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1 MAYii 
Foto Magazln'ln çıkaca~ı tarlhtlr. Foto 
Magatln mükemmel aylık bir aan'at ve aa
Ion mecmuasıdır. Kapağında mllll kıya -
feW ve renkli bir kadın resml, içinde 80 
resim ve 100 sayfa yazı ve blr moda 

tllvesi vardır. 

Sene 8 - No. 2781 Yazı ifle..-t telefonu: 20203 CUMA - 29 NİSAN 1938 

Siyaset dünyasrnda üç mühim hadise -
1 - Almanya, İngiltere ile anlaşmış olmasına rağmen donanmuını 

kuvvetlendirmeğe karar verdi. 
2 - lngiliz ve Fransız Nazırları Londrada gizli tarafları da olduğu 

söylenen müzakerelere girişliler. 
3 - lngiliz ve Fransız ordulan erkanı arasında muhtemel bir taar-

1 ruza karşı müşterek müdafaa planları görüşüldü. 

• 
Fransa ve lngiltere 
her noktada anla~tılar 

askeri bir ittifak Dünkü anlaşma 
mahiyetinde telikki edilmektedir 

Bugün Çelıoslovakya meselesi görilşülecektlr. Pragdan dün geni 
malumat alındı, verilen kararlar gizli tutulmaktadır 

Ha.lifab Bune • ÇembnMıp Daltıdue 

Londra 28 (Husust) - İngiliz • Fransız müzakerelerine, bu 1 Daladye ve Bone de Fransayı temsil etmektedirler. Ayrıca, 
libah saat 10,30 da hariciye nezareti binasında başlanmıştır. her iki taraftan miltehassıslann iştiraki de temin edilmiştir. 

Bu müzakerelerde Çemberlayn ve Halifaks İngiltereyi, (Devamı 2 inci gayfada) 

Almany;··si ... Y~~i harb 1 inoiii.Z .. ü3fbiye 
gemisi yaptıracakmış Nazm Pariste 

· neler görüştü? 

İdare lşle.rl telefonu: 20203 Fiatı: 1 kuruı 

1 ATİNADA SENLiK 
Kral Başvekilimizle bir 

saatten fazla görüştü 
Başvekil ve Hariciye Vekili Meçhul Asker abidesine 
yürüyerek gidip geldiler, yollarda toplanan binlerce 

halk tarafından şiddetle alkıslandılar 

:Atinad4 kral ıanıyı 
Atina 28 (Sureti mahsusada giden ar- efsanevidir. Halk her tarafta coşkun te

kadaşımızdan) - Türk - Yunan munzam zahürat yapmaktadır. 
paktın imzalanması rnünasebetil(' gaze • Paktın imzasından dolayı Yunan bil ~ 
teler hararetli neFfyatta bulunmakta • kfunetine telgraflarla tebrikler yalmak
dırlar. Atina sevinç içindedir. Geceleri tadır. 

baştan başa donanan §ehrin manzarası (Devamı 11 inci 'Sayfada) 

Prens Seyfeddininl 
zevcesine 40,000 
sterlin veriliyor 

Adana Orta 
okulunda tüyler 

ürpertici bir facia 
Prens Scyfeddinln vefatından sonra cSon Posta. mckteblerirnizde gençler 

bıraktığı büyük servetten refikası pren- arılsında geçmesi melhuz ufak, bilyük 
ses Ulviyeye de diğer varisleri arasında her hangi bir hadiseyi, terbiyt?vi malı -
hisse ayrılıp ayrılmıyacağı meselesi mü- zurlannı nazarı dikkate alarak, yazma • 
bim ve meraklı bir dava halini almı§tL mayı prensip itibarile kararlaştırmııtır., 

Prens Seyfeddinln emlak ve akarı, pa· Fakat aşağıda okuyacağınız tüyler ür • 
rası Mısırda idi ve prens Seyfeddin, Lon- perüci vak'a, mekteblerimizde görülen 
dradaki tımarhaneden kaçırılarak İstan- vak'alardan olmadığı gibi bunun faili o
bula getirildikten sonra burada prenses lan genç de bir mektebli, hatta bir Türk 

Londra 28 (Hususi) - Deyli Ekspress Ulviye ile evlenmişti. Prenses Ulviye çocuğu de:ıemiyecek kadar korkunç bir 
gazetesinin istihbaratına göre, Mussoli- Türk tebaasından olduğundan diğ~r va - rnahlCtk, bır canavardır. 

..... 

\ 

lngiliz - Alman deniz anlCf11U1BtT14 g6're Alman donanmaıı (Yaııaı 11 de) 

Yeni tarihi tefrikamız 

o_yrş_z Ali 
Şimdiye kadar yazılan tarihi deniz tefrikalarının 

en güzel ve en heyecanlısıdır 

1 
Bu fevkalade eseri takib ederken, bir zamanlar 
Akden!zi bir Türk gölü haline sokan Türk 

1 
denizciliğinin şerefli mazisini bir daha 

\. yaşanuş olacaksınız! .1 

Yarın Başltj1xauz 

niyle görü§tükten sonra geçen pazar gü- risler, prensese Mısır kanunları mucl - Hadiseyi bir zabıta vak'ası olması itf-
nü Parise gelmiş olan İngiliz harbiye na- hince miras düşmiyeceğini iddia ediyor - barile aşağıya kaydediyoruz: 
zın Horbell§anın Fransız hükQmet erka- lardı. Söylendiğine göre prens Seyfed - Adana 28 (Hususi) - Bugün Adana 
nile yaptığı temaslar, tahmin edildiğin • (Devamı 11 inci 8ayfacla) (Devamı 11 inci sayfada) 
den fazla mühim olmuştur. 

• 
lstanbulun Kırşehire 
yardımı gittikçe büyüyor 

Horbelişa, Fransız başvekil ve har -
biye nazırı Daladye ile yaptığı .görüşme 
esnasında, iki· ordu arasında tedafüi ma
hiyette bir teşriki mesai imkanını mev -
zuu bahsetmiştir. İki nazır bilhassa, tn -
giliz ve Fransız hava kuvvetleri arasın -
da irtibat tesisi meselesini tedkik etmiş-

lerdir d K 1 ı· . . B" .. kd 
Bu ~eyanda, muhtemel bir harb vu. Topla ıkları parayı iZi ~y~ t.e~ ım ıçın _uyu ereden 

kuunda, İngilterenin Fransayı tayyare yaya gelen mınımını mektebhler 
(Devamı 11 inci ıayfacla) 

Atatürke gelen 
Telgraflar 
Ankara, 28 (Hususi) - Kır~ehlr 

zelzelesi dolayısile Cumburreisi 
Atatürke Elenler Krah, Efganis
tan Kralı, Suriye Cumburreisi 
ve Ürdün Emiri tarafından te
essür telgrafları gönderilmiştir. 

1 
Bu telgraflara •Atatürk cevablar 
verilmiştir. 

\.. J .............................................................. 
lzmirde iki kadın 
Üçer çocuk doğurdular 
İzmir (Hususi) - Son günlerde İz -

mir memleket hastanesinde iki enteresan 
doğum vak'ası olmuştur. Bunlardan birı, 

(Devamı 11 inci sayfa.da) 

Fakir kıyafetli, •arı be· 
nizli adam cebinden 
itina ile çıkardığı bir 
lirayı yardım diye kor· 
ka korka uzattı, ıonra 
İsmini bildirmeden çı -

kıp gitti 

.... 



! Sayfa ,-
Her gün 

Yeni Türk - Yunan 
Muahedesi - Yazan: Muhittin Birgen -
Cjpürkiye ve Yunanistan aras111da 

U evvelce aktedilmiş olan dostluk 

ve tesanüd muahedesine zeyl olmak ü
zere iki memleketin mümessıllcri arasın
da yeni bir muahede imza edildi. Bu 
muahede, iki gün evvel üzerinde dur -
duğum tarihi mukadderat birliğınin, ye
ni devir icablanna göre, yeni yeni şa • t -
lar içinde, yeni bir kalıba döl-dilmesinin 
inkişaf merhalelerinden bırinı teşkil e -
der. Daha dün birbirlerile dövüşmüş o -
lan iki millet, bu dövüşmenin başkaı.arı 
hesabına yapılmış bir gaflet eseri olclu -
ğunu anladıkları zaman, birbirlerine 
dostluk elini uzatmakta tereddüd etme
diler. Bu, tarihi bir tekamülün ilk saI -
hası idi; ilk dostluk sözlerinin karşılıklı 
ifadelerini bu dostluğa müsbet bir ifade 
vermek istiyen bir tesanüd muahene~i 
takib etti. Ayni zamanda Balkanlılık fık
rinin esaslarını da ilıtiva eden bu tesanüd 
muahedesi Türkiye ile Yunanistanı bir
birlerine gittikçe yaklaştıracak olan bir 
hareketin ilk vesikası ve ilk müsbet adı
mı oldu. Son imza edilen muahedede bu 
tesanüd ruhunun bir kere daha kuvvet -
lendirllmes:i ve ruh itibarile biraz dahd 
genişletilmesi demektir. 

* Muahedeyi tahlil edecek olursak bu 
fikrin doğruluğunu daha vazih olarak gö
rürüz. Mua'iıede, her iki memleketin de 
dnhill ve harici emniyet meselelerinde 
birbirlerine dayanabilmelerini temin e -
den ahkamı ihtiva ediyor. 

Dahil! emniyet bakımından Türkiye 
Yunanistana ve Yunanistan da Türki -
yeye karşı tam ve kat'i taahhüdlerle bağ
lanmışlardır. Birbirlerinin rejimleri a -
leyhinde birinin veya diğerinin toprak -
lan üzerinde en küçük bir harekete, bir 
propagandaya ve bir toplanmaya müsaa
de etmiycceklerdir. Bu sarih taahhüdler, 
her iki memleketin de kendi dahili bün
yelerine göre birbirlerine karşı ne ka -
dar samimi ve dürüst dostluk duygulan 
taşıdıklarının en açık delilleridir. 

Harici emniyet meselesine gelince, bu 
noktada muahede iki ihtimal görüyor: 
Akid devletlerden birinin her hangi ü -
çüncü bir veya bir çok devletler tara -
fından taarruza uğraması halinde diğer 
ukid ya tecavüze uğrıyacak dostu veya 
müttefiki lehinde silaha sarılıp harbe iş
tirak eder, yahud da böyle hareket et -
meyip hayırhah bir bitaraf rolünü oynar. 

Birinci ihtimal muahedede bu tar~da 
sarih olarak ifade edilmemiştir. Ancak, 
diplomatik dilin türkçeye tercümesi bun
dan ibarettir. Türkiye ile Yunanistanın 
coğrafi vaziyetleri bu gibi ahvalde sarih 
taahhüdlere girmeğe müsaid değildir. Bir 
tarafın uğradığı bir tecavüzde diğer ta -
r~fın da dostu ve müttefiki ile bir1ikte 
hareket etmesi, hazan her iki tarafın da 
zararını muclb olabilir. Bu takdirde ta
raflardan birinin olsun bu zarardan çe -
kinmesi tabiidir. Böyle bir vaziyette iki 
devlet vaziyeti tedkik edip ona göre hir 
hüküm vereceklerdir. 
İkinci ihtimale gelince, bunda muahede 

sarihtir. Bir taraf diğerine karşı dost bir 
bitaraf rolünü oynıyacakbr. Fakat, bu 
passif, bir bitaraflık olacak değildir; hiç 
bir mütearrız veya mütearrızlar grupu 
akidlerden birinin topraklarını veya c;u~ 
}arını diğerinin aleyhine icra ettiği hare
ketler için kullanamıyacaktır. Böyle bir 
teşebbüs vukua geldiği takdirde bitaraf 
rolünü oynamak vaziyetinde bulunan i
kid, icab ederse silaha sarılıp buna mii -
manaat edecek ve bu suretle de harbe 
karışmış bulunacaktır. Bu noktada kar
şılıklı taahhüd sarihtir. Hiç bir müphem 
ve şüpheli nokta yoktur. 

* 
Bu tahlil ile anlaşılır ki zahirde ma -

nası zayıf gibi görünen muahede, fiili -
yatta karşılıklı alınmış kuvvetli bir taııh
hüd mahiyetindedir. İki memleketten hiri 
bir taarruza uğradığı zaman vaziyeti gt.
ne iki taraf dostça tedkik edecekler. Bu 
tedkik neticesinde öteki tarafın da har
be iştirakinde müşterek bir fayda varsa 
ona göre karar verilecek. Fayda yoks:. 
öteki taraf bitaraf kalacaktır. Ancak bıı 
bitaraflık onu bir harbe kadar süriikli -
yebilir; çünkü topraklarını ve sulannı, ij. 
tekinin aleyhine kullanmak istiyenlere 
karşı, neücenin kar ve zararına bakmadan 
silfilıa sarılmıya mecburdur. Bu tnah -
hüd tam manasile bir dostluğun en gü
zel delili değil midir? 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Tesadüf ve kabiliyet meselesi.. X 

Nisan 29 

Sözün Kısası 

Yazı Ço/i, Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 
ART\K \Ş 
t<.OLAYO\~ 

Fransa ve /ngiltere 
Her nohtada anlaştılar 

~ 

(Ba§tarafı l inci sayfada) 
Sabah saat 10,30 da başlanmış olan mü• 

zakerelere, kısa bir öğle tatilini mütea .. 
kib devam edilmiş ve akşam saat 16,46 
de nihayet verilmiştir. 
• Bilahare neşredilen tebliğden anlaşıl • 
dığına göre, görüşülen bütün meseleler. 
etrafında·tam bir anlaşma hasıl olmuştur. 

Vindsor sro-ayma hareketinden evvel 
Fransız sefarethanesinde matbuat mü .. 
messillerini kabul eden başvekil Dalad ... 
ye, İngilterede gördükleri hüsnü kabul ... 
den fevkaH'ıde mütehassis olduklarını 

söyledikten sonra, demiştir ki: 

Mühim bir işi bir dela başardıktan sonra: Bir genç iyi bir işi yalnız bir defa başarırsa halk bunu Gizli noktalar 
c- Tedkik ettiğimiz bütün meselelex: 

hakkında tam bir surette anlaştık. Bu hu.
susta fazla tafsilat veremiyeceğim, çün· 
kü müzakerelerin gizli tutulmasını ka .. 
rarlaştırmış bulunuyoruz. 

- Bir kere yapmak yetişir, diye düşündünüz mü? 
Güç bir vazifeyi neticelendirdikten sonra: 

evvela tiılihe hamleder, sonra da sü(atle unutur. 

Ayakta durabilmek istiyorsanız dünkü muvaffnkiyetin 

üzerine yatarak bugünkü vazifenizi ihmal etmekten vazge

çiniz. İyi bir işi bir defa yapmak yetişmez, onu devam et-

- Artık halk kabiliyetimi anlamıştır, mütaleasına ka -
pıldı~ vaki midir? 

Bu takdirde kendi kendinizi mahvolmuş teliikki edebi -
Yalnız şunu kaydetmek isterim ki. 

bundan evvel müteaddid defalar müza
kere edilmiş ve hiç bir neticeye bağlan -. 
mamış bazı meseleler hakkında dahi an
laşmış bulunuyoruz.> 

lirsiniz: tirmelidir. 

('--_s_o_z __ A_R __ A_ S_ D _N __ D_A_) 
• ı Venedik sarayını 

Daladye müzakerelere yarın sabah tek
rar devam edileceğini ve akşam Parise 
döneceklerini ilave eylemiştir. 

Amerikayı saran 
Yeni bir ip t ila 

1 •ttrnc··N BiR FIKRA ı Behligen coc11klar 
Fransız Hariciye Nazırının beyanah 

Amerika yeni bir oyunun cezbesine 
kapılmış bulunmaktadır. Toplantılarda, 

sokaklarda, evlerde, dükkdnlarda, oto
mobil, tren, vapur, tünellerde bir keli.nıc 
ile her yerde herkes parmakları ve bir 
kaç küçük e§Ya ile cyüZ> §ekillen yap
maktadır. Bu ipti.IA mahud yoyodan faz
la Amerikalıları sarmıştır. 

Amerika kadınlarının 
müdhiş ruj sarfiyatı 

Amerikada kadınlar bir senede 40 bin 
direği boyayacak kadar dudak boyası 

kullanmışlardır ve bu rakam resmt ista
tistiklerden alınmıştır. 

Marsilyalılar arasında 
Yalancılıkla me§hur bir :Marsilya?ı 

gene kendi gıôi bir Marsilyalıya am
casının çiftliğinden bahsedi!JOTdtı: 

- Benim amcamın bır çiftliği var
dır. O ~dar büyüktür ki bittiği t1cri 
kimse bilmez. 

Dedi, öteki Marsı1yalı ondan <ı§a§ı 
kalmak istemedi: 

Fransız hariciye nazın Bone de, bu -
günkü müzakerelere mevzu teşkil eden 
meseleleri gazetecilere anlatarak demiş .. 
tir ki: 

- İngiltere ve Fransanm İtalya ile o
lan münasebatını, Milletler CemiyeU 
konseyinde görüşülecek meseleleri ve 
bilhassa Habeşistan meselesini, İspanya -
nın vaziyetini ve Fransa ile İngiltere a -
rasında askeri işbirliği meselelerini ted-

- Bu da bir §ey mi, dedi, benim kik ettik. 
am"amın da bir çiftliği vardıı·. Hem Bugün neler görüşülecek ? 
o kadar biiyüktilr ki, bittiği yeri kim- Yarın cereyan edecek müzakereler es-
se bilmediği gibi b<l§ladığı. yeri de nasında, Almanya ile olan münasebatı -

gene kimse bilmez. İtalya ba§Vekili B. MussoUninln çalış- mızı, Çekoslovakya meselesini ve Uzak • 

·-----------------------· ğ ı.. tığı bina olan Venedik sarayının kapısın- şark vaziyetini tedkik edece iz.> 
Yeni ve büyün da, geçenlerde ilk defa olarak, genç fa- Sarayda 
Bir hava hallı şist teşkilatının Balilaları nöbet bekle- Bundan sonra Vindsor sarayına hare· 

ket eden Fransız nazırları kral ve krali-
Almanların Deutsche Lufthan5a hy- miştir. Yukarıdaki resim bu delikanlı- çc tarafından kabul edilmişlerdir. 

yare kumpanyası iJe Fransızlarnı Air lardan birini Venedik sarayının kapısın- Kral, misafir nazırları akşam yeme _ 
France tayyare kumpanyası arasında çok da göstermektedir. ğine alakoymuştur. Yemekte Çember -
mühim bir anlaşma yapılmıştır. Nıs<ının layn Lord Halifaks, diğer hükfunet er-
başlangıcındanberi tatbik edilmekte ol:ın Kadınlar tabii yüzlerine kflnile Fransız sefiri Korben ve heyete 
bu anlaşma neticesinde Berlin ile Bmdi 

d ·· kl · ? ,.efakat eden mütehassıslar hazır bulun .. 
Çinide Hanoi şehri arasmd:ı çok munta- onece er mı ,. 

muşlardır. 
zam hava seferleri yapılmaktadıt'. Platin saçlar yapma b 1 1 F 1 ·ı· k .. · b. ı· v • 

Alman tayyaresi Bedin ile Bağdnd n- ' en er, yo unmuş ransız - ngı ız as erı ıı ır ıgı 
kaşlar vesaire ile çehresini değiştiren ka- Londra 29 (Hususi) - İngiliz ve Fran-

rasındaki 4000 kilometrelik mesafeyi bir dınlara İngilizler cgöz aldatan kadınlar> sız nazırları arasında dün cerey.an eden 
hamlede kat'etmekte<lır. Bağdadn varır Unvanını vernıişlerdir. Bugünlerde Pa- müzakerelerin tam bir anlaşmıya mün-
varmaz yolcu ve postayı onu beklemekte riste bulunan Meri Pikford gazetecilere cer olması bütün efkarı umumiye tara .. 
olan Fransız tayyaresine nakletmektedir. verdiği beyanatta cgöz aldatan kadınla- tından büyük bir memnuniyetle karşılan· 
Fransız tayyaresi de hemen hareket et-
mektedir. İki şehir Berlin - Hanoi arasın- rın> pek çabuk bir zamanda ortadan kay- .mıştır. 
d k

. 
13400 

k·ı treı·k f d"· t b bolacağmı, bugün bile kadınların tabit Bilhassa, İngiliz ve Fransız askeri kuv-
a ı ı ome ı mesa e or u- h 1 ril - - ,. bü .. k yill . . Y• k d ı1 k .. d k t' d"l kt d. J d Al çe re e e gorunme6e yu me erı yetlerinin işbırligı ha kın a var an an• 

_çulah bgudn eK lakü.ettı mRe e ır. ?b~ubr~ .. k- müşahede edildiğini söylemiştir. Pikford !aşmaya büyük bir ehemmiyet atfedil • 
a a , a a, angun gı ı uyu kadınların ain ehrel . b. ask • ·ır 

JChirlerde tayyareler dört beş saat te- y~vtaşb.~ahvqll rind bul yd ız ç.ıt d e:_ıl· mekte ve bu. anlaşman~n 1: 1 erıkı ı .. 

kkuf t kt d
. 

1 
B ta 

1 
nı a ıı a e e un urma6 a e6ı 1 fak mahiyetınde oldugu soy enme te .. 

va e me e ır er. u yyare yo cu- hattA k d · · ~ b l kl 
}arının sayısı hergün artmaktadır. Bu ço .. sa e gı~mee:.e aş ıyaca a- dir. . . . 

. 
1 

. 
1 

d k k 
1 

rını da soylemektedir. Müzakereler netıcesınde verilen karar-
ıervıs erı yapan tayyare er e se ız o - . . . .. 
t k d 

.. t taht k lt k· b. ba . b" . Mıs Pikfordun bu sözlerini mevzuu ların gıt.lı tutulacağı aynca tebaruz et .. 
u or a o .u , ır r, ır sıga- 1n 

ra İçenlere mahsus kamara ve oyun ma- bahseden bir giliz gazetesi, Şikaıo gü- tlrilmektedJr. . • • 
Yunanistan arasında inkişaf halinde bu- 1 b 1 kt d y 1 ula h t zellik enstitüsünün yanaklarda gamze Tafsıltit verilmıyor sa arı u unma • a ır. o c rın ava - " 
lunan bir dostluğun en mühim bir adı - · yapan bir makine icad ettiğini zikrede- Londra 28 (A.A.) - Bugun öğleden 

}arını mümkün mertebe korumak için mı demektir. Hatta biraz daha ileri gide- .. . . . rek bu gidişle kadınların tabii çehreleri- sonraki görüşmelerden sonra, salfıhi ~ 
b

·u . B k t•· b. d k t•· b. k tayyarelere fazla sur at verilmcmektedır. d h f"l h h 1 b" t f ilat ı rız: u a ı ır a un ve a ı ır a- B .ki b". "k k . d. b .. ı. ne önmelerlnin kolay olamıyacağını yetta'X" me a ı , er ang ır a s . u ı uyu umpanya şım ı a~a d 
rardır. Bu karan vermek ve bu taah - h tl d d h. b" ı·kt 1 ğ k söylüyor. vermekten imtina etmişler ir. .. a ar a a ı ır ı · e ça ışma a arar ı b 
hudlere girmek için iki memleketin çok . 

1 
d" Röyterin bildirdiğine göre, evve ce u-

düşünmüş bulunması lazımdı. Düşünmüş- vermış er ır. Habeşistana tayyare ile gün müzakeresi kararlaştırılmış olan Çe-

ler ve karar vermişlerse, bu demektir ki, Tayyare görünce düşüp balık gönderildi koslovakya meselesi yarına bırakılmıştır. 
Türkiye ile Yunanistan artık mukande - J Fransız nazırları, İngiliz - İtalyan an-
ratlarını birbirlerine bağlamak zamanı _ ölen ngi/iz köy f üsü Bundan dört be~ gün evv~l Romadan !aşmasının vücude getirilmiş olmasından 
nın geldiğine kani olmuş bulunuyorlar. Ömründe tayyare görmemiş olan bir Habeşistana tayyare ile 300.000 aded k.ü- dolayı memnuniyetlerini izhar etmişte~ 

Buraya kadar geldikten sonra, yakın İngiliz köylüsü, köyüne iki tayyaırenin çük balık gönd~rilmiştir. Bu balıklar ve Roma ile Faris arasında başlıyan mü
zamanlarda daha mühim adımların atıl - indiğini görünce heyecanlanmış ve aşın meşhur Tsana gölüne dökülecektir. Mak- zakereler hakkında malumat vermişler-
rnası neden mümkün olmasın? hclccanından kalb durmasına uğramış, sad göldeki balıkların hem adedini ço- dir. Habeşistan meselesinde, İngiliz ve 

Muhittin Bir9etıı düşerek ölmüştür. ğaltmak, hem de cinslerinı ıslah etmektir. Fransız nazırları, 9 mayısdn toplanncaJ( 

r 
İ STER iNAN, İ ST E R İNANMA! 

Hükfunet kitab ve defter kağıdı gibi kullanılmış her tür Fakat teklif k&nun halini aldığı takdirde, kağıd fabrika -

lü matbuaların kese ve torba kağıdı halinde istimalini mah- mızın okunmuş kitab ve gazeteleri iptidai madde olarak sa
zurlu gördü, men'i için bir layiha yaptı, Meclise yolladı. 
Layiha kanun halini alacak mı, almıyacak mı bilmiyoruz, tm aldığını henüz işitmediğimize göre bugün için az çok 

alması da mümkündür, almaması da. Bu hususta şimöilik bir kıymet ifade eden bu hurda kAğıdlar için bir sarf rna-
söyliycceğimiz bir §ey yoktur, ağlamaları sonra i~itirsiniz. halli bulunablleceğine: 

1 S T E R l N A N, 1 S T E R l N A N M Al 

olan Milletler Cemiyeti konseyine mü .. 
racaata karar vermişlerdir. 

Pragdan malumgt alındı 

Şu halde yeni muahedE:, Türkiye ile ._·---------------------------------------------.~ 

Pres Asosyasyonun bildirdiğine göre, 
bugün, Pragdan bazı mütemmim haber .. 
ler ve malumat alınmıştır. MüzakcreieJ.'I 
esnasında bu malUmattan da istifade c -
dilmek istenmesi üzerine, Çekoslovakya 
meselesinin müzakeresi yarma bırakıl ~ 
mıştır. Yarın görüşülecek meseleler arn· 
,ı;ında frankın istikrarı, İsviçrenin bita .. 
J'afiığı ve Uzakşark meseleleri de vnr .. 
dır. 
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Sayfa , 

Bu Sabahki -ı....... 

