olmalı. Bao: kız olduğunu söylemesi hildiseyi karıştır· 

• Dinlenen phidler Nimetle Şevketin maktad S g h~kimliği 1 1 "'~ yüksek durursa damarlarınız vücudünü- ır. or u i:l suç u arın m ... 
kahvede kavga ettiklerini ve sonra dı-- Jruf'y tl · · d k mi tir zün ufki durduğu zamandan daha fazla r- ı e erının evamma arar ver f 
n çıkıp aradan beş dakika geçmeden Nl-

yorulur. Başı göğse doğru eğip, bacakları metin bağırmağa baıladığmı ve yetfıen Otobüs neşriyatı davaları 
kıvırarak yatmak vücudün biçimini bo- zabıta memurunun Şevketin elinden bı- Otobüs neşriyatı yüzünden çıkan dav~· 
zar. Boyun çabucak çizgilenir. Bir daha çağı aldığını söylemişlerdir. lann duruşmasına dün asliye 1Dirinci ce-
teUfisi imkAnı olmaz. Bu vaziyet derin D di zada devam edllmMir. 
.ve geniş nelea almaya da engel clur. uruşma 'ğer phidlerin dinlenmesi :ı 

&. Rahat ve iyi uykunun bir ıartı da için bi§ka bir güne bırakılmıftır. Duruşmada Tan sahibi Ahmed Etnill 

~ataja aiddir. Kuş tüyü gibi pek yumu- Harami deresindeki kamyon Yalman ve vekili, Avni Bayer ve Sabllı 

'1hht ve ağaçtan yapılmıı bütün kürdan· 
ları toplamşıtır. 

7 teşrinievvel 1719 dan 17 teşrinievvel 

1720 ye kadar takriben bir sene devam 
etmiştir. 

pk tilteler adalelerin mukavemet ve k h k • Samlnin vekili bulunmuştur. 
sertliğini azaltır, gençliğin muhafazasına 8Z8SIOl0 mu 8 em8SI Suçlu ve davacı Recai Nüzhet tarafıJl• 
yardımcı olamaz. Vücudün dayanıklı ve Büyükçekmece ile Küçükçekmece arı- dan iddialarının isbatı için şahfd celbı tş· 
elAstikt olması için nisbeten ıert, ince ıında Haramideresinde kamyonu devire- lehini havi istidadaki talebin reddine ka • 
;yer ıiltelerlne, pek yassı bir yastıkta az ~k bir kişinin ölümüne ve bir kaç klfinin .rar verilmiştir. 

Biri hafif, diğeri 
Ağır iki derd 

cAntara• nın cYentşehtr• 1ndt oturan 
Say i. F. derd içinde: 

- Bntşlyoruz, diyor, fatat ıevgllim 
.. nden '1 yaş büyüle, ıonra nlenmeye de 
razlyetlmlı hemen müsald detU. Revgl uf
tumuzun 1e1Ane liyah nokta&ı bu. Ne 1a
'8Catuı? • Mektubu okuduktan sonra: 

- hlhl çocu~um, diye mırıldandım. Ne 
b1 yapacaksınız? Hiç. Bu ,e:ıı:ııde aevıa -
nete devam edeceksiniz. Mademki bir 
itfa baolam~sınız, size gönül hocası 11fa
lllı na.!lhat vermekten fayda çıtmıyaca -
tını pek lyl blllrtm. Evet sevişmeye dı,am edeceksiniz. Derken ateoın tül bal
adığını ıörecekslnlz. Ve bir de batacak
nnız ki bir gün eşiniz randevuya ıeıme
llllf. ETvelA sıkılacaksınız, kızacaksınız. 

Fakat kızgınlık arasında gözünüz blr ba§
b manzaraya 1llşecek, oyııJanacak ve u
nutacaksınız. Aradan seneler geçtlkten 
aonra da bu hAdisey1 çocukluğunuzun çot 
&atlı bir hatırası olarak anacaksınız. 

• İzmltte oturan Bayan .ıM.11 ın derdi 
l>una benzemez. Gerçekten ciddidir. M. O: 

- Evlly1m. Küçulı: bir de çocuğum var. 
Kocam bir muddeı evvel istanbula glt -
mtftl. Epeyce kaldı. Bu müddet zarfında 
orada bir kızla tanıştığını ve lı:endlsinl 

INıklr göstererek nişanlandığını ölren -
dlm. Kıza blr mektub yazdım. Bakikatt 
otrentnc. perişan olmuf. Faut artık ha.-

tayı düzeltmek zaınanmın ıeldilint de 
dilıünmüı. Ve kocamın arkuına takıla ... 
f'&k buraya geldl. İ§ln fenası yatında blr 
çocuk anne.si de olacak. Dü§ünüyorum: 
Bfıdfsey1 zabıtaya haber versem kocam 
mahlcQm olur, hap.se ıtrer. Fakat o sa .. 
maıı bana tim bakacak? 

• Bu okuyucumun bana anlattığı mese
le; blr ahlAk buhranının eski devirden tal 
ma hatıralarla büründüğü yeni bir tekli 
gösterir. Halı:tkatte kolaylıkla halli müm
tü:ı değildir. 

- Vaziyete tahammül edeceksiniz, di· 
::relim. İğrenç bir ıey olur. Diğer taraftan 
okuyucumun muhakemesinde aldandığı 
da füpheslzdlr. Mektubundan anladıRıma 
Jöre adam kendisini bekA.r göstererek ev
lenmiş detıı. evlenmeye teşebbüs etmıa -
tir. Kanun nazarında mahküm oinıası 
metres hallne gelen kızın •ikAyetnamt 
\'ermesine bağlıdır. Alle çatısı altına bir 
tnetres getirerek zevciyet hukukunu 1h1Al 
etmi§ olması ise ayn bir bahistir. 

Ben bütün bu millAhazaJarıı. ratmen 
okuyucuma: 

- Vaziyete göğüs gereceksiniz. İcabın
da çııJışarak hayatınızı kazanmaya çalı -
ıacaksınız, diyeceğim. Fakat bir buçuk 
Jaşında bir çoculı: annesi nasıl çalışabl -
Ur?. Alelhusus memleketimizde bu gibi 
annelerin 1f saatlerinde çocuklarını bı -
rakablleceklert bir müessese de yoktur. 

Gorülüyor k:1 gönül işleri sütununa ha
.ale edilen her mesele tabın hal değil -
dlr. 

TU'ZB 

örtünerek yatmaya alışmalıdır. de yaralanmasına sebeb olan ıoför Ko - Ahmed Emin Yalman da Sabur sarılı 
8. Mümkün olduğu kadar havası temlz çonun duruşmasına dün Ağırcezada de- hakkında hamallar meselesi, Ermeni Jllt" 

yerde yatmalı. Yatak odasını tn ıoğuk vam edilmi§tir. Dünkü celsede vak'a hak- zarlığı işi ve otobüs meseleleri etrafınd• 
havalarda bile havalandırmalıdır. Hele kında fen raporu veren emniyet seyrü- .yaptığı neşriyatın birer suç mevzuu te§~ 
pencerelerden birini aralı yarak ya tınıya sefer fen memuru Beşir dinlenmi§tlr. Şa- kil edeceği cihetle bunları is bat edeceli 
.alışabilirseniz sıhhat ve güzelllğiniz için hid: hakkında bir talebde bulunmuş, fakat bıl 
en büyük bir kazanca ermiş sayılırsınız. c- Vak'anın oldulu yer iniıli, fakat vt- taleb de reddedilmiştir. 

7. Karyolamı tam bir karanlık içinde raj filin olmayıp düzdür. Şoför karııdan Buna sebeb Sabur Saminin memur bıı-
bulunrnalı. Ne göz kapakları, ne de uyku gelen arabayı görmUıtür. Beygirlerin Iunmaması dolayısile isbata cevaz oı:rna• 
insanı ışığın tesirinden kurtaramaz. ürkmesi ihtimalini dil§ünerek sür'atini dığldır. Yalnız müdafaa noktasından S•# 

8. Yatak odanız evin en sessiz tarafın- hafifietrneli idi. 30-35 kilometrelik nizam! bur Saminin Ermeni mezarlığından al " 
da bulunmalıdır. ,sür'at yerine 60-70 kilometre bir hız ver- Dllf olduğu arsanın bedelinden evkafa aid 

Bu iyi prtlar içinde geçecek rahat bir Jnl§tlr. Sonra kamyonun üç tekerleğinin nisbf hissenin evkaf veznesine yatırıJıP 
uyku, azamı faydayı verebilmek frenleri bozuktur. Şoför bunu da nazarı yatırılmadığı tahkik edilecektir. Ayni ıs.-
için sekiz saat sürmelidir. Fa - itibara almamıştır. Kamyon çok sür'atli manda otobüs meselesinde yapılan tah • 
kat bazı insanlar bu kadarla ka- gitmese idi durabilirdi ve vak'ada olduju ldkatta Sahur Saminin ismi geçip geç "' 
namazlar. Bunların her gece değilse bile gibi Uç dört defa takla atıp altüıt olmaz- mediğine ve kendisinden ne gibi husu -
haftada bir gececik olsun on, on blr saat ıh. Tabii içindekiler de ölmez ve yara- sat sorulduğunun aid olduğu maka:rnd•fl 
uyuyarak öteki gecelerin uyku azlığını lanın.azdı. Belki araba yalnız bfraz yan ıorulmasına karar verilerek duruşma ~ 
telifi etmeleri IAzımdır. yatardı> demlştir. ka güne bırakılmıştır. 

__ B_a_c_a_k_s_ı_z_ı_n_m_a_s_k_a_rı_a_lı_k_l_a_r,_ı_._· __________ A_r_m_o_n_i_k_m_e_r_a_k..:..ı _, 



Holivudun göz, kaş ve saç 
diktatörü anlatıyor 

Bu yaz madeni takma kaşlar, pembe dişler, küçük 
kulaklar ve kalkık kanadlı burunlar moda olacak, 
kadınlar göz bebeklerini maviye boyayacaklarmış 

Hollywoodda ne 
Yok ki? Göz, kirpik, 
kaş ve saç diktatörQ 
bile var ... 

Bu diktatör ttaı. 
yandır. İsmi Fabiano 
Rossettedir. Saç, kaş, 
kirpik ve göz husu· 
tunda hakiki bir dik
tatörlük yapmakta~ 
dır. Bir dediği iki ol· 
ınuyor. Bütün sine· 
ına yıldızları onun 
fikrini almadan bir 
feY yapmazlar. Kaş
ların yolunması mo
dasını ortaya çıkaran 
·ıene odur. İlk defa o
larak kqlannı yol• 
duran dnema yıldızı 
Greta Garbo olmuş
tur. Aradan birkag 
hafta geçer geçmez 
kaş yolma modası 
dünyanın her tarafı. 
na yayılmıftır. 

Bundan birkaç ay 
evvel ortaııtı karı§tı
~an bir havadis yayıl
dı. Doğru olup olına· 
dıiını anlamak için 
herkes Fabianoya Ufanın yem aıtber yıldızlarından Mcıdy Rahl 

kO§tu. Havadisin esası fU idi: sayede epeyce para kazanacağız. 
Fabiano takma kaf)ar or~aya çıkar • - Bu gibi yeni icadlarınız var mı? 

Tıb dünyasmda 
yeni bir keşif 

Bir kadının gebe olup 
olmadığı 15 

saniye içinde anlaşılıyor 
Bir kadının hAmile olduğunu henüz A

sarı görülmeden tesbit eylemek çok de
fa fevkalade lüzumlu görülmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan tecıübelerden 
hiç bir müsbet netice elde edilememig • 
tir. 

Sovyet Rusyanın tJ.b Ustadlarmdan 
doktor Afanasiewsky bir kaç defa tec • 
rübesini muvafiakiyetle neticelendirdiği 
yeni bir usulü bildirmiştir. Bu usul çok 
basit olup herkes tarafından kolayca tat
bik edilebilir. 

Doktor bir rnikdar kadın saçı ile bir 
mikdar erkek saçını ayrı ayrı bleu de 
methylene'e batırmış. Erkek saçının ba • 
tınldığı bleu de methylene'in rengi ka
dın saçının batırıldığı mayiden daha ça • 
buk rengini kaybetmiş ... 
Meğer erkek saçlarında daha fazla mJk 

darda kükürd varmış. Kükürd ise bleu de 
methylene'in rengini tağyir edermiş. 

Halbuki hlmile kadınların sa~larında
ki kükürd mikdarı çok fazla olduğu ta • 
hakkuk etınif ... 

HAmile olmıyan bir kadının saçının an-

C "Son Posta,, nın Budapeşte mektubları ::1 

Macaristanda Yahudi 
aleyhdarlığı aldı yürüdü 
Tahrikitcı Yahudiler gizli propagandalannı arttırdılar. 