Zelzele feliketzedelerine Teruel cebhesinde 

h .. k A • d J hükümetçiler 

Gazetelerde ~ I 
GdrdUğUmUz Fikirler _ 

Cumhuriyet - Yunus Nadi bugün başma
kalesinde.AUnada imzalanan munzam pakt 
tan bahsetmektedir. Bu paktın, iki mlllet 
arasındaki dostluğu son drrece kuvvetlendi
rece~lnden başka hiç bir millete knrşı da ol
ınndığını ve ayrıca umuml sulhe de hizmet 
ettiğini kaydeden başmuharrir şöyle diyor: 

u umetın yar ım arı taarruza geçtiler 
İki komisyon teşkiline dair bir kararname neşredildi, 

• Amerika, denizler 
Ortasındaki iki arık 
Adayı neden işgal etti? 

iskan umum müdürünün 
riyaseti altındaki bir komisyon dün Kırşehire gitti 

Ankara 28 (Hususi} - Bakanlar he -
Yeti Kırşehir ve Yozgad vilayetleri ha -
vali inde yer sarsıntısı vaziyetini esaslı 
bir surette tedkik etmek üzere iki komis
yon teşkilini de derpiş eden bir kararna -
ıne neşretmiştir. 

Bu kararnamede o havalideki yurddaş
larımıza yapılacak yardımın şekli ve bu 
Yardımın hangi vasıta ile yaptırılacağı 
hakkında kayıdlar vardır. Ayni kararna
meye gore: 

A - Zelzele sahasının jeolojik durumu 
:Kuıtur ve Ziraat Bakanlarının göstere -
Ceği profesörler tarafından acilen tedkik 
\'e neticesi rapor halinde bildirilecektir. 

B - İskan umum müdürünün reisliği 
altında İç, Müdafaa, Finans, Kültür, Zi
raat ve Sağlık Bakanlarile tapu ve kadas
tro umum müdürlüğünden memur edile
cek mümessillerden mürekkeb bir komis
:Yon kurularak derhal zelzele sahasına 
&Önderilecektir. 

D - Finans Bakanlığı bu işler için 
Yarım milyon lira tahsisat almağa te -
§ebbus edecek ve bu parayı Kızılaya ve-

recektir. 
Bakanlıklar zelzele sahası için yapa -

caklan fı ve yardımları ve bu işe ayıra
cakları memurları Sağlık Bakanlığı em -
rine vereceklerdir. İaşe, inşaat ve bu -
nunla alakalı her türlü muameleler Kı -
zılay marifetile yapılacaktır. 
İskan umum müdürünün reisliğinde 

kurulan komisyona dahil delegelerden 
bir kısmı bu akşam Kırşehire hareket et
mişlerdir. Diğerleri de yarın hareket ede
ceklerdir. 

Komisyon ilk toplantısını önümüzdeki 
cumartesi günü saat sekizde Kırşehir vi
layet dairesinde yapacaktır. 

Arazi, su vesaire gibi halkın hayati ih
tiyaçları daima gözönünde bulundurul
mak şartile evleri tamamlle yıkılm.ı.J köy
lerin bir kaç tanesinin bir araya ~oplan -
ması ve sıtma mıntakalarından ayrı yer
lerde bilyücek köyler tesisi imkAnları a
ranacaktır. 

Bütün işler 10 mayıs çarşamba akşamı 
bitrnfi ve komisyon Azası ayni gün An
karaya dönmüş olacaktır. 

Londra 28 (Hususi) - ispanya hükU
met kuvvetlerinin Teruel cephesinde şid 
detli bir taarruza geçtikleri bildirilmek -
tedlr. 

Bir çok tank ve ağır topların iştirakile 

•Balkan antantı bir sulhseverllğin tımsall 
olmakta parmakla gösterilecek en kuvvetll 
bir teşekkül olmak yolunda arasız ilerliyor 
ve ilerleyecektir .• 

yapılan bu taarruz, Frankocuların mu - ~ 
T1'n - Ahmed Emin Ynlman Kok salan 

kavcmetile karşılaşmış ve göğüs göğüse bir fidan başlıklı yazısında Türk-Yunan 
kanlı çarpışmalar olmuştur. dosUuğunun resaııeUnden bahsetmekte: 

Frankocular, bu taarruzu püskürttük- - tBu dostluk bugünkü dünyada eşsizdir. 
lcrini iddia ediyorlarsa da, cereyan eden Bunun için üstün bir kıymeti vardır. İlc1 mlJ
bu şiddetli çarpışmanın neticesi henüz let müşterek rnenfaaUerlnl beraber görerek 

bunun icablarını yerine getirirken dünya 
belli değildir. hesabına da faydalı bir iş gbrüyorlar. Bu sa-

Barselon 28 (Resmi tebliğ) - Şark yede dünyanın en nazik ve mühim bir saha
cephesinde düşman Alkosebr mıntaka - sında istikrar artıyor, barış derin bir kök 

J 

sında taarruza geçerek bizi Barcnko dö salıyor» demektedir 
San Migal şimaline ric'at etmek ınecbu - ~ 
rlyetinde bırakmıştır. Burada şiddetli mu Klll'un - Asım Us dostlar ve komşular 
h b 1 l t Dü Alf arasında serlevhasını koyduğu başmakale _ 

are e er o muş ur. §manın am - sinde Türk-Irak münasebetinden bahsede -
bra mıntaka&ında Lefos mevzilerimize rek Türkiye ne Irak arasındalc1 seyahatlerde 
karşı yapmış olduğu taarruzları tardet - pasnport rnüşküllitı çekilmesinin önüne ge
tik. çllmesJni Türkiye-Yunanistan ve Türkiye -

İt!llyn arasında tatbik edilen usulün Türkiye 

D • h f J ile Irak arasında da tatbiki faydalı olaca~ 
emır mu a iZ ar ~hazasında buıunduğunu yazmaktadır. 

• • • • 
reısının menşeı 

Bükreş 28 - ~Iaarif nezareti Kornel -
yüs Kodreanunun daima gizlemeğe ça -
lışmı§ olduğu şeceresini neşretmiştir: 

Babası, 1902 senesine kadar İvon Zi -
linski adını taşıyan bir adam olup men -
şei Slfiv - Macar ve Polonyalı idi. An -
nesi1 tamamile Alman idi. 

Ot~İI~~' . h~~j~~. ·;; 
misafirhaneler 

Sıhhiye V ekileti vilayetlere 
mühim bir tamim gönderdi 

Yazan: Selim Raııp Emet 

U zakşarkın vaziyeti sulh havasını 

her zaman bozabilecek bir ma -
hiyettedir. Bunun için lazım olan anlaş
ma esaslarının bulunulması bir ıaru -
rettir. Ve bu, bulunabilir. Uzakşarkta 

rnlhun devamile alakadar bilhassa ıki 
ınemleket vardır: İngiltere ve Amerika. 

İngiltercnin Uzakşark politikası ma -
lümdur. Buna mukabil Amerikan politı
kası daha az malumdur. Amerika 1893 de 
Havay adalarını zaptetmiş ve ondan son
ıa Pasifik Okyantlsunda hfikimiyetini te
sise teşebbüs eylemiştir. Çünkü Amen -
ka. Avrupa devletlerinin Çin toprakla -
rını taksime hazırlandıklarını daha o ;-.a
man hissetmişti. Bu sebebledir ki Trans
siberyen hattının yapılmasına, Çin - Rus 
devlet adamları arasında akdolunan gızli 
ıınlaşmalara, Çin - Japon harbinde Çan
Jilcre, 1898 de İngiltere ile Almanya ve 
sonra 1899 da İngiltere ile Rusya arasın
da vücude getirilen itilaflara, Bokserl~r 
kıyamını müteakib Avrupnnın tertib et-
tiği 1900-1901 Çın seferi karşısında bu 
harekete müzaheret gösterdi. 

Piyasada bilfiil tedavülde bulunan 
banknot mikdan 186,630,447 lira 

Geçenlerde tevkif edilmiş olan yüz el
li kadar demir muhafızlar rüesası, bir se
ne müddetle muhtelif yerlerde mecburi 
surette ikamet edeceklerdir. 

Ankara 28 (Hususi) - Oteller1 hanlar 
ve misafirhanelerin sıhhi şartları haiz ol
maları hakkında Sıhhat Vekaleti vila -
yetlere mühim bir tamim yapmıştır. Bu 
tamimde: Umumun sıhhati ile alfıkadar 
olduğu kadar memleketin içtimai sevi -
yesine de miyar teşkil etmesi ve lilhas
sa haşerelerle bulaşan lekelihümrna ve 
hümmayi racia gibi bazı hastalıkların ya
yılmasında büyük amil olması dol:ıyısile 
vilayetlerde mevcud bilfımum otel, han 
ve misafirhanelerin sıkı bir teftiş ve mü
rakabeye tabi tutularak bilhassa abdest
hanelerin temiz tutulması, koku intişa -
nna sebebiyet verilmiyecek surette ha -
'Valandırılması, odalarda yatak takımla -
rının ve lavoboların daima temiz bulun
durulması, tahtakurusu, bit, pire ve em
salinin bulunmamasını ve lokantası bu
lunanların mutfaklarının ve sofra takım
larının temiz bulundurulmasınm ~emini 
ve gereken temizliğin ve konforun ikmal 
edilmesini ve sıhhi §eraite uygun olmıyan 
ve ıslahı kabil bulunmıyanların ve sıhhi 
takayyüdlere itaat göstermiyenlerin hak
kll!da da kanun hükümlerinin tatbiki ci
hetine gidilmesi emredilmektedir. 

O zamanın hariciye nazırı Con Hay, 
Harbiye nazırı Elihn Root ve bahriy~ na
zırı Tcodor Roosevelt'ın teşebbüslerile 

Çinde açık kapı siyasetinin ilanını temıo 
etti ve bu suretle amiral Alfred Ma -
han'ın, Çini, diğer de\•letlerin muhtemel 
bir müstemleke haline getirmelerine ma 4 

ni olan meşhur beyannamesi neşrolundu. 
Vaziyeti kavrıyan ve esasen bütün istek
lerini yerine getirmiş olan İngıltere, A -
ınerikanın aldığı beynelmilel vaziyeti tas
vib etti. Bundan istifade eden Amerika 
da Çini sanayileştirmek için büyük bir 
mali konsorsiyom vücude getirmiye ça -
lışıyordu. Derken son Çin - Japon harbi 
plttlak verdi. Japonlar, Çinlilere, meşhu.r 
(21) maddelik metaliblerini kabul ettir • 
mek istiyor ve bunu Avrupalılara da tas
dik ettirmiye çalışıyorlardı. Anı~rikalılar 
tehlikeyi anladılar. Fakat bu tehlike, Ja-

Cumhuriyet Merkez Bankasında fevkalade ve alelade 
olmak üzere dün iki toplantı yapıldı 

. Ankara 28 - Türkiye Cumhuriyet Mer - ı Altın vaziyeti: 
1·e~ B:tnknsı hlssednrlar hey'etl umumlyesl Raporda bankanın tasarrufu alt.ında oı-
bugun bankanın umumi merkezinde ve !da- mak Ozere bulundurduğu altın rnlkdarı hak
l'e ınecllsl reisi Nüsret Moray'ın başkanlı - kında da fU maUlınat verilmektedir: 
tınd... !evkalı\de ve alelAde olarak iki top - 1936 gayesinde Z4 103 kilodan ibaret olan 
la.ntı yapmıştır. Bu toplantılarda B. M. Mec- altın mlkdarı sene. zarfında gelenlerle 
~lsl PeL'ii Abdülhallk Renda, Başvekil Vekili birlikte yıl sonunda 26.107 kiloya varmıştır. 

e D ıhlliye Veklll ŞUkrü Kaya ile Maliye Ve- 1!137 .seneal içinde mevzuubahş altınlardan 
kili Fuad Ağralı da hazır bulunmakta idiler. bir kısmı terhin edilmek suretlle istikraz e-

Hl edarlar hey'etı umumiyesinln fevka - dllen meballğ 6 Teşrinisani 1937 de 8.448.SH 
li.de toplantısında Banka esas nizamname - lira olarak en yüksek seviyesine baliğ ol -
1 ni., muhtelit maddelerinde yapılması t~k- muştur. Sene nihayetinde ise 26.107 kiloluk 
~f eduen tadilat üzerinde görüşülmüştür. i- altın her türlü kayıddan Azade olarak ban-

are meclisi, bu tadilfttı lcab ettiren ve lil- kanın mutlak tasarrufu altında bulunu -
:uınıu kılan sebebleri hey'ett umumlyeye ver yordu. 
ttı 1 aı>orda izah eylemiştir. Para piyasası: 

h R'\porun en şayanı dikkat ciheti hiç tüP- Vadeli veya vadesiz paralar memleket ban 
ite.sız memleketimizin genel durumuna ald kalan tevdiat ve alacaklı hesablarında aene
L~ını ldi 

den seneye artmakta berdevamdır. Gerek 

Keskinde 
ev yıkıldı 

3 

Keskin 28 (Hususi) - Dünkü zelze -
le neticesinde kasabada bir ev, §iddetli 
yağmurlardan da iki ev yıkıldı. 

E s tongadaki 
Güreşler 
Neticelendi 

Giitıen 

Tallin 28 (A.A.) Avrupa güreş 

şaınpiyonluklan için yapılan müsabaka -
lar bitmiştir. 

Milletler itibarile tasnifde de İsveç on 
beş, Finlandiya on, Almanya yedi, Es -
tonya altı, Letonya iki, Türkiye ve Nor
veç birer puvan kaza:nmışlardır. Diğer 

altı millet hiç bir puvan alamamtşlardır. 

Fransız - ıtalgan 
Binicilerimiz 
• 

ikinci oldular 

ponya ile Amerikanın arasında her han
gi bir toprak ihtilafından ileri gelmiyor
rlu. Pasifik Okyanusunun birer ucunda 
ltfiin bulunan bu iki memleket, hem bu 
eayede, aralarında bir birleşme1 hem bir 
ayrılma vasıtası bulmuş oluyorlardı. Fa· 
Y.at havacılığın aldığı ehemmiyet, zaman 
ve mesafe mefhumunu ortadan kaldır . 
mak tehlikesini gösteriyordu. Amerika, 
J aponyanın Çin de meşgul olmasından is
tifade ederek mühim bir teşebbüse gi -
dşti. Büyük harbden sonra Japonların 
dine geçen mareşal, Karolin ve Marya4 
adalarında Japonların yaptıkları tesisatın 
tesirini ortadan kaldırmak istedi Ha -

ta !.dn::e meclisi raporunun bu izahatına na- alacaklı hesabda gerek borçlu hesabda ve 
nıtan. 1937 yılı içinde ziraat iyi mahsul ver- iskontoya ald tatz mlkdarlan azami hadler 
a.ıı'' anay:I sahasına aid inşa ve işletme ta- etrafında bulunmuştur. Banka evvelce tes -
ka.retı Program dahlllnde yürümüş, ticaret bit etmiş oldutu reeskont haddini 1937 se _ 
ıcı ktnnıacta devam etmiş, maliye memul fev nesinde de çoğaıtmamıştır. Paramız 1937 se
l\\ ilde neticeler göstermiş. toptan fiatıar u - nesinde dahlll istikrarını muhafaza etmiı ve 
zn~nlll eUe biraz daha yüksek seviyeye çık - bu JsUkrarın temini hususunda hüktimetı • 
deş, hayat pahalılığı ise bir sene evvelkin - mlzin ötedenbert gösterdiği hassasiyet ve Ih-

ı~ Yukarıya o mertebe yükselmemiştir. tlmam bu muvaffaklyetın en mühim Amlll Faris 28 (Hususi) - Bir kaç günden _ Roma 28 - Bugün yapılan blnlcllik mil.sa-
ce h"Porun ticaretimize ald kısmına gelin - olmuştur • beri burada bulunan Romadakl Fransız bakasına 39 İtalyan, 9 Alman ve 7 Türk bi-

Milzakerelerl 
vay ada.1ar.ınm garb yolile Pasifikteki 

müstemlekelerine bir iltisak yolu temin et 
rniye kalktı. Aleusyen, Havay, Panama 
kanalı müsellesinin havai şebekesini ka
fi bulmadı, Pasifikteki Kanton ve En -
cerbury adalarına vazıyed etti. Ve böy
lece Amerika l>üktimeti, Japonyanın Pa
sifik Okyanusunda mevcud adalarının 
ihdas ettiği maniayı çevirnrek Filipin -
lerle emin bir muvasala imkanı temin 
eyledi. 

.... ~rn:tiçteki tenevvü müşkülat ve kayıdlara Sene nihayetinde banka k"~"'annda nlcisl iştirak etmiştir. Müsabakayı c İtalyan, 
"''6 .. t -. maslahatgüzarı Blondel, bugün vazifesi .. T k 1 Al sü ete lcaı 11 lcaretı hariciyemiz 1937 senesinde 8.046.54 Ura bulunduğu nazarı dikkate a _ " ur ve man varisi hatasız olarak 
tn11u kınmasına devam etmiş ve umumi ye- hndığı takdirde piyasada bilfiil tedavülde başına dönmüştür. bitirmiştir. Sür'at tasnltinde birinciliği İLal-
llra.sı 137.984.000 lirası ihracat, 114,379,000 bulunan banknot mikdarının 186.630.447 lira Fransız - İtalyan müzakerelerine dair yanlar. ildnclllğl Türkler almışlardır. 
taya vda idhaUit omak üzere 252.365.000 ıı- olduğu görfilür. bazı yeni talimat almış olan Blondel, Kont Dünkü müsabakalarda Türkiye, Yunanıs-
'"aıene:rınıştır. Bu suretle dış tlcaretimlz mu Klr ve zarar hesablarına gelince: Cianonun Arnavudluktan avdetini mü - tan, Romanya, Almanya, Irlanda ve İtalya 
L_ "doı 1 bakımından memleketimiz lehine Banka 1937 yılı muamelelerinde 2,15ı.ss6. ekipleri arasında yapılmıştır. Müsabakaya ~... u teakib, müzakerelere devam edecektfr. 78 t ı ti k ttı p nan fark 23.605.000 liradır. 42 ıırahk bir tlr temin etmiştir. a § ra e . arkoru bitiren 7 attan f o 

liitler-Muss~lini mülikatı ~1 -M-ak_~-:-:-:d-:-t~-e-:~---1~-~k_e_n_....ıl ~~~:~~:··,,~,..a .. 
b Kahire 29 <A.A.) - El'ezher ünlversllesi-
1' d h ) ki J d tt• ı nln bütün talebeleri, halkın da mühim mik- Ankara 28 (Hususi) _ Büdce encü _ oına a azır ı ar tamam an ı, ıt er yasta ve heyecanlı bir surette iştiraki ile dün, meni 938 büdce projesi üzerinde tedkik -

P Ftllstinln parçalanması planını protesto ma- leıini ilerletmiştir. Encümen bugünkü az art esi gün Ü hareket ediyor hiyeti~de büyü~ blr tezahürat. yap~ışlardır. toplantısında Milli Müdafaa ·;e Ziraat 
Lehıstandaki Almanlar bırleşıyorlar Vekaleti büdcelerini görüşmüştür. 

"el\oına 28 (Hususi) - Mussolininin ge- miştir. Bunlar, Bitlerin hazır bulunaca~ı Varşova 29 (A.A.) - Polonyalı Almanların 1 
~ n e; bfitOn Alman etalllyetlnl ihtiva eden ve nazı 1 .• •• •. • liitı seneki ziyaretini iade edecek olan ziyafetlerde kullanılacaktır. ideo10Jısı üzerine müesses bulunan bır tet Nuf us mudurlerı arasında 
ha erin istikbali için yapılan muazzam .MalUın olduğu veçhile HHler, tamamı- te,kll.it kurmak hakkındaki kararlan, flllyat deg .. İşikJikler 

2:ırlıklar tamamlanmıştır. le akilünnebattır. Kendisi hatta sütlü şey sahasında tahakkuk ettirilmek üzeredir. Bu 
liıtıer Jer dahi yememektedir. teşkllftta girmekten imtina eden yalnız Ayan 

ltet ' pazartesi günü Berlinden hare- basından vıınesln riyasetindeki Yungtoyçe 
he edecektir. Hariciye nazın Von Rib - İtalyada yapılacak tevkifler partisi vardır. 
.... ,.,ntrop, propaganda nazırı Göbbels, Al- Roma 29 CA.A.) - Stefani ajanı;ı blldlri-
·q~ ~r: 

l'lland:Oliı.Gi şefi Himmler, ordu başku - Yabancı gazeteler, B. Hltlerin yakında i- Bu sabah bir Yunan vapuru 
k nı ener al Fon Kaytel, bir çok as- talyaya yapacağı ziyaret dolayıslle İtaJyada B k h b · d • d • 
c ktıır\ ivil erkan Hitlere refakat ede • bir kaç bin Yahudinln ve cHIUer aleyhtarı. ey OZ rı tı mı na ın ır 1 

nın tevkif edildiği veyahud tevklt edUece- Bu sab3h saat 4,30 da Akdenizden ge-
8u lı)-a t .. b . ~lnl bildiren bazı haberler neşretmiştir. Tev- lip Romanyaya p,itmekte olan Yunan lan , re rnunase E'!tıle yapılacak o - klf oıunacaklara iyi muamele yapılaca~ını 

ll'lı ra, deniz, hava manevralarile res- ve bunların bazı otellerde bulundurulacalh- bandıı alı 5250 tonluk Ansipi Miha 'l)S 

Ankara 28 (Hususi) - Ordu nüfus mü
di.ırltiğüne Sivas müdürü Ali Ulvi, Sivas 
müdürlüğüne Elıizığ müdürü Hasan, Ela
zığ müdürlüğüne Bingöl müdürü Meh -
med İzzeddin, Bingöl müdürlüğüne Bur
dur müdürü Hasan Basri Burdur mü -. 
diııli.ığüne Muş mtidüıü Ata, Amasya 
mudtirlüğüne Erzurum müdurii Mah -

mud. Tuncelı mudürlügune M:ılat) a nü· 
fus ba!'ikntibi Tevfik tayin edil mi leı dir. 

İngiltere Jle Amerika arasında ahiren 
siyasi bir hadise mevzuu oları deni:r..ler 
ortasındaki bu iki adanın işgali hadi -
ı:esinin sebeb ve hikmeti işlE: bundan 
:;barettir. Yani Amerika, bu hareketile 
ccrek Japonların. gerek Avrupalıların 
Çine ve o yoldan kendi müstcmlekele -
ıine karşı yapacakları her türlü harekelt 
Cınliyecek mükemmel bir ileri mev7jler 
rebekesi vücude gt•tirmiş oluyor. 

Selim Ragıp Emeç 

Elektrik şirketinde ecnebi 
memurlarm işine nihayet verildi 

I::lektrlk şirketi Nafıa Vekaletinin tebliği 
üzerine ecnebi tebaasmdan olan umumi kfl
tlbıDekurson, başmuhendıs Glleri, muhase
be şet:! Lölo, mühendis Scrplnyerl, ve TlbUeıu. 
memurlardan Cıncol, Kılkus, Flste, kavas 
Vlskaviçl işlerinden çıkarmıştır. 

Müessef bir ölüm 
Gazetemiz muhasebecısi Lemi Gül -

~tu rn ra im ve halk şenliklt'rindcn başka, m kaydetmelerine rağmen, bu haberler ve adlı Yunan vapuru sis yüzünden yolu
w: olıniyle Hıtler arasında •fr1.·asi "Ö _ ileri sürülen raliamı.-r tamamııe yalandır nu şaşıı ıp Be) kozda Emlfık bankasına 
'\(Şrn 1 J l"- ve fantn:zidlr. föd Abraham na.:a korusu önündeki 

C' er de cereyan edecektir. r "' 
Bu sabahki sis m::ının validesi vefat f-tmiştir. Cenazesi 

Bu ab.ıh limanımızda kesif bir sis hukiım 1 buf'!lİ~ saat 12 de Balatta Hacı İsa ma
sürm ı~ vapurların Uk seferleri kısmen hiç 1 hallesınde Yeni caddedeki evinden kal
y:ıpıl ımnmış, kısmen de intizamsız yapılmıı- dırılarak aile kabristanına defnedile -
tır. Sis yüzünden bu sabah köprü de açıla- cektir. Arkadaşımıza taziyet beyan e
mamış~ır. der, kederli ailesine ecri sabır dileriz. 

Hakikatte, Yalnız B. HIUerln ziyaret ede- 'h b' d' · } · 
h Hitlerin yemek listesi cc~i üç şehirde şfıpheli kimseler arasında rı tıı~a ın ırmış ve sa ule saplanmış-
0eı l' 2 bnzı muvakkat polis tevklfatı rapılmıştır. 

1 
trr. \ apurun i:;kelc \e başta rafı delin-

lı~ı; .ın 8 
(AA.) - İtalyaya bir çok Bu normal ihtiyat tedbiri hassaten Yahudi- mışt-ir. Sefere de\·am cdcmiyen vapur 

lı:;ı nebati yemekler listesi gnnderil- ıerl istihdaf eylememektedlr. 1 burada tamir edilecektir. 



4 Sayfa 

A nz a lı 
edilecek 

Tarifelerde ve tahmil, tahliye ücretlerinde yapılan 
tenzilat vasati bir hesabla yüzde sekseni buluyor 

SON POSTA 

Şehirde süt satış 
ve tevzi 

işi asrileştiriliyor 

lktısad Vekaleti belediye
nin süt fabrikası yaptırması 

teklifini kabul etti Devlet demiryollan idaresi dokuzun -J üzere 25 kuruş ücret alınması kararlaş -
daha f İkt.ısad VekAleti memleket dahillndekl cu işletme hattında nakledilecek her ne-

1 
tırılmıştır. Eğer eşya 5 ton veya az-

süt tevzi işlerini yakında tamamen hallet -
vi eşya tarifesinde esaslı tenzilat yapıla- la olursa bu ücret 20 kuruş olarak alına- mi§ olacaktır. 
caktır. Yalnız, teşviki sanayi kanunile caktır. Şimdiki tarife mucıôince, eşya - İstcmbul Belediyesi İstanbul §ehrlnde süt 
nakli hususi bir tenzilata tabi olan şe - nın tahmil ve tahliye ücreti olarak ton işlerini tanzim için yapılması iktiza eden ye
kerle benzin ve ga-z nevinden müştaıl me- başına 90 kuruş alınmaktadır. nlllklerl tesblt etmiş, bir rapor halinde İk -
vad ve asgari tarifeden istifade eden pan- İdarede, ayrıca, ambardan vagona na- tısad Vekaletine göndermişti. Bu raporda 

dort yüz bin lira harcanmak suretlle bir siit 
car ve komür nakliyatında bu tarif eden kil için 27 lnıruş alınmaktadır ki, bunun- f:ıbrlknsı yapılmasına Juzum gösteriliyordu. 
istıfade edilmiyecektir. la beraber ücretin 117 kuruşa kadar da. İktısad vekMeti esas ltibarlle belediye -

Perakende olarak Çorludan öteye istas- çıktığı da olmaktadır. nın bu teklifim kabul etmiş bulunmakta -
yonlardan Sirkeci veya banliyöye veya Sirkecideki devlet demiryollan antre- dır. Hükümet Haziranda İstanbul belcdlye
buradan bilmuluıbrle Trakya istasyonla - posunun ikinci katına çıkan eşyanın to - sine 

1
ima
1 

r işlderinde hbaulrcanmakktıüze5reütb~ışsle~l~~ · di kad 180 - ·· ·· kat yon ra yar ım n unaca r. rına nakledilecek her türlü eşyanın be - nundan şım ye ar ' uçuncu ına tllnzlm de bir nevi ımar dem k olacağından 
her tonu için kilometre başına 3 kuru~ çıkandan 235 kuruş alınmaktaydı. 15 ma- bu p:ıramn bir kışmile süt fabrikasının ln -
naklıye alınacaktır. Asgari beş tonluk bir yıstan itibaren, ikinci kata çıkandan 20, şasına geçilecektir. 
vagon yükü teşkil eden eşya veya ticari üçüncü kata çıkandan 40 kuruş alınacak- ·----------

emtianın tonundan kı1ometre başına 2,5 tır. Bay Hamza Osman 
10 veya daha fazla tonluk eşyadan da 2 Muallimlere yüzde elli tenzilatlı tarife-
Jnıruş alınacaktır. nin devlet demiryollarına aid bütün hat-

En aşağı beş ton olmak üzere 1stan - larda tatbikına mayısın birinci günün -
buldım Trakyaya nakledilen tuzun to - den itibaren başlanacaktır. On beş nisan
nundan 1,5 kuruş nakliye alınacaktır. danberi tatbik edilmekte olan talebeye 

Çorludan öte Trakya istasyonlarından yüzde elli tenzilatlı tarifeden hayli isti -
Sirkeciye gelecek zahtrenin tonundan, fade edildiği anlaşılmıştır. İlk mekteb 
mesafe kaydı olmaksızın ton başına 4.00 talebesinden mürekkeb büyük bir gıı:1p 

kuruş nakliye alınacaktır. Muradlıdan - bu tarifeden istifade ederek Çorluya; Ü
beri istasyonlardan yapılacak nakliyat.- nivcrsite talebesinden 170 kişilik bir grup 
ta bugünkü tarifeden istifade edilebile - da Edirneye gidip gelmiştir. Gidip gelme 
cektir. muallim ve talebe bfletlerinde tenzilat 

15 mayıstan itibaren Sirkeci garında rnikdan yüzde altmışa çıkmaktadır. 
tahmil ve tahliye ücretleri de asgari had- Haydarpaşayla Ankara arasındaki gi R 

de indirılmektedir. Perakende eşyanın dip gelme biletlerin bir ay olan müddeti 
tonundan, eşyanın arabalardan ambara, iki aya çıkarılmıştır. 
ambardan vagona veya vagondan kara Fuara gidip gelmek için alınacak ten
ve deniz vesaitine ve demiryolu arazisi ziUıtlı biletlerin müddeti de on beş gün
içindeki antrepolara nakil de dahil olmak den bir aya çıkarılmıştır. 

Şehir işleri: 

İtfaiyede bir yardım 
kuruldu 

Poliste: 
andığı Bir ku haşlanarak öldn 

ÜSküdarda Çıkınazkuyulu sokakta 11 nu
maralı evde oturan İsmaflln kızı 11 aylık 

İtfaiye teşk.llAtı memur ve müstahdem - ~edlme ateşte kaynamakta olan çaydanl! -
ıerın1n vazifelerinden nyrılmalan halinde ğm devrilerek üzerine dökülmesi neticesin _ 
kendller1ne ve vefaUannda varlsle~ne bu de vüeudünün muhtellf yerlerinden haşlan
tallmatname daire.sinde yardım 1çln l1;tan - DUŞ, tedavi edilmek üzere kaldırıldığı nümu
buı belediyesi itfaiye birliği yardım sandığı ne hastanesinde ölmüştür. 
namlle bir sandık teşkil edilmiştir. • b. . 

Yardım sandığının gelirlnl. itfaiye teşkl- Bır vapurdan ır motörc 
lAt.ı memur ve mustahdemlerlnln maaş ve kal dü§tü 
ücretlerinden her ay yapılacak tevklfat, 'be
lediyeden her sene yapılacak yardım, bele
diyece ber ne sigortıı ııirkctine verilen iiç 
bin Jlranın bu seneden it.ıbaren bu sandığa 
verllmesi, her sene yardım sandığı namına 
verilecek balo ve müsamere hasılat1, banka
ya yatırılan paraların faizleri teşkil etmek
tedir. 

Dolmabahçe açıklarında demirli Alman 
bandıralı Anna vapuruna yanaşmı§ olan kap 
tan Allnln idaresindeki gumrük motöıii ü -
zcrhıe vapurdan büyük bir kalas düşmüş, mo 
törün camlarını kırmıştır. Kaptan Ali de 'tı
nı::.n camlarla sağ kolundan yaralanarak 
Bı>yoğlu hastanesinde tedavi altına almnıış
tır. 

Bir otomobil kazası 

Yeni bir teşkilatın başına 
• 

geçıyor 

Bay Hamza Osm.an 
Kuvvetle söylendiğine göre kurulacak o

lan hububat ve sllo ofisi uyuşturucu madde
ler lnhlsarile tevhld edilerek Umum Müdür
!üğünc Bay Hamza Osman getlrllecettır. 

Hamza. Osman, birkaç gündenberl Ofisin 
kurulma esasları üzerinde tedkiklerde bu -
lunmaktadır. 

Sermayesi 20 mllyon lira olacak olan bu 
ofisin hububat. afyon, uyuşturucu madde -
ler ve silo ~ubelert bulunacaktır. Ofls malı -
sulün toplanmasında, hazırlanmasında ve 
ihracatın tanzlminde mühim rol oynıya -
caktır. Bu sayede ihracatın daha çok inkl -
şat edeceği muhakkak görülmektedir. 

Hamza Osman piyasaya itlmad telldn et
ı - ı - 1936 tarihinden sonra it!aJyeye 

girmiş olanlar bu tallmatnamenln tasdik ve 
mcrlyete girdiği tarihten itibaren fımlr ve A
mir dereceslndekller beş, mürettebat kadro
sunda bulunanlar da üç sene hlzmeUerln -
den syrılmamağa mecburdurlar. İtfaiye teş
truı.tında memur ve müstahdemlere, doğa -
cak çocnklannın ilk masraflarını karşıla -
mak üzere yarım maaş nlsbetlnde ikrrunlye 
verlle::ektlr. İkramiyenin tahakkuku için do 
ğumun nüfus ve hüviyet cüzdanlarlle isbatı 

Boför Alinin 1dnreslndekl 2490 numaralı miş ve kendini scvdlrm~ bir gençtir. 

lftzımdır. 

Şehir Mecllsinin dünkü içtlmaında bu ta 
llmatname Kavanln Encümenıne scvkedll
mlştlr. 

otomobil Çadırcılar caddesinden geçerken 5 
ya~nda Doğann çarparak bacağından ya -
rala~t.u. 

12 yaşınd bir Yahudi çocuğu 
kaçakçılık yaparken yakalandı 
On iki yaşında bir çocuğun uyu§tunıcu 

matfdeler kaçakçılıfl yaptlğı haber alınarak 
hç:ıkcılık bürosu memurlıın tarafından ta
rassud altına alınIIU§tu. Mordohay adındaki 
bu çocuk dün Üsküdar iskelesinde cater a
dında hlrlne esrar .utarken :yakalanmıştır. 

Askerlik işleri : 
Şubeye davet 

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

Üsküdar Askerlik Şubcşlnden: Şubemizde 
kayıdlı ve 'Üsküdar emvalinden maaş almak
ta bulunan bllfhnum emekli sübay ve askeri 
memurların altı aylık yoklama maaş Umü -
naberlerJni tasdik ettirmek üzere 1/5/938 ta
rlhlnden .itibaren mutlaka §ubenln tasdikine 
lüzum görülmüş olması hasebile şubeye ge
tirmeleri ve başka yere tasdik ettirenlerin 
tabu1 edilemtyeceği cihetle ve müracaatla -
nnda askeri vesikalarlle ve senedi resmilcrl 
ve birer adet fotogrnflarlle birlikte şubeye 

mürııcaat etmeleri ilan olunur . 
Çocuk Bayrammm son günü 

Dün, çocuk hafta
sının altıncı günü mü 
nasebetile saat 13,05 
de radyoda Şehre -

mini Halkevi temsil 
kolu tarafından bir 
çocuk pi~esi temsil 
dilmiş, gece 18,30 da 

da doktor Ali Şükrü 
tarafından cmama ve 
oyun çocuklarının 

bakını ve terbiyesi> 
mevzulu bir konfe • 
rans verilmiştir. 

Gece, Eyüb Halk -

• 

evinde temsil kolu tarafından bir tt?msil 
verilmiş, saat 20 de Bakırköy Halkevi sa-

lonunda mekteb çocuklarına sıhhi bir 

tilm gösterilmiş, saat on dokuz.da Kadıköy 

Süreyya sinemasında H lke'Wi gi..rt cile

ri arasında günş müsabakaları yapılmış
tır. 

Bugün çocuk haftasının son günüdür. 

• Maltepe Sakızağacında ikıımet ettiği ve 
mülga nbtım şirketi Galata şubesi başkAtlbl 
oldulfu kaydındaki meşnıhattan anlaşılan ve 
934 aeneslndenberl şubece avakıbı meçhul 
kalmış olan yedek piyade yarsübay 316 Do. 
ilstanbullu Salim oğ. Halidln İstanbulda ise 
derhal, taşrada ise nlhııyet 15 gun zarfın -
d:ı behemehal bulundu~u mahal ve memu
rtyetlnl bildirmesini ve aksi takdirde 1076 
S3Yılı kanunun cezn. ahklimının hatkındıı 
tatblk edileceği llAn olunur. 

Hayvan 11ayımı tamamlamyor 
Yeni kanuna göre bir msanda başlanmış 

olan hayvan sayımı mtıamelesl bir çok mın
taknlardn ikmal edllmiştir. 

Yeni kanuna göre vergiden istisna edf -
Çocuk haftası içerisinde PEIŞabahçe ilk le'l nt gibi hayvanlar .sayımdan da 1sfüna 

'Okulunda her sınıf halkı alakadar eden edilmektedirler. Diğer hayvanların clnslerl 
1li~rlle listeler hazırlanmaktadır. 

çok muvaffakiyetll müsamereler veril - Kanunun tayin ettiği müddet zarfında 
ıniştir. Bunlar arasında cKüçük Şehid> hR.yrnıı mevcudları hakkında beyanname 
ve cCanlı tarih> piyesleri küçük mekteb- vernıiyenler para cezası ile cezalandırılacf4k
lıler tarnfından muvaffakiyetle temsil e- lardır. Hayvan sayımı bütün memlekette bl
dilmiştir. Re.simde Paşa.bahçede çocuk Urlld1kten sonra, yurdumuzda mevcud bu -
b ~ betil ıl t h- tün hayvanlar cins ve sınıfları üzerinden 
nyramı munase e yap an eza u - tasnif edilecek ve bunlar bir ld.ıı tıcuır ba -

rattan bir ıafha ~örülmektedir. Unde neşrolunacaktır. 

Nafia Vekaleti s·rkeci 
meydanı pli ı 1 
Sirkecide Viyana kıraathanesinden araba vapuru 
iskelesine kadar mevcud bütün binalar yıkbnlıyor 

Sirkeci garı önünde açılacak Sirkeci 
meydanına aid plan, Nafia Vekaleti mü
tehassısları tarafından hazırlanmaş bu -
lunmaktadır. Garın avlusu ile gar binası 

arasındaki demiryollan eczanesi ve po -
lis komiserliğinden sonra, askeri yolla -
ma memurluğu da, yarın, garın karşı ta
rafındaki bir binaya taşınacaktır. 

Açılacak sahada bulunan camiin is -
timlfıki için evkaf idaresile demiryolları 
işletme idaresi arasındaki müzakereler 

ncticeJenmek üzeredir. Bir kaç güne ka
dar, meydanın açılmasına aid ilk faaliyet 
olmak üzere demiryolları eczanesUe po -

lis komiserliği ve askeri yollama memur
luğunun bulundukları paviyonun yıkıl -
masına başlanacaktır. 

Plana göre, Ankara caddesi, garın av
lusundan itibaren, denize kadar, on beş 

metre genişliyecektir. Yalnız, burada bu
lunan şerbetçi ve sütçü dükkanile bir tü~ 
tüncü dükkanı bu takdirde yolun üze .., 
rinde bir burun teşkil edecekleri için, 
bunlar da yıktırılacaktır. 
Sağ tarafta yolun üzerine tesadüf e -

den camiden başka, Ankara birahanesi, 
bir kahvehane, Macar ziraat tıletleri sa -
tış mağazası, ve Antalya ambarı bina -
ları da yıktırılacaktır. Şimdiki gar av -
lusunu da ihtiva etmek üzere açılacak o
lan meydan park haline getirilecek, orta· 
sına da bir abide veya Atatürk büstü rck
zedilecektir. 

Bu iş için liizım gelen tahsisat ayrılmış· 
tır. Meydanın açılıp park haline gc:ti -
rilmesi, bu yaz içerisinde ikmal edilrclk
tir. 

Planın bugünlerde işletme idan'sine 
gönderileceği anlaşılmaktadır. 

-=-=====_,,_ ______ ._.-=~------=-=-====================..:"======""""'==--

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanlar1 

Gidiş - dönüş biletlerinin müddeti uzatılmıştır. 
1/Mayıs/1938 tarihinden itibaren gidiş-dönüş tarifesi, biletlerin mer'iyet müd

detleri bir aydan iki aya çıkarılmak ve yolculara gidiş-dönüş :r.ıesafesi mecmuu 
üzerinden beş yüz kilometreye kadar bir ve daha faz.la mesafelerde beher beş 
yüz kilometre ve kesri için keza bir istasyonda tevakkuf hakkı verilmek suretile 

değiştirilmiştir. Ucretlerde değişiklik yoktur. 1/Mayıs/938 tarıhinden evvel alı
nan biletler eski tarife hükmüne tabi olacaktır. 

Fnz.la tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. «1232> c2426> 

llıNW 

Aile tarif esinde mühim değişiklikler 
1 mafl! 938 tarihinde mer'iyete konulacak aile tarifesi mayıs başından eylut 

sonuna kadar tatbik edilecektir. Biletlerin mer'iyet müddetleri iki aydan dört 

aya çıkarılmıştır. Biletler Gid~ - Dönüş ücreti mecmuunun yüzde yirmisi ayrıca 
tediye edilmek §artiyle beşinci ay için temdit edilebilir. Yolcular, beş yüz kilo -

metreye kadar bir ve daha fazla mesafelerde de beher beş yüz kilometre ve kesri 
için keza bir istasyonda biletlerinin mer'i yet müddeti dahilinde tevakkuf edebilir-

ler. Grup meyanından bir kişi grupun azimet seyahatinden sonra gidiş - dönüş 

istasyonla.n arasında mm takada mer'i tarifelere ve daha ehven düşerse gidiş -

dönüş tarifesine göre hesab edilecek ücretlerin yarısı mukabilinde biletin mer'i· 
yet müddeti dahilinde istediği kadar sey nhat edebilir. Fazla tafsilat için istas • 
yonlara müracaat edilbelidir. c2425> 

Avrupa Hatbnda Mühim Tenzilat 
Avrupa hattında 5/Mayıs/938 tarihinden itibaren eşya nakliyatına mühim ten

zilat yapılmıştır. 
1 - Sirkeci - Yeşilköy kısmındaki istasyonlardan Avrupa hattının her hangi 

bir istasyonuna ve bilmukabele yapılacak nakliyatın ücretleri, sınıf farkı ara • 
nılmaksızın, ton ve kilometre başına; perakende c3>, asgari beş ton ücreti veril· 
mek şartiyle «2, 5> ve asgari on ton ücreti verilmek şartiyle c2> kuruşa indiril • 
miştir. 

Tenzilat JDikdan % 50 ye yakındır. Bu suretle Kırklareli - İstanbul arasında 
cPeynir, manüatura, tuhafiye, kavaf iye, bakkaliye, züccaciye... gibi> bir sınıfn 
tabi eşyadan ton başına: 

Perakende 1470 kuruş yerine 840, asga rl beş ton şartiyle 1223 kuruş yerine 
'100 ve asgarl on ton şartiyle 1195 yerine 660 kuruş alınacaktır. 

2 - Sirkeci - Yqilk.öy kumundaki istasyonlardan Avrupa hattının her hangi 

bir istasyonuna yapılacak tuz nakliyatının ücreti, asgari beş ton ücreti verilmeli 
§artiyle ton ve kilometre başına cl,50> kuruşa indirilmiştir. 

3 - Avrupa hattının her hangi bir istasyonundan Sirkeci - Yeşil.köy kısmında. 

bulunan istasyonlardan birine mı az on ton ücreti verilmek şertiyle nakledilecele 
dökme ve çuvallı zahirelerin, yağlı taneleri, tohumlann ve çekirdeklerin nakil 

ücretleri bütün mesafe için ton başına c400> kuruşa indirilmiştir. 
4 - Fazla tahsilAt için istasyonlara müracaat edilmelidir. c2424> 

1 lstanbul Belediyesi İlanları 

Senelik muham- İlk 
men kirası teminatı 

Karagümrükte Kilise sokağında 6/8 No. dükkan. 

> > > 4/8 l> l> 

Hasköyde Kiremitci Ahmetçelebi mahaJlesinde 1389 met

re murabbaı arsa 2/4 numaralı arsa. 

Kasımpaşada İskele meydanı sokağında 150 metre murab
baı arsa. 

Aksarayda Çakırağıı mahallesinde tramvay caddesinde 
Bckirpaşa mektebi. 
Kapalıçarşıda Divrik sokağında 70 No. dükkan. 
Kocamustafapaşada Kocamustafapaşa medresesi. 

Üsküdarda Selmanağa mahallesinde Kaaracahmed 
iinde 79/81 No. dükkan. 

cadde-

84 
81 

180 

72 

42 
15 

240 

54 

6,~ 

6,3~ 

13,50 

5,40 

3,1!1 
1,13 

ıs,OO 

4,05 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 939 svnesı 
Mayıs sonuna kadar a)TI ayn kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulnı~~: 
tur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gö? 
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12/5/9J8 Perşembe gıılli> 
saat 14 de Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2250) 

·~------------------------------------------------------·---------____./ 
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Bahar Bayramında TÜRK MAARİF CEMİYETİ 
Rozetlerini takınız 



l9 Nisan 

Malkara (Husus1) - Mllll hflk1mlyet ve çocuk bayramı dolayıslle kasabamızda büyük 
tezalıurat yapılmış, İstlklfU marşı lle bqlanım merasimde evvelA kaymakam Kerim öz
dayı, sonra da muallm ve talebeler blrer s5yle'f s5ylem1.şlerd1r. Bunu mtltealdb şarkılar 
okunmuş, geçld resmi yapılmıştır. Tnlebeler mekteblerde müsamereler vermlşlerdlr. Gece 
rener alaylnn yapılmıştır. Çocuk Esirgeme Kurumu menfaatine de blr balo tertib edll
ınlşHr Resimde Mallı::aranın ileri gelenleri Çocuk bayramında eeçld re.münl seyrederler
ken görülmektedlı 

İsp:ırtada da Çocult 
Bayramı coşkun tezn
hürnUa kutlulanmış, 
butun çocuklar Cum
huriyet okulunda top
lanarak önde bando ol
duğu hnlde spor snha
f!lna gitmişlerdir. Bu· 
ro.da Çocuk Esirgeme 
Kurumu başkanının 
6öylcvt ile merasime 
ba lanmış, tnlebeleı 
Şilrler okttmuş!ar, glir
buz çocuk müsabakası 
l apılmış ve knzananla
ro. hediyeler verilmiş
tir. Resimde gürbüz 
Çocuk musnbakasında 
knzanan mlnlmlnller vali ile kumandan ve vllAye\. erkG.nı önünde görülmektedirler. 

Karnburqn <Husus!) 
- Çocuk Bayramı bu
rada belediye önünde 
tuUulanınış, köy okul
ları talebeleri de şehre 
telmlşlerdir. Belediye 
onunde nutuklar, şllr

ler soyleıımlş ve Har
IXlandnıı oynanmış, ço
cuklar arasında ynnş 
ve cureş müsabakaları 
Yapılmış, Anadoiuda 
1\§ar belası ve İstiklıll 
S>lye lerl temsil edll
tnlş, musamcrcler ve
tUtnt§tır. Resimde Merkez okulu talebelerinden blr grup görfilmektedtr. 

• Edirne CHususi) -
GUrbuz çocuk müsaba
~a blr yaşından ü~ 
l'aeın:ı kadar 28 çocuk. 
ile Yaşından alb yaşı
na leo.dar 20 çocuk ki 
cenn:ın 48 çocuk ıştırak 
etrnı ır. 

Blr Yaşında olan ço
cuklardan birİnclliği 
'l'etnuçin Mehmed Ak· 
gün, lklnclllğl .Muhld
:ın Arb:ı.t, üç nculüğü 

btned o~ıu Cengiz, ild 
Yllıjtnda olan çocuklnr
~an Hayrı All birlncl
lği, vuayet katibi Os· 

:an Nur1n1ıı oğlu ce
llt;~leddln Oktay lkmcl
~ü ' Servet Ahmed Q. 
Olanc{iJfiğü, üç yaşında 
tn n COCtıklardan Mah
tı:;d Oğlu Ceyhan bl
d ~Uıtı, Sultana Mor-
o ay lklncl.lltt. Sena Hami fiçüncWfiğü, dört 

~aşınctl olan çoeuklardnn Hikmet Osman 
lrlncıuğt, Erdoğan Mehmed zıvnnacı tkln

~ltğt, Mustafa Tünal üçüncülüğii, beş yaşın
a olan Çocuklardan Cevad Receb blrlnclllğl 
~ Gilncllr lklnclllğl, Erol Hllml üçüncü-

lü~ kazanmışlardır. Çocuk Estrceme Kuru
mu tarafından birincilere dörder Ura, ikinci
lere üçer llra, Oçüncfilere ikişer lira nıükdtat 
verllmlş, on sekiz yavruya 10.SUk: top hediye 
edllmlştır. Resimde müsaı:t.1kado. kn1.anan 
gürbüz bebeklerle müsabaka heyeti görül
rr.ektedlr. 

P zar 01 He n 

SON POSTA 

İzmit (Husus!) - Şehrimizde feci bir 
cinayet olmuş, on altı yaşında Hasan is
minde blr çocuk Kadir isminde bir genci 
bıçakla öldürmüştür. Cinayetin sebebi 
Kadirin katil Basanın kız kardeşi Mak
bule ile sevişmekte olmasıdır. Kağıd fab
rikasında çalışan Kadir Karabaş mahal
lesinde oturan Makbul:! ile tanışmış, bir
birile evlenecekleri sırada aralarında bir 
geçimsizlik çıkmıştır. Buna rağmen Ka
dir Makbuleyi sevmekte devam etmiş ve 
arasıra onu görmek için evlerine gitmiş
tir. Kızın kardeşi ve ancak on altı yaş
larında bulunan Hasan, Kndire artık ev
lerine gelmemesini ve kız kardeşi ile gö
rüşmemesini ihtar etmişıır. Fakat Kadir 
bu ihtara kulak asmamı~ ve gene Makbu
lenin evine gitmiştir. Eve girmek istiyen 
Kadiri Hasan karşılamış ve aralannda 
bir çarpışma başlamıştır. Bir aralık bıça
ğını çeken Hasan Kadirin sol böğrüne 
büyük bir hızla bıçağı saplamış ve derin 
bir yarn açmıştır. Bu ağır yaranın tesiri
le kanlar içinde yer<' yuvarlanan Kadir 
gece yarısı knldınldığı memleket hasta
nesinde ölmüştür. Küçük katil yakalan
mıştır. Tahkikata adliye el koymuştur. 

Trakyada köy muhtar ve 
kAtibleri kursları 

Ecünıe (Hususf) - Trakyanın k'iy 
muhtar ve katibleri, ikişer haftalık kurs
lar için kaza merkezlerinde topl runış, 
derslerine başlamışlardır. Kurslar mayıs 
ayı içinde bitmiş olacaktır. Bu kurslara 
devam eden muhtar ve ktıtiblerın sayısı 
}800 dür. 

Geçen yıl kurslar çok faydalı KCçmiş 
ve görülen dersler koy büroları tarafın
dan bastırılmıştır. 
Çaııakkalcde muhtar kursları açılıyor 

Çanakkale (Hususi) - Viluyet merke
zinde vilayete bağlı bütün kazaların köy 
muhtar ve kntibleri için açılan kurslar 
devam etmektc<Ür. Bu kurı;larda ameli 
ve nazari dersler verilmekte ve büyuk 
faydalar görülmektedir. 