Yahudi halka Macarlara boykot 
etmefi tavıiye ediyorlar, ıerıinlik son haddini buldu-

)faca?' pcıT14mentoıunun gece Tunadan göriln~ 

- lhlda)tefte, a Jllllaa - yerde pek fena bir hava uyandıı makta 
Kum Bela iayanındanberi Macaristanda: ve alnirleri germektedir. 

l hiçbir vakit bugünkü derecede büyük bir Meseli, Yahudiler, Macarlığa karş~ 
siyaset faaliyeti ıörülmüı deliJclir. Bil- bağlılıklannı isbat etmek için her tarafta 

1 tün Macaristan büyük bir dedikodu ve söylüyorlar ve yazıyoilar ki kendılerl 
münakqa dalgasına dalmıştır. Bütün fa- mensub olduklan millet uğurunda kan, 
~yet, filnden güne büyümek ıehlikesJ- lannı aarfetmekten hiçbir zaman çekin. 
nl gösteren Naziliğin inkişafına mini ol- memişlerdir. Buna delil olmak üzerf' dt: 
mak için alınan tedbirlerin etrafında dö- cihan harbinde Macarlığın düşmanlarılu 
nüyor. Haftalardanberi devam eden mü- barbederken, Yahudilerin Macarlık uğu
nakaşalar içinden tebellür ederek mey- runda tam on bin kurban verdikluinl 
dana çıkan program fUdur: Bir taraftan söylüyor ve yazıyorlar. Hakikaten, Ya· 
Macar gençlerine, bilhassa münevver hudiler Macarlığa olan kan borç}, rım 
gençliğe ekmek verecek if sahaları ya- bu suretle ödemekten de çekinmemi ler· 
ratmak ve ayni zamanda Yahudi mese- dir. Fakat, ruhlar o kadar kırışmış kı on· 
lesini halletmek. Hükumetin büyük tah- lar bunu söyler söylemez, öbür tardf tan 
ılsatlar vermek suretlle, milyarlar aarfe- da müfritler ve bilhassa Naziler hem n 
derek halletmek istediği birinci mesele cevab veriyorlar: 1 

ınııtı. Tabi! havadisin ulı vardı. Bir A- - Evet, var! Gayet ince madenden ya
lllerikan muharriri Fabiano ile gôrilş· I pılını~ takma kaşlar. Bu takma kaşlar 
Dleie muvaffak olur. Şayanı dikkat olan yalnız suarelerde kullanılacaktır. Bir de 

bu 'muhavereyi nakleyliyoruz. dişler vardır. Dişler gayet hafif bir ~u- 1 cak bir iki dakikada rengini attırdığı bu 
- Sinyor Fabianot bu sene kadınların rette pembeye vcyahud çok açık mavıye mayi: hamile kadının saçının tesiri ile 15 

etrafında kimsenin münakaşa ettili yok- •- Vay hainler vay, demek, o zaman· 
tur. Asıl münakaşa ikinci mesele etra- lar bu işin de kolayını bulmuşlar. Ma
fında certıyan ediyor. Hükfunetin hazır- carlar o muharebe esnasında yüz binlcr
ladığı ve size bahsettiğim kanun liyiha- ce kurban verdiler. Halbuki Yahudilf:r, 
sının müzakere.sine lntizaren, 'ereyan yalnız on bin kişi ile işin içinden çıkmış· 
eden münakaşalar, Yahudilerin bu llyi- lar!t 

1ilzleri naaıl olacak? boyanacaktır. saniyede rengini atıyormuf ... 
- Her ftkltJd libl p lilzel, çok liıif. Daha da var bay muharrir, siz sorma- Moskova tıb meclisi bu usulün tecrü-

Teferrüat hakkında tabil fimdiden bir dan ben cevab vereceğim. Sizi önliyece- besini yapmakla meıgul bulunmaktadır. 
teY aöylenmez. Bu bir sırdır. Hem de dip- ğim. Kulaklara ve buruna dair de moda haya kartı alınış oldukları tavır ve hare- Bunu aöyledikten ıonra da i§in alt ta

ketten çıkıyor. Yahudiler bu ifden çok rafı ıellyor: cHarb esnasında Macarlu, 
müteessirdirler. Hakikatte, Yahudiler muharebe meydanlarında can verirler
içinde pek çok insan vardır ki kendile- ken onlar, Seride ticaret ve ihtikarla 
rini Macar hissederler ve Macarlık ruhu meşgul oldular!• diyorlar; harbe gitme• 
içinde ballolmuşlardtr. Bunlar, timdi mek için türlü türlü hileler lcad c ttik· 
kendilerine karşı Macarlığın böyle bir lerinden, aaker alma teşkilatına rüşvet· 
tedbir almasını bir türlü hazmedemiyor- ler verdiklerinden bahsediyorlar. llatti 

lomatlar ve erkinıharblerin sırlannın kaideleri olacaktır. 
fevkinde bir aır... Kulaklar çok küçük olacaktır. Buruna 

- Bir söz doktor 'ff operatörünün &1- gelince, kanadları biraz yukarı doğru 
llll ile ortak olacatı haberi doğru mudur? çekileceklerdir. Şu suretle ki burunun 

- Evet dolrudur. ortası kanadlarmdan daha fazla ortaya 
- Ne için ortak oluyorsunuz? sarkacak... Bunlar hafif cerrahi müda-
- Mevzuu balıaolan doktor Strauss· haleler sayesinde yapılacaktır. 

tar. Şayanı dikkat ldr phutır. Göz be- Görüyorsunuz ya, her şey moda için ... 
'bekıer:lnl arzusuna ,an boyamaktadır. Her şey kadının bir kat daha zarif olma-

- Bu it tehlikeli delil midir? sı için ... 
- Hl9 tehlikesi Joktur. Emin olunuz... ---------

Jleın herhanıt bir tehlike olsa bunu ti- Olimpiyad filmi bitti 
tart tekle 80kar mıyız?. 

- Bu lcad tam m•naaile tekemmül et
llaif Dlidir? 

- Evet ... Hem o kadar tekemmül et
lbtttir ki doktor StraUll bu hususta ya
~ makaleler yazacaktır. 

- Eler iyi anladım ile bu yaz kadın-
~- ıöz bebeklerini dahi boyayacaklar. 
V7Je Dli? 

- Tabii! tık moda olacak göz bebeği 
~ cmavb dir. Doktor ile ben de bu 

1938 senesinde Almanyada yapılan ollnı -
plyadlar mme alınmıştı. Bu fllın Alman si
nema diktatörü namını alan Lenl Rlfen§tal 
tarafından tertlb edilmişti. 

Filmin uzunluğu 20,000 metreyi geçiyor -
du. Uzun süren çalışmalardan sonra filmin 
en pyanı dikkat parçalan normal blr u -
zunluAa irca edilmiştir. Filmin lh!arı mar -
tın başlangıcında tamamlanmıştır. 10 Mart
ta Berllnde ecnebi matbuat müruessıllerlne 
ııösterilmtltlr. 

Şimdiye kadar bu derece milkemmel bir 
apor fllml cevrllmedlll blldlrllmektedlr. 

4'caba 11nt moda~ R. K. O 1ı.ım güzel yıldızı Vickı Leıteri bfze daha mı 
güzel göstq Tebilecek? 

Terbiye kupası 
Koca bir ıehrin kollejinde 

kupayı verecek talebe 
bulunamadı 

tar. diyorlar ki: 
Bundan otuz sene evvel zengin Ame • B d d 1 d la '-- .Macaristanda bu kadar Yahııdı dok-

rikan sanayicilerinden S. G. Davis günün un an o ayı a ıon zaman ra .... 
da bili d 1nı izli d '-· dal tor bulunursa elbet, Yahudiler, harbi, birinde Mashpee sokağın n otomo · e ar ya z ı propagan a evraa.ı ı-

geçerken kuvvetle esen rüzgar ppkasını tanlar, ııazilerden veya komünistlerden cebhe ıeburisinkde 1
1 
eçirm1eninhkol~.Y11~1 bu· 

.. _ .. .. . y lurlar; do tor ar on ara er turu yar-
alıp goturmuştur. ıbaret oldukları halde, fimdi araya a- d d b 

1 
la ki bili k d 

·· · · Onla da izl '-• ıın a u unmuş r m r, ne• a aı Bunu goren bir iptidai mekteb tale • hudıler de karıftılar. r 1 l -- y h di ·zı 'lş1 di 
1 

besi koşup ppkayı yakalamış, sahibine ~dlarla Yahudileri mücadeleye ve Ma- aBu ye tlı n vYermah d~lr .r.• k d 
1 

. 
1 • • . 6• u IUl'e e, u ı erın en ı cı ın 

teslıın ettikten aonra teşekkür bile bek • carlara boykot etmeje davet ediyorlar. üd ı 
1 
.. 1 ta tt kla b' f'kri d 

m a aa ~n or ya a ı rı ır ı • lemeden hemen ortadan kaybolmuştur. Hükfunet, bu nevi propagandalar ve tah- -t t • d h 
1 1 1 

hi fkArı . . . o e araı. er a on ar a ey ne t> 
Çocuğun bu hali Davısm çok hoşuna rikat yapan bir erup keşif ve azasını tev- • h "- ... 1• ... sil .. h 

1 
k k ll 

• • • -4& ra ı~. • o ara u anıyor. 

gıtmi~? çocuğun bu hattı hareketınl na- ki! bile etti. Bu Yahudi tahrikltçılan da Bu vaziyet kar§ısında hükumet, henuz 
sıl mukafatlandıracağmı uzun boylu dü- bunların müfrit olanları ve bilhassa ko- ümidsl d ğild" tttlha t k ·· b • 

·· ü ·· B" ·· · t · 1 • e ır. z e me uzerc u 
fUnm ştur. ır gun ~asıye namesın ya- münizm ve sosyalimı ile fikrt münaııe- lundufu iktısadt tedbirlerin memlekete 
zarken pp~asınbı 1get~en i ~ocu~u h hat~r ; betleri bulunanlandır. Eğer bu gibi tah- verecelf lf hareket ve faaliyeti esnasında 
lamış, çocugu ~ ma . çın a arrıy.a rikat olınasa belki hükumetin ittihaz et· Yahudi meselesini tamam halledemf>cıe 
~aptırmışsa da bır netıce elde edcmemıı- tiği tedbirlerle bu if yatışabilir; eaefle bile flddetlni azaltacafı ümidindedir. 

tirB. - . Mah h . 1.~. kaydederim ki iki tarafiı tahriklt ara Török Bela 
unun uzerıne spee şe rı genç ı6ı- -----------------------------_..,--

ni kendisine muhatab tutmuş, şehrin 

kolejine 10,000 dolar vakfetmiştir. Bu 
paranın iradı ile her sene bir terbiye ku
pası tevzi edilınesini prt koşmuştur. 

Filhakika, bu terbiye kupası geçen se
neye kadar muntazaman tevzi edilmiş -
tir. Fakat bu sene iı değişmiştir. Kupa-
1• namzed bulunan delikanlıyı komiteye 
bildirecek olan müdür bu namzedin 
maalesef tesbit edilemediğini, talebele -
rinin hiç birinin bu mükAfatı hak eyle -
·mediğini söylemiştir. Mesele Amerikada 
bir hayli dedikoduyu mucip olmuştur. 

Karaya oturan bir Yunan 
vapuru kurtarıldı 

Çanakkale Boğazında Kilya clva • 
,rında Boğalı mevkiinde Yunan bandı
ralı Ereklea vapuru 280 ton buğday ha 
,mulesile Yunanistana giderken sis yü
zilnden ehenuniyetli derecede karaya 
,oturmuş ve Çanakkale istasyonundan 
Alemdar kurtarma gemisini imdadına 
çağırmıştır. 

Kurtarma gemisi kazazede ıemiyi 

dün gece aalimen kurtarmıştır. 

Cslıiidarm 
Şems/paşasını 

ihmal etmiyelim 
Blr okuyucumuz yazıyor: 1ster !tara -

denizden gelirken, isterse Marmaradan 
Raradenlze giderken Boluı ıeçen her 
geml yolcusunun g6zü 6nflne aerllen ta -

bll manzaralardan b1rl de Öatildann 

Şem.slpaf&lll'dır. Fakat bu J'erin "t'Hfye • 

u, ber btanbullu111 teesatırı düşUrecet 

bir haldedir. Sanki Şem.alpafada bir ıa .. 
yan wkubulmuı da bu isyanı bastırma -

ya memur kuvveUer buruını topa tu' -
muşları lfmslpap denilen Üıklldarın 

bq1ıca b1ı ıe&lntı 1erl olan bu ıenlt •-

ha, lfte böyle harab Te muhmel blı hal • 
dedir. 

Halbuki ufak blr himmet, bur:ıl a &Ü• 
aeı bir tekil nreblllr ve Şemslpaşa , Bo .. 
lazdan ıellp ıeçenlerln gözlerini okışa • 

1acak lç açıcı bir park manzara • nlabi • 
lir. BeledJyem1zln bu noktayla da al:"tka "" 
dar oımasını dlleyoruz. 

• 
Olruyuculanmızm sorgularına 

cevablarımız 

Erzlncandan N. Dinçer imza • 
tul> ıönderen okuyucumuza: 

- Yazdıklarınızı neşretmeden e\ ı 1>~ 

hu.susta llzlnle muhabere edebıl mıa 

içln ıarih adrealnlzl bildirmen 1 rJct 
tderıa. 



• 
Y ahud " Delik pantalonların tamiri " 

Rusçadan çeviren: H. Alaz 

• Bırinci sahne. • 1 
Romeo (Çıplak olarak elindeki panta-

loı ları muayene eder') - Hay Allah be
lasını versin!. Ne aksi i§ .. nasıl da farkı
na 'armadan pantalonlarımı yakmışun?. 
Hem de en fena ve en görünür bir yer
den, çok fena .. hemen bunu yamatmak 
liizım. Çünkü bugün JüliyeUe randevum 
' ar. Hemen terziye koiIDalıl. 

Hepsine 5000 lira bedel tahmln edilen Eminönü Ahiçelebl mahallesinin Emin(). 
nü meydanında iki kattan ibaret altında dükkfuı ve üstünde odalan havi kfirgir 
Valide Hanı enkazı satılmak üzere kapalı zarfla artırmaya konulmtı§tur. Arttır
ma 28/4/938 Perşembe günü saat 15 de paimt Encümende yapılacaktır. Şartna
mesi Levazun Müdürlilğünde görülebilir. istekliler 375 liralık ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber teklif mekt ublarını havi kapalı zarflarını yukarıda 
yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten ,onra 

* İkinci sahne. (Moskovada, Leontiyev 
sokağında 7 numanıh cElbise ta.mir at~ 
yesi nde. Atölyenin kapın 6nünch '1nl 

bcklıyen büyük bir insan kalabaltlJı var. 
Romeo, sıra bekliyen1erin ne arkasında
dır. Uzun ve can sıkıcı bir bekleme.) 