Zafranboluda iki cinayet 
Zafranbolu (Hususi) - Akviran 

köyü civarında Aracın köylüğünden 
Osman adında biri kendi köyünden Ha 
şim ve Hamdi isminde iki kardeş tara
fından önüne geçilmek suretile öldü • 
rülmüştür. Maktul köylüler tarafından 
bulunmuş, o civardaki Gariba~a köyü
ne götürülmüş ve cinayet hükumete 
haber verilmiştir. Suçlular yakalan -
mışlardır. 

Bundan bir müddet evvel Arcan kö 
yünde bir kadın meselesinden dolayı 
yaralanan Osman da kaldırıldığı mem
leket hastanesinde ölmüştür. 

Geredede Ulusu taştı 
Gerede (Hususi) - Uıusu dai!lar • 

daki karların erimesi yüzünden taş -
mıştır. Yol kapanmıştır. Civar köylü -
ler kasabaya gelememektedirler. Hay
vanların telef oldukları haber veril -
mektedir. İnsanca zayiat yoktur. 

Smdırgıda bir adam boğuldu 
Sındırgı (Hususi) - Karaağaç kö -

yünde yapı işlerinde çalışmakta olan 
Balıkesirin Mecidiye mahallesinden 
Somalı İsmail manda aranıısile Simav 
çayından geçerken araba d~vrilmiş, İs
mail boğularak ölmüştür. 

i: 

- Hası'l Be:; bir kitab
da okumuştum.. 

Bir pr:ı~l.:cr uzun 
tedkiklerdc•ı sonra çok et 
yiyen insanlnrm_ 

••. Sebz:. yiyen lnsanlnr
dan daha kavgacı olduk
ları kanaıı~tnc varmış. 

Hasan Bey - Öyleyse 
hemen Avnıpanın dörtle 
üçünü bostana çevirmeli! 

Sayfa S 

• 
lstanbulun Kırşehire 
yardımı gittikçe büyüyor 

Kı.rfehir f etaketzedelerine 11ardı.m çin dil:n vilayette yapılan toplantıdan bir intıba 

Biltün memlekete hAlA ıöz yap döktüren mi§ olurum. Adımı göremeyip de: 
zelzele, güç hissedilecek derecede batwedl. - Bat. herkes veriyor da, tlllnca J'&.n çlz-
Fakat ne yazık ki, bu korkunç sarsıntıwn ml§I demesinler.-
ywp perişan et~i yuvalar feci Ak:ıbeUerln - Tabıt efendim .•. Hakkı Alln1z varı .• 
ürperUcl tehdldlerlnden hentız tamamen e 
kurtulamamış bulunuyorlar. Müdiırden, tane verenlerin listesini al • 

Yani, zelzele haftfiedl, fakat felAket o - mak tstemt.ştlm. o, bu llstenln matbaaya 
ıanca büyüklüğünti muhafaza ediyor. Hatt~. gönderileceğini söyledi. Ben çıkmaya hazır
ne yalan söyllyellm: Hergün biraz daha bu- ıanırken, açılan kapıdan içeriye, az evvel 
yiJyor, hergün biraz daha genlşllyor. merdivende rastladığım hırp:ıni kılıklı ço -

Fakat nnsıl büyümesin? Nasıl genişleme- euklar glrdller. Ne 1steyeceklerlnl, nasıl mu-
sın·ı kabele gbreceklerlni anlamak isteğini yene-

Yıkılan o koskoca köyleri yeniden kuru- mlyerek, terketmeye hazırlandığım koıtuga 
vermt.k, açıkta ve aç kal,.'ln o binlerce lnsa- yeniden yerleşUm. 
nı bir c;:ıtı altına kavuşturuvermek kolay İçlerinden birisi, en iriceleri, kızara, sıkı-
mı? la, mudürün masasına sokuldu: 

ou unun ki, yıkılan evleri saymak, u~ra- - Efendim .. dedl_. Biz, Bfiyükdere ilk o-
dı!ı,ımtz z:ı.rann muazzam yekQnunu çıkar - kulu tnlebelerlyiz ..• Zelzele 1çln iane vermek 
mak bUe, günlerce sürdü. Hattfl MIA da sil- istiyorduk da ... K1me vereceğiz? 
ruyor 
Yekfınu on günde çıkarılabilen bir zararın, 

lirkütucü mlkdarını t-nhmln ve tasavvur et
mek htç de zor değildir. 

zaten hepimizi teselli eden hayırlı haki 
mt de. bu acı tahmini hemen butün mem

lel:rtin yapmış bulunmasıdır. 
Bugün bütun memleket, zelzele faciası -

nın deh~etinl olanca heybeWe idrak etfl".lş 
bulunmanın yam içindedir. Ve böyle olduğu 
içindir ki, ellnden gelen yardımı bir an ev
vel yapmak için hiç kimse davet, teşvik, 

tnhrık beklemiyor. 
zengin, fakir, çocuk, lhtıyar, kadın er -

ıcek herkes, büdcesinden değil, dişinden. tır
na{!ındnn arttırdığını Kızılayın kurtarıcı ell
ne ta!lıyor. 

H ç şüphe yok kl bugtine kadar geclk -
mlş olanlar da ayni fazileti gösterecekler, 
ny• c fednkArlıktan, ayni yardımdan Ica.çın -
mıyacnklardır. Ve bu mlllet, harab olan köy
leri tekrar ve bir an evvel kurmak için ha • 
rab olurcasına çabalayacaktır. 

Diln, cıKızılay11 ı ziyaret etmek bana bu 
haklkntı daha yakından, daha lçlnden gör
mek ye anlamak fırsatını kazandırdı. 

Merdivenlerden çıkarken, gözüme hırpa -
nl kılıklı yavrular illşmlştı. Onlan görllnce. 
ken1l endlıne: 

- Yardım istemeye gelm~ olacakları de
miş, ve Kızılayın sonsuz bir teliiş içinde çır
pındığı şu günlerde, onların bu ziyaretlerini 
.sırnsız. vakit.siz bulmuştum. 

Mudurün kapısı önünde, soluk, eski ce -
ketıl, hnkl kllot pantalonlu, sarı zayıf benlz-
11 bl ı:;dam duruyordu. Ben içeri girerken o
n:.ı da merh:ı.meUe auzmüş, ve: 

- Biçare, demiştim, ihtimal bir hııstan
y~. bir bakım enne yatırılmak isteyecek -
tlı"! 

Mudur, lrl yapılı, tombalak kırmızı yQz
lfı. altın gözltiklü, kır bıyıklı blr adamla ko
nu'lllyordu. 

Tanımadı~ım bu ziyaretçi, elmas taşlı al· 
tın bir yünığün boğdu~u kalın pannaklarl
le, a tın goıluğunü iri bumuna iyice yerleş
tirer. ; b"nl süzdü. Sonra yanımda, sôzUnc 
dcva"ll etmekte mahzur görmemiş olacak ki, 
mudurc sordu: 

- Ne olacak? Söz vereblllyor musunuz? 
Müdür mlltereddld boynunu bliktu: • 

- Bilmem efendim ... Gayret ederim ama, 
olmayı verirse! 

_ Orasını sız blllrslnlz- Söz verin, para 
hazır .. 

_ Ne kadar lfıtfedeceksinlz? 
- 200 lira ... 
_ t.mı Cılınlzl, hergün neşrolunan liste -

nln en bnşına ldhal ederiz. Fakat lstedlıll -
niz glbl, büyfilı: harfierle. birinci sayfaya 
yaıdırnbllece~lmize söz veremem! 

şı man adam dudak büktü: 
- o liste neye yarar? Dunkü listeyi göz

den geçirdim. İsimleri seçebllmek lçln per -
tnv ız kullanmak Hızım! 

- O halde, bendeniz blr kere goruşevlm 
efendimi 

Beriki yerinden doğruldu, kalın portfo -
yünden bir kartvizit çekti, mildllriln önüne 
U7attı: 

sız blllrslnlz... İşte adre.slm. Bir netice 
alı nız, beni ar~rsınız, gelirim. Para ha -
zır .. 

~lııe pek nadir rastlanabilecek ol:ı.n bu 
garlb adam, kapıdan çıkarken llAve etU: 

_ Sakın yanlış anlamayın.. Ben sadece 
Ismi'llln diğer lslmler arasına kanştırılma -
mnsını istediğim için ısrar ediyorum. Yoksa 
maksndım gösteriş değil. Hanl hiç yazılmasa 
da olur ama, insan 1y111j!lnln o kadarcık 

mfikUatını görmek tstıyor dofcusu ... 
Hem dosta dü1JUana karşı da kUçük d~me-

En büyükleri on lkl yaşında olan bu fa -
kir kılıklı yavruları süzen müdürün g07Jer1 
yaşla bulanmıştı. Yutkundu: 

- Bana verin ı dedl. 
Kuçük :yavrucak. ihtimal her blrl delik o

lan ceplerinden hlç blrtsıne güvenemediği 

lçln, düşürmek korkuslle küçliciik avucunda 
sımsıkı tuttuğu paralan masanın üzerine bı· 
rnktı. Paralar buruşmuş, terden biraz ıslan
mıştı: 

- ;İfte... dedi... 
Ve küçilcuk gözleri dolarak Hdve etti: 

- Az oldu ama, çabuk gönderllsln diye 
getirdik.- sonra gene vereceğizi 

Müdür, bu kiiçük hamiyet. kahraman -
farına s:ımiml, müşfik bir alAka ve hürmet 
gdsterdl. Onlarla konuşmasından anladım 
ki, yavrular, tfi Büyllkdereden İstanbula ya· 
yan gelmişler. 

Mudur bunu öğrenince: 
- O halde, dedi, bu paranın içinden dö

nüş masrafınızı ayırın._ 

Küçüklerin en bilyuğü, arkadıışlan na -
mına cevab verdi: 

- Hayır.- Biz geldlğiınlz gibi döneriz. Ve 
hırsızlık tekllflne maruz kalmış gibi, mftdii4 

rün önüne sürdllğü paralardan uzaklaşb: 
- o para llOnlar. ın ı .. 

• Onlar çıkarlarken, kapının önünde bek • 
llyen haki külot pantalonlu, ıarı zayıf be • 
nizll adam girdi. Müdure: 

- Bayım, dedl... Affedersiniz, bir ~ey so
racağım? 

- Buyurun! 
- Felatetzedelere ben de 7ardım etmek 

lstlyoruml 
- Buyurun! 
Beriki, büyük bir auç__ıtırar ediyormuş gibi 

başını önüne eğdl: 
•• Fakat, dedl, çok param yok da, .lcabul 

etmezler diye korkuyorum! 
- Ne münasebet? Ne verirseniz teşek cilr 

ederiz. 
Anadolu pınarlarının sulan kadar temıı 

yurekll adam: 
- ıı:sta~rurullah-. dedi, ve tereddüdle tft4 

reyen elJnl yan cebine sokup çıkardığı bir 
defterin içinden, itina Ue saklanmış bir llra
Yl çekip müdürün önüne uzattı: 

- Buyurun... dedl.. ve uzaklaşmaya hs • 
zırlandı. 

Müdür seslen dl: 
- Durun ... Bir daklka durun. Adınızı ya-

zalım. 

- Adım ne olacak? 
- Gazetelere gönderilen il.ateye koyaca • 

ğız 

Beriki, bir cezadan atfını ister glbl ellP -
rlnl kaldırdı: 

- Rica ederim... Benim adımı yazma -
yın!. 

Niçin? 
- İsmtm yazılırsa, yalnız bir llra verdi ·I• 

ml herkes duyar ... 
- o halde bir makbuz keselim! 
Yuzn astı bir mahcublyeUe kızaran adun 

makbuz almaktan da kaçındı. ve uzaklaşır
ken: 

- Benim size emniyetim var_. dedl. Bir 
ııra içln, makbuzlarınızı ziyan etmeyin! 

B.ına gelince, eğer mesleki mllkellertye4 

tim olmasaydı, bu görduklertmın alona bir 
söz değll, bir imza llhesini bUe lüzumsuı 
bulurdum! 

Naci S:ıdulla.b 

Memurlar felaketzedelere maaşlarının 
yüzde ikisini terkedecekler 

Dur• vilayette Vali muavini Hüdal Kara
(Devamı 11 inci sayfacln) 
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1 H diıeler Ka-da 'I Başıma gelenler: 4aa ı jK A [Q) O N ı 

~ Ö VAR ET ~ C N C Klasik tayyörler 
Bir eğle • 

ir gün evimde re.hat edece-( yalın ~y~k otururken, ge~diler: peynir, 

ği kim 1 k k 
ekmek yıyordum, geldiler, ev halkı bir-

m · sey e onuşma çe-
:. . ' birimW yiyorduk, geldiler; velhasıl ne 

ne yormak, munakaşa etmek. gün ne saat. herglln her saat gelen gi-
- Evet ef endi.m, bugün dünden güzel- den' eksik o~adı. ' 

ıdnizl 
Demek istemiyorum. Fakat bu müm

kün değildir. Çat kapı misafir gelir .• ra
hat edebilirsen et! 

Kapımın üzerine: 
cÇarşaınba günleri misafir kabul edi-

lir.> 
Yazdım, perşembe günü kapının üze-

Söz verdim, beni bekliyorlar, gitmez
sem ayıb olacak. Tam ben hazırlanmışım, 
sokağa çıkacağım; ben sokağa çıkama
dan misafir sokaktan içeri girer. Çarna
çar, sözümde durmamış adam olurum, 
söz verdiklerime karşı mahcub vaziyete 
girerim. 

rindeki yazıyı yırtıp, içeri girdiler, 
- Bugün misafir günüm! 
Değil, dedim. 
- Alay etme! 
Dediler, içeri girdiler, hizmetçiye: 
- Bay evde yok! 
Dedirttim: 

Muayyen bir günüm olsun misafirle
rim, o günden başka zamanlarda gelme
sinler ve ben misafir gelecek zamanı bi
leyim de, bir yere gitmiyeyim, kimseye 
söz vermlycyim isterdim. 

- Biz evde arar buluruz. 
Dediler, girdiler, velhasıl ne yapttmsa 

kar etmedi. Bir ziyaret günü tesbit ede
medim. 

Fakat şimdi öyle değil, muayyen bir 
ziyaret günüm var. Başka günlerde h19 
kimse beni rahatsız etmiyor. 

Bunu birkaç defa tecrübe ettim. Eşe, 
dosta söyledim.. SöylemedUderim, söyle
diklerimden duydular .. faka~ neye yarar. 
İstediğim bir türlil olmadı. Gene günsüz, 
saatsiz misafirlerin ardı arkası kesilmedi. 

Çünkü hastanede yatıyorum ve mu~v
yen ziyaret gününden gayri günlerde 
kimseyi içeri almıyorlar. 

Ben banyoda iken; geldiler; çorabSJz, f ımet Hultlsi 

ı_ unlan biliyor mu idiniz? ~ 
Ciğerlerinizin kuvvetini 

anlamanın usulü 
Bir :insanın ci

ğerlerbıin munta
zam surette çall§
tığını anlamak için 
kuvvetlice bir ne-
fes aldırdıktan :; 
sonra, tekrar nefes 
almaya hacet kal
madan altmışa, 

hattfı yetmişe ka
dar yilksek sesle 
sayabilmesi lAzım
dır. 

* 
Size zarar veren on hareket 
Biliyor musunuz ki: 
1 - İte on dakika geç gelmek; 

Maskenin tarihi ısırlılar 
zamanına kadar dayamr 

Yüz maskesinin 
tarihi de bir hayli 
eskidir. TA, eski 
Mısırlılar devrine 
kadar dayanır. Es
ki Mısırlılar, öHlm 
vak'alarında mum 
yalanan cesedlerln 
yüı.lerlni maskelerle örtmeyi Adet edin-

mişlerdl Eski Yunanlılar, maskeyi, ti

yatro sahnesine naklettiler ve haile ak

törlerinin yüzlerini saklayıp kendilerine 
korkunç bir manzara vermelen için kul

lanmıya başladılar. 

1 - İşden on dakika erken ayrılmak; 

3 - Bir işi hazırlamadan ona baıla-

On sekizinci asra kadar maskeler hep 

İtalyada yapılırdı. Bu tarihten sonra 

muhtelif Avrupa memleketlerinde de 

maske yapılmaya başlandı. --· .. ····-·····························-.. ···-....... -
7 - Ayni filnde üç defa hiddetlen-

ınak; 

4 - Bir müşterinin adını yanlıı telaf
fuz etmek; 

mek; 
8 - Az çalışıp çok kazanmak istemek; 

9 - Eli !§de aklı başka şeyde olmak: 

10 - Dolu mide ile merdiven çıkmak: 
5 - Bir hatayı tekrarlamak; 
6 - Kendi kabahatmı başkasının Ü· 

ıerine atmak; ergeç, size zarar verir. 

Bizde eski aile, 
Zengin aile .•• 
İzmirli bir kadın okuyucumdan uzun 

bir mektub aldım. Bana çok çapraşık 
bir qk macerasının geçirdiği safhala .. 
rı anlatıyor. Kendisi İzmirde çok ta -
nınınış bir aileye mensubdur. Hikiye• 
sinin bazı kısımlan da bazı muhitlerde 
sezilmlştir. Gazete sütununa ıeçerse 
anlaşılabilir. Cevabımın mektubla yol
lanması ricasında. Arzusunu yerine 
getireceğim. Fakat mektubunda bu gö
nül macerası ile alakası ikinci safhada 
bir sual var ki onun cevabını buraya 
kaydetmekte mahzur görmüyorum. 

Okuyucum: 
Bizde eski ve zengin aile bu1Ul1DU1 • 

yışından şikAyetçi, 

- Niçin? diye soruyor. 

* Sualin cevabını kat'iyetle bulmak, 
bulduktan sonra da iki üç satırla an • 
!atmak güçtür. Bir defa hükınli mutlak 
olarak da kabul edilemez. 

Bizde eski aile de vardır, me.mle -
lfete göre zengin aile de vardır, fakat. 
o kadar azdır ki göze çarpmaz, yok sa
nılır, binaenaleyh: 

- Niçin yoktur, diyecek yerde, niçin 
azdır, desek daha doğru hareket etmi~ 
oluruz, sanırım. 

* Uç beş ay evvel Londrada bir zabıta 

vak'ası oldu. AlA.k:adarlardan birinin 
aile şeceresini araştırmıya lüzum gör
düler, bu, pek basit bir ailenin çocu
ğu idi, fakat dedelerinin isimlerini 
1462 yılına kadar takib etmek müm .. 
kün oldu, bilmem hangi kilisenin dos
yalarından da bütün vaftiz kayıdlan 
çıkarıldı, mesele tamamen aydınla -
tıldı. 

Bizde, rivayete bakılırsa ta cFatih> 
zamanına kadar emlak kayıdlarını bul 
mak mümkündür. Bu da sadece İstan
bula aiddir. Aile kaydı ise maalesef ye
ni başlamıştır, mevcur olanları da ni· 
hayet rivayetlerle hususi kayıdlara ve 
bazan da cvakfiye:. lere istinad eder. 
Niçin böyle olmuştur, denildiği zaman 
hatıra gelen ilk sebeb geçen asırlarda 
:içtimai ve siyasi hayatın bozuklufu -
dır. 

Türk kaynağından gelmemiş vezir, 
2enginleştiği için kafası kesilmiş ve -
zir, müteaddid zevce, yekdiğerini ta -
nımıyan, tanıdıkları halde yekdiğeri
nc düşman olan bir sürü çocuk, reisi -
nln ölümünde yıkılan bir aile ... 

İşte size: 
- Sebeb, denildiği zaman üzerinde 

düşünebileceğiniz bir mevzu ... Ve o 
kadar geniştir ki kardeşlerini kesti -
rerek hükümdar ailelerinin en iğrenç .. 
leri arasına giren eski padişahların ha .. 
reket tarilannı da içine alabilir. 

TEYZE 

çok moda oldu ın o 
Viyana birahanesinde tabanca kurşunu ile vurulup 

yaralanan Necatiyi kimin vurduğu araştırılıyor 
Geçen KAnunusanının on dokuzuncu "11-ı devam edllmlştlr. Şimdiye kadar gıyabında; 

ntı. Beyoğlunda Viyana birahanesinde otu - duruşma yapılan suçlulardan Hilseyln mah· 
ran Necati, samı ve Şükrü adında 119 rlı:a- kemeye gelmiş ve yapılan sorgusunda: 
daş bir aralık yanlarından geçip helAya gtt- - 1:Yaşun 72 dir. Geçen sene karar tefht· 
mekte olan Hamdi o~u Necati 1amlnde blr mi için çağırdığınız zaman 71 demiştim ama 
adamla kavgaya tutuşmuşlardır, nihayet iş şimdi 72 oldum, demiştir. - ' 
sllliha dayanmış, Necatı tabancasını çeke - Riyaset tarafından: 
rek birbiri arkası sıra beş altı el atef et -
miştır. BJlAh uslerln1 duyan birahane müş
tertıeri ve garsonları kaçışmı.şlardır. Kur -
gunlardan birinin Hamdi oğlu Neoatlye isa
bet! üzerine kavgayı çıkaran üç arkada§ da 
taçmışlar ve yaralı kanlar içinde birahane 
kapısı önüne yıkılmıştır. 

Dün .Ağırcezada başlanan duruşmada her 
tiç suçlu da kendilerinin tabanca atmadığı
nı lddlı:ı. etmişlerdir. Okunan hazırlık tahkl
tatındald gahlcllerin ifadesi ise samı ve 
Şükrünün Hamdi oğlu Necatiyi kapı dışan 
atmak istediklerini ve tabancayı atan ve o
nu yaralayanın ise Şükrü oldu~u söyle -
mlşlerdir. 

Mevkufen duruşması yapılan Şt1k:rU ııe: 

- cB:ık şeker kaçakçılığı yapmışsınız. 
Vapura şekerleri dolaurup, kaptanlarla, me· 
murlarla beraber kaçırmışsınız, anlat bal:a
lım, diye sorulan suale: 

- ... Benim bu işlerden hnberlm yok. Va ~ 
purun işlerine bir İbrahim vardı, o bakardı. 
Müstantiklikde benim de rüsumat memur • 
larının da meni muhakememlze karar ver • 
diler. Benim şekerden mekerden haberim 
yok diye cevab vermiştir. 

Suçlu Şükrünün aranması içln müzekkere 
yazılmak üzere duruşma başka güne bıra -
kılmıştır. 

Şehir Meclisinin 
dünkü · çtimaı 

- Biz üç arkada§ birahanede oturduk ve 
biraz içtik. Ben kalktım para vermek için 
tezgflha doğru gittim, Bu aralık bir gürültü 
toptu. Samı Hamdi Necatiyi kucaklaml§, 
kavga ediyorlardı. Birden tabancalar patla- eehlr Mecllslnin dünkü içtlmaında 938 
dl, herkes kaçıştı, ben de kaçtım deınişUr. Yılı masraf büdcesl müzakere edilmiş, mas .. 

D!ğer suçlu Necatı de: ' raf büdcesı hakkında Büdce Encümen! es • 
- 1:Ben helflya gltmıştim. Bir de geldim babı mucibe mazbatası okunmuştur. 

k1 birahanede kimse kalmam!§. Garsonlara 1938 mali yılı masraf büdcesl üç kısmi 
sordum; clnnyet oldu, herkes kaçtı, dedi. O lhtlva etmektedir. Birinci kısım vtıllyet, 1 .. 

Bu ı;ene erkek kostümlerini andıran sırada beni yakaladılar. Halbukl hlç bir ııey- kinci kısım belediye masrafları, üçüncü kı• 
klasik tayyörler çok moda. Bunlar için den haberim yok, dem.Iştır. sım müşterek masraflardır. 

Suçlu Sami de: Belediye büdceslnde iktısad l§lerı mü • 
en beğenilen renk açılt gridir. Kareli ku- - «Biz üç arkadaş içiyorduk. Yaralanan dürHlğüne 131,972 lira, evlenme 1şler1nd 
maşlar da pek seviliyor. Bazı tayyörlerin Necati karşıma dikildi. 13,240 lira, sıhhat işlerine 889,050 lira, baf" 
yalnız ceketleri, bazılılrının ceket ve e- - Tanımadın mı? diye sordum. tnr işlerine 25,584 lira, imnrnt ve tezylnaO: 
tekleri (Kare) li kumaştan. Etek düz ku- - Tanımazsam ne olur? dedi. işlerine 1,382,589 lira verilmektedir. 1,382,589 
maştan yapıldığı t•kdirde rengl cekette - Ne mı olur? Seni tapı dışarı atanm dl- lira ne itfaiye yardım sandığına yardım ya• 

yerek kucakladım. Bu sırada tabancalar a - pılmakta, Balat atölyesine, garajlara, me • 
hAki.m olan renge uyduruluyor. tlldı, diye ıtade vermiştir. zarlıklar müdürlfiğüne Hizım gelen mebJCığ.. 

Şimdiye kadar ltUsik ceketler altında Şahidler tabancayı Şükrünün attııtını, Ba- lar tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
daima ya düz, yahud önden pli kaşeli dar mi ve Necattnln yaralanan Necatiyi kapı dı- Temlzllk işlerine 450,508 Ura, Acil masraf• 
etekler gördük. Şimdi bunlarla birlikte şan atmağa ~~lkıştıklarını ve onların elin- Iara 4,193,415 lira verilmektedir. MubtclU 

.. .. . . . de tabanca gormedlklerinl söylemişlerdir. n f l rt t i 1 "' 
bu tün plıli etekler de kullanılıyor. B~r Duruşma diğer şahlcllerln de dinlenmesi için masra ar as mı, neş ya ' mar cemiyet n"' 
yenilik olduğu için daha da çok sevJliyor. ba.,ka bir güne bırakılmı•tır. yardım, Topkapı fukarnperver cemlyetind 

v " yardım masrafları ve ihtiyat tahs1sat teşkU 
Etekle ceketi ayrı ayrı renkten olan 

tayyörler pek yeni ve güzeldir. Fakat 
boyu kestiği için kısa boylulann - bil-

Ortaköydeki kamyon kazasının 
muhakemesi 

hassa şişmanların • heves etmemeleri da- Geçen Eylftlün dördüncü ıtınü Orta -
ha muvafık olur. köy - Beşiktaş arasında tramvay caddesin

de bir kamyon ikl kadına çarpmlf ve bun -
Bu tayyörlerde başka bir değişiklik Iardan Hurlyeyl çiğneyerek öldllrmilş ve Şa

daha var. Çoğunda cebler bildiğimiz er- hendeyl de bacağınfian yaralamıştı. Dün bu 
kek ceblerinden başka türlü: Kimis! mo- feci kazanın duruşma.aı Ağırcezada 1apıl -
d ld ·· d~ğü .. 'b" ka ki ki mıştır. Dlnlenen ıah1d: 

e . e. ~or u nuz gı ı verev pa 1• - - ıBeşlkta§dan gelen tramnyın arta -
mlsı ıkı kat. 11ndan bir kamyon ıeliyordu. Kamyon tram 

Bu tarz tayyörleri sevmiyenler için nyı geçmek lstedl. Bu sırada önüne 1k1 ço-
ayni derecede kullanı lı ve k 1 k _ cuk çıktı. Şoför onları ezmemek lçin direk-

. ş 0 ay ya ı aiyonu hızla sola aldı T8 elektrik direğine 
şan diğer bir tarzda beli sentlirlü, yakası çarptı. Karoseri yere düştü ve hızla benim 
az çok erkek yakasını andıran, kolları ta- önümden geçti. Bu sırada üç kadın da ya -
mamile düz spor tayyörlerdir. Ucları _ ya kaldırımından ~a~ inmlşlerdL Kadın -

ya lardan ikisi yere duştu ve kamyon da onları 

etmektedir. 
İdare işlerine 319,351 lira, hesab işlerine 

792,739 llrn, müşterek masraflara. 1,329,340 
Ura verllmektedlr. Belediyentrı Adi büdce 
fazlalığı 1,531,053 liradır. 

İstanbul umumi mecllsl 1938 yeni masrd 
büdcesı 10,926,521 lira 50 kuruştur. 

İstanbul umumt meclisl 1938 yılı büdce • 
alnln birinci vilil.yet kısmı fevkalA.de bUdcd 
varidatı 902,381 lira ve iklncl belediye kısmt 
fevkaltıde varidatı 1,531,055 lira olmak üze .. 
re umuml • tevkalflde varidat yekünıı: 
2,433,436 liradır. 

Şehir Mecllsl Azasından Hamdi Rasim haı 
mamlara isale edilecek şehir suyunun tonu 
başına yapılacak tenzlldtın beş kuruştan yd 
dl buçuk kuruşa çıknrılmasmı istemlştlr. 

Keyfiyet makamdan sorulmuş, Vall Mu ., 
hlddln Üstündajt bunun mümkün olamıya • 
ca~m blldlrmiştlr. 

kanın üstüne çıkarılan renkli bir eşaıp, çıtnedl n dört be4 metre ileride durdu. Ben 
kumaşla zıd renkte bir deri kemer, veya bu manzaraya dayanamadım, ora.dan kaç -

d r· l b' k d" - b tım, demiştir. Zabıtal belediye talimatnamesinin müza,. 
sa ece or Jına ır aç ugme u tayyör- Geçen celsede dinlenen fen memuru Ya- keresi bugüne bırakılmıştır. Bugün ve yarın 
lere en güzel birer süs olabilir. Cebler tup ise ifadesinde ve raporunda facla.ya fO- toplanacak olan Şehir Meclisi böylece Nlsaıı 
§imdiye kadar g~rdüklerimizin aksin för Ha~nın kamyonu alablldiğine sürmesi toplantılannı bltırml§ olacaktır. • 

e n ıeyruseter nizamatına riayet etmeme -
uzunluğuna doğru konulmaktadır. Ka- s1nln sebeb olduğunu söylemlştl. Buna kar - Şehrin nAzım planı 
paklı veya kapaksız olanları var. Plili e- f1 maznunun veklll: ŞehlrcUlk Mütehassısı Prost tarafındnt 

.. • - cVukua gelen kazadan mllvekk1llmln hazırlanan İstanbulun nA!ım plft.nı şeh!A 
tekler bu tayyorlere de gıder. mes'ullyetlnln derecesinin taylnl için herhal- Meclls1 ~zalanndan mürekkcb bir komtsyo1' 

Yukarıda: Kumaşı bej, kahverengi, de mütehıu;sı., bir kimsenin dinlenmesi lA - tarafından tedklk edilmekte idi. Tedklkaf 
yeşil karışık, bluz yeşil ipekliden. Şapka zımdır. diyerek otomobil otulu direktörü bltmlt ve nflzım pl!Uı muvafık bulunmuş 4 

Tevfik Fikrinin şahld sıfatlle çatırıımasını tur. Komisyonun bu hususta hazırlamış ol• 
bej, kordelası yeşil. ııtem1ştl. duRu mazbata Şehir Mecllslnln bugünkü toı 

Her kadın bilmelidir: 

Yaldızlı çerçeveler nasıl 
temizlenir? 

Yarım litre suya bir baş soğanı atıp 
kaynatmalı. Yarım saat sonra ateşten in
dirip suyu süzmeli. Yumuşak bir bezi bu 
süzülmüş suya batırıp çerçevenin her 
yanını iyice silmeli. Kuruduğl! zaman da 
kuru bir yünlü parçasile patlatmalı. 

İddia makamı buna lüzum olmadığını bil- lantısında okunacaktır. 
cllrmiş ve mahkemede müdafi tarafından mü ------
tehassıs nfatlle dinlenmesi tstenUen fabl - Fırıncılar şirket 
din celbi 1çln dermeyan olunan talebi nrld 
ıörememlş ve reddine karar verm!ştir. Ayni Teşkil edemiyorlar 
auretıe müdaflln keşf yapılması hakkındaki Belediye, fınncılan aralarında §lrket ıtut 
talebi de, tekrar keşif yapılmasını lcab et - maAa teşvlk etml§, bu lşl yapmaları için rnt1 
tlrecek blr bal tehaddfts etmedltlnden red- ıyyen blr mühlet vennlştı. 
dolunmuştur. Fmncılann bu muayyen müddet zar •. 

Duruşma 30 Mayıa tarihine bırakUmııtır. !ında kencll kendllerlne şirket kuramıya • 

Bl·r şeker k&ÇakÇlllg ... I d8V8S cakl~rı anlaşılmıştır. Bir müddet sonra be • 
1 ledlye bllflll işe müdahale edecek ve §irtet 

Rüstemlye vapurlle yapılan aekır ta - te~klU için lcab eden formaııteyl 1kmale baf" 
çakçılıtı dansına dün Asllye 1t1nc1 cezada ıayacaktır. 

iki ahbab çavuşlar: Yanlışlık 
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Denizcilik Bahisleri: 

D ı notl ı 
45,000 tona 

istenmeleri 

5, 
çıkarılma 
nedendir? 

Tayyare silahı, bütün bir harb tekniğini baştanbaşa 
altüst etmiş bulunuyor. Amerikalılar, büyüli: zırhlıların 
güvertelerini tayyare bombalarına karşı koyabil-

meleri için 21 santimetre kalınlığında yapıyorlar 

SON POSTA 

Küçük çocukların 
her fi mi görmeleri 
niçin mahzurludur? 
Yeni kanunu Meclise teklif 

eden Kırklareli saylavı 
Fuad U may'ın bir izahı 

Kırkiare• Saylavı Fuad Umaydan dün §U 

mektubu aldık: 
Sinemacılardan ve bazı çocuklardan al -

dı.ğım telgraf ve mektublardan; Kamutaya 
sunduğum kanuni teklifimin yanlış teU\kki 
edilmekte olduğu anlaşılıyor. 16 yaşına ka -
dar çocukların sinemaya alınmamalarının 

bütün bütün yasak edilmesi teklifi mevzuu 
bahs değildir. 

Beyaz perdenin nsrımızın yüz giildüren 
eserleri arasına girdiğine şüphe yoktur. İlk 
zamanlar eğlence için yapılmış olan flliıJler 
yerine bugün istenilen mevzuu ıeyircllere 
telkJn edebllen kıymeUI filmler yaplımakta, 
bu suretle kitapların, konferansların ynpa
bllecekleri faydaları zevk n eğlence içinde 
dJmağlııra naklederek en g(ızel öğrenme va
sıtası olmaktadır. 

Müterakki memleketlerde, filmlerin ya§ -
lara ve evlllere göre ayrılması sayesinde ts
tenllen tesirler, neticeler daha faydalı blr 
§ekllde temin olunabllmektedlr. 

Bizde filmlerin; kontrolsüzlük yuzünden 
bllhassa çocukların ahlak ve bünyeleri üze
rinde yaptığı tesirler ehemmlyetll görül -
meye IAyık blr derecededir. Ya mevzu çok 
derin ve gümullü oluyor; çocuğun dimağını 
eziyor, yahud çok heyecanlı oluyor, 90cuğun 
sJnJrleri üzerinde derin nk.lsler uyandırıyor. 
Günlerce uykusunda sıçramalar, ağlamalar 
görülüyor, yahud da yaşı lcabı görmemesi 
ldzım gelen aşk ve alle facialarının acı son
ları belki hayatının sonuna kadar devam 
edip gidecek fena izler bırakıyor. 

l'l'an~nını Dünkerk ~ıThlıaının 26,500 ton undan 11,000 tonu münhasıran zırhlı Asabi buhrana tutulmuş bazı hastaların 
hastalık menşeleri sinemada olduğu asabl-

kısımlara aiddir. ye mütehassıslarınca ifade edilmektedir. Afk 
Bu asrın ba§langıçlarında Fransız de - Japonya arasında zırhlıların rnaimah - ve clnayet fllmlerının, ahlAk ve terblye Q -

ııtı harb akademisinde verilen deniz in - reç haddi 35,000 tonilato olarak tesbit e- zerindeki tesirleri çok açıktır. Artlstler cibl 
faiyecilik derslerinde talebeye zırhlının dilmiştir. Bu hacim, ayni tekne içinde, boyanmak, giyinmek, onlar gibi yaşamak ve 
lnükenuneı bir sil~\.. sayılamıyacagı~ ka - matlfıb müdafaa ve tecavüz kıymetlerini sinemada gördüğü bir canı ve haydud g!bl 

i:lU hnreket etmek Jsteyen çocuklar vardır. 
~aau öğretiliyordu. O zaman 13,000 ton - hemahenk olarak birleşdirrneıye imkan Sinemaya ctden hemen her çocuğun eıın-
Uk Süfren zırhlısı yeni hizmete giriyor- vermektedir. Büyük harbden alınan ders- de yıldızların fotograflarından blr kaçı hat

du ve 15,000 tonluk Patri zırhlısının da lerin de inzimamile, mükemmel bir neti- t4 kollekslyonu bulunmakta olduğunu gör -
~~ojeleri vücude getiriliyordu. O zamanki ceye varıldığı kanaati hfı.sıl olmuştur. mektey1z. 
~ Faydası güneş kadar aoık olmakla bera-

naa te göre blr harb zırhlısına lüzumu Bütün bu yenilikle.t1in verdiği netice ber sigortasız kullanılan elektriğin yapaca-
olan tecavüz! kıymeti verebilmek ve ay- şu olmuştur ki, deniz muharebelerinde, ğı öldürücü tesir gibi kontrolsüz bırakılan 
ili zamanda müessir bir müdafaa techiza- uzaktan atışa kıymet verilmiş ve torpil, 
tile clhazlandınp k!fi mikdarda top ko- endahtlarile sabit torpiller hususi bir e
>"abUmek için zırhlının 30,000 tonilfıtoya hemmiyet almıştır. Nitekim, büyük harb
Çıkartılması zarurl görülüyordu. de Fransanın kaybettiği Danton, Süf-

0 zaman tayyare bombalarının tehli - ren, Buve zırhlılarile zırhlı kruvazör A -
kesi yoktu. Denizaltı gemisi henüz ilk mira! Şarner, Düpüituar, Kleber, Leon 
•dıınlarmı atıyordu ve deniz muharebe- Gambeta zırhlı kruvazörlerinin atılan 
linde, nazan dikkate ancak Salvo ateşi torpil ve sabit lağamlarla battıkları dü -
•lınıyordu. şünülürse, bu silahların ehemmiyeti da-

0 zaman, bir zırhlının muhafazası, ha tebarüz etmiş olur. 
tırhın kalınlığına tevdi edilmiş bulunu- e 
~Ordu. Bu gemilerde kullanılan çelik, isa- Bütün bunlar hesab edilirken, bugün, 
l t ederek mermilerin kayıp sıçraması birinci derecede ehemmiyet alan tayyare 

1
Çin .husust bir surette yapılıyordu. Eğer bombalarının tesiratı hakkında pek sa -
trı.eınıye fazla bir mukavemet temin edil- rih bir fikir yoktu. Her ne kadar yüksek 
fifek isteniyorsa, esas zırhın üstüne ha - düşüş zaviyesini haiz top mermilerinin gU 
B bir ikinci zırh tabakası geçiriliyordu. vertelere isabeti bir tayyare bombası -
ka~un Vazifesi, mermilerin üst güverteye nın düşüşüne benzetllebilirse de, niha
tnl r nüfuz edip orada rahne açmasına yet bu da, bir mukayese hududunu ge -

11 ~ 
0lınak için daha evvel infilak etme- çemez. Büyük harbde, tayyarelerle harb 

~.temin eylemektl. gemilerine taarruz hadisesi, ilk defa, 
bt anun haricinde zırhlının himayesi - meşhur cGöben - Yavuz> a karşı yapıl -
de t~n eden, dahilt kısımlarında vücu- mış olan tayyare taarruzu olarak göstc· Fuad Umay 
idi, ge~~ olan kompartiman teşkilatı rilebilir. Göben, o zaman 1918 kanunu - slnema tllmlerlnln çocuklarımız üzerinde 
ben ~ı~ hayli zaman evvel Fransız mü - sanisinin on dokuzuncu günü Çanakka - yapacaiı muhakkak fena tesirlere meydan 
!l" dısı ~Bertin> tarabndan tatbik olu _ leden bir çıkış hareketi yapmıya teşeb. vermemek ve sağlık, sosyal,_ kültürel terbl-

•.rı bu ;.,...ft 1 _ . .. . yelerlne yarayacak filmler gostermek ve aı-
)1. ~ usulil evvela ngiliz, sonra bus etmiş ve bır anda dort torpıle çarp- nemayı bir mekteb hallne koyabllmek ıçtt' 
d!.a~Stı bahriyesi tarafından kabul edil- mıştı. Gemi, batmamak için Nara bur - filmlerin çocuk bakımından kontrol ve tas
di} 1Yevın tatbik şeklinde bir parça ta - nunda baştan kara etti. Bir kaç gün bu nlf edilmesi şarttır. 
li ~· Uğrıyaıı bu usul ile geminin karine- vaziyette ve hareketsiz bir halde kalan Çocuklar~ızın göreceği filmler neş'e ve 
)edır Çok hücrelere ayrılmaktadır. Bu sa- g . ka l giliz tayyareleri hücum sallık veren, oğreten ve güzel dinleten fllm-

e g . ..e~ıye .. rşı n ir . lerdir. Bu tıımler de gündüz gösterilmeli -
ıtun·' enuye çarpan ve infilak eden rner- ustune hucum yaptılar. Fakat b netıce dir. Buyüklcrln sinema ve tiyatro saatıerln-
'1.ıl ın ve bu yoldan içeri hücum eden elde edemediler. Bundan da, o zamanki de çocukların gidecekleri yer yatakları ol -
~d~tın tesiri asgart haddine indirilmek - güverte zırhlı tertibatının kafi gelebile- malıdır. 

ç r. ceği kanaati hasıl oldu. Fakat şimdi va - Yurd yanularını umumi sinema filmle -
\. ""'Ünkü içerilerine su hücum etmiven zi et deg~i mi tir. İngilizler bundan do _ tinin ezlcl, yıpratıcı tesirlerinden lturtarma!t 
~ .. ıp J Y ş ş ' .. için yeni bir kanuna ihtiyaç nrdır. Eski ka
teler· a~ınıanıar gemiyi muhafaza vazi - layı Nelson ve Rodney zırhlılarının gu- nunlarda (ahlAk ve Adaba münatl) filmler 
UiJ.ı ını Yapmakta devam edebilmekte - verte zırhını 159 milimetreye çıkardılar. hakkında hükümler varsa da bunun maksa
c1aıı er. liarb gemisi inşaiyecillğinin, bun- Amerikan bahriyesinin yeni gemile - dı temJn etmediği ve kontrolün yalnız bil -
'lll§i sonra, ilk tebeddülünün başlangıcı rinde ise güverte zırhları 21 santimetreyi yiiklere göre yapıldığı n çocuk ruhu, ço -
l9r.ı .. ngton nıuahedesinin imza tarihi olan bulu or.' Bundan ötürü bir zırhlının çe- cuk Jıhhatl göz önüne alınmadığı ve 2244 sa-
~ Yıld . ~ ' . .. yılı kanunda bunu temin edecek bir madde 

b}Ühi ~r .. o zamandanberi zırhlılarda lık agırlığı, umumi hacmına nısbetle mu- de bulunmadığı meydandadır. 
bu "1.4 rn bır inkişaf vardır. O zamandan him bir yekfın tutmaktadır. Mesela Dün- Kanuni tekll1lm bu hususlann teminine 
~l'i _nıaııa kadar, yani on beş seneden - kerk zırhlısının (26,500) umumi tonila - matuftur. 
)ahu:§a edilen zırhlılar ya dritnottur, tosunun (11,000) tonu münhasıran zırhlı Sinemacıların bana da gönderdikleri teı
)tı. da süper dritnot. Bu gemileri 1900 kısımlara aiddir. 35,000 tonluk Rişliyö gratda müşterllerlnln yarısından çoğunun ço 
·"<.lllın zı hiıl cuklar olduğu l!ııde olunmaktadır. Şu halde, 
tlaj i r arile mukayese ed~rsek to- zırhlısının 15,000 tonası da gene zırhlı ak- seçecekleri fllmlerln çocuk nokta! nazarına 

'r rı sbetfnin iki misli arttığını görürüz. snmındır. ve faydasına göre olmasını düşünmeler! ken 
toıı 0:~ kuvvetleri ağırlaştırılmış, orta Bunun neticesi top adedinin aleyhine dl menfaatleri icabıdır. Böyle filmlere anıı.-
.\hı alibralan iki misline çıkarılmışdır. çıkıyor. lar, babalar çocuklarını kendl ellerlle seve 
t!ıı_ ·

1
Ca, ıunnt bir anla§'Dla ile tecavüz e- seve götürürler. Sinemacıların istifadeleri de 
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Yece. k bir had olarak· tayin olunan Bundan ötürüdür ki, bugünün donan- katmerli olur. Yurd yavruları da filmlerin 
nıtlinı maları için 35,000 tonilato haddi az gel- tehlikell tesirlerinden kurtulmuş olurlar. 

~. De etrelik top hududu da aşılmış - mektedir. Amerika ayanı deniz komisyo- Fuad 
t~b· nizaltı silAhlarına karşı muhafaza 

ırleıi nu namına, bu meclisten yeni üç zırhlı 
~ı·rı attırılmıştır. Torpile karşı mü-Yett inşası müsaadesi istenirken bunların kırk 
tr..lı' anlaşılan husu.st zırh isti -
~ d beşer bin ton hacminde olmalarının zaru-
~e e, ctakviye edilmiş bölme> ismi 
~ ~umtıe§tlrll.miştir. Ve böylece 1922 ri gösterilmesi işte bundandır. 

llıeıika, İnifltere, Fransa, İtalya ve B. Pelle des Forges, 
Firkateyn Kaptanı 

Rumen torpido ve denizaltı 
gemisi geldi · 

Dün limanımıza gelen Rumen torpido ve 
denizaltı gemisi istınye açıklarında demlr -
lemlşlerdlr. İkl ııemı bugün havuza alına -
rat temtzleneceklerdlr. 

Sayfa 7 

Sinema 
nasıl 

mevzuları 
buluıiur? 

Büyük stüdyoların bu iş için kullandıkları hususi 
teşkilatları var. Bu işi yapanlara "Mevzu avcıları,, denir 

Mevzu ca.rib olmadıkça, Macüldn.e Ca.r roll ve Tyrone Poweı- gibi iki güzel "e 
kuvvetli ıan'atk8r bile seyre tahammül edilemez. 

Filine çekmek igin iyi bir mevzu öyle 
kolay kolay bulunmaz. İyi bir ıenaryoya 
nadir tesadüf edilir. Hollywood da müd
hiş surette senaryo aarfeder. Rejis6rlu 
istedikleri kadar n istedikleri çeıidde 

senaryo bulamadıklarından dolayı acı 

acı ıiklyet etmektedirler. Stüdyolara 
dünyanın hemen her tarafından c11nar
YO> na.mı altında birçok yazılar ı~nde
rilmektedlr. Böyle olmakla beraber bun
ların ancak yüzde conu> i.Je yaramakta
dır. Yüzde doksanı atılmaktadır. 

Mevm avcılan 
Diğer taraftan senaryo kıtlığından do

layı stüdyolar bittabi prodüksiyonlarını 
da durduramamaktadırlar. 
Stüdyoların her birinin cmevzu avcı

lar!> vardır. Bunlar Amerlkada, Avrupa
da, Asyada velhasıl dünyanın her tara
fına yayılmışlardır. Bunlar mizah ıaze
telerini, radyo havadislerini takib eder
ler. Durmadan filme ~ekilmele değer 
mevzu ararlar ... 

Bu mevzu avcıları, muntazaman opera, 
operet ve komedilerin ilk temsillerinde 
de bulunurlar. Piyasaya yeni çıkan ki
tablan okurlar. 

Halk bunların mevcudiyetinden bile 
haberdar değildir. Onları yakından ala
kadar eden sinema yıldızlan, ıan'atkAr
Iarı ve rejisördür. 

Doğrusunu söylemek icab ederse fil
min mevzuu halkın rağbetini celbederse 
muvaffakiyet payı bu mevzu avcılanna 
aiddir. 

Halbuki bu adamlar, böyle bir muvaf
fakiyet karşısında ancak 50 dolarlık bir 
ikramiye alırlar. Sinemanın edebıyat A
lemi ve tiyatro ile atbaşı gitmesi bunlar 
sayesindedir. 

Son sinema mevsimi esnasında KAli
forniadaki mevzu avcı!arınm teklif eyle
dikleri mevzuların sayısı 20.000 i bul
muştur. Halbuki 20.000 mevzudan ancak 
62 adedi beğenilmiştir. 

İş... Tesadüf bu ... 
Mevzu avcıları şeflerinoen biri dıyor 

ki: 
- Benim işim sabahleyin saat 1 da 

başlar, akşam altıya kadar devam eder. 
Maiyetimde bulunan cokuyucular:t ro

man ve hikayeleri tedkik ederler, beğen
dikleri eserleri 10-12 sayfa olarak hülasa 
ederler. Bunu okumak için bana verirler. 

Bu cmevzuları:t muvaflk bulduğum 

takdirde ben de bunu bir tek ıayfa üze
rine hUlasa edip kendi fikirlerim ile be
raber rejisörlere veririm. Karar ltas: ona 
aiddir. Stüdyoda huı:.'Usi dairemde mü
kemmel bir radyo makinem var. Bu rad
yo makinesi sayesinde dünyanın her ta
rafındaki radyo istasyonlarının hep.sini 
alıyorum. Size mesleğim hakkında. ufak 

Elinizde Sylvia de Bettini b·ulunsa buna' 
çevfrtece~inh filmin ıMı.ızuunu nasıl 

bulursunuz? 

bir misal arzedeceğim: 
Jean Harlow, Clark Gable, Wallat'e 

Beery'nin hep birlikte çevirmiş olduklan 
(The Secret Six) filminin rnevzuurm bir 
gün trende gazete okurken buldum. 

Büyük film kumpanyalarının her bl· 
rinin müteaddid cmevzu avcıları• v~rdır, 
Bunların içinde kadınlar da bulurıur. 

Bunlar dalına seyyar bir halde bulun-. 
maktadırlar. 

Bütün payitahtlarda acentalar v=ır ... 
Mevzu avcılarının Avrupadaki umumt 

karargAhları Londra şehridir. Paris, Ber
lin, Viyana, Peşte, Madrid, Roma, Mosko ... 
vada üçer kişi bulunmaktadır. Bunların 
vazi!eleri edebi, musiki, ve tiyatro pro-. 
düksiyonlarını yakından takib etmektir, 
Şayanı dikkat bir mevzua ra&tge!ir gel· 
mez hemen merkezlerine telgrafla ma
llimat verirlC'I'. Filin kumpanyalarının 
mevzu avcıları arasında ccasusluk> 
vak'alan da hiç eksik değildir . 

Bunlar daiına birbirlerini tecessüs e
derler. Bir kumpanyanın adamı mcV2.UU 
buhll' bulmaz işi son derece gizli tu tar 
ve bunu büyük bir ihtiyatla kumpanya
sına bildirir. 

Mevzu avcısı olmak öyle sanıldığı ka
dar kolay değildir. Bunların müteaddid 
lisanlara vakıf olmaları, musikiden, ede
biY.attan anlamaları tcab etmektedir. Çok 
zeki, anlayışlı olmaları da iarttır 
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H. KIRILAN VAZO 
1 Kat'iyyen 

lhtlyarlamıyan 
Kadının sırrı 

- Nezle hastalıkların 
kara habercisidir. 

GRiPiN 
Mela.hat, saatlarca ayna kar§lSında kal

mış; saçlannı düzeltmiş, yüzü.ne pudra
sını, pembeliğin.i, dudaklarına kırmı.Zm· 
nı sürmüş, en güzel ve kendine çok yara- , 
şan elbiseslıU giymiş .. kocan Nlhadı bek
liyordu. Bütün bu süse sebeb; o ,o:nnn. 
evlendiklerinin ikinci yıldönümü olm&· 
sıydL Bir yıl evvel Nihad, eve gelirken 
eli boş gelmemiş, MelAhate güzel bir kol 
saati getirmişti Herhalde bu sefer de 
gene bir şey getirecektl Bu getireceği 

Bir kale gibi sizi 
müdafaa ederi 

acaba ne olurdu? 
Melahat bunları düşünürken kapının 

zili çalındı. Melahat koştu. Kapıyı açtı, 
gelen Nihaddı. Elinde büyük bir paket 
vardı. MEiahat, evvela Nihadın boynuna, 
sonra da eline sarıldı, paketi ~· 

- Ben açacağını! 
- Hayır ben açarım. 
.- Ben sicimini koparayım. 
- Olmaz, ben keserim. 

'4S yaşında olduğu halde yüzünde 
hiç bir çizgi, hiç ·bir b~ yoktur. 