Romeo - Bu pantalonlara belli olını
~ acak bir yama yapabilir misiniz?. 

Siparişleri kabul eden kız - Tabil ya
parız. 

Romco - İnşallah hemen §imdi yapar
sınız?. Ben şuracıkta beklerim. 
Kız - Maalesef, şimdi yapamayız!. 

Pantalonlanruzı bırakınız ve bir butuk 
a) ra geliniz!. 
Roıneo (Büyük bir ümidsizlik için

ae) - Ne?. Ne diyorsunuz?. Benim bu
gün Jüliyetle randevum var. 
Kız - Bu bizi alakadar etmez! 
Romeo - Fakat insaf ediniz!. Çıplak 

o1..ır. k, yalnız iç donile Jüliyetin yanına 
na ıl gidebilirim? 
Kı - Ren ederim, diğer sıra bekliyen

leı mani olmayınız!. (Fakat acıyarak) 
f h Gorofovski caddesindeki 17 nu

ı atölyeye giderseniz orada daha 
ca k yaparlar .. 

(Romeo koşa koşa çıkar). 

* 'C iıncü sahne. ( cMoskova dikiı trös-
jÜ ne aid, Gorof ovski caddesindeki 17 
7'Un alı tamir atölyesi. Büyük bir kapı, 
f;apıda bir kapıcı). 

Romeo - Babacığım, şu gördüğün pan
talonları yamatmak istiyordum. 
' Kapıcı - Bas bakalım, senin gibi bir 
siıru pantalonu delik insan var. 
. Romeo - Fakat babacığım, böyle ar
kası yanık pantalonlarla gezilmez kl. . 
. Kapıcı (Uıkayd) - Herkesin pantalo
nunun arkası yanık. Ne tuhaf; bize ge
lenlerin hepsinin de pantalonlarının ar
kası yanık. 

Romco - Herhalde bir zamanlar siz 
de gençtiniz!. Siz de sevdiniz!. Benim bu
gün randevum var. Görüşeceğim kız ha
rikuhı.dc güzel İsmi Jüliyet. İnsaf edi
niz bu kıyafetle onun yanma nasıl gide
b lir ?. 

K pıcı (lstihfafklir) - H~rkesin ran
d \ li u var. Sanki seninki başka mı?. 
Ha,.di bakalım.. kapıdaki ilAnı görmüyor 
m ur.?. cİşlerin çokluğundan dolayı 
.,· d 'ık yeni siparişler kabul olunmaz!> 

I eo - Öyle ise ben mahvoldum. 
K pıcı - Marunafih dur. Gorlti cadcle

büyük bir tamir atolyesi var. Ay-

(Jülyet, ıevgilisinin delik pantalonlannıı yamamakla meşguldür) 

nah falan şık bir yer. Herhalde orada Kız (Yanm ıaat sonra) - Buyurunuz! 
pantalonunuzu yamarlar_ Romeo - Nasıl? Demek oldu?. * Kız - Hayır olınadı. Utü yokmuş!. 

Dördüncil sahne. (Gorkı caddesindeki Romeo (Bağırarak) - Ne ütüsü?. 
tamir atölyesi. Aynalar falan 1ıep yerin
de). 

Romeo (Tezg6htar kıza atılarak) -
Beni kurtarın!. Allah aşkına beni kurta
rın! 

Kız - Ne istiyorsunuz efendim?. 
Romeo - Pantalonlarımı yaktım. A

cele yamatmak istiyorum. Bugün rande
vum var. Hiç olmazsa siz beni anlayınıı!. 
Harikulade bir kızla randevum var. 
Kız - Doğrusu halfntze pek acıdım, fa

kat ne yapayım ki elimden hiçbir şey gel
miyor. Atölyemiz böyle büyük ya
malarla uğraşmaz!. Mesela düğ

meniz falan kopuk olsaydı, eh o zaman 
iş başka türlü olurdu. Kopuk düğrr.enizi 
ild - üç gün içinde dikiverirdik .. halbuki 
yama ..• Büyük bir iş!. 

Romeo (Diz çöker) - Beni mahvet-
•• 1 

meyınız .. 
Kız - Bir defa da Yomskaya cadde

sindeki atölyeye ba§ vurunuz! Orası ye
nidir. Belki yapar. 

Romeo - Doğru mu?. Bilseniz size ne 
kadar minnettarım. Mersi. Teşekkür ede
rim. Allaha ısmarladık. 

* 

Kız - Basbayağı ütü. Müessesemiz he
nüz pek yenidir. Daha ütü alamadık. 

Terzi ütüsüz yama yapamıyacağını söy
lüyor. Bir iki hafta sonra uğrayınız, o za
man belki yaparız. 

Romeo (Delikli pantalonıla.rı gi.ye
rek) - Bitti, artık her şey bitti. Ben mah
voldum. 

Altıncı sahne. (Romeo ve Jü.liyet). 

Jüliyet - Sevgilim, ellerini neye hep 
arkanda tutuyorsun?. Beni neye kucak
la.mıyorsun?. 

Romeo (Canı sıkılmış bir halch) - Ku-
caklıyamam. 

Jüliyet - Na!.ıl?. Demek sen beni sev-
miyorsun?. 

Romeo - Sana tapınıyorum. 
Jüliyet - Şu halde kucakla beni!. 
Roneo - İşte bunu yapamam. 
Jüliyet - Sevgilim sana ne oldu?. Nen 

var? 

Romeo (Hıçkınr) - Başıma bir f ela
ket geldi. Pantalonlarımı yaktım. Panta
lonlıırımın arkası delik.. hiçbir yerde dik
tiremedim. Hiçbir atölye bunu yapmadı. 

Beşinci sahne (Yomıkayadaki atölye- Ne yapacağımı bilmiyorum. 
de). Jüliyet - Vah benim zavallı sevgirm .. 

Romeo - Delik, pantalonlarda, yamı
yabilir misiniz? 
Kız - Elbette yamanz. 
Romeo - Ne diyorsunuz?. Aman yıı-

rabbL. ne saadet!. Nerede soyunayım?. 

sen hiç üzülme .. bana ver de ben dıktiri
vereyim. 

( Romeo bu beklenmedık saadetten do
na kalır.) 

Romeo, önünü bir gazete ile örtmüş ol-

verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (2030) 

Biga Şarbaylığından: 
Belediyenin elektrik santralının 1/6/938 t*ihinden 81/5/939 günitne kadar 

bir senelik ihtiyacı 35000 kilo Mazot 2450 lira ve 1000 kilo makine yağı 160 Iıra 
fiatı muhammenesiyle kap~lı zarf usuliyle eksiltmeye. 

Kasabanın temizlik işi 1/6/938 den 31 /5/939 gününe kadar bir sene olmak üze
re 2000 lira. 

Belediyece acezeye verilegelmekte olan ekmek işi keza 1/6/938 tarihinden 
31/5/939 gününe kadar 1400 lira. 

Alınan Gündner fabrikasına aid 75 şer beygir kuvvetindeki dizel motörlerl 
için bir kısım malzeme ihtiyacı 500 lira fiatı muhammeneleriyle açık eksiltm~ 
ye çıkarılmışlardır. 

· İhale müddetleri 20/4/938 den itibaren 11/5/938 Çarşamba akşamı saat 15 fne 
kadar 21 gündür. 

Mazot ve makine yağı evsafiyle dizel motör ihtiyacı malzemesi ve her bl • 

rerlerine aid prtnameleri almak ve görmek istiyenlerin bedelsiz olarak mild • 
deti dahilinde Belediye Riyasetine müra caat eylemeleri. 

% 7,5 teminat ve teklif mektublannın belediye reisliğine göndermiş olmaları 

ve ihalelerinin daimi Encümen tnrafınd an 11/5/938 Çarşamba saat 15 de yapı
lacağı ilan olunur. c2374> 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ______________________ _, __________________ .,;;,,. ______________ _. 
I - Taksim Bakımevinde mevcud muhtelif eb'adda döşeme, karbon, kerevet, 

merdiven tahtaları pazarlıkla satıl:cak tır. 

Il - Pazarlı~ 29/VI/1938 tarihinf" 13.;Uıyan Cuma günü saat 14 de Kabataştı 
Levazım ve Mubayaat Şubesi Saı.ş Komisyonunda yapılacaktır. 

III - ~atılacak malları, hergün Taksim Bakımevinde görülebilir. 
IV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen giın ve saatte % 15 teminat para-

larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. c216B~ 

Erenköy Kız Lisesi Satınalına Komisyonundan: 
28/4/938 Perşembe günü !>Bat 15 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binası için

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

İlk teminat 176 liradır. 

İsteklilerın en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden al
mış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden alınmıı 
ehliyet ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle komisyona gelmeleri. c2269> 

ec;e!. diye söylendi. 
Jüliyet, sevgilisinin delik pantalonları

nı yamamakla meşguldür. Ne §airane 

Makara satıcılarının 
NAZARI DiKKATiNE Kzı - Nah şuracıkta .. odada. 

Romeo - Ben iki dakikada soyunurum. 
Kız (Elini perdenin arkasına U"ata-

duğu halde, pantalonlarının yamann a ı- manzara! İstanbul ve taşrada ~wı makarası sa· 
nı bekliyor ve düşünüyordu. Gözleri ö- '- tanlar İstanbulda Asmaaltında 12 nu· 

rak) - Ver bakalım! 
Romeo - Buyurunuz! (Yan karar•hk 

odada mes'ud ve bahtiyar, gülümsiyerek 
bekler). 

nüne muazzam bınalarile, binbir rc:.la- YARINKi NUSHAMIZDA: d 
E k

. mara a Rus Makarası Umum Satı!i D~ 
mile cMoskova dikiş kooperatifi> geldi.' S 1 çapkm... posuna müracaatları menfaatleri iktiza· 
Yüzünü buruşturarak: Ya?.an: Kadırcan Kaflı Isıdır. Fiyatlan öğrenilmesi ehemmiyetl• 

- Ne manasız, ne lüzwnsuz bir mües- ----------------- rica olunur. (1059) 

Son Posta'mn edebr rom m: 53 
Yıllardanberi bir muhayyel melek ' n-1 cadelcsi.. buyük ruhunu, asil heyecanı- gibi gülüyorsun!. .. Ne oldun, hasta mı· 
dar temız tanıdığı, bütün a~il genç;.· 1.- nı iki uç gündür zıncirleyen eller kırıl- sın?! 

Ah, Şu 

S r t sendeleye sendeleye duvarlara 
tu•unnrak, iğri ve çarpuk sokaklarda 
du e kalka insiyaki adımlarla gazete 
idanhnnesine geldiği zaman odac•, her 

güler yüzle karşıladığı bu neş'e-
n. parlak genç adamı, ışığı sönmüş 
um tortusu halinde görünce şa -

Sokakta bir yük arabasının al
t·nc. mı kalmıştı? .. Başına bir yıldı -
rım r ı düşmuştür?. Neydi bu hal?. Her 

'l temiz, çevik, dirik gencin toz 
k ıçindcki kıyafetınl neye yoraca
ı miyen hademe içinden: 

ço 
ç k 

.ı3elki sarhoştur -dedi- efkarlandı, 
kafayı çekmiş, çekmış ama pir 

Bu dti ünce ile biraz t.eselU bulan sa-
cı mırıldandı: 

- Beyim bir kahve mi, yoksa bir 
ça) mı emredersin? 

Siret boş gözlerle baktı. Hademe tek
rarladı: 

- Çay mı, yoksa kahve mi? Birli
monlu sade kahve meretin zehirini alır. 

ay at! 
nln yüksek he ·ı.;canlarile bağland1g1 dı! Sireti bir ağabey gibi kollarının ara· 
Celile!. Ruhuna erişilmez bir mef Cıre Genç adam coşkun bir heyecan dolu sına alıp göğsüne bastırmıştı.. fakat 
askı aşlayan o mukaddes alev!. Daha kalbinı şı~iren bütün elemleri, bütün gürültüsüzce birdenbire belJren üç a· 
bır saat önce tem·z ve ma;:,um bir ço - saadetleri taşırıyor, meslek arkadaşın·n damı odanın içinde görünce Stıeti 
cuk gibı kollarmın arasında hıçkıran feri vaziyetine dikkat etmeden, ona iki büsb~tün kavnyarak haykırdı: = güzel ve melek nişanlı?!. Daha kol- günlük müracaatlerini, çırpınışlarını, - l{imsiniz?. Ne cilr'etle haber ver· 

ram buram bayağı bir Uıvanta kokan larını sayıp döküyor ve arada bir: Gelenler ona cevab vermeden kolla-
Siret gene anlamamıştı. Hademe bu koyu pembe renkli adi bir cnameıtye - Yaz! .. - diyordu - zarar yok! Gaze- rmın arasındald arkadaşını gösterdi· 

boş bakışlı gözlerden korkmaga başla- onu değiştirmişti!. temizi kapıyabilirler.. kalemlerimizi ler: 
dı. Korkunun verdiği cür'etle daha sa- - Fahişe!! kırabilirler, :Cakat ruhumuzun büyük - Siret ismindeki gazetenin başmu-
rıh bir sesle: Tam bu sırada elinde küçük bir tepsi heyecanını asla susturamazlar .. öyle de- harriri budur değil mi? 