Gripin riezleyi Ye gripi geçirir, 
harareti dü.filrfir. 

Nihayet sicimin birazını kestiler, birazı- Paketinı içindeki meydana çıktı. Btı bir vazo idi. 

Cildi açık, yumuşak ve bir gen9 
lozınld gibi kusursuzdur. Adeta bir 
harika! Fakat, bunun da fenni bir i -
zahı vardır: O da; Viyana Üniversite
si profesörü doktor Stejskal'in şayanı 
hayret keşfi olan cBioceı. nam cevhe. 
rln sihramiz tesiridir. cBioceb, yu -
mu.şak ve buruşuksuz bir cild için ga
yet elzem gençliğin tabll ve kıymetli 

Bat ve dit ağnlanna, romat:İ%'" 
ma sancılarına, ıinir ve adaleler
deki ısbrablara kaqı en kuvvetli 
deva Gripindir. 

nı kopardılar, ambalaj k~ğıdını didik dl- dan sonra söze başla. MelAhat zarfı açtı, mektubu okudu: 
dik ettiler, paketin içindeki meydana - Peki sustum. cNihadcığım, 
,çıktı. Bu bir vazo ıdi Laalettayln bir çl
cek vazosu .. herhalde pek kıymetli olma
·;a gerekti, fakat Melahat bunların hiç 
birini düşünmemişti O, sadece kocasının, 
bu yıldönümünde kendisini hatırlamış 

olduğundan memnundu. Fakat bu arada, 
çat, diye bir ses duyuldu. Birdenbire ye
re düşen vazo, dört parça olmuştu. Kan 
koca dört parça vazonun parçalarına bir 
ınüddet baktılar. Sonra birbirlerine bir 
şey demeden, parçaları topladılar, birleş
tirdiler. Vazo gene biraz evvelki gibi idi. 
Yalnız çatlak yerleri görünüyordu. Ni
had vazoyu bu vaziyette bir sehpanın ü
zerine koydu. 

- Melahat! 
- Nihad yazık oldu. 
Nihad gülümsedi, güldü, kahkaha attı. 
Mela.hat gülmedi, surat astı, ağladı. 
Nihad onun yanına gitti, saçlarım ok-

§adı: 

- Üzülme karıcığım, dedi, bu vazonun 
büyük bir kıymeti yoktu. 

- Nasıl olmaz, ben onu evlendiğimizin 
ikinci yılının hatırası olaralı saklıyacak

tım. 

- Gene saklarsın .. 
- Dört parça olarak değil mi? 
- Hayır, ben demin niçin güldüm bi-

liyor musun? 
- Sen benim niçin ailadığımı biliyor 

musun? 
- Tabii biliyorum., fakat sen benim 

niçin güldüğümü bilmiyorsun\ 
, - Benim ağladığıma gillüyordun ha-
in .. 

- Hayır canım, ben hiç aenln ağladıfı
na güler miyim.. sevincimden gülüyor
dum. 

- Vazonun kırıldığına ~dnn değil 

mi? 
- Dur, biz seninle her işde anlaşırız, 

fakat konuşmak işinde anlaşamıyoruz. 
Ben bir defa sözümü bitireyim, sen on-
g 

- Bu akşam Necmi bize gelecek. O
nun sakarlığını bilirsin, sokak kapısından 
girip, oturacağı koltuğa gidinciye kadar, 
etrafında bulduğu birçok şeyi devirir. 
Devrilen koltuklardan özür diler, kıvır

dığı halıyı okşar, yer& düşürdüğü bir çi
çeği kaldırır öper. 

- Çocuk mu awtuyorsun sen? 
- Hayır ciddt konuşuyorurn. 

- Bu mu ciddt konuşma: 
- Hani sen vadetmiştin, sözümü kes-

meyip beni dlnliyecektin? 
- Dinliyorum peki! 
- İşte Necmi gelecek, Necmiye bu va-

zoyu göstereceğiz. 
- Vazo aldık kırıldı, diyeceğiz değil 

mi? 
- Ne münasebet, ben ona: 
cBak bu vazoyu evlendiğimizin yıldö

nümü hatırası olarak karıma aldım. Tam 
altmış lira verdim> diyeceğim! 

- Hani vazonun kıymeti yoklu. 
- Gerçi yoktu. Ben onu sekiz liraya 

almıştım, fakat o nereden ·bilecek. 
- E sonra? 

- Sonrası .. bu altını7 liraltk vazoyu 
yakından görebilmek için sokulunca, ta
bii sakarlığından sehpayı devirecek, va
zo yere düşecek, Necmi mahcub olacak 
ve yarın muhakkak altmış liralık bir va
zo alıp getirecek. Nasıl iyi değil mi? 

Mel!hat, Nihadm boynuna atıldı: 
- Benim akıllı kocacığım! 

* Necmi geldi Vazoyu göstermek iste
diler.. her zamanki sakar1ığile vazonun 
altındaki sehpayı devırdi, vazo bir kere 
daha yere düştü. 

* Ertesi gün Melahat, Necminin gönde
receği vazoyu bekliyordu. Öğle vakti, 
Nec.minin kapıcısı elinde bır paket ve bir 
mektubla göründü. 

Dün senin kırılan vazona, çok dikkat 
etmiştim, onun aynini aradım, buldum ve 
aldım. Sana o vazoyu satan, senden tam 
52 lira fazla alm.ı~. ben eşini sekiz liraya 
aldım. Selamlarım. 

Necmi. 

YARINKİ NUSHAMIZDA: 

Sinirlilik 
Çeviren: Faik Bet"cmen 

N esesizlikmi? 
:. 

Neşe1.iı olmaoızıo sebebı lcanı

cızı zcbirleyeıı " Toxın " lerın 
vücuıta artması adandır. Bu 
tehlıkeli · • Toxın · · lerı EN O 
"MEYVA TUZU" içerek def edı
oiz. ENO tezız ve kuvvet verı· 
cıdır. ENO lıanınızı temızler, 

vücuddaki zehırlen atar, oc~e· 
sizlifın ve kahızın öoüoe geçer. 
ENO size sıhhatımzL ve lı:uv~e-
linızi iaJe eder. 

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

Çirkin tenden kurtulmak, daha gen9 
görünmek, taze ve nermin bir yüze 
malik olmak iç.in mutlaka hakiki ciİd 

Havalann çok karqık ve tehll• 
keli olduğu günlerde sıhhatinizi 
korumak için şüphesiz Gripin kul· 
lan malısınız. 

İcabında günde 3 k&Je alınr 
bilir. İsmine dikkat. Taklidleriıı'" 
den aakmınız. 

Tokad Sulh Hikimlığinden: Tokadın AIY 
dülfettah mahallesinden Behzatta ıo.un " 
tacı Belı:.lr oğlu Mustafa ile mahalle! meı _; 
ltftrdan Ibrab1m kansı Arife ve kızı MehDl"" 
Çavu~ karısı Sıdıka, pazarda Çöpçü oğlu SJ" 
llh karısı ve İbrahim kızı Eıqine " 
nin mahallel mezkürda ta.in sağı İb " 

unsuru olan Tokalon kremlerini kul- rahim çavuş ve Çatal Hasan oğlu Hacı İb" 
lanmız. rahim ve Mehmed Çav~ ve solu Yılcnıll 

Bayanların nazarı 

dikkatine: 
Satın aldığını-z T Qkalon kremi 

vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onlan bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kurut ala
cak, ayni zamanda kıymettar mil
kaf atlan bulunan Tokalon müaa· 
bakasına İ§tİrak hakkını veren bir 
bilet takdim edilecektir. 

Makara sabcılarının 

Mehmed oğlu Kacllr hane ve bahçeleri ar • 
kası ve cephesi yol lle mahdud tapunun 291 
tarih ve ıı numarasında mukayyed ıtsJ!ı 
nısfı T~rlnlevvel 933 tarih ve 91 clld ve S1 

numara ne Bekir otlu Mustafa. namına tef' 
on edilen bir bap hanenin satılmak sur~; 
le guyuun izalesine dair Totad Sulh H~ ...... 
mahkemesinden verilen 11/11/936 tarih 1' 
675 - 749 N. ıu UAm Tokad Sulh Hukuk mail' 
kemesine tevdi olunmakla cephede 1k1 k.a~ 
zemln katta üç avlJJ bir oda blr kiler ve l>' 
mağaza ve iki belli ve her 1kls1nln gelgeç sıs• 
yu ve üst katta ik.l oda ve 2200 metre uıu • 
rabbaı bahçeyi havi 400 lira kıymetli old~ 
ke§fen anlaşılan bir bap hane 938 sen 
Mayısının 28 lncl cumartesi ıünü ıaat 12 d: 
satılacaktır. Talip olanların pey akçes111 

blrUkte Tokad Sulh Hukuk mahkemeslP' 

D İKKATİ NE müracaat etmeleri ve o gün haddi llyt~ 
bulmadığı takdirde 13 gün sonra :ranl t>~ 

İstanbul ve taırada Rus makarası sa- günü taklb eden 938 senesi Haziranmın ıs ~ 
tanlar İstanbulda Asma.altında 12 nu- cU pazartesi günü saat S de lhalei Itat't_re • 
marada Rus Makarası Umum Satıı De- icra olunacaktır. Bu hane üzerinde bir ııa 

NAZARI 

.. . . la irtifak iddiasında bulunanların 20 i~ 
posuna muracaatlan menfaatlerı iktıza- lçJnde Sulh Hukuk mahkemesine müracıı•11 sıdır. Fiyatları öğrenilmesi ehemmiyetle etmeleri ve aksi takcllrde tdd.lalan nıesw 
rica olunur. (1059) olmıyacaa;ı ll!n olunur. ~ 

- Tanıyor musunuz böyle nüfuzlu rünce şaşırdt. Kinini, kendine göre çek- - Fakat bir şartım daha var .. kabtV 
bir adam? O zaman iş kolaylaşır.. . tiği acıları unutarak onu karşıladL Eli- edecek misiniz? 

- Tanıyorum .. tanıyorum .. hem şim- le bir koltuğa oturtarak karşısına geç- - Hepsini diyorum size!.. Hepsifll 
== --== Son Posta'nm edebi romanı: 55 

dl gidip ayaklarına kapanacağım.. ti. kabul ediyorum. Hemen onu kurtafl' 
Komşu kadın göz yaşlarını çarşaf mm Celile: mz!.. 

1
, 

pelerhıine içirerek Celileyi kolundan - İşte geldim! - diye inliyordu - gel- Münir genç kızın elinden tutarak Ic9 

tutuyor: dirn artık!! dırd1: 
1 

Ah, Şu Hayatı 

g: 
Bana Sireti gösteriniz. Ne olur, 

bir defa, son defa onu göreyim .. 
Müdür facia göre göre yüzü ve göz

leri derin manalarla kırışmış orta yaş
lı bir adam .. sesinde şefkat var .. genç 
kıza yürek acısile bakarak: 

- Ben de insanım kızım -diyor- si
z1nle bu kadar uzun konuşmak bile me
muriyetim için bir tehlikedir. Fakat 
benim 

0

de yüreğim var .. ne kadar acı 
çektiğini görüyorum .. her şeyimi ayak 
altına alarak sizi bir defa için olsun yüz 
yüze getiririm.. fakat istemiyor!. Ne 
yapayım istemiyor ki ... 

- İı;;temiyor öyle mi? .. Beni görmek 
istemiyor.. artık benden nefret ediyor 
aeğil mi? 

- Niçin nefret etsin? Senin ne tak
sirin vara kmm? .. Fakat buraya giren 
insanların ruhi haletleri derhal değl -
§ir .. en sevdiklerini görmek istemezler. 
Bazan da sevdiklerinden bir ialliye ay
rılmak istemezler. 

_ - Dur yavrum! .. Zehirden şifa bek- - Safa geldiniz Celile hanım .. zaten - Geliniz öyleyse. Telefon başıtı 

===' sun? - Kurtarınız onu!.. Sizden başka bir terih olunuz!. 1' 
- Ne yapmalı? Yarabbim! Onu kur- Genç kız silkinerek kolunu kurtarı- şey istemiyorum. Celile sürüklenir gibi yürüdü. "{ı, 

tarnıak için ne yapmalı? yor: - Fakat benim istediğim şeyler var .. tarafta bir odaya girdiler. Münir, bıtf, 
- Size bir insaniyet dostu olarak - Onun zehiri varsın beni öldürsün!. - Söyleyin, hepsini kabul ediyorum. metini gösteren bir tavırla telefon b9ıı 

söylüyorwn .. bu çocuk müdhiş bir buh- Bırak beni nineciğim! .. Siret kurtulsun Yalnız onu öldürmeyiniz! .. O günahsız şına geçti. Bir dakika sonra santraidıt 
ran geçiriyor. Ben artık senelerdenberi da varsın Celile ölsün!.. genci kurtarınız.. aradığı numara ile konuşuyordu: 1 
tecrübelerin1le bu işde ilim oldum .. e- Siretin arkadaşı bu sahneye hayretin - Bir şartla... Derhal emirlerinizi - Derhal emir veriniz mo~er .. 11

, 
ğer bir iki gün daha devam ederse bu üsti.inde bir hısle bakmaktadır.. hasta yaparım! karlar mümkünse o kadar sür'atle b!lf 
genç mahvolacaktır!. ve solgun kız yeniden can bulmuş gibi Celile son kudretile bu hain canava- muharrir Siret beyi tahliye etsinler!. 

Celile müdürün ellerine sarılarak kendisini korkuyla bakanların gözleri rın üstüne atılmamak için kendini tu-. - ............ ıf 
yalvarıyordu; önünde bir hamlede fırlıyarak koşa ko- tarak sordu: - Ne zarar var efendim .. bir gü~ ~e" 

S
.. 1 . 1 s·· 1 . 1 o h 1 şa kapıdan çıkıyor. - Şartlarınızı hiç itiraz etmeden ka- vel böyle .. bir gün sonra da böyle ıŞ 

- oy eym. oy eym. nu r.ıa vo - • 
bul ediyorum. - t' 

maktan nasıl kurtarmak mümkündür? C l'l . .. d"' .. k t M"' . kı fr tl ·· s· .ö ...... ·~:~ N d d" i ? Bir sEltı 
y b" h 

1
A e ı e narın vucu unu avramıs a e- unır, genç zın ne e e urperen - z mu... e e ın z ... 

Eger ır ayat azımsa canımı vere - . . ~ 
. .. 1 . k talın . . şın hızıle sokaklardan kosuyor, koşu- ellerini tutarak: kadar mı?.. iJd 
~· 1~

0Y e~ın? ur ası ıçın ne yap- yor. Alev fışkıral') beynind~ son ve kat'i - Bir daha onu görnıiyeceksiniz! - Tamam. Demek, bir, nihaye~ ı11!Ş 
ma .. a.:ım ır · bir karar kızıl bir demir gibi yapışmış, - Zaten ben istesem o beni istemi- saate kadar Siret bey tahliye edıl 

1 
. 

Mudur kır saçlı başını e~ef. ve şefkat- bitkin vücudünü kıvrandırıyor. yor!.. bulunacak değil mi?.. Mükemrı1e ;( 
le sallıyarrık karşısında tıtrıyen me - Madem ki artık Siret onu istemi- - Varsın istemesin .. bu da derd mi? Tamam .. teşekkür ederim.. Allah3 

calsiz; bitk~n genç kızı süzdü: yor! Ondan nefret ediyor, ondan iğre- - !.. . . . . marladık.. iJW 
- Ne bileyim .. bu genci kurtarmak niyordu .. o da bu menfur vücudünü o- - Söyleyiniz. Söz veriniz .. bir daha Münir, telefon ~hizesini yerine 

için kuvvetli bir arka llzını.. nun halası uğrunda çamurlara atacak, onu görmiyeceksiniz .. ondan bir haber tirer~k Celileye döndü: . edlı" 
Celile haykuıyor: feda edecekti!... almak için çalışmıyacaksmız! Ve.... -işittiniz ya? - diye sordu - Ist 
- Anladım, anladıml- Bir ilti.mu ... Münir, genç kızı kefenini pa.rçalıya- - Oh, rlca ederim artık yeter, derhal niz oldu işte .. kurtuldu... r} 

değil mi? rak ortaya çıkmış bir ölü halinde gö- onu kurtarUUE. (Arkası va 
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Eınekdar Barbarosun içi hala bağırışmalar ve çığlıklarla çınlıyordu. Gemi yavaş 
yavaş batmakta devam ediyordu. Bu sırada uzaktan bir duman görüldü. 

Dürbünlerini o tarafa çevirenler haykırmağa başladılar: ••Bir distroyer geliyor!,, 
- İskele bordasında, makine daire

sinin hizasındaki büyük bölme ile dı
~er bölmenin faslı müşterekinde! 

-Büyük mü? 
- Oldukça Beybaba! 
Muzaffer bey üst güverteye seslen

di: 
- Mchmed kaptan! Mehmed kaptan! 
~ rhmcd kaptan oralarda yoktu. O, 

liıf bc>vin cankurtaran yeleklerini ef-
l'ada gıydirmesine müsaade etmemi~; 
:nı: ıı \ ıyatı bozacak, s!.fırn indirecek 
bu h r keti protesto etmiş; iş başında 
dah kı bulundurmak için onlara teh-
1 ke- oun dı;;ını anlatmağa uğraşmış, 
Yara mahalrne bizzat koşmuş, müsa -
d ın na eti ( 1 ) atmak ve bu suretle a
çılan ) rayı suyun azgın hücumundan 
kurtarmak istemişti. 

F kat bu miımktin olamıvordu. Yara 
Çok buyuktü, 2,5 metre m"urabbaı bir 

Sayfa 9 

EMLAK SATIŞ J 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Hakkının Sandığımıza 18601 hesap No. sile 160 lira borcundan dolayı birinci 
derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında yapılan takiö 
üzerine 3202 No. lu kanunun 46 mcı maddesinin matufu 40 mcı maddesin~ göre 
satılması icab eden Ayvansarayda Atik Mustafapaşa mahallesinde Ayazma so
kağında 17 No. lu knrgir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttır
maya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir
mek istiyen 35 lira oey akçesi verecektir. Milli bankalanmızdan birinin teminat 
mektubu da kabul oJunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf 
fcaresi ve taviz bedeli borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 10/5/938 tarihinden 
itibaren tedkik etmek istiyenlerc Sandık li İşleri servisinde açık bulundurula-
caktır. Tapu sicil kayd' ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasın
da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tedkik ederek satılığa çıkarılan 
gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 
6/6/938 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 
15 ten 17 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edile
cek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık 

alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdii 
baki kalmak şartile arttırma on bt>ş gün daha temdid edilerek 21/6/938 tarihine 
müsadif Salı günü ayni saatta son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri-
menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit ol
mıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi
telerile beraber daıremize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirme
miş olanlarla hakları tapu sicillerile sa):>it olmıyanlar satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Daha !azla malfımat almak isteyenlerin 937 /77 dosya nu
marasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

*** DIKKAl 
Yaranın iki bölme arasında oluşu ne Bu sırada uzaktan bir duman görüldü. Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isCyenlere 

Palet kullanmağa fırsat veriyor; ne de fayrab edilen ocaklarının bütün kudre- _ Terki sefine! Haydi çocuklar, ge- tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolay1ık 
Palet bu deliği örtmeğe kafi gelıyordu. tile makinelerini işleterek, uskurlarile miyi terkedin! göstermektedir. <2429) 

Muzaffer kaptan, güvertede bulama- suları döve döve vak'a yerine doğru yo- Haykırışmaları arasında Barbaros, 
dığı ikincisıni aratmagwa lüzum görme-

1 
İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: Polatıı Şulh Hukuk Dıikimliğinden: Po -

d la çıkmıştı. yukarısından görünmiyen bir e tara- latlıdn ShTihlsarlı kasab Osnuının Polatlı 
ı artık; o; biliyordu ki, ikincisi hiç di- f d rt t lu dald lını g·b· Müflis İlya Zalmanın masasına gelen sabık inhisarlar memuru .Altned Pnlaz ...,;_ r f a:magwa lüzum görmeden kendi Barbaros artık yoldan düşmüştü. Ge- ın .an .u ~ P suya ırı ş L ı ... 

mi iskeleye adamakıllı yaslanmış· üst cenıze gırdı. hazinenin aydettirdiği 954 liradan müb- lu aleyhine açılan 212 l!rn alacak davasının 
k tine ıhtiyaç gösteren hizmetlere ' ' Suyun üstü, bir mahşer sahnesine r z. ihbarname ve son gelen evrak ve mer cari muhakemesinde: Dava olunan Ahmed 0 ve onları noksansız başarırdı. güvertenin iskele kısmı adeta suya bir dönmüştü. Sandallar, devrilen filikalar, e Palaz oğlunun tebUğata saUh lkametgft.hı bi-

V l ı Hıfzı, efrada, Mehmed kap- k~l~.~ ~es:1f~y~ kadar w yakınlaş~ıştı: .. roman neferler, bağıran zabitler bir- bu tatma nazaran müflisin halen tabak- llnemedlğinden ve UAnen yapılan tebligata 
ta.n.n m uliyetinden bil'istifadc can Butun umıdsızlıklere ragmen tehlıkeyı .:rine karışmıştı. Gemi alabura olurken kuk eden 156 lira borcu olduğu anlaşıl - rağmen davete icabet etmediğinden hukull 
kurtaran eleklerini giydirmişti bile.. önl~eğe ç~lışan ve .gemide ~~şg?steren B""rbarosu yutmak ı·çin ikiye ay11Jan usulü M. K. 141 ve müteakibi maddeleri mu-

11• m lmak ısteyen kincı· Meh " dığından mezkur paranın 5 inci sıraya clblnce gıyab k"rarı tastir ve nA-m" mah .. ı .u~uzaff er heyle Arı·f bey, bulunduk- panıge anı o _ _ ı • .. - .. ..._, .. 
- - b hmiz, geminin üstünde kapanırken 

arı yerd b 1- ı·· k · l rr.ed kan.+an hala sularla dolan olme- kaydına ve fazla alacak talebinin reddi - kemece karar verllmlş olduğundan 18/5/938 e ur u arar veremıyor ar r yaptıgıw anafora birçok filikalar da ka-
Ve a alarınd ·r münakaşadır gidiyor- le:in civarında çare. tedbir aramağa . d.ğ 618 r 50 

Çarşamba günu saat Hı de mumalleyh Ah -
du. uğrasıyor, çalışıyor, didiniyor, hırpala- pılmış, içindekilerle beraber büyük bır ne ve Yargı Ermanın iste 1 ı ıra med Palaz oğlunun Polatlı Sulh Hukuk mab-

r,üriiltü ile Barba.rosu örten sulara ka- kuruşun adiyen 6 ncı sıraya kay de ve kemesinde hazır bulunmasının; munyye.11 
h 

Süvarı', gemı· ·akın olan B layı· a nıyordu. ·· ·· k 
u r s - rıı:m. 1ışlar, bir daha suyun ustune çı ·- ü d l dlır.i ilA ta .. lhlnden ıtlba-n tll · ·· k b rne masa memurluğunca karar ve- g n e ge me 6 ve un • ... eııne baştan 1 a etmek hususunda lTst gi.ivertede Muzaffer beyle Arif mrunak üzere emekdar gemilerile bcra- a u u beş giin içinde gıyap kararma ıtıraz etme • 