- Kahve mi, çay mı?. ile içeri giren odacı bu kötii kelimenin ğil mi benim aziz arkadaşım, Siretci- Cevab almadan genç adnmt çektiler· 
Siret beyazlaşmış titrek dudak'arı - hızile sarsı~ara~ g:tirdiği kahvenin ya- ğim_? ... Niçin susuyorsun?... Siret hiç mukavemet etmedi, fakat ar'" 

nın arasından: rısını tabaga doktu. Sıret dudaklarını kımıldattı. Fakat kadaşı atılarak Sireti kurtarmak isle'" 
- Kahve, çay -diye mırıldandı Siret kan çanağına dönen gözlerini sesi dişlerinin arasında kısılıp kaldı. dl: 
- Hangisi? kendisine yaklaşan odacıya dikmişti. Nafile, nafile .. Siret şimdi yalnız bir s· ? 'I' h ne· 

Ç k h 'k' • d t tt • k 1 d R h b r·· .. il bi - ız mecnun musunuz ımar a 
- ay, a ve. ı. ı parmagını~l a~?ksın a. u ugub' adın posady ı. kub~'t·· enb~"gıiiksonmfkş ..... r inP?· den mi kaçtınız? Burada işiniz ne? 
- Hem çay, hem kahve mi?. sı ara tamamı e tu enmış, sarı ır u- sa.. eme u un uy me ures ın . . • 
- Evet, yahud hayır .• bır kahve. man tüttürerek derisini yakıyyordu. ışığı hep onun aşkından geliyormuş?. İçl~de~ .b~ tane=:ı cevab verdl~rıı 

H ·· 1 Hademe dayanamadı: Meg· erse yalnız başına bir Siret yok- - Eg_er .1ş.ımıze mudahalede devb·'" 
- a şoy e... d d k 1 l ğ w Odacı çıktı.. - Beyim, sigara parmaklarını kavu- muş?.. e ersenız sızı e e epçe eme e mec 
Siret iki parmağının aras•ndaki ka- ruyor!. - diye onu kendine getirdi. Arkadaşı hayretle yaklaşarak onu kalırız! 

lın sigarayı tutan eli şakağında, boş Siret silkinerek sigarayı ftrlattı. Tam şefkatle kdııarmdan tuttu, g'özlerininı Fakat genç adam yılmadı: 
gözlerini önündeki masaya dikmiş dü- o esnada merdivenleri ko~arak çıkan içine korku ve dehşetle bakb: - Karanlık maksadınızı açık söyle"' 
şünüyor, düşünüyordu.. fakat gözleri gürültülü ayak sesleri işitildi. İki üç -Siret ne oldu sana kardeşim? Nasıl yinlz - diye haykırdı - Sireti kelePEe: 
gibi boş kalan kafa tası zonkluyor ve semiye sonra fesi elinde, yüzü heyecan- bir feiaket senin gibi kudretli bir insa- lemek için bir sebeb lAzun. Çabuk so~ 
titrek bembeyaz dudaklannın arasın - la dalgalanmış olan Siretin gazete ar- nı böyle birdenbire ezdi?l leyin! Kimin tarafından ~eliyorsunuz 
dan belli belirsiz mınldanıyordu: kadaşı içeri girdi. Genç adanı nefes ne- Siret, son bir gayretle hayatında ilk - Kanun namına geliyoruz!. Ve sı: 

- Niçin bana böyle yaptın Celile? fese: yalanı söyledi: ret ismindeki adamı götürmeğe rneınıı 
- Niçin böyle yaptm? - Sire~ Siret! Al kalemi eline! -diye - Fellket değil, sevinç!... ruzl. 
Evet niçin böyle 1apmıştı Celile? haykırdı - ift• hürriyeti. İşte yurd mü- - Sevinç mi? .• Hayır Siret!.. Allar (Arkası varJ 
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Erkeklerde çabuk 
ihtiyarlamak 
Kadınlarda yumurtalık faaliyeti azal
mağa ve bll:\hare lrnybolm:ı~a b:ış!ndığı 
zaman bir kadın artık asla genç :.nyıla
maz. Bu müddet azami 45-50 yaştır. Bu 
devreye giren blr kadında tenasuli faa
liyet azaldığı .n1sbette vücudde yağlılık 
başlar ve oişmanlar. Erkekte de ~nğ: yu
karı ayni vaziyet mevcuddur. F&kat er
kekte tenasüll kudretin azaldığı ve tama
men bittiği yaf muayyen değildir. Hele 
kadınlar gibi meselfı elli yaşta tenasüll 
fizlyolojik vazifelerin kalkmış bulunma
sı hemen hemen vA.kl deAlldir. Yetmiş 
yaşında bir erkeğin de çocuğu olabilir. 
Fakat kadın lçin bu asla .,aı.ı doğildlr. 
Erkeklerde ihtiyarlık prostatın büyüme
si lle çok all'lkadnrdır. Prostat yalnız er
keklere mahsus bir uzuvdur. Mesar.e ııe 
idrar yolunun blrle§tlği sahada bulunur. 
Beynelavam kestane derler. iıt.~ bu uz
vun büyümesi erkeklerde l!k ihtiyarlık 
alfımetlerlnln başlamasını 1ntac eder. 
Şübheslz husyelerln ifraz ve 1frağ kuv
vetlerinin azlı~ı da bu hA.discdc limlldlr. 
Mnhlmdur ki gerek kadınlarda ve gerek
se erkeklerde yumurtalıklnrın ve husye
Ierln harici ifrazları oleı"ju gibi ayrıca 
kan içine sevkettlkleri ifrazı dahHilerl de 
vardır. Prostatın büyümesinde genç il:en 
çekilen sık ve çok belsoğukluğu hastalık
larının çok dahli vardır. Belsoğukluğu 
hastalığına yakalananların bilhassa pros
tat Utihabı lhtllfltı yapmamasına dikkat 
etmeleri ıstıkballeri için çok eııemmlyet
lldlr. 

r 
l'iöbetci 
Eczaneler 

Sayfa 9 

Büyük şehirler arasmda mektublar 
tayyare ile taşınacak 

Ankara Borsası kapanış 
liatları 26- 4 .. 1938 
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HAYATIMIN 
En Büyük 
HEYECANI 

HELLA 
PITT 

YENi SiNEMA 
YILDIZI 

Üç merasim gününde adi bir pud
ra kullanmak mecburiyetinde kaldım. 

Pudra, cildime parça parça yapışı· 
yor ve yüzüm cmakiyajlı:. bir şekil 

gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfınazar ettim ve havalandırılmıt 
ve krema köpüğü ile kanştırılmış ye
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmağa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Çünkü ben artık ayni d ... 
fildim. 

Pudra aleminde keşfedilmiş en bü
yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
ve istimal hakkı büyük mali f edakür
Jıklaı la hemen Tok alon müessesesi tı
rafından satın alınmıştır. Şimdi Toka
lan pudrası namile ve hfrgün daha 
taze, daha riermin, daha güzel görü-
ııünüz. 

Bayanların nazarı 
dikkatine: 

Satın aldığını'.E Tokalon kremi 
vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kuruı ala
cak, ayni zamanda kıymettar mü
kafatları bulunan Tokalon müsa
bakasına istirak hakkını veren bir 
bilet takdim edilecektlr. 



"O aya 
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" Son PoJıb oın macera romanı: 99 SPOR 
e ida o u f .. ,, 

Harb s vı ki mücadele An a ada yapılan Güneş· 
Galatasaray maçı Marta, bu dilsiz kız Olandanın yüzüne, sanki çok eskiden tanıdığı bir yüzü 

hatırlamıya çalışıyormuş gibi bakıyordu. Olanda ise adeta bütün tüyleri 
ürpermiş gibi zavallı kızcağızı tepeden tırnağa kadar süzüyordu 

ilk devreyi 1 - O galib bitiren Ankara Galatasarayı, 
ikinci devrede 4 gol yiyerek mağlôb oldu 

- Canım bilmesek de gezel'iz. Orası 
kolay, zaten her tarafını dolaşacağl7H 

- Buyurun, dolaşın, dedik a! 
- Ha ... Şu yılanlı kule açtk mıdır? 

Yılanlı kule mi? 
- Evet!.. Yani kilitli ise anahtarlar!· 

n• bıze ver! 
ihtiyar: 
- Ha, evet, kule kilitlidir, Allah be

lu=> nı versin.. dedi. Çünkü oraya pek 
k mse çıkmaz da.. fakat anahtarları 
\ f'reyim!.EvUıd değil ki.. budala domu
ıun biri, adam davet eder, bana bir şey 
sövlemez, defolur gider!.. 

İhtiyar söylene söylene ve ayaklan
nı ürüye sürüye bir dolaba doğru yü
ru<lü. Dolabdan büyük bir anahtar çı
k.ıı arak bize teslim etti. 

Sonra can sıkıntısile başını çevirip 
·ı-ar tenceresini yıkamağa başladı. 

İhtı\ ara: 
- Ha ... Marta nerede?. diye sor -

d m. Ona biraz şekerleme getirmiştik 
d :. 

- Marta mı? 
- Evet! 

Çağırayım! 
Ye kapının önüne çıkarak şatonun 

a\· usuna doğru seslendi. Fakat bir kaç 
defa ismini tekrar ettiği halde Marta 
görünmemişti. 

lht )ar tekrar canı sıkılmış bir hal
d ıçeriye girdi: 

- Gelmiyor hınzır! dedi. Bir defa i
n dı tuttu mu gelmez de .. mutlaka o o
c.ı n başındadır. 

- Ocak mı? 
- E\·et.. avluda eskiden kc;ıma bir o-

ca' \ar. Münasebetsiz kız lıu ocakta 
te~ , akmağa bayılıyor. Onunla oynu

~ oı. Mutlaka gene oradadır. Bıktım u
~ ndım .. hanp,i birile uğraşaJ ım ben de 
bılmi. orum. İsterseniz, buyurun, ken
d. gidin. O ocağın başımla onu bu-
m nuz. Ocak işte şurada.. Alla~ın 

b la ı hep benim başıma gelir'. 
İh ı~ ar, otların kapadığı avluda. tam 

n n karşısındaki yeri elile gösteri
\ du. Olanda bu küfürbaz ıhtiyara 

d k dık, sinirli sinirli bakıyordu. 
Elunizde şekerleme paketlerile ihti

.> t n gösterdiği tarafa doğru yürüdük. 
Bırkaç adım yürüyünce hakikaten 

ı, 1\irbaz ihtiyarın söylediği gibi Mar
ta \l eskı bir ocağın başında, tutuştur
du - u ateşin karşısında gayet meşgul 
hır halde bulduk. 

Olanda, ateşin başında gayet masum 
bir tavırla, küçük bir çocuk gibi kendi 
kendine konuşan bu güzel kızcağızı gö
riınce son derece müteessir oldu. 

yarak bu eli garib bir muhaboetle ok- baktıktan ~onra merdivenlerin önünde 
şamağa başladL durdu: 
Kız bu hareketini yaparken bir anne

ye ne kadar mühtaçmış hissini o kuda: 
masumiyetle ifade etmişti ki Olıında
nın gözlerinde yaşlar parlamıştı. 

- Oh! ... Tabancanı çıkar, öyle gire
lim! dedi. 

Güldüm: 

- Çocuk olma, Olanda! Marta seni 
yeniden müteessir etti galiba? Çocuk
ca hassasiyete lüzum yok. Bak, şatonun 
içi aydınlık. Hiç de fena bir şato değil. 

Ben de bu bedbaht ve masum genç 
kızın, insanlığın kana susamış ihtiraslı 
mücadeleleri arasında hiç günııhsız, 

hiçbir şeyden haberi olmadan uğradığı 
bu müdhiş felfı.keti karşısında son de- Hakikaten yüksek merdivenlcrm ni-
rece müteessir olmuştum. hayetindeki geniş kemerlerin altındn 

Fakat o sırada hassas olmanın hiç de uzanan koridorlar hiç de şat,,larda a
doğru olmıyacağını düşünnek bu acı det olan şekilde loş ve karanlık değil
sahneyi kısa kesmek için almanca: di. Bilakis şatonun içi yüksek sıvrı pen

- Marta! Kızım!\ i:ledim.. Madamı cerelerle son derece ferah ve aydınlık 
çok mu sevdin? görünüyordu. 

Bu suali kasden sormuştum. Şatonun bol güneş içindeki bu feı ah 
Kızın gözleri birdenbire tutuşmuş manzarasını ı;.?ren Olanda önümden 

gibi parladı. Elini Olandaya doğru u- merakla yürümeğe başlamıştı. Merdi
zatarak heyecanından tutuk tutuk çı- venlerden adeta şatonun bütün celıhe-
kardığı bir sesle: sini dolanarak geçmek Iazım geli) ordu. 

- Helle - hu!... Tam yılanlı kulenin hizasından geçer-
Dedi. Dilsiz kızcağızın güçlükle-- söy- ken Olanda birdenbire durup dikkatle 

liyebildiği bu acaib kelime, birdenbire a ağıya doğru bakmıya başladı. Sonra 
Olandayı titretti. Ben şefkatle gülerek: helecanh bir sesle: 

- Marta, güzel kızım! Bize yolu gös- _ Gördün mü? dedi. 
terebilir misin acaba? _ Neyi? 