ısrar ediyor; fırka kumandanı Arif bey bey de çekişmeğe başlamışlardı: lx•r c!ünyadan göçmüşlerdi. rilmiş ve sıra defteri düzeltilmiş oldu~u dilt\ takdirde muhakemenin gıyabında ril • 
ise tam yolla boğaza gitmeife karar \•er- - Beyefendi; baştan kara edelim! (Arkası var) ilan olunur. (7156) yet olunaca~ı ildn olunur. 11/4/938 

~~~lunu~~u.Muza~bp~n: -V~it~ka~?~~t~fileok~ --------------------------------- ----
- Beyefendi, demişti. Sahil yakın- dar yakınsa zaten sahile varmadan ba

dır, zaman da az~ Müsaadenizle baştan tarız; so kulaç su ile 20 kulaç su ara
~~ra edelim. Yoksa gemiyi kaybedece- sınc~a batmak mevzuubahs olunca hiç-
gız.. bir fark yoktur. Yola devam, o kadar! 

Arif bey noktai nazarında ısrar cdi
:Yordu: 

d -:- Ha)?r, doğru yolumuza devam e
.elı'll! Sız tam yol emrini verin! Tel

Sızı~ de boğaza, destroyer filotillasına 
Vazıyeti anlatın! İmdad göndersinler! 

- Başüstüne! 
ku "Muzaffer kaptan isteksiz bir tavırla 
d" ~nndanınm emirlerini yerine getir
li~ Zate~ daha torpil atılır atılmaz tel
!'af e ?ogaza malumat verilmiş, her ta
til) a ıındad işaretleri çekilmişti. Filo-

Fakat Muzaffer bey, seyir zabitinin 
getirdiği can kurtaran yeleklerini mu
ı:ıyene ettikten sonra bir tanesini ku
mandan Arif beye vermiş; bir tanesini 
de kendisi giymişti. Mürettebat, artık 
adamakıllı yoldan düşen Barbarosun 
filiknlarına hücum etmişler; onları 

maynaya uğraşıyorlar, bağırmalar, ça
ğırmalar, koşuşmalar, üst ve alt güver
tede birbirine giren, kaynaşan Türk de
nizcileri bu feci sahnenin son perdesi 
oynandığını ihsas ediyorlardı. 

d anın sür'atli gemilerinden Yarhisar 
estı Yarhisar; Barbarosun yakınına gelin-h 

1 
°Yeri hemen yola çıkarılmış, son 

ıı. a kaza yerme yollanmıştı... ce stop etmiş; gemiye sokulmamıştı. 
" Arif bey Muzaffer kaptanla konuşu- Artık, batması muhakkak görülen ve 
"<>rdu: tıbkı bir adamın can çekişmesinı andı-

,7 ran sarsıntılarla yerinde sayrnağa başhw 
- :ı ara ne halde imiş? 
- B ·· ynn Barbarosun suyun dibine inmes!, 

de ~yük diyorlar beyefendi. Hem Marmaranın serin göğsünde yıllardır 
~hlıke]j imiş! 

- 1\1.. . hasret olduğu daimi istirahate çekilme-
usademe paletı atmamışlar mı? . b. · meselesi haline gelmişti - Palet t tm 1 sı ır sanıye . u uyormuş. . kl . 

- Eınir · t 1 b 1 . 1 . 1 Bu halde torpıdo ona ya aşamazd,. 
- Pekı" vferıd~ u, um a ar ış esın. Çünkü· o batarken hasıl edeceği anafor; h1 e en ım. • . 

:trı .uzaffer kaptan tulumbaların işletil- ~a~hisarı da !en~~le b_er~ber. suyun 
e8j eınnn· d" v eli b . dtbıne çekmege kafı gelırdı. Bınaena-de d·. ı ver ı. er ama u cmır . . .. .f kta 

ı erle · ·b· 1 k k d ]r.-,ı'h' şımdı ona duşcn vazı e uza gij rı gı ı yapı amıyaca a ar ' b kta 
ç 'Ve suda b" · d' ç·· k"" b<'klernek· Barbaros attı n sonra da . n ır emır ı. un u yara- · . ..' .. .. b t ı k 11 ıçeriye h ·· d 001 1 • denıze dokulen murette atı op ama -

Çbarç buk do d ucum el en_;_ ~e k" -;ı~ erı tan ibaretti. Ve işte; yıllardır harblere 
a ile deg· il urant su ar oy el ı ı u ?m: gö·-ü~ germiş; gfıh düşman merınileri

tuı , mun aıaman ça şan yırmı 1 . il ·· t : 
d. llJnba ile b"ıl bo lt 1 k ·b· d ;·ı- ıırn amansız patlayışlar e guver es. 

1 G e sa ı ara ~ı ı e ı .. .. 
1 

B 
· eıni h · b. d h k 1 s:ılhane sa~onlarına donmuş o an ar-

~e b r sanıye ıraı a a ı e e- d 
F'aka anarak vol vapma<fa çalışıyordu. baros son dakikalarını !.aş~~~.r u. • A 

lar at, açılan delikten hücum eden su- Zırhlının kumanda koprusunde hala 
~eı·'Volu )lan varıya ke iyor; torpili yi- k ndi noktai n~zarlarınd~v.ıs:ar .. ~?en 
2o~ ı:ekız dakika olduğu halde renGz Arif bey geminın stop ettıgmı gorunce 
ııu rnetre kadar bir yol alınmış bulu- Muzaffer kaptandan sordu: 
~ordu. - Neye stop ettik? 

du. ~~ıra~a u~aktan bir duman görül- Muzaffer kaptan soğukkanlılıkla ce-
'-'iıı 1 Urbunlerı o tarafa çevirenler se- vab verdi: 

...: e ~av kırma w a başladılar: . - Biz etmedi~ gemi etti! 
G Bır destroyer geliyor! - Anlamadım? 

ili ~len destroyer, Barbarosun telsizi- _Yani, beyefendi, artık uskurla::- bu 
Ceı\a~ ~.arhi~rdı. Yarhisar, esasen koca gövdeye bir adım attıracak takatte 
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0 u onlerınde bulunuyordu . . Tel- dc;;-mer .. 
kum alı~ almaz, bütiın hızile emekdar _Ya! ..... . 
tt'ıtt . n an ~emi inin yardımına koş- Aı if bey, sözünü bitiremedi. Dört e-

b a arından alev fışkıracak g·bi lif mikdarı uzattığı (Ya!) nın son hece-

"'!~deme paleti: H:ırb g-emilcrinde sini gevelerken son ve büyük bir sar
ti lı l"ahneıert örtmek için kullanılan bir ne- sıntı oldu: 

aparna aletidir. - Batıyoruz! Batıyoruz!. 



• Soa Podıl ..... macera romam: 10I 

~ırşa eden idam olunur!-" 
HM'b •n•vl a•••l•n ........ dakf mllcadele 

Olanda kapının eıitinden birdenbire yanıma relip koluma sanldı. Hiçbir 1ere 
detmemeie çab11r fibi son derece çekinerek ve etr,afına ürkek ıözlerle 

bakarak : • Ne garib oda, oh L.. ,. diye mınldandı 

SPOR 
Estonyadaki güreşler 

nasıl cereyan etti ? 
Çok az bir seyirci önünde yapılan ilk ıirqlerde 

Saimden bqka bütün giireşcilerimiz yenildiler 
Bu hal biçare Martanın mü- Olands kapının eşijbıden birdenbıre Sonradan kaldımılf olacaklar! .• Yahucl TaWn <Bmual 11ll'etıe ~ar- Saim: 8aJenJü <.....,.>, ...._: Bil· 

nendis Jorjioyu belki de babasından yanıma gelip koluma sanldı. Hiçbir ye- kendi kendine kırılıp barab olmuştur, :!ı":'= ;~"::ı:=-' ~ ten~ en lbt!Jatlı " tecrlbell ..,.. • 
gizli olarak buraya aldığına delilet e- r~ dejmemefe çalışır gibi son derece çe- kim bilir? komer aalonunda 7apWb. TlrldJt, Çekol - cı.ı mın:°rcte emin hartbtlerle ... lıqladJ 
debilirdi. kınerek, etrafına IOD derece ürkek göz- Bu lekelere baktılunız sırada zemin loY&Qa, PoloııJa, AJmanra, Letonra. Blton- On dakika w taratuı mukabll banılııl&lertıe 

Merdivenleri biraz daha çık!p bura- terle bakarak: taşlarının da gayet garib bir tekilde ol- 7a, nnlandlya, ineç, Dantmarka, Ronet. pçtt. Devrenin ortaıarmda IGsel bir taPral 

dınlık demir - Ne garib oda oh' dedi d w .. .. .. Franaa, lm.çre ve ttaıramn lftlrak •ttlll bu yapan Saim humını t6prlıe pUrdl.Jle dl 
ya bol ay v~re~ .. genış, oW • '. ... • ugu gozumuze çarpmıştı. Yerlerdeki milabalraJera •bah OD birde bafl•ndı. :yaptıtı bUcumu takib etmedi. Dnn QakW 
mazgallı pencerenın onune geldığimiz Ben Olandaya biç cevab vermeden taşların üstünde artık sillnmeğe yüz Bil ttlçUt blr meraatm yapaıma«tan bqla- berabere bitti. 
zaman kuleye dışarıdan da aynca giri- elimdeki büyük anahtan gayet müstc- tutmuş, büyük büyük, fakat eskiden ;yan mGabataıarda aekla JD1 11ylrcl ftrdı. Kur'ada Polonyalı alta dlPL 
lebılen diğer bir medhal olduğunu rih bir tavırla pantalonumun cebine beyaz olduğu anlaşılan put şekilleri Balbutt bet aenedenberl tert1b •Wllmll . ~ llk dakltada yerde taba 1&&111 bll 
Jıayretle gördük. Kulenin dışarıdan da koydum. vardı. Ancak, her putun etrafına garib Balkan OJUD}arının ıördQI a1lb Ti mtl - ıötüs çaprulle hasmını oldala IDıl mtüad 

.. 
1 

ılı rd - Olanda! Bak egw er fU tek pencere . . . zamdan 10nra koca b1r Anupa pmptyona- yere yapıştırdı. 8alm1n bu mllftffUlıeU si· 
bır kapısı oldugu an aş yo u. ' . bır surette ıçıçe yuvarlak daire şeklin- aının bu kadar aöntık 1~ PJUU haJ _ ntln ut galebesidir. 

Mazgallı pencerenin sağ tarafında olmasaydı bu odayı balri1raten korkunç de çizgiler çizilmişti. rettir. Ktıçilk HüaeJln, Yqar., Yuaf Allaa ı. • 
kulenin iç merdivenlerile birleşen bu bulmakta ~~kkın olurdu. Fakat ~ pen- Bu daireleri dikbtle görmek için e- Komer aalonunun aahneatne Jtrleftlrllln tedlltm.lz tekilde cesur ~. lnet-
yol biraz sonra tekrar ayrılıyor ve tl cereden mukemmel aydmlık gırıyor. ğilmişken, birdenbire Olandanın ko- li1ze1 b1r minderden bafk& bir kıJllllt ifade ll, Flnlandlyalı batt& Bltonyablana dlD 
kulenin çatısma kadar gidiyordu. Mazgallı filin da detu.. binaenaleyh lumda tepeden tırnaAe kada titredix.t- etmıım orpıı1a.sJon11D blttln feTtal&dell- gibi JaPıtU tanda minder mrtndl arma-

kulenin, 
bedbaht vatı biç de kasveW deifl. 5• r &.. il mindere çıkacak ıtınılcDtrlll bDJ1k f5b- dan oabftıklarmı ıördOkten 10D1a dalla bll 

Nihayet yılanlı Hl1l d hassas bl dikkati ni hissederek hayretle doğruldum. O- retlerldlr. müddet burada araya strmelı: B1aJ dlllldll' 
Holzenlerin ömürlerinin son günlerini son erece r e landa Adeta vahşi bir ses çıkarmqtL Plnland1Ja, ineç, ı:atcmıa. llorft9t " Bnelce dı Jazdılım llbl ....,_,. pi-
ikmal ettikleri biricik odasının önihıe etrafına bakmmakta olan Olanda ilrpe- Bana duvan göstererek: bbden maada mU..büara lfUnk eden mil- d•llm•• cOntın akp.mı llmtetanm elhMI•• 
11eım~..+flt. Bu odanın kapısı da tıpkı rerek: y bbi \..-'-• n.:Ukl !. Jetler Jed1 llklet berlndm str11C1 b11e p • çıbanı Jardırmalı: mecbudıd ba111 llıllL Oll 
"' ~~ . . fa - Bak' Şurada t bir mua var! - ara ' ut1a.1 ~ er • t1rmemlllerd1r. bet cOnden eneı Jaranın tapuvv• Udi • 
dış kapı gıbi yeşıl .renkte, demirden, • Dedi · aş -· Diye kekeledi ve geri geri yürüyerek 1924 Parla ollmplyactındanb.ı amuml • _ maU 70ttur. Son dakikada aqmma t*all 
kat daha kalın idi. _ Olab'lir ! E t, + .. bir 1 beni de kolumdan lilıilkledi. !Atayı bJbeden Oreko Ramen llnt dlll bu taHhatzlıt bı.t Avrupa lıılrlndDllDe ol • 

Olanda odanın kapısını göıibıce ,1 a.. ve ~ ~.. - Delikler mi? dllle bu bale kadar reımıfdJı. tımal -- mua bile, nmtlab tttnclltla llilll ~..., 
birdenbire durmuş, yorulmuş gibi ilk - Bak ... Şöminenin yaııında bır de . lelı:etlerl meTCud a1Ata1arım ualtılldan dar ~ilr. Kendllerlne ıın•..n'1111 
ık nefes alı ordu. Ben gütnmsemlye prib bir dua yeri mi, tabut yeri mi ne .. - E.vet .. oh.. yılan delıklen! Demek cOn amat6r ciiref1n •Jlrel bile balacall için ıam takımla relmecllktm balb lıfaear--

1 ak· Y var!.. soylenılenler doğru.. ıüphelldlr. Amıpa p.mptJonumdül all.ka- ıar gibi hiç 1ttlrak •tmeJeDlm1D ............ 
-çalışar . r - Tabut yeri mi? .. Hay çok yaşıya- Hakikaten duvarlarda bir insanın ko yı gördtlkten IODra lilrtlln .cam bbılm göz6nine ıetırecet oluraak Wnmm Jtaılon -

- Merdivtnler seni yordu ıa ıba sın ıuın Olanda! Ayol o ldl bir taş tunu uzatınca yetişebileceği yu"ksekllk- toprak oldutuna blr daha tnıncb• illa - ya" Prarda ID&9 J&PIDUI RllDkl ı.ue-
01 d ı • "'dim. ~ ·• ' ~ batalara 0 blrl blr -·•· dL rlle btlJOk blr hata olacattlr. an a .. r, hücre!. Oturmak için.. hattl bak. fU kö- te ve bir insan bacağının sığabileceği n on 1991 -n O- ..... 

Olanda: .. şede. yerdeki dört lekeyi görüyor mu- genişlikte delikler vardı. Fakat bu de-
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kilo: GU k · • L .. _...__ 
- Evet .. merdivenler çok yüksek... •un" Uklerı kimilen örme + •• duvarlarda yı- İllı: müsabakayı Çekle, Danfmartaıı yap- l"8Ş 0ngr8Slftll W.lllll 

ı N d lTk' "' ... -ı tı. Daha hlldm stırelen Qet Jlnnl clatlD-
Oh! Bu kapı!. Bu kule... e e ı ı ·· Olanda yerinden sıçradı ve bir 10luk- lonların delmiş olmalarına imkin ola- da elı:.serlyetle rallb Uln edlld1 Amıpa dret blrlncllltlld •'" ''1• 

Ben sevinçle: ta· mazdı Onun için kolumda bana sımsı· it._._,... Pe&w <fnıet> 11a toplanan tonsre. on •kis mllJetla ...ıa • 
- Olanda! Katıyen _emin~!.. Bak! ·_ Hangi leke!... kı ya~ışmış olan Olandayı ldeta öfkele- kem: Alman. - • ~ ~=ta:'~ ... 

Cliye bağırdım. Bu kapının kılıdl kırıl- Diye sordu. Gülüyordum. nerek şiddetle sarstım: HtiaeJln kuvvetli ve maral ıaklbl ar • elan b67le blr une eımalde, dllW - oe • 
mış.. ne kolaylıkla açılıyor. Bu kapı - Canım. Olanda!.. Kan lekesi değil, - Olanda! Allehaşkına hassasiyeti fWllda blru çeklnsen 11n111ar. 8!ırtı~ nupda yapılmaaı tararlqtınJdı. 
çok işlemiş!. . korkma! ... Taşlar üzerinde bu lekeleri b:rak! .. diye bağırdım. Böyle korku ve =~~ a:::S~ ~'°L ~ =bakalar hem Oreko .....,., '-":. 

Olanda sararmış bir haldeydı: orada evvelce bulunan •iır bir şeyin evham içinde alık alık bak,nacaksak etti, tutturamadı. Böaeytn pııe tata kol ::an N~~la:=m~=~ ldlı 
- Kapının kilidinden de esrar mı bıraktığı aşiklr!.. İhtimal ki orada da hiçbir şey yapamayız. tecrübe ettl Usun boylu hHmına kolay o - · 

~ıkarıyorsun şimdi?.. diye söylendi. büyük bir taş karyola vardı evvelce!. {Arkan Vtıf'J JWl tatbik etmete lmkln yok. Su sporlan progrm 
Kapı velev ki çok işlek veya çok açıl- Yedlncl daldlı:a: Hüseyin mrluk çekiJor. "'-"-

' • bun' d m na 1 Hasmı burgu takabilmek ıp utrqıyor. ıo- ..... nbul su sporlan aJanbll 119 menllll 
m1ş hır kapı oha da an ne • 1 B u 1 m a c a l .. 1 tekim muvaffak da oldu. V• dokmuncu da- terUb edecell J91ken. ttırü.· " ,.... ,. 
çıkar?.. R A o v o kikada Btbıe:vln oot mütdl anlar P01rl10r. rıtıannın Pl'Oll'&mıDl hallrlamlP. ~ 

_ Ne mana mı çıkar?. Sen galiba tazytt taıwnmtıı edllmes bir bale ıreldl. 111- flmcllden alilı:adarlara b1rw ıaa. ........, 
· lenilenlerin farkında değilsin!. Bu seytn 9.45 lncl dakikada matl6bl7etten tur- ml~lr. soy . . - tulamadı Bu programa göre 11k Jllme mllülab 

kuleye senelerd~berl hemen hıç k~- BugUnkU program öçün~tı müsabaka: Pertuen (l'lnlaa • ıı 15 Haziranda, ut ttret 1&1111 da u bul 
senin ayak atmaga cesaret etm~ 1 S T A N 8 U L dlya> ne Sbbpe <Noneç> araamda olda. randa yapılacaktır. Yelkende dl Dil: biti 
söyleyip durmuyorlar mı? Halbuki ka- 1 Bu alkletln en tuvvetll strelclat Pertunen 1afma 28 Bazlran olarak -oDmll&lr. 
pmın pek çok açılıp kapanmış olduğu z çot hlklm gilre,meaine ratmen ayı blm -
buraya bilikis pek çok girilip çıkıldıiı- Öll• .!ı).!~ -ım - cw blle imandı. lleyeil• ı nel Salla &akak •"' ., '• 

nı ısbat etmez di? Eğer bizden evvel 5 1uo· Pllkla Ttlrk mu.attlst. ıuo· Hava- 11 kllo: ibrablm ve Mehmedln • ......_ •• 

pek mahirane aranmamıJSll en dojru iz : dla. n.ÖG: Çocuk Ba,ramı .e Ha~ mtına- ar~1:ans:ı:~~ ııı'::~:ı:ıaıı .. 1: ::.:: tasamı oldukları Kaannpqa 
üzerınde olduğumuzu zannediyorum!. t aebeWe Çocuk Bıdrpme Kuııunu namına ttb geldi. maballeal DörtkuJU meydam l'lna .m..-"'.I 

.. 1 ·· 1 d kapıvt fUp • Kadıköy Halken koro bef'ett. ııa: Muhte-Bunu soy er so~ e~ez e .J • 6 llf plllı: nefrtyatı. Yqar Brkan: Kan..._ (Lelenya), lla • da eatl 42, "· fi ve yeni wı, WJ w 
açtım ve odaya gır~ Olanda bu ge- .&1qam -.ı11au: kem: FlnlandlJab: numaralı w dtlkklnı mift,lmll " "' 
nış, garib, insana başiyet veren tat oda- 7 

17: lnkıllb tartlıl deni: ÖnlYenlteden Müsabakadan evvel kv'alan 6lrendlll • !lra etil Hin tamam• 
nın eşiğinde adeta çivilenmiş kalmıt 8 naklen. 18.JO: Çocuk bayramı bıftaaı müna- m1z saman Yatar, Berlln oUmplraduıda d6r· klJDl '9 ..,._ 

bı dehşetle odanın içine göz gezdir- •beWe o. Bllrgeme Kurumu, naaunt. dOncil olan bumının kunetlndlD babaecU - için açık arttırmaya tonuld1111mdaa 
11 ' t ri . ek t..tn bir 9 konferam: Dr. tttre Basım (Çocuklarda yordu. JılaneYl)'atını J1lklelmet lo1n .,.. o- Qarlamba gilntı saat 115 den 11,. 
meye başlamıştı ... Ç.~ gınn ,,. a1n1r bıtmlllbhuı>. ll.O: Beyotlu Halken UmP11ad blrincla1sln• ded!L Yapr mla • 
adını attı, sonra obur ayağını kımılda- 16aterlt tolu tarafından blr teman. ll.ll5: bakaya bırçın ve aert batladı. Ootmcl da - BeJOlla Sulh Mabkemell 
tam:yormuş gibi adıınmı tekrar geriye IOUtD SACA: Qocuk terblJell: Al• Kimi AkJb. 19.56: Bor- ldka ayakta blrblrlerlnl '°'1QW1ar. BlllD- mtlufedt ne aatııacaktır. Artmma 
çektı. Ben yan gözle Olandanm bu müd ı - TlrklJeDID en llle1 sueteıdDlıl lllDL • haberleri. 20: Muzaffer tıtar Tt arkadaa- el daklta, Yaear haftf bir fart1a daha b& • muhammen Jı:ıymetlnlD cı, '11 iDi .._.. 

. he ecanını farketmekle beraber hiç 1 - Bir baJftD. blOblr ~t. lan tarafından Ttlrk mUllkllt Te halk tartı- tim. Beldllncl datlkada Yapr bir Uıtar aı-
hiş y . "rünerek bir milel- ı - Parmakta llbD bir buta1ılr, 1ı:qın lan. I0.'5: Baft raporu. IO.ta: Omer Rıaa ta- dı. Y&fU' hakikaten fena pbpJor. On da· cOn ihale edllecektlr. Bulmadılı tüdlrdl 
oralarda olmaz gıbi I? . . • J&lar. rafından arabca IÖJleY. ıı: Nlbal " ara- kita blttlll saman beraben Din edlldller. beflncl stıne selen 18/11931 ...,... 
elet odayı gözden geçırlrmiş gıbı oyala- t - l'erJad. dqlan tarafından T1lrt mualldal .,, halk Yapr kur'ada alta dQfttl. Yapr OJ'1ID 
narak Olandanın kendine hikim olma· • - Dftımannn•n alramua mutUder o- fal'kılan. <aaat l.Jarı>. ıı.a: Orlı:eatra. 2US: nrmemele çalıpyor ama. balmı b11f1U1U b IUt 115 den 111& kadar 1cr& ol11111C1ık w 
aını bekledim. lan f11· A,jam haberleri. 22.30: !Ukla IOlolar, opera laylıkla takdL Yatar k6prl karda. 8aıl im • OOk arttıran& ihale edlleceldilr. CIQllmlO 

Vakıl Olandan pek de hakkı yok 1 - Ba. ~ nntll Ye opere' parçaları. 22.11: Son baberler 'Y8 lunu wnamen barelı:etm btr hale IOkan ı.- tulün satı mahkeme batkAUlal _ ... -. 
ın T Llaan. bati bof. trtul ııonon tonyalı buUra bastıra k6prlıe ptlrdJll Ya- " 

değildi. V~ldt gündü~ o~ ~u oda- 1 : Ukırdı, elanü yapmak l(dn en 11_ programı.. tan 11 tınctl datlkada yenm ... m11ftttü ol- 937123 llo. la dOQ&da Juıll o1dUlaılD 
y11 gınnenın hayli muşkul bir ıı oldu- lllllDla 111• du. ıamat ıateyenler oradan okaJalıllldlr. 
tuna şübhe yoktu. Zira, oda son derece t _Yalan. ANKARA Öçünctl mOsabatada Alman 8perJ.lnl t.- 1 tada blrltmlf ma11Je be1edlı9 
ganb ve insana başiyet verecek şekil- 10 - Kunetln sızıendlll rer. btıJCt anne. 19 _ Nlaaa _ ım _ c... vlçrell rakibini sayı heaabile J9Dd1. eye r 
de in 1 n..+u Duvarları fevtall- TIJJLUIDAN AtAlll• "',..- .............. Dördtinctl misabakada llltoDJ&lı, Sor • lerl ve delllllye mtlfterlye alddlr. 

şa 0 unm...,- • . _ fart eti • bal .,. .. __ ..,... Yeçll rakibine tultakla pUb l8ldL kul aut tllkttlr Arttırma 111'1111" -
de kalın taşlardan yapılmış, köşe kaşe, ~ - Blr n:1 ~r:!ı. 1170 s-tı. au. ıuo: Karlfllı: pllk Dlfl'!Jatı. ıuo: Pllk: Beflncl misabakada tnevB llvenaon Po- m • ,. 
bölbe bölme, gayet karışıktı. İnsana ev· 

1
: Blr bmD Karadenlllllere ftldlen 

1
_ Türk mualklal ve halt prlalan. 11.15: Dahi- ıonyall rakibini ıı dakikada J8Dd1. yenlerln muhammen bedelln 1' T,I .... _. .. 

vela Tıbet rahibleri olan Sama'larm çi- llm, Çtnlllertn d1nl relllert. n ve barld haberler. ıuı: Baltnlnden u kilo: de l•mlna' akçesi nya muaı 1llr lmll-1!1 
le çıkardıktan esrarengiz bir mlbed t - llahkOnılara vurulur, latlkball bflf. naklen tntıılb derat. taveçll Anderson, Danlmarlı:ah ratıblal teminat mektubunu ıetlrmeled ..,.-. 
k" · yahud günah çıkarılan gizli ı _ Blrlncl bir nota A .... m ...,_&1: aayı beaablle mal16p ettL 
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Sayfa lf 

ti na a şenlik Almanya yeni 51 harb 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Çelenkler 

~-----~~----------------
ranlarımı arzetmek isterim. Bunca seneden Un sulh olduğuna kanı bulundukları için an-
sonra, bütün Yunanlstana ve asll Yunan 
mllleUne Turk milletinin kardeşce selamını 
ve Yunanistanın refahı ve dalına daha yük
sek görmek istediği saadeti hususundaki di
lcklerlnl getirmek üzere memleketimin bir 
murahhas olarak Elen topraklarında tek -
rar bulunmaktan mütevellid bu anda duy
duğum derin heyecanı gizlemek benim 1çln 
çok zor olur. 

cnk sulbü lstlyen iki memleketin bu hara -
retıı azminden, bu şernlt dahlllnde, 1930 ve 
1933 vesikalarına llflve edllmekle kalmıyıın 
ve Entente Cordlale muahedemlzin bizzat, 
ruhunu da tamnmlıyan ve genişleten bu mu 
nhede doğabilirdi. O Entente Cordlale ma -
ahedesl ki yalnız ismi, muhteviyatının ruhu
nu göstermeğe kfıfidir. Türk - Elen tardeş 
birliği. 

yaptıracakmış 
• • gem ısı 

Başvekil Celal Bayar bu sabah saat 
on birde, Türk gazetecilexi de saat on 
ikide meçhul askere merasimle çelenk
ler koydular. 

Saflanılık, samimiyet 

Londra 28 (Hususi) - Britiş Ünaytid 
Pres ajansı Vaşingtondan bildiriyor: Sa
lahiyettar mahfe1lerde söylendiğine gö -
re, Amerika bahriye nezareti Almanya -
nın 51 parça yeni harb gemisi inşa et -
mek üzere bulunduğunu haber almıştır. 
İnşa edilecek olan gemiler şunlardır: 

5 saffı harb gemisi, 2 tayyare gemisi, 3 
ağır zırhlı, 4 hafif zırhlı, 12 distroyer \ ' 
25 denizaltı gemisi. 

Bu inşaat tamamlandıktan sonra, Al -
man donanması dünyanın en kuvvetli do
nanmalarile müsavi kudrete sahib ola • 
caktır. 

Müteakiben kral Başvekil Celfıl Ba -
Yarı ve Hariciye Vekili Rüşdü Arası ka
bul etmiş ve öğle yemeğine alakoymuş -
tur. Konuşmalar bir saatten fazla sür -
tnüştür. 

Memleketlerimlz münasebetlerinin nüve
si nl teşkll eden nisbeten kısa bir maziye goz 
ntarsak. bu münasebetlerin bu derece sağ
J:ım samimi ve çözülmez bir dereceye bu 
kadar sur'atle erişmesi önünde heyecana 
kapılmamak lmkilıısızdır. Münasebetleriml
zın bariz vasfı olan bu sağlamlık, samiml -
yet ve çözillmezllk, Ekselansınızın da çok 
giizel ifade ettiği glbl, müeyyldesJnl knt'l -
yen insani olnn çitte zarurette, muşterek 
mentant ve karşılıklı duygularda bulmaktn
dır. 

Balkan Antantı konseyinin son toplantı
sında müzakere edilen, Rumen ve Yugosıav 
müttetıklerimtz tnrafından hararetle tasvıb 
olunan ve bizzat Balkan Antantı zlhnlyetlle 
tasar!anan bu yeni muahede iki memleke -
tlmlzln kendilerini birb1r1ne bağhyan rabı
talan daima daha ziyade .sıklaştırmış azim
lerinin bir ifadesidir. Bu, bizzat kendi men
faatlerimiz bakımından olduğu kadar beyne! 
milel siilhün menfaati bakımından da tabak 
l:uk ettirilmiş kat'i bir sulh vesikasıdır ve 
bugün, bu muhabbet eserini, Türk - Elen bir
liğinin bu remzini bütün dünyaya, Balkan 
azaları arasında hüküm süren tam tesanUd 
ve geniş ve halisane teşriki mesiUııln bir ml
saU olarak iftiharla gösterebiliriz. 