Marta, önce alık alık yüzüme baktı. V H 1 'l . 
F k t b k d. · ı· 1 t - an o zen enn gömüldükleri 

a a en, en ısıne c ım e şa oyu b 1 k' 
.. t · lib k d 1 d 1 ver urası o aca . gos erınce ga a rna sa ımızı an a ı w 

ki hemen kucağındaki şekerlemeleri çi- Olanda yılanlı kulenin dibi!lde, üze
rnenlerin üzerine boşaltarak ayağa rinde mermerden oyulmuş gayet bü
kalktı. Önümüzden yürümiye başladı. , yük bir put görünen ve bir takım l&tin
Büyük mermer merdivenlerin önüne ce yazılar yazılı bulunan yüksek siyah 
gelince durdu. Bize elile ) oıu göstere- tunçtan bir kapıya haşiyetle bakıyor-

rek tekrar: 
1 

du. Birdenbire koluma saı ıldı. 1'.Iünhiş 
- Hellele - hu.... b' k k l .. .. b kt H l l 
Dedi ve koşarak ocağının başına git- ır ·or uy a yuzume a ı. e ecan n: 

ti. - Kapının üstündeki latınce yazıyı 
Olanda. bir müddet Martanm arka- okl.:rlun mu? dedi. 

~ından son derece müteessir bir halde 
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27 - Nisan - 1938 - Çarşamba 
Oğle neşriyatı: 
12.30: PHl.k.la Türk musikisi. 12 50: Hava

dis. 13 05: ÇQcuk Bayramı ve Haftası müna
selıı4tile Çocuk Esirgeme Kurumu nnmınıı. 
Niş:.ıntaşı Halkevı gösterlt kolu tarnfından 

bir tem.su. 13.30: Muhtelif plll.k neşrı~·atı 

Akşam neşriyatı: 

Ankara Gilnq klübii futbolculan 
Ankara <Hususi) - Galatasaray ve oa • ıEnstitüsü takımı blr gol çıkardı. n mao. ı-1 

neş klüplcrl bölge kupası maçlanna bu hat- Hukuk Fakfilteslnin grJlblyeWe blW. 
ta devam ettiler ve Güneşller Ct-U 1tallb 'l'acall 

geldiler. iık devre c1-o> Gruatuarayın ıe - Ankarada bu hafta yapllacak 
hinde bitmişti. Sol nçık Fethi !:ıu golll ha - • 
kikaten güzel denecek şekilde atmıştı. Oala- atletızm müsabakaları 
tns:ı.rny müdafaasında eski müdafi Mldbat Ankara (Hw;usl) _ 30 Nisan cumartesi 
ta oynuyordu. ve ı Mayıs Pazar günleri Ankara AUetıztll 

İlk devrede güzel bir oyun çıtaran Ga - teş\'lk müsabakalarının ikinclsl yapılr.calt " 
latasaraylılı:ır ikinci devrede işi gc~~ettller. tır. Kız erkek yuzlerce atletin iştirak edect" 
Bundnn istifade eden Oüneşlller 1kincl dev- ğl bu müsabakalarda ik! hafta eneltl dere" 
rede 4 gol çıkararak maçı büyük farkla ka- celere nazaran daha iyi dereceler aıınacaCI 
zandılar. Bu dört gol ikinci devrenin 26 ın- şüphesizdir. 
el dakıkasından sonra yapıldı. Diğer taraftan aynı tarihlerde Fenerbııb" 

Bölge kupası maçlarında en J.yl vaziyet • çe klübü, Ankaragücü ve GençlerbirUğl Ut 
te bulunan Gençlerblrllğldlr. Bu takım 1lo birer ınaç yapacaktır. Müsabakalar Antara" 

gücü sahasında yapılacaktır. Harice :tartı ı
maç yapmıştır. Bekiz puvanı vardır. Onu An· yl dereceler almakla tanınan bu 1t1 l:Hlbiltı 
karagücü takib etmektedir. Bunun iki oyu- Fenerbahçe ile yapacnklan maçlara burae• 
nu ve beş puvnnı vardır. Diğer klüpler, 11 - büyü:ı: bir ehemmiyet verilmektedir. 
raslle Demirçnnkaya, Guneş ve Gı:ı.!atasn -
raydır. Diğer tarnftan bölge kupası (B.) ta- Ankara ilkbahar at yarışları 
kıntları arasınd:ı.k! maçlara da devam edil- Anknra (Hususl> - Yarıı ve !Mab Enell" 
mektedlr. Muhafızgticü sahnsında yapılan meninin tertlb ettiği Ukb:ıhar ı ynrışıarı .. 
bu maçta Gençlerblrliğl B. takımı, Galata • nın blrlnclslne, 8 Mayıs pazar rsünll Şelllt' 
saray B. takımını t3-l); Ankaragucü Muha- hipodromunda başlamıcaktır. Sekiz hafta sil 
tızgucünü (4ı-O) ycnmlşlerdlr. ı·ecek olnn nt ynrışlurının büyük bir ınıızatıl 

Selim içinde geçmesi için het: tilrIO tertibat atın " 

Hukuk : 2 -Terbiye enstitüsü: 1 A~l~~rada voleybol müsabakaları 
Ankara (Hususi) - Yüksek mektebler a- .. 

rası bolge kupası mnçlnrına bu hafta da An Ankara (Hususi) - Mülkly~ kuP"I vo .. 
karngucü sahasmda devnm edildi ve Hukuk leybol maçlarına bu hafta Mulldy~ saha 
Pukültcsl Gazi Terbiye Enstlt.fuıü tcı.kımını sında başlanmıştır. Yapılan ilk tarşılaşıııtı" 

da Mülkiye, Dil Tarihi; Gnzl Terbiye Enstt" 
2 - ı yendi. Hukuk Fukilltesı takınunın ya-
rısını Ankaranın buyuk klüplerlndc oyna • tusü de Hukuk Fakülte ini yenml.ştlr. , 
yan blrlnci sınıf oyuncular tcşkU ediyordu. Bir Ankaralı hakem teCZİ} e edildi 

Btiyle olmasına rağmen Terbiye Enstıtu- Ankara (Husus1) _ Cumartesi glhıü 0\1~ 
su tnkımı daha düzgun bir oyun çıkararak neş - Harbiye nıllll küme oyununun hateTıl 
bir çok defıü:ı.r Hukuk takımını müşkQI va - eski Darüşş:ıfakalı Bay İbrahlmin ldareslZ " 
z!yetlere soktu. İlk devre 2 - O Hukuk lehine l!ği göruldüğünden futbol federasyonu ta " 
kapnndı. Birinci golü Şefik penaltıdan at - rafından, kendisinin ve hakem nnmzedle " 
mıştı. Devrenin sonlarında güçlükle b!r gol rinden Asımın bundan böyle resnıl ve ııu " 
daha çıkaran Hukuklular ikinci devrede işi' sus'i maçlarda hakem ve yan hakem dura .. 
gevş-;ıttller. Bundan istifade eden Terbiye 1 ınıyacakları kcndllerine blld!rilmtşUr. 

Marta önce ayak seslerimizi duyar SOLDAN SAtA: 

18.80: Çocuk Bayramı ve Haftası mu la'5e
betlle Çocuk Esirgeme Kurumu namına kon
ferans: Dr. İbrahim Zatı. 18 45: Fatih 
Halke\'I gosterlt kolu tarafından bir temsll. 
19.ı5: Plakla dans musikisi. 19.55: Borsa ha
berleri. 20: Nezihe Uyar ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk: şarkıları. 20.45: 
Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından 
nrabcıı söylev. 21: Klf1sik Türk musikisi: 

Galatasaray her vakit 
F enerhahçenin dostudur GU\lll3Z, dalgınlığından birdenbıre sıy- ı - Türkiye başpehlivanının soyadı. 

r !arak ürkek ürkek etrafına bakındı. 2 - Eski türkcenln ilk hartı, bir rnkam, 
Bızim geldiğimizi görünce kaçmıya erkek. 
da\ randı. 3 - Azamızdnn blıi, borç. 

4 - Kısa zaman, dünya. 
Fakat Olanda şekerleme paketlerin!. 5 - Yer, blr emir. 

ona doğru uzatarak son derece şefkatle 6 - Blr adliye dairesi, yapmak. 
güldüğü için, Marta birdenbire durmuş, 7 - DO derecelik zaviye, ıamlr. 

8 - Hayvanlann barındıkları yer. 
ürkek, vahşi, fakat son derece derin bir 9 _ Ya~mur yağınca havada görünürler. 
hayretle Olandanın yüzüne hakmağa 10 _ Elbiselere yapılan bir şey. 
ba~lamıştı. YUKARIDAN AŞAÔIYA: 

Olanda, adeta bütün tüylerı ürper- ı - Elde etmek, bağışlamak. 

b• h ld ll • 2 - HAitı, dlrl. 
m.. ır a e zava ı kızcagızı tepeden 1 _ Bir nevi toprak, büyük, hay&. 
tırnağa kadar süzüyordu. Sonra onu de- 4 _Yapmak, UAve, bir emir. 
ı in bir şefkatle okşadı. Şekerleme ku- 6 - Bir harfin okunuşu, blr meyva. 
tularını açıp kucağına doldurdu. 8 - Blr nota, sual edatı, yer. 

7 - Hayali bir kuş, kadınlar kı;llıınır. 
O anda, kızcağızın altın gibi saçları- 8 _ Toprak parçnsı, bir emir. 

na okşadıkca ve şekerleme paketlerini 9 - Titreyiş, belli etmek. 
kucağına birer birer koydukca Marta- ıo - Namus, sütten yapılan bir ıey. 
nın viızündeki vahşilık yavaş yavaş 1 2 !J ~ 9 '" 
kaybolmağa başlamıştı. , -A-...;..D_..;;A;.._...;.p....;;~.-.--...---

Faka t Ma;ta, Olandanın yüzüne, 
sanki bu yüzü, eskiden, çok eskiden ta
n dığı bir yüzü hatırlamağa çalışırmış 
gibi, son derece dikkatle bakmakta de
' Jm ediyordu. Martanın biçare dıma
ğ nı toplamağa çalışmak için snrfettiği 
müdh~"? cehd o kadar aşikar, Olandanın 
yüzüne bakışlarındaki dikkat o kadar 
kun etliydi ki bir ara Olanda, kızın ok
~amakta olduğu saçlarından clinı çek
meğe mecbur oldu. 

Fakat Marta birdenbire Olandanın 
elini tutup tekrar kendi başına koydu. 
Sonra Olandanın eline yanağını dayı- Euuellıi balmcıcanın hcrlletlilmif ıeMi 

Nuri Halil ve arkadaşları ta.rafından, (saat 
Ayarı). 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haber
ler!. 22.30: PlAk.la sololar, opera ve operet 
parçaları. 22.50: Son haberler ve erte'5i gü-
nün programı. 

• ANKARA 

Geçen gün çok sevdiğim, Fenerbahçe 
Spor klübünün, tanınmış bir rüknü ile to • 
nuşuyordum. Tabii mevzu Fenerbahçeye kar 
şı teşkllftt tarnfından alınan cezri kararlar 
etrafında. Arkadaş bundan 3-4 sene evvele 
rUcu ederek hatırasını yeniliyor. uı:nef klt1-
bünün teşekkül anlarını, yeni doıtan Nevza-

27 - Nisan - 1931 - Çar amba dı, Fenerbahçenin sinesinde nasıl bastı~ını 
ötıe neşriyatı: ve onu yükseltmek için ne büyük fedıı.kArlık-
12.30: Karışık plll.k neşriyatı. 12.50: Pllk: lara kntlandığını hatırlattı ve bugün lçln de 

Turk musikisi ve halk ıarkılan. 13.16: DahlU muhakkak Güneş klübünün kendllerlni 1aı
ve haıicl haberler. 17.SO: Halkevlnden nak- nız bırakmıyacağını ve ergeç Federaayonun 
len inkılllb dersi. haksız olan müdahalesine iUraz ederek kü-
Ak.şam neşriyatı: meden çekileceğine emin olduğunu lllve etU. 
18.30: Kanşık pllk neşriyatı. 19.16: Türk Eğer arkadaşm mütaleaları burada nlha-

muslklsi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve yet bulmuş olsaydı bir Fenerbahçellnin hak
arkadaşları). 20: Saat Ay n ve nrabca neşri- ıı veya haksız isyanına ve Gün~ klübiln -
yat. 20.15: Türk musildsl ve halk şarkıları ôen beklediği müzaherete Galatasaraylı ola
(Cemal Klmll: İstanbul radyosu okuyucula- rak değil, Fenerbahçell olarak candan hak 
rından). 21: Konferans: <Dr. Operatör Şev- verirdim. Yalnız arkadaş mlltalealarını ma
ket Pek). 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: ıarken oaıatasaraya da düven vazlfeyl acı 
Ajana haberlerL 22.ı5: Yannkl program. bir Usanın hatırlattı. Gene onu düaüncelı -

rlne sadık kalarak muhaverenin rıu nokta -

8. 1 ·ı· 1 k J k • I" sını da yazıyorum· lr OQI iZ 8 ipli 08 me IS IJOr o:Galatasaraya,. Fenerbahçe halkının, ta-
Peşteye kadar gelen İnglllz takımı Vol - rafdarlarının ve hattfl müesse.san hey'eUnln 

verhampton takımı memleketimize de gel - ekserlyetlnln sempatıslni kazandıracak bil • 
mek istemektedir. Peşteden İ.stanbula tele - yük blr fırsat düşmüştü. O da geçen pazar 
fon eden doktor Rodor, bu takınun iki maç günll her ne pahasına olursa olsun Fener • 
yapmak tçln 1200 İngiliz lirası ıstedlğlnl bu - bahçe ile olan maçı dostane bir eekilde ya
radaki ajam vasıtasllı mıntakaya bildir - pacak, eski rakiblerlnc en mOtkW gOnlerln
mlştlr. de el uzattıklarım efkArı umumiye r:ıQva -

Bu takım blrlncl llgde lyl blr vaziyette bu cehestnde ispat edecek, Teıkllltın bakım ta 
ıunmakto.dır. İstedltl para herhalde çıkan- rarına iştirak etmediğlnl gösterml.t olacat -
lablUr. Bundan dola11 İstanbul Futbol mı - tJ. Maalesef Galatasaray bu ıGseI fırsatı b
raklılım kıymetli b.lr İngllll takımı eeyret • çırdı.» 
mlf olurlar. Arkadaıdaıı ayrıldıktan IOnr& esasen bir 

Şayed bu taırunm lıtelt kabul tdUmıue tao hııttadanberl yakından nra uzaktan 
Bükrefdt 01namak kararın.eladır. ded.lkoduau Ut meıgul oldutumuı l'enerbah-

çe meselesini zihnimde yeniledim. MWl ~~; 
me maçları devam ediyor. Güneş Ul ba~ rı 
yetişilmez bir vnziyette. BeşlktaJ o.rtnd:l rı 
gelmel"Je bernber dahlll anlnşamıımazllkla 
yüzünden aradaki handlkapı kapataou1• ' 
cak. Galatasaray için blrincll!k ümldl Jı;;a)' .. 

bolmuş. Bu takdirde de Güneşin pmp1Y0~ 
çıkması muhakkak. Güneş klübll Fcnerball ~t 
çenln zaman zaman kendllerlne gösterdi 

1
, 

büyük nrkndnşlığın tezahürü olarak pınP, 
yon!uktan ferngat ederek kümeden çekile 
cek mi? 

e' Galatasnraya gelince, klübilm S-4 sen f 
denberl Fenerbnhçeye el uzatmış, nıaalest .. 
bu dost eli Fenerbahçe idarecileri eri çe • 
vlrmlşlerdlr. Bugün Onlatasaray gene fe 

etJ 
nerbahçeye sahada raktb onun hariclnd11 ıf 
Jyl arkadaşı olarnk orto.ya çıkabilir. ~al~,.ı 
bu arkadaşh~ın devam cdecellul yanda ,., 
ınıyacnğını emniyetle b!lmek ister. 'f'o~,. 
bugün Galatnsnrayln Fenerbahçe arasırı rı 
ne paylaşılamıyan bir post, ne dı tUJı.ıltltı , 
tırmalıyan bir flklr lhtlltıfı vardır. Fen~r 111 
bahçe isterse eski raklb ona her zaman ~
devamlı ve sadık olnrak ellnl uzatır. 'J't!Ş r 
lfıtla olan ihtllfıfiar ergeç hnlledlllr. ye~ 
ki maneviyat bozulmasın, idare ır.at"itl 6,. 
akcı.mete uğramasın. Sporcular meydtı1111 111 hlç bir şey yokmuş gibl $J>Orlanna dev 
etsinler. fi 

Şerefli bir raklb, güzel bir teşetkiU :ı .. 
varlık olan Fenerbahçe bizim içln bet ı t1ef 
man sahada raklb, onun hartclnde lJl~ıı1' 
ve dost bir teşekküldür. Bunu aaıata51'b11 , 
dan bekllyen Fenerbahçell arkada.el&r& ıe ' 
gün de~il, bundan çok sene evvel de sô'Y 
mtetım. Fırsat geldi tekrarlıyorum. •" 

Osman Müene' 111° 



27 Nisan SON POSTA Sayfa 11ı 

Başvekil 
(B~taTafı J inci sayfada) 

• Eleftron Vima gazetesi Başvekil Ce -
lal Bayarın beyanatını tefsir ederken: 
•Elen milleti Türk vekillerini a)1JlJ heye
tanıa kabul edecektir.> 

Atinada 
ı;elmi olan ittifak ciddi ve hakıki münase -
batı hasenenln idamesinl Cenabıhaktan du
a ve temenni etmdrteyiz. 

Filistin de 
• 

isyan büyüyor 
Kudüs 21 nisan (Hususi muhabirimiz 

yazıyor:) - Hükfunet ve İngiliz kuvvet
lerile terroristler - yani bura tabirince: 

Berlinde Çekoslovakya 
aleyhine galeyan arttı 

Elenikon Mellon gazetesi de şöyle de
tnektcdir: .Başvekil Celal Bayar burada 
t~ndini öz yurdunda hissedecektir. Ha -
kikatte Türkiye - Yunanistan buaün tek 

l:·aşasın Türk milleti. Yqagm Büyük Ke
mal Atatürk. 'l'qasın Törkl.J'e Başvekili 
Hay ar. 

Başvekilin cevabı 

Seıfınlk 26 (A.A.) - Başvekile refakat e
den Genel Direktörümüz bildiriyor: 

Mücahidin - arasında cereyan eden mü- Faris 26 (Hususi) - Haynleyn'in taleb- edilip edilmemekte olduğunu suale sa
sademeler bugünlerde tekrar şiddetlen - lerini tedkik ve müzakere etmiş olan hü- Y?n görmekt.~dirler. Bu mehafil diyoı 
di. Etrafta, hemen her yerde mün!erid kumet, bilhassa Südetlere muhtariyet ve- ki: Şayed böyle ise Südet AlmanJaı; 
vak'a devam eder ve bütün münakalat .rilmesine ve Çekoslovakyanın harici si- meselesi, beynelmilel bir mahiyet ikti· 
tehlike içinde bulunurken bilhassa Nab- yasetinde değişiklik yapılmasına müteaJ- sap etmiş olur. 
lus - Tulkerem - Cenin müsellesi içinde Hk talebleri kat'iyetle reddetmiştir. İngiltere ve Fransa 

b• b 
ır memleket teşkil ediyorlar.> 

Başvekil Bayar, Serezde Avukat ikono -
midinin nutkuna verdiği cevabja, Yunan top
raklarına ayak basalıdanberi müttefik ve 
ııeclb mllletin hakkında gösterdi~! iyi ka -
bulden. misaflrperverllkten çok mütehassis 
\'e müteheyyiç olduğunu söyle:ıılş ve Büyük 
Şef Atnturk hakkında izhar edilen güzel his
lerden dolayı duyduğu minneti ifade etın1ş -
tir. 

bulunan dağlık arazide büyük seyyar is - Hükumet, Südet Almanlan tarahndan Faris 26 (A.A.) - Südet Almanlan 
yan kuvvetleri, köyleri basmakta, ca - ya~ılnca~ olan makul talebleri tedkik ve meselesinin Londrada İngiliz ve Fran• 
sutları öldürmekt,e ve haraç almakta son tayın edılecek olan murahh~s~arl~ mü - sız nazırları arasında yapılacak olaı:ı 
derece şiddetli bir faaliyete girişmiştir- zakereye . hazır olduğunu b~ldırmıştir. görüşmelerde ehemmiyetli bir mevzu 
lar. Hükfunet bunlara mukabil daha Başvekıl Ho~za, Haynl~!n.a cevab ola- teşkil edeceği haber verilmektedir. Zi· 
kuvvetli takib müfrezeleri gezdinneğc rak radyoda bır nutuk soylıyerek, ekal- ra: 

!ürk gazetecileri bugün basın siyasi 
lnusteşarı Nikolidise takdim edilmişler -
dir. 

Atina baştan başa Türk - Yunan bay -
takJaıile süslenmiştir. başladı. Tayyarelerin de iştirak ettikleri liyetler meselesinde hükf1metin noktai na ı ı·ngı'lt e ·1 F ç k 1 b . . - er ı e ransa, e os 0 • 

u takiblere rağmen hükumet kuvvetle- zarını ızah edecektır. vakvanın mu··ıkA tam · t" . . Ercümcnd Ek,.em Talu 

Selanik ,.e Atiııada 

Ba~vekll, sözü Türk - Yunan münaseba -
hnn intikal ettirerek, bunun kıl met ve e -
hemmlyetlnl bir kere daha ka7Jettıkt~n son 
rn, mtlleUerimizln mukadderatım blrbh1ne 
b:ı~lanıaktakl isabeti tebarüz ettlrmistir 

• J ·ı amıye ının zamı • 
rı gene baskına veya pusuya uğramakta 300 Sovyet bombardıman tayyaresi nidirler. 

Atina 26 (A.A.) - Atina ajansı bildiri
rıor: ~r~ye Bnşvekili B. Celal Bayar 

e liarıcıye Vekili Tevfik Rüşdü Aras 

ve asileri tenkil edememektedir. Birçok Varşova 26 (Hususi) - Alman D. N. 2 _ Haynlayn'in m t rb· .1 Ç k 
yerde lsiler polis karakoll:mnı basıp po- B. ajansı bildiriyor: Gazetelerin Bükreş- loval·yanın harı·cAı sı· e ta· ı 1 1 

e de os;. 

Sözüne nihayet verirken CelAı Bay~r Baş 
metıu Yunan Kralına yüksek tazim du;gu -
1nrınt sarahatle ifade etmiş ve kıymetil dos
tu Büyük General Metaksas'ın §ah~ı ve bü
tün Yunan milletinin saadeti hakkında sa
mımı temennllerde bulunmu,tur 

ı . ı ··1d . .. ' yase ı arasın a sı • 
ıs eri o ürüyorlar. Eğer neşrettikleri ten aldıkları bır habere gore 300 Sovyet 'kı b:r münasebet vardır. 

~ . ı 
aıyetJerindeki zevata ve Türk devlet 

ctebliğlere> inanmak laz.ım gelirse iki gün bombardıman tayyaresi Romanya top - Salahiyettar rnehaf'l H 1 ,. 
e el h-k A t k tl ril r kl - · d k -k k 

1 
' ayn ayn iti 

adarnı be . . ta annın raberınde gelen Yunanıs-
vv u ume uvve e · e adata küçük a arı uzerm en pe yu se ten geçe - programının kabili kabul olm d w be 

bir muharebe yapmış olan bir seyyar is- rek Çekoslovakya istikametinde uçmuş- yan etmektedir. a ıgını .. 

h 
nın Ankara elçisi B. Rafaeli hiımil olan 
usu • tn· sı tren, bu sabah Elen arazisine gir-

ta ış ve saat 23,15 de Selaniğe vararak is
i! 8Yonda Makedonya genel valisi namıll: Ririnis, Türkiyenın Atina elçisi B. 
r 

1 
şen Eşref 'O naydın ve Başvekil Gene

.. '\.. Metaksasın hariciye hususi kalem di•e.,.r· .. 

yan kolu, İngiliz askerlerine bir hayli !ardır. 
k ı L d 

Almanynda nsabiy. et 
ma tu ve mecruh verdirmeğe muvaffak on ra 26 (A.A.) - Pragdaki İngiliz Hatay seçimı· . olmuşlar. sefirinin Südet Almanlarının metalibi Berlin 26 (A.A.) -Havas ajansı mu 

Bu vaziyet karşısında, evvelce yazdı- yüzünden tahaddüs etmiş olan vaziyet habirinden: 
(Baştarafı l inci aayfada) ğım gibi, insan kellesinin piyasası arttı. hakkında §ifahi. bir rapor vermek üzere Alman gazetecileri, ÇekosloYnkyaya 

Hatay seçiminin birinci ve en mühim Size bir nümune olmak üzere, bu hususta yakında Londraya gelmesi beklenilmek- karşı tıpkı Hitler ve Şuşnig arasında 
safhası bu olduğunu söylemeğc lüzum yapılan ilanlardah birinin suretini gön _ tedir. Bertesgaden'de yapılan görüşmeler a .. 
yoktur. Çünkü cemaatlerin nisbeti ve her deriyorum. Bu ilanda bir kelleye fkJ yüz Diplomasi mehafili Büyük Britanyanın rifesinde Avusturya aleyhinde yapıl 4 

cemaatin kaç meb'us seçmeğe hakkı ol _ İngiliz lirası kıymet biçilmiştir. Fakat, Haynlaynın bütün metalibinin Çekoslo _ mış olan neşriyatı hatırlatan neşriyata 
duğu ancak bu kayıdlar neticesinde an· bunu okuyan Arablar gülüyorlar: -.Fa _ vakya tarafından kabul edilmesine rnua- başlamıştır. Gazeteler B. Haynlayn'iıı 
laşılacaktır. raları çok, elbet verirler!• diyorlar ve rız olduğunu, fakat Frag hükOmetine a- programı hakkındaki mütalealarına a .. 

~ 0ru B. Andrulis tarafından karşılan-
ıştır. 

ıı.ı t;uhterem misafirleri hfunil olan hu -
ca~ı tren, çarşamba sabahı Atinaya vara
~ tır. Devlet makamları ve halk Türk 
"'e"ı t , buı e adamlarına snmimi bir hüsnü ka-

Bu intihab dev.resi açılırken Türkiye _ sonra ilave ediyorlar: cBizde de kurşun zamt fedakArlıklarda bulunmağı tavsiye şağıdaki başlıklar kabilinden muazzant 
Fransa dostluğu hakiki imtihanını geçi _ ve bomba kıt değil!> etmiş bulunduğunu beyan etmektedir. başlıklar koymuşlardır: 

dn hazırlamaktadır. Şehir, daha şimdi -
.. n '!'·· 

.ın· . Urk ve Elen bayrrıklarile süslen -
lŞtır. 

recektir. Eğer Hatayda Türk ekseriyetini Almanyanın eli cPrag'a son bir ihtar» 
isbat edecek olan kayıd işlerınde bir ta- Yıkılan köyler Frag 26- Bütün gazeteler müttefikan «Artık hiç bir tesviye sureti müm .. 
kım oyunlara müsamaha .edilecek olur, Yeniden kurulacak Südetlerin kongresinin arkasında Al~ kün değildir.• 
Türk unsurlarını hak kazanmaktan me- (Baştarafı 1 inci sayfada) mnnyanın elini görmektedir. Slovaklar Candan tezahürat 

Sel" e<f anık 26 (A.A.) - Başvekil.:? refakat netmeğe uğraşan muamele va müdaha - Son günlerde Kırşehir ve bavnllslnde vu- Sa~ cenahın organı olan Fondelni ga - Prague 26 - 21 Nisanda milli Çe 4 

leler yapılırsa, mahalli makamların bu kua gelen hnreketıarzdan pek büyük zarar- zetesı, ~aynlaymın nutkunu takbih et - koslovak meclisi azalarını kabul edeıı ~n gene} direktörümüz bildiriyor: 
tna Ududu geçtiğimiz dakikadanberi dai
&ôst artan _dostluk heyecanının samimi 
dı·ı_ erışlerı arasında şimdi Selanig'ie gel -

hareketinin tesirleri doğrudan dogyruyn lar görmüş ve evlerini kaybederek çadır al - rnektedır. Benes p h''kA t• · S tında k ı l k · 
1 

. . , rag u ume mm c lovak Po .. 
Türkiye - Fransa münasebetleri üzerinde a mış 0 an oy erlmlz halkı hakkın- Sıyasi eh f 1 H l ' h 

1 
da kış gelmeden hükumetçe ne gibi tedbir- . . m a 1 

' ayn ayn m meta - polist partisi ile anlaşmak• istediğin! 

.... }{·· .. 
isso unacağına şüphe yoktur. Bizler, ler alındığına dair Antalya meb'usu Rasih libıne Almanya tarafından müzaheret bildirmiştir . 

.,n Uçuk tevakkuftan istifade etlerek Fransa hükfuneti tarafından Türkiyeye Kaplan ve Kırşehir meb'usu Lütfti Mfifld ~ ~ ._ ~~ 
verilmiş olan teminatın, Hatayda vazife Özdeş ve arkadaşları tnrafından verllen tak- K h d 
ve mes'uliyet adamlarını muhafazasına rir üzerine, açılan müzakerede takrir sahib- ırşe • k• h •• k A t 'l'üık· B k mecbur edeceği dürüstlükler, tevsik edi- lerlnln mütalealan dinlendikten sonra kür- ır e ı u ume 

~· 1Yc aşve iline ve Hariciye Ve -
1 

w süye gelen Başvekil Veklll ve DahUlye ve _ 

"<:Yahat· · tuın: ımız hakkında tnfsila! veriyo _ 

le~~e yapılan hüsnü kabul tasavvur edi- ecegini ümid etmek istiyoruz. klll Şükrü Kaya feldket sahasında yapılan b 1 ~e ı~e~~k -~ercccde candandır, samimidir Yarınki 27 nisan günü Hatay Türklü - tedkiklert anlattıktan sonra bugün açıkta ı• na arı boşaltı dı 
h·ı buyuktur. Hat üzerinde en küçük köy ğüniln istikbali bakımından hayati bir bulunan bu köyler halkının kış ~elmeden 
~ı e dost memleketin Başvelölini selam- devrenin başlangıcıdır. Bu devrenin jki evvel birer çatı altına girmelerinin hükft -
ıL ~ak için her türlü tertibatı almış genç ana vasfı üstünde ısrar edelim: Türkiye - ~e~~ı~:ce esadslı mk uhküakr·~~attan bulundu - (Baıtarafı l inci şayJada) 
-.ıtıynr b'' ~ ı ' Fransa do tl .. . t'h .ı; yan e ere wuetln bu hususta Zel 1 t k 'd tas utun sakinleri ile saatlerce is _ s ugunun ım ı an mevzuu ol- aldığı tedbirleri fU suretle hülfısa etu· ze e mm a asına yenı ::?n 2500 çndır 
l>a:onı.arda beklediği treni kalbinden ko- mak bir, Hatayın Türk ekseriyeti dava - 1 - FelAket mıntnkasında yaptırtlacak gönderilmiştir. Mülkiye başmüfettişle -
lı" czıto, -yaşa- seslerile bayraklar sal- .smı vesikalandırmak iki! yeni köylerin tesisinden evvel ılerlde halkı _ rinden Ali Servet bugün Kırşehir mınta-

.. arak t . İki vasıf iki mühim vazife doğuruyor: mızın bir daha bu gibi feldtetlere maruz kasından tedklklerine devam etmek ü-
lts"ona ~şyı etmiştir. Büyükçe her is - B' t ft F h'' . . kalmaması için Jeolojik tedkikatın ynptırıl-.. a ıse sk • k , la ır ara an ransız ukumet nı H zere Yozgad mıntakasına geçmic:tir. )'aı:ıark a erı ıt a r ı;eliım resmini • 1 n a - makta olduğunu ve bu tedk.lkaı; neticesinde ~ 
lnar 

1 
en mızıkalar da Türk ve Yunan tay mahallı makamlarını dürüst hareket göre köy mahallerinin tayin edileceğini. Zelzele Tosyada tahribat yapmadı 

as~§ .arını çalmış, Bayar trenden inerek ettirmesi, diğeri de meselenin ehemmiye- 2 - Küçük köylerin bir araya getırllerek Tosya (Hususi) - Ayın on dokuzunda-
erın ö ·· d tini tamamen anlamış olduklarJna şüphe asrı ve medent bütün Jhtıyacı camı köyler ki zelzele Tosyada iki defa hissedilmiş, 

lerin Ve ~~n en geçtikten sonra zabit - olmıyan Hataylı Türklerin seçim hakkı - tesis! için etüdler yaptınhnak:ta bulundu - çok şükür bir hasar olmamıştır. Hattcl 
leı-hıi Yü sek memurlar ile eşrafın el- nı kullanmalan!> ğunu. halkın bir çoğu da zelzeleyi duymamış -
~tir.sıkarak kendilerine teşekkür et _ 3 - FeUikete maruz kalan köyler için 500.000 liralık tahsisat isteneceğini VP kanun tır. Fakat, rasadhanenin Tosyayı hareket 

Fransa Harbiye l~yihnsının Meclise derhal takdim edllece _ merkezi arasında göstermesi hariçte bu-

Sere .. ~ Serezdc Nezaretı• sogvan ğinl. ~unan bir çoklarını telaşa düşürdüğünden 
d <.\le bu rne · · ·· 11 · 4 Köyler teess~•n edin e '"-d K l l" t · ü 1 fi en b· . rasımın en g:.ıze erm _ - ..., c ye -... ar ızı - ma uma ıs yen te gra arı bi! knç gün-
4r ~\.ıt~l CE'feyan etmiştir. Bermutad mars ihracını talııdı·d ettı• ay, mım müdafaa. vekfıletlnden ve diğer mü- denberi temadi etmektedir. 
\>a.,~ı ırlarnıa dinlendikten sonra avuka~ esseselerden gönderilen ihtiyaca kfifi çadır - İzmirlilerin yardımı 
~~~o k (Ba~tarafı l inci sayfada) lnrla knmplar tesJs edllm~ bulunduğunu ve 1 
uı btr onomidi türkçe yazmış oldu- ~ bu kampların sıbb!, inzibatı tedbirlerJ alın _ zmir (Hususi) - Zelzele felaketzede-
~ıış nutku çok samimi bir eda ile oku- daki limanlardan meçhul alıcıların, külli- dığım, bu kamplardaki halkımızın iaşeleri- !erine karşı yardım devam etmektedir. 
'°eltıı~~1.bun~an çok mütehassis olan Baş- yetli mikdarda ve yüksek fiatlarla soğan nin de tanzim edlldiğinl beyan etti. Valinin yardım için İzmir halkına neşret-
tıı.ııı.u .. ı cSıze çok te~ekkür ederjm. Bu satın almaları, alfıkadarlrın nzarı dik Hükfimetın bu beyanatı grup lıey'et1 u - tiği beyanname üzerine hemen her ev 

11. .. u ~ - mumlyesince büyük memnunlyeUe ve itti _ 
~ ifadezu ?ütün Türkiye gazeteleri, si- ktini celbetmiş ve neticede soğan ibra - !akla tasvlb olundu. yardıma koşmaktadır. Şehrimizdeki kon-
CeJtıe d· nızı muhafaza ederek neşrede _ catı tahdid edilmiştir. (AA.) soloslar, ticaret mümessilleri dün 1098 li-
.li;yer:k ırh, d~miş ve ayrıca bir nutuk söy- Soğan ihraç etmek istiycn her hangi bir E . ra, bugiin de 2924 lira vermişlerdir. 
e~tir lssıyatını bütün ahaliye iblfığ tüccar, bundan böyle harbiye nezaretin- Sfonyadahi güreş Fel&ketzedcJer için Kızılaya teberriidc 

""~·Yarın on birde Atinadayız. den hususi müsaade almakla mükellef - Müsabakaları bulunanlar 
t İkon .d. . tir. Bu suretle soğan, Fransada yeni ba~ - (Baştarafı 1 hıci saufada) Gramofon Türk Limited Şirketi ıoo. 

omı mm Screıtlc tiirkçe tan silahlanma planının en esaslı un _ .. Davit Es •enazi ve memurları 15 

" 

söyledı'gıw. nutuk 1 d b' . . k 1 k d yapılan musabakalarda ekibimizden Hü- Alber Sion ve Biraderleri 200, ·Tahra~ 
sur ar an ırını teş i etme tc ir. Zira · s · ilen lnııı:: 

26 
seyın ve aım tuşla rakiblerıne mağlUb büyük elçisi Bay Enis Akaydın ailesi 25, İs-

<lerıeı n CA.A.) - Başvekile refakat e- soğan, göz yaşı döktüren gazların başlı- olmuşlardır. parta Pazarı 25, ZekM üıı~er 25, Mıgırdlç As-
cıcı Sereıde ~ektorümüz bildiriyor: ca maddesidir. Çobanın galibi,.·etj lan 10, İsmail Çizmeci 10, Mustatn Faik Os-

lten ç
0

... §Veklllmize yapılan mer-ft'm "' t 5 N r1 B kk lb b t 1-*- •• • " ....,, T&llin 26 (A.A ) -T·· 1 •• 1 ::. • ar , u a a aşı 15, Sepon Nehn c -
~ ::'~ .-arlak olmuştur. Halayda . . · ur". ye at>ır sık- yan 2, Artln sarratyan biraderler 10, Tııluk-
'l'tir '1a. avu~ncıa toplanan binlere~ halk na _ ıet şampıyonu Çoban ikinci karşılaşma- yan biraderler 15, Zeki Dumlupırar 20, Osep 
'l'n kçe 8öy~t Yanko İkonomidl tarafından Seçim başladı sını Alman şnmpiyonu Ehret ile yap - Çlll_nglryan 5, Mehmed Çadırcı 10, Ruştu Ak 

tn rnuhae;en nutku, şive hı:suslyeUerlni (Baştarafı 1 inci sayfada) mış ve bu rakibini de 13 dakika 38 sa- 5, I~ma.ıı Clrıtzade ve oğulla.~ı 10, Mustafa 
-.lllııe,. aza ederek veriyorum: muhtelif seçim mıntakalnrına hareket et- niyetle kucaklayıp yere çarptıktan - Tütüncu ıo, A. o. Arsen ve Şurckt\sı 50, Kd-ı. em Ba kil r . . son ~ıd tüccarı Horasanciyan 10, Vs.fya 5, Hııyrl 

~~bu ben şve • mişlerdir. Komisyon reisi tarafından se - a tuşla yemmştır. Keçecı ve Hayri Çakıroğlu 10, Knmıı Özkent 
)l!ll t etti. s~~ta :uıunmak crefi b:ına ı - çimin ba§lndığına dair beyannameler her Mersinli Ahmed güreş e:masında sa- 5, llldayet Boyacı 3, Ohannes Ananyan 5, 
ltrı~._le lbtı.. a atisi kemali rnenınııni - tarafa dağıtılmıştır. Yalnız kontrol heye- katlandığından güreşi bırakrıııştır. Klrkor Minr 10, Fotl Dolos 5, Nisim Civre 5, 
~ .. ~ı ı....._1 anıatı mab usa ile dost ve müt- Graçyanl Koselecl 1, Davit Almana 2, Kop-
"ı. .. 1 "" unan T k' tinin tercümanlıklarına Halebden do''rt 'h:~'lll 

1 
ur ı)e lhukümetinin B:ış 19 mayıs bayramına hazırlık rülu han odabaşısı Hakkı 5, Ham Hilmi Knçnr 

.-"l'fd stfkbal ediy T · beş kişinin getirilmesi Hatay Türklerini ıo A u Şi ~t Yeı:ıin ır or. urk ınillctlnin rei i Alatürk'ün 20 yıl evvel Samsuna ayak • r n şmanynn 5, Onnik Mısırllyan ı, 
,111ltıı:'iin reb~nlsi bulunan Bu~ ük Kl'mal A _ haklı olarak sinirlendirmiştir. Türk mii- bastıkları güne tesadüf eden 19 Mayıs genç-1 Derici Abdullah 5, Yani nımostonopulos 2, 
le tnetli~i t er ve llknatı ile nail ve lkti _ messilleri bu tayinlere şiddetle itiraz et- Uk bayramı geçen senelerde olduğu gibi bu Yani Krespl 1, Kabasakal 5, Petro Koleyan 
!ı ~"11an erakkiyatı levkaladesini bUcüm mişlcrdir. yıl da butün memlekette muazzam gmçllk 1, Bakknl Istepan 2, Derici Molz 5, İbrahim 
ıı:~l'ttı:ı11let~ kemali dikat ve itina ve e- Bu sabah erkenden İskenderunda baş- ve spor tezahüratlle kntlulanacaktır. İstan- Ziya 2, D~ricl Şevki 5, Klrkor Akyan 1. Naci 
tt.ı_lt lıfikornetakı~ cdi~or. Zira 'Iürlı: _ l"q _ lamış olan intihabat etrafında henüz bu- bulda. Taksim ve Şeref stndlarile Kadıköy Kelclk 5, Israel Bahar 10, Teom Sinanoğlu 
" l'fi~ lterı beyninde her fki hüküme- t.arafında Fenerbahçe stadında geçld res _ 5, Köprulu han kahvecisi Süleyman 2, Artın 
t~ ın gayret ve hüsnünlyetne h raya kat'i mallımat gelmemiştir. Seçime mi ve spor şenllklerlle kutlulanacak olan Bohçalıyan 2, Hasan Nüzhet Dalfes 10, Natız 
~ .._ lf olan ittifak ve müna b t usu- ayın 28 inci yarınki perşembe günü Kı- bayrnmn nid program dahl11nde, bu ınınta _ Özalp 15, Kımız Perneyan ıo, Kas:ıbyan BI· 
"'•• • 111 ... L•L• 5~ a 1 basene kh k 1 d ki k < d 1 25 Leo MI t Hllml -, ouıudir. \'e ideta itlkad d' 

1 
n • anda devam edilecek müntehibler a ar n me teblerde, hazırlıklar yapılmak- rn er er , n nne yan 1, Gürkan 

>, ıu. ••.• l!unan mllleti, bilhas$a ~:k kabl: .kendilerini aid oldukları c~mant liste} - tndır. o:ımad 200, Ömer Mallld ve oğulları 500, 
~ı~l, BiiJik Turk 

111 
eclon rine yazdır kl d e Mıntakalardaki mekteb müdOrlerlnrlen Mchmed All~ Ya.sin ve oğulları 200, Benhaym 

~e llıii&enıa,lae 
1 

m eUııln evsaf n .. . aca ar ır. seçpen mıntaka .reisleri bugün topıanacak- Palaçi ve Şureklst 10, G. ve A. Daker LTD. 
ile 'l•naıı ~ı ne T~kıl ve •ılhtır. Tür Butün Ha tayda seçimin neticesi bir ay- lıır ve hazırlıklarla programın tatbikatı ü _ ve Modiano 300, Brezilya kahvesi Türk Ano-

Liman işletmesi kara lşcllerl grupu 120, Ja
Y. Levı 200, Haydarpaşa Lisesi muhteur sınıı 
ve .~ubeleri talebesi tarafından verılip Ka .. 
dıkoy {lubeslnden gönderilen 13.50, l{adıl:öy 
koltukcu esnafı tarafından "erlUp Kadıklıl' 
şubesinden gönderilen ıo, s. Suraski Mah~ 
dumları 300. 

'YARDIMLAR 
Artvin 26 CA.A..) - Kır§ehlr felAketzede

lerlnc yardım için tertlb edllen toplantıda 
ilk hamlede 550 Ura temin edllrulştlr. 

Adnna 26 CA.A.> - Zelzele fellketzede .. 
lerJne yardım için Adanalılar harekete geç .. 
ti. Yardımın büyük bir mikdara baliğ olaca.
~ı ümid edll1yor. Mersin, Tarsus, Adana, K.1-

es komiteleri müşterek çalışmaya karar ver
diler. 

3-4 .senedenberi muayenehanemde ynr .. 
dımcı olarak çalışan Dr. Numanın vazi .. 
fesine nihayet verdiğimi sayın mu tcrı
lerime bildiririm. 

Dr. Hoı-horuni --············ .. ···················-·····--· ..... __ 
Son Posta 

Yevmi. Siyası. Havadis ve Halk cnzetell ... 
Yerebnt.an. Çatnlç~me ııoknk, 25 

JSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resjmlerin bütün. haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE 

TÜRKİYE 
YUNAN1SfAN 
ECNEBİ 

FIATLARI 
t 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. K7. 

1400 750 -W0-15ll 
2340 1220 710 270 
ı1uJ 1400 bOO aoo 

Abone bedeli peş~rdir. Adrea 
değıştırmek 2:, kW'Uştur. 

Gelen evrak geri verilme~ 
llcnlardar mes'uliyet alınm~ 
Cevap için mektubJara 10 kuru~luk 

Pul ilavesi lazımdır. 

•••••••••••••••••••••••• 
Poıta kutusu : 741 İstanbul 
Tetgr-af : Son Posta ' 
Telefon : 20203 

1 

' 

m etlerı beynimle ... •usule dan evvel belli olmıyacaktır. zerinde görıışecekler, baıı kanU'lar ıtUhaz nim Şirketi aoo, İş. LTD. ŞlrkeU 200, Salti 
edilecektir. Fro.nko ıoo, Şalom Biraderler 100, Denlzbank ._ _____ .~_-________ _. 



Y E N 1 

Gündelik gazete: 6 Mayıı Cuma ~ünü ,ıJııyor 

Sayısı her yerde 3 Kuruştur. 
Memleketimizin başlıca büyük muharrirleri yeni sabah pzetesine muntazaman 

yau yar.acaklanlır. 

Muharrir kadrosundan bir kısmı : 
Hüseyin Rahmi Şeref Aykut 

Roman Hatırcı 

Hüseyin Cahid Ali Karni Ak yüz 
Makal~ Roman. 

Aka Gündüz Nebahat Peyami Safa 
Fıkra Roman 

Kanın Nami Sermed Muhtar 
Makale lli~dye 

Sadri Ertem Mükerrem Kamil Su 
Memleket davaları Hikaye 

Yeni Sabah, tam teşkilatlı ve bütün bu muharrirlerile kalitesi en yüksek 
bir havadis gazetesi olacaktır. 

idaresi : lstanbuJ'da Nuruosmaniyerle, No 84 

ve yağmurlu gidiyor ... 

Kendinizi iyi muhafaza etmeniz kAfi değil, ancak hergün bir kqe 
S • P A L 1 N kullanmakla 11bbatinizi aisrorta edebilirainlz. 

NAS 1 R 
i L A C 1 

DOKTOR JEMSIN 

AMERİKADA UZUN TET -
KİKAT NETİCESi OLARAK 
BULDUGU BİR FORMÜL -
DÜR. KANZUK NASIR iLA
CI en eski nasırlan bile kCS
ktinden çıkanr. Ciddi ve pya• 
nı itimad bir nasır ilAcıdır. 

INGILlz KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

A•dyo ve R•dyom 
kadar 

RADYOLIN 
de lnsanhOa hizmet 
etmektedir ı ÇünkU 

RADYOliN 
dişleri, dltler mi
dey~ mide vücudU 
kuvvetlendirir. Sıh· 
hatll ve kuvvetli in· 
sanlar da medeni· 
yete hizmet eder. 
Sabah, öğle ve ak
şam her yemekten 
sonra dişlerinizi 

muntazaman fırça-
/ayınız. 

, Siz de sabahları aç karnına ' 
bir kahve kaşığı 

AZON EYVA TUZU 
alırsanız iştiha ve sıhhaUııizi 

dozeltirsinfz. 

M• d ekşilik, şişkinlik ve 
1 e yanma.lannı giderir. 

KABIZLIGI Defeder. 
A2\zd1tkl koku, tutsızlık ve dil 
paslılığını giderir. içilmesi ga· 
yet ıaur, tesiri pek kolay ve mll· 
lıtyimdir. Son derece l-dksit edil· 
nıiş bit tuz ohnakltt mQmasll 

hiç bir mtlstah· 
zarla kıyas ka· 

bul etmez. cMA· 

ZON» isim Ho· 

roz markasına 

dikkat. 

--~ . ·--,--· --
İlan Tarifemiz 
Birinci •ahile 400 
ikinci aah:le 250 
V,üncü &ahile 200 
Dördüncü uıhüe 100 
1, aahileler 60 
Son ıahile 40 

lruruı ,, 
• 
• • 
» 

Muayyen bir müddu zarfında fazı.. 
a mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tar!femi:zden istifade ede
ceklerdir. Tam. yarım ve çeyrek 1.lyfa 

tlAnlar için ayrı bir tarife derplf 
~dilmiştir. 

Son Posta'nın ticari Ulnlarına aıcl 
ifler itin fU adrttse mOracut edJJ,. 
melidir: 

ll&acıdlll &ellek&ll ı-.... 
~ .... 

Aabn ...... 

&oD Posta Matbaua .... -
6r 

A- •• 
Boşu Boşuna lztırab Çekti 

Fakat bir kaşe 

alınca buton ağrılarının, hemen geçtiğini gördtl. Neşesi yenne geldi. 

Havalara aldanmayınız. MOtemadi hararet tahavvDlleri ber rüat· 
sır.lığa yol açabilir. Eğer yanınızda daima 

i _p • 
1 N 

nuıundurursanız kendinizi bntnn hastalıklara karşı sigorta etmiı olurauaalo 
İcahında gOnde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkal Taklfdleriııden plnnımL 

SIRT AGRISI 
Uykusunu 

Haram Ediyordu. 

Nihayet safi tesirile tanınm11 . . 
bir tedbire ba~vurGu ve tedavisi~ 
ni buldu. 

Duy C. H. .}'llZıyor : "Müz'ı9 bir ıırt 
llğrı mdnn hiç uyku uyuyamıyordum. 
llattfı, ıııerdiv"ıılerı bili.' çıkmadan mah. 
rum idim. Rir deliklı ALLCOCK yakmnı 
tatbik e11inoe uçunoiıgiin memnuniyetb&bf 
tesir gordiıııı, ve bütiirı .ığnlarım uil oldu. 
icabında da bu şa)aııı hayret Ye kıymetli 
tedbiriniuı başvurmaktan geri durmı. 
yacağım." 

Sirt. ağrısından, sıyatikt.eo Ye,Y& 
iltihabı A&tbdaıı iz.tirap 96kmeyıws Ye 
t.ahıı.mmültmz l!llrıcılKrına k&tlao.mayaım. 
Bir tek dt•liklı A LL<'OCK yakısı bir k1t9 
gün zarfmda bütün ağrılan dofedeoek Ye 
Aİz.İ halü edecektir. Ye.kıyı tatbik ettf. 
ğiniı. anıla •ıhhi bir eıcalrJığm ainYM 
yerin etrafına ya.nldığını hiııeedeoek n 
OTO~IATIK ntH MASA.J gibi ağrıyan 
mafsallara tam bir siik<ın Yerdiğini Ye 

yorgunluğu izale ve yem bir bnm 
oenılAo etti~ini gönıcckııin.iz. 

Soğuk algınlığı, nezle, migren, burımJma 
vesair bu gibi ahvalde dahi ALLCOC:Z 
yakısı ile ani ve müC'sırir bir teda'fi 
bulacaksınız. ALLCOOK yaktamm terki
binde Capeicum, Frnnkınııen8f., Myrrlıe 
veea.ire gibi kıyınotli maddeler vardır. 

Ucuz ve taklit vnkılardan e&kınmall 
için delikli ALLOOÔK yakılarmdr.ki kır
mızı daire ve kartal reeimli mukuına 
dik.kat ediniz. Bütün ecza.nelerde 291/ı 
kuruşa Atılır. 

İstanbul Birinci İflas l\lemurluğundan: 

Çorap fabrikası sahibleri iken iflas eden 
Mehmed Sabit ve kardeşleri kollektif şir

keti masasından 1658 lira 40 kuruş mua

mele ve müstahdemin ve 444 lira 84 ku· 

ruş bina ve 74 lira 12 kuruş buhran ver

gisi istenmiştir. Bundan 1658 lira 40 ku -

ruş muamele ,.e müstahdemin vergisi ta

mamen ve buhran vergisinden yalnız 37 
lira 6 kuruşu beşinci sıraya kayd ve ka

bul edilerek fazlası reddedilmekle ala -
caklılar sıra defterinin düzeltildiği ilin 

olunur. (7189) 

ZAYİ: Denlzyollarından almakta oldutum 
88 kuru11 dul maaşma ald tatbik milhrüm(l 
kaybettim. Yenisini çıltaracatımdan hükmtl 
yoktur. 

Hideyde vapura ı ncl maldnbtll· 
tinden mütekald Biiaahia kana 

Utfiye 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) .,....,.. ·····-ı PuudaD maada WltD (1 • 1) Dl'faa10ID Duaua 106. ., ... 

..... - - l1IM 

Denizbank Denizyollln 
işletmesi MUdUrloğondal: 

Ac:•t•let:ı Karakl7 Klıı•tl 
Tel. 423t2 • Sirt&ecl MiL ......... 

Ha• Tel. 22740 ··---,. Karadeniz Postalan 
1 Mayıstan itibaı en Karadeniz 

talarında aşağıda yazılı delifiklild 
olacaktır: 

SALI POSTALARI lidlf ve 
nüşte Zonguldak, İnebolu. 
Samsun, Giresun, Trabzon ve 
ye uğrıyarak Hopaya kadar aldllıelli 
gidişte ilaveten Tirebolu'ya we 
nüşte Pazar'a uğnyacaktır. 
PERŞEMBE POSTALARI Piti 

dönüşte İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu. 
sun, Görele, Trabzon ve RdıeJe .. 
rıyarak Hopaya kadar pdecek .-, 
dönüşte ilaveten Of ve Akçuba' 
uğrıyacaktır. 

PAZAR POST A.LARI eldif we 
nüşte Zonguldak, İnebolu. 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu. 
sun, Vakfıkebir ve Trabzon'• 
yarak Rizeye kadar eldecek ft 
nüşte ilaveten Sürmene •e 'ftı'elMllll!! 
ya uğnyacaktır. cmh 