~~~~--------........... ________ ~~~-
Adana Orta 
Okulunda tüyler 
Ürpertici bir facia 

Gazetecilere ziyafet 
Matbuat nazırı Nikolidis tarafından 

'l'ürk gazetecileri şerefine Kifisyada bir 
Öğle ziyafeti verilmiştir. Ziyafet son de
rece samimi bir hava içinde cereyan et
tniştir. Nazır tarafından irad edilen nut
ka 'l'ürk gazetecileri adına benim tara -
tınıdan (Ercümend Ekrem Talu) cevab 
\rerUmiştir. Ziyafet samimi hasbıhaller 
arasında neş'eli bir surette geçmiştir. 

Ercümend Ekrem Talu 

Tezahürat 
... 

Atina 28 (A.A.) - Başvekile refakat e-
-den hususi muhabirimizden: Bugün on 
birde Başvekil Bayar ve Hariciye Ve -
lui Aras, Elen meçhul asker mezarına 
büyijk törenle çelenk koydular. 

Merasimde bir Efzon kıt'ası selam res
tninı ifn ediyordu. 

Abidenin etrafı binlerce halkla dol -
?lıuştu. 

Otelden yürüyerek abideye kadar gi -
den Başvekilimiz ve Hariciye Vekilimiz 
l'olda ahali tarafından şiddetle alkışlan -
dılar. Çelenk konma merasimi esnasın -
da nıızıka evvela İstik11il, sonra Yunan 
lrıarşJannı çaldı. Vekillerimiz toplanmış 
~lan halkın pek samimi candan tezahür-
erue karşılaştılar. 

İ!tlhar ile seyretmekte haklı olduğumuz 
bu muhteşem başarı, son zamanlar tarihinin 
kaydettiği başanlnrın muhakkak ki en gü -
zeJlerlnden biridir. Gene muhakkaktır ki 
memleketlerlmlz. bu ölmez eseri, nsırlnnn 
tarihinden menfaatleri lehine dersler çı -
knrmı~ olan mllletlerimlzin hikmet ve kiya
setıne medyundurlnr. 

Balkan Antantı bloku 
Yalnız memleketlerlmlz için değil fakat 

ayni zamanda Balkan Antantı blokunun 
doğmasına şnhid olan yarım adamız için de 
mes'ud h!'ıdlselerle bu derece dolu olan son 
seneler yek nazarda itminan Yerle! mahl -
yettedir. 

Türk - Elen Blrlifi 

MllleUerimlzin yarattığı bu derece mil -
hlm ve neticeli bir eseri tahakkuk ettirmek 
devlet adamlanna her .zaman naslb ola -
maz ve gerek benim için gerek arkadaşım 
Doktor Aras için, Türk - Elen blrllğl yolunu 
tevsik ve teyid eyllyen bu vesikanın altına, 
Ekselansınız gibi, yüksek atyast ehliyet ve 
rntanseverllk fazlletlerlle, son seneler içinde 
yaptı~ hizmetlerden dolayı vatanının şük
ranır.a hak kazanmış ve birllff.nı1zln bara -
retli bir tarafdan olarak 1sm1 Türk - Yunan 
mfinasebntı tarlhinde altın harfierle yazılı 
knlacak olan nıümtaz bir ıahslyetın imzası 
yanına 1mzamızı atmak büyüt bir aaadettlr. 

. Sulh kafesi 

Sevincim çok büyüktür. Hususile t.ı, u -
mumı sulh dava.sına samımı bir hizmette 
bulunan muahedemlzln• 1.mzası, ufukta beli
ren ve mustarip beşeriyete ferahlık getiren 
bir sükılnet devresine tesadüf ediyor. 

(Ba§tarafı 1 inci sayjada) 
birinci orta okulunda müessif ve çirkin 
bir hadise olmuştur. Orta okul ikinci sı
nıf talebesinden Nejad bu sabah ilk kim
ya dersinde, kimya öğretmeni Bayan 
Binzeti sınıfta üzerine atılarak büyük 
bir elonek bıçağile yaralanuşhr. Nl"'jad 
yere yuvarlanan ö~retmenin gırtlağına 
sarılarak sapladığı bıçağı sırtından çı -
karmış, ikinci defa saplıyacağı sırada ta
lebeler tarafından yakalanmıştır. Neja -
dın cinayeti kırık not almasından muğ -
ber olarak yaptığı anlaşılmıştır. 

Hastaneye kaldırılan öğretmenin yara
sı ağırdır. Çocuk tevkif edilmiştir. 

Hadise burada derin bir teessür uyan
dırmıştır. 

/stanbulun Kırşehire 
Yardımı büyüyor 

(Baştarafı 5 inci.,ayfada ) 
tabanın riyasetinde bütün daire müdürlerl
le resmi ve yan resmt teşekküllerin mtlmes
.s11lerlnin ~tiraklle büyük bir toplantı ya -
pılmıştır. 

Saat ondan on bir buçu~ıı kadar devam 
eden mfizakerattan sonra Kırşehir feldkPt -

lngiliz Harbiye 
Nazırı Pariste 
Neler görüştü? 

(Baştarafı l inci sayfada) 
ve asker göndermesi imkfmları müzake .. 
re edilmiştir. 

Buna mukabil, Fransa da İngiltercy• 
karşı yapılması muhtemel olan hava hü -
cumlarını derhal haber verecek ve btı 
hücumların akim kalması için tertibat 
alacaktır. 

Horbelişa ile Daladye arasında ihzar! 
mahiyette cereyan eden bu görüşmele .. 
rin kat'i esaslan, Fransız ve İngiliz na .. 
zırları arasında bugün başlamış olan mü· 
zakereler neticesinde kararlaştınlacaktır. 

Prens Seyf eddlnin 
Zevcesine 40,000 
Sterlin veriliyor 

(Baştarafı 1 tnci sayfada) 
dinin mirası 10 milyon İngiliz lirası .ka •' 
dardır. Prenses Ulviye bu mirastan his -
sesini kurtarmak için avukatlarile bir • 
likte.,Mısıra gitmiş bulunuyordu. 

İngiliz gazetelerinin verdikleri r.ıalQ .. 
mata göre çetin müzakerelerden sonra 
prenses Ulviye, 40 bin İngiliz lirası mi • 
rası almayı kabul etmiştir. ............. -............................ ._.... 

Kralın iltifatları 

Majeste kral saat 12 de evvela Başve
kllinıtzi, sonra Hariciye Vekilimizı kabul 
ttlikten sonra 13 de Türk heyetini öğle 
)'eıneğine davet IUtfündc bulunmuşlar -

Filhakika, çok kara bulutların kıt'amız 
üzerinde sık sık yıkıcı kasırga tehdidlerl do
turduğu zamanlarda, dört memleketin bü -
tün müteyakkız ve yapıcı gayretlerini bun -
dan böyle ebedi müşterek eserleri o -
lan Balkan Antantına sa.rfetmelerir.dcn 
daha ziyade muhteşem bir man -
zara tasavvur olunabilir ml? Bu tşde de 
mllletlerlmlzln hikmet ve kiyaseti galebe çal 
nııştır. MeınlekeUertnıtz ve ayn! .zamanda en 
ternasyonal sulh için çok hayırlı bir büliik 
eser doğmuştur: Balkan Antantı, 1ttıraklan 
dört memleket! yegdn yegl'ın birb1r1ne bağ
lıynn rabıtaların bellf bir sembolünü teş -
kil eden Yunanistan, Romanya, Yugoslav -
ya ve Türkiyeyi bundan böyle çelik kanad
lıırı altına toplamaktadır. 

Cihan banşı yolunda atılan adım. nrala
nndaki Antant bir sulh kalesi olan biz Bal
kanlıların ancak tasvibine mazhar olabllJr ve 
bJlhassa Türkiye ile Yunanistan Akc.'en1zde
k1 teşriki meslllyl ve münasebetlerin Ahenk
leştlrllmeslni istihdaf eden her eseri dalma 
büyük bir memnuniyetle karşılayacaklardır. 
Çünkü böyle bir eser, bu mıntakada olduğu 
kadar büUln kıt'amızda muhakkak sulhün 
tnrslnlni intaç edecek Ye bu suretle Tilrk -
Yunan blrUğlnln emin ve feylzll inkişafı hu
susunda en müsaid havayı yaratacaktır. 
Sulhiln memleketlerimizde nasıl ebeıilycn 
payidar olacaksa bütün dilnya üzerinde de 
k<ıt'i olarak hüküm aürdOğünü görmek hu -
susunda Ekselansınızın yüksek dileklerine 
bütün kalbim.le iştirak ederken, kendl ara -
larında yıkılmaz bir hale getırmeğe muvaf
fak oldukları bu ıulhfin en k:lyasetll ve en 

zedelerine yapılacak yardım §ekli §U suret - Ankara Borsası kapanıc 
le tesblt edilmiştir: Y 

dır. 

ku:eınekt<'n sonra Majrste evveli Başve
ınıizJe uzun uzadı)a konuştuktan son

t• heyet nuısından birile de temas et -
tlıek arzu&unu izhar buyurdular. 

Böyle bir hava içinde Türt - Elen Enten
te Cordlale'i, memleketıerımızı birbirine çe
ken bu derece yakınlık ve benzerliklerin te
siri altında tabıt inkişafını takib etmekten 
bJ.şka bir şey yapamazdı. Pek güzel ifade 
buyurduğunuz gibi Türk - Elen birliği yo -
lunda bir yeni mühim merhale dahil teşkil 
eden bugün imzaladığımız muahedeyi, bu 
c!tışünce lle ve bu ayn! sulh !denli Jle hare -
ket ederek akdeylem4 bulunuyoruz. 

Bay Başkan, 

Her memur bu ay ba.aında alacağı mna~ın fiatları 28 - 4- 1938 
yüzdp lklsinl felA.ketzedeler namına Kwlaya 1-------·---·---------·ı 
terkedecektlr. Ç E K L E B 

Açılış 
629,75 

o.792075 
25,475 
15,0536 
4,10 

Kapanıı 
630, 

0,79!7 
2C>,466 
l~.0476 
4,6980 l3aşvekılimizin tızamızdan birini ken

dilerine takdim etmesi üzer ine on a da bir 
Sak iltifat gostererek günün belli başlı 
:;ıesam hakkında kendisile, fikir müba-

elesinde bulunmak nezaketini ibraz bu
~rdular. Heyet on beşte saraydan bü -

k merasimle ayrıldı. 

Yeni Türk - Elen muahedesinin mahlye- mert taruı olan mınetlerlmlzi tebcll et _ 
tlııl ve şilmulünü sarih ifadelerle o derece mek isterim. 
iyi tarlı eylediniz ki bu muahededen bnhse- KadehlnıJ, Etenler Kralı Majeste İkinci 
derken benim için Ekselansınızın beliğ söz- JorJ'un sıhhatine, dost ve nıütte!Ur: Yuna -
!erine iştirakten başka bir fey kalmamak - ıılstanın refah ve itilAsına kaldırır ve Ekse
tndır. Hak ettikleri refah ve saadeti millet- Jnruıımzın ve sevimli Bayan Metaksaınn şah
lerine cidden temin edebilecek yegdne Amı- st saadeUcrJne fçertnı 

Birkaç gün evvel Dahlllye VekfileUnden 
İstanbul Kızılay Kurumu Başkanlıj;ına gE' -
len bir emirde. Kırşehir fell'ıketzedelerl nn -
mına yapılacak bilflmum teberrüatın bir ku
ruşu blle tevkif edilmeksizin derhal ve sür
aue mahalline gönderilmesi bUdlrtlmek~c -
dlr. Şu hale nazaran bu paralar Jçln Kızılay 
ayn bir hesab açacak ve bu 1.şde yegfUıe ro
lü teberruatı muntazaman ve sür'atle ma -
hall1ne yetıştlrınek olacaktır. 

Felft.ketzedelere halk tarafından yapıla -
cat yardım §ekli hakkında bir tarar ver -
mek üzere yakında Vali Muhlddln fis -
tündağın riyasetinde Parti binasında ayn 
bir toplantı yapılacaktır. 

Londra 
Jfn-Yorl 
Parla 
Mll&no 
Brtlbel 
AUııa 

Cenevre 
Bof)'a 
A:nuWd&m 
Pıat 
Vln1111 
Maılr14 

Berlln 
V&qoft 
Buda~ 
Bllkreo 
BelaTad 
Yokohama 
Moıkon 

Stokbolm 

86,78 
!1,44-1() 

63,6175 
l,4228 

22,7660 

86,7460 
!1,4426 

63,4920 
l,4222 

~2.7~5 

t 
17 

de Maraton barajında Metaksas ta
'~ndan verilen çayda hazır bulunuldu. 

Ilı\> u akşam Türk elçiliğinde yemek ve 
'iare vardır. 
arın Sunyonda öğle yemeği yenile -CeJttir. 

llJ lieyetimiz hakkında hükümet mchafili
'l/ı,:ve halkın gösterdiği iyi kalıul tasav
... un Üstündedir. 

Atina gazetelerinin neşriyatı 
~tina 28 - Atina ajansı bildiriyor: 
~ enıen hemen yalnız dünkü günün kli
lötbeti Ve röportajları ile dolu olan bu 
titı;hki .. bütün gazeteler, başmakalele -
~ e dun imzalanan Türk - Elen mun -
tı Paktını tefsir etmektedir. 
lt eftro Vima diyor ki: 

)>~ aUon !eni pakta karşı gösterdiği be
tle 'Ynlı husnü kabul ve Türk vekilleri -
•ıtıd apıJan tezahürler, iki memleket ara
Uıı a i§birliği lüzumunun, iki hükume -
Un IUUrlarına girmeden evvel, iki mille
göst tuhunda hissedilmiş bulunduğl\nu 
~1:'11ektedir. 
l3 tıınerini diyor ki: 

'Pakt, faal Elen - Türk dostluğunu 
~anı ez llıilhürlcrle teyıd etmekle kal -
hej> ış, fakat ayni zamanda samimi ve 
lellt:~anıı Yeni beyanatlara da bir vesile 

1 eyieıni~1ir. 
\' -'tına 28 
Utıan 13 CA.A.) - Dün akşamki ziyafette, 

~lıtıa 'l''" ::USVekıu General Metaksas'ın nut -
~8.beıed Urkiye Baş\ ckiU Celfil Bayar şu mu

l3 c bulunmuştur: 
~~Başkan, 

ı ... ··ı:~~~:;~:~ .. ·u:·M~~~:i~;~:~:::···~ 
-------~~------...;;;;.. .. ______________ , 

I - İdaremizi~ Paşabahçe Fabrikasında Şartname ve Projesi mucibince 
yaptırılacak kargır ve betonarme istinat duvarı ile Filitre dairesi inşaatı ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur: 

II - Keşü bedeli 16.730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatıl254.78 ı·-
rn&~ ı 

III - Eksiltme 9/V / 9 38 tarihıne rastl,yan Pazartesi günü saat 15 30 d 
Kt abataş'da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yap;lacak~ 
ır. 

IV - Şartname ve pr.ojeler ti4 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar leva
zım ve müb~yaat şubesifo Ankara Baş Müdürlüğünden alınabilir. 

V -. Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerm fenni evrak ve vesaikmi İnhi
sarlar Inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları Iftzımdır 
~I - M~hürlil teklif mektubunu kanuni vesaik ile v inci madd~de yazılı 

ehlıyet vesıkasını ve % 7.5 muvakkat teminat parası veya mektubu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfları~ eksiltme günü en geç saat c 14.30:t a kadar yu
karıda a?ı geçen alım komısyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş 
olması lazımdır. c2327:t 

Kocaeli Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Vilayet seferberlik işleri için beheri doksan beş lira muhammen kıymetli on bir 

aded dürbün ile 35 lira muhammen kıymetli bir aded telefon makinesi açık k-
siltme suretile satın alınacaktır. e 

İhale M~yısın dokuzuncu Pazartesi giipü saat on beşte vilayet makamında ya
pılaca~tır. İ~tek~ileri~ 81 liralık muvakkat teminat mektubu veya banka mak
~uzu ıl~ o gun ~ı~edılen ~ate kadar Vilayet makamına §artnamesini görmek is-
tiycnlerın de Vılayet Encumen kalemine müracaatları. c2336> 

İstnııbuJ İ.ldnci İcra Memurluğundan: :---------------. 
Şehımdebaşı aFERAB• Sinrınada 

~tını elansınızın gerek şahsım gerek ar'lm
l'lJıe k Arns hakkındaki çok dostane sözle -
lt~cıe ~rşı duyduğum şukranı istediğim gibi 
~ ~ Ususunda, bu müttefik memlekette 
~ t tınan mllletinln bizi kabulde göster -
~d, evtaıAde samimiyetin hiUA. teslrl al -
~Oftı 0larat, telime bulmakta sıkıntı çe -
~ nı. Bununla beraber Krallyet htiktlme
~er~ıe 1bzaı eylediği lfitufkAr mısatır _ 
~d!atnkten dolayı Ekselansınızın §ahsında 
~lbı .,; bütün talb1mlc teşekkür etmek ve 
~ to en nıWeUne de, güzel nıemleket1 -
'~~1 ı>ratıarına ılrdlğhnlz andan itibaren 
'etu:rtıızda gösterdi~ içten gelen çok ha -

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa- 3 Büyük fo'ilm Birden 
raya çevrilmesine karar verilen Bey _ Sesine erişllmlyen dunyanın en b~yük 

tenoru BinJamino G~li'nln bu sene çe-

llAkadan dolayı derin ve samımı tük 

oğlunda Yeniçarşı Bostanb~ı cadde - v1rdlği yegdne tllm: 
sinde 31 No. lu apartırnanın 2 No. lu KALBiN SESİ 
dairesinde gardirop, büfe ve portman- Ayrıca: GECE AD~D.ARI heyecanlı 

dram ve: KORKUSUZ SUYARİ 
to gibi ev eşyası 4/5/938 tarihli Çar - Amerikan kovboy tUmi 
şamba günü saat 13 - 15 e kadar bi - ..... --........................................... -.... ._ 

rinci açık arttırma suretile paraya çev- ikinci açık arttırma suretile paraya çev

rilecektir. O gün mahcuz eşyanın kıy- rilecektir. İstekJilerin ayni gün ve sa

meti muhammenesinin yüzde yetmiş atlcrde mahallinde hazır bulunacak me 
beşini bulmadığı takdirde 9/5/938 ta- muruna müracaat ederek pey vurup al
rihli pazartesi günü saat 13-15 e kadar 

1
.malan ilan olunur. ı 062 

F ellketzedeler menfaatine 
alaturka konıer verilecek 

İstanbul Konservatuvar Müdtırlüğü ge -
çenlerdc vermiş olduğu tarlhI alaturka mu
siki konserini bir defa da zelzele felAketzc -
deleri menfaatine vermeğe karar vennlştir. 
Konserden fazla para temin etmek 1çln bir 1 
komisyon teşkil edilecek, komisyon Vali ve 
Deledlye Reisi Muhiddin tistündağın Rels -
llğl alhnda olacaktır. 

-. 
12.70.34 

J,9690 
4.1970 
!.9896 

lÔti.0738 
!!4,5375 
2.7219 

23,8175 
s.os12 

ESHAM 

-. 
12.6984 
1.9682 
4.1960 
4.9880 

106.317 
34,WS 

2,7210 
23.8:l76 
!l.os 

An&dola flll. " eo 
pq1n 

Açılıı Kapagıı 

A. em. " eo ndell 
BomonU - NetMlr 

/zmirde illi kadın Aaıan ıımenw 
Merkn bankaa 

Üçer çocuk doğurdular ~eı:,~ 
98 15() 98 50 
ıo 60 ıo 60 
8 60 

( Baştarafı 1 inci sayfada) tıWıaı ve Dellı. 12 76 
1 10 Değirmendağında oturan Bayan Emine- Şark Detlnnen& 

Terkoa 7 
nin bir batında Qç çocuk dünyaya getir - 1------------.;.....----------ı 
mesidir. Bu ana, bundan evvelki doğu -
munda da ayni batında iki erkek yavru 

İSTİKBAZLAB 

dünyaya getirmişti. Bu suretle Bayan E
minenin üç sene içinde beş çocuğu olmuş
tur. 

İkinci vak'a, Karşıyakanın Bostanlı kö
yünde oturan ve bahçıvanlık eden Bayan 

1 

Açılıı 
Tt1rk bOrcu I Ptlln -

• • I ndell 19, 70 
• 11 D ftdel. -

Kapaıaıı 

19,70 

Gülbaharın bir batında üç çocuk dünya- ı------------.----"""."-~~--~ 
ya getirmesidir. İri yapılı bir Türk anası An&dolıa 

1 
pe. Açıllf Kapaaıı 

TAHViLAT 

olan bu kadının, bu ilk doğumudur. Yav- • 1 vadtll 
rulann ikisi kız, biri erkektir. Dördüncü 

1 
11 il pe. 

çocuğu düşmüştür. Şimdi bir anda üç ço- 1 An:doıu 1!:ı~·-
cuğa birden kavuşan Bayan Gülbahar •--------------------11 
fakir bir anadır. Kendisile görüşenlere: 1 PABALAB 
cBuna giileyim mi, ağlıyayım mı biJmi - 1-----------=-,------S-a_b_ş _ __.. 
yorum. Ben bir çocuğumu nasıl geçindi- 1 1 Ttlrt aıtını ~ş 
reccğimi düşünürken başıma neler geldi> ı· Bantno& Os. a -
demiştir. ~-ı~~~~İlll••••• .. 

Garib evlenmeler 
İzmir evlenme dairesi son günlerde en

teresan nikahlara sahne olmuştur. Dam
Jacıkta oturan seksen yaşında bir kadın
la altmış iki yaşında bir erkek evlenmiş
lerdir. Ayrıca 58 yaşında bir kadınla he -
nüz yirmi iki yaşında olan bir delikanlı 
evlenmek üzere nikah dairesine müra -
caatta bulunmuşlardır. Bunların evlen
me muameleleri henüz askıdadır. Nikah
lan yakında kıyılacaktır. 

-. .. -·····································-·········- .. 
BALK GPEBBTI 

Pazartesi akşan ı 
9 da KadıkOy 

Snreyyada 

3 Yıldız 
Üç Yıldız 

B Yıldız 
Yeni ve en son 
operet, 8 perde 

1 tablo 



fıep fwsgyfl e[uaPişfi 
f/Qpf:/psf n zP11Rinfl Ul)~n 

Sl'AllTO NvafJdtP. 
S'PAtlTOJllf ÇOK iVi CiN5 RADYO. 
S•Ati.•ON .6. iLA.23. LAMBALI RADYOLAR. 
SltAtiıYO'N 85 LiRADAN iTiBARr:N RADYOLAR 
S•A~~·N f>iR 5ENE C.AQANTi. 

12 AY VERESİYE SA TIS • 

VE ACENTALARINDA 
Ank ra - Adana • Adapaznr - Antalya - Ant"p - Aydın - Balıkesir - Bandırma - Bartın - Biga • Bursa • Denfzll • 
Diyarbakır • Edirne - Edremit • Elazığ • Erzurum • Eskişehir - Isparta - İzmir • lzmit - Kayseri - Kırklareli - Kon ya - Ln • 
leburgaz • Malatya • Mar1tş - Mardin - Muğla - Nevşehir • Nigde · tiamsuıı - Sıvns - 'J'rabzon - Van - Zonguldak • Zile. 

25 ince sigara 

20 Kalın siga~a 

KURUŞ 

''DA1MA 
• • 

TiRYAKi 
iÇİYORUM .. 

e Her Tiryaki bunu 
5Öylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
r adır. 

e Tiryakının narmcıuı 
her zaman aym olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

"' Egzcma ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için Dr. "'----
B O B B 0 BUN I 

E K Z A M I• N (Nakletti) 
Sirkeci tramvay caddesinde Viyana 
otell yanında hastalarını her &On 

--- kullııııınız. Bim"rce bttslayı kurtarınışbr. Eczanelerden ilteyiai&. .J ~ kabul eder. T9iefon: ~181 

MEYVA 

hayatın intizamıızlıklannı en emin 

surette ıslah vo inaana bayat 'H 

canlılık bahteder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU -ISTANBUL 

TUZU 

Saç bakım•, ıüzelliii n en birinci tartıdır . 

PETROL 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir lliçtıt· 

Memleketimizde çok seviluılş olan meşhur 

EDUABDO BIANCO 
Orkestrası ilk defa turkçe olarak 

ODEO 
plaklarında en kıymetli tangoları doldurmu~lardır. 

Ba,an BiRSEN'in 270218 &everaen bana gel - Tango 

okuduğu O alyah gözler - Taneo 
Bundan ruııada muhterem halkımız taratmdan Parkotelinde pek 

kuvvetli ulkışlara mazhar olan yeni tangolar 

Destino - Tanıo 270Zll Tabu-Rumba Cabana 
Recuerdos - Tanıo Nostalgiaa - Tango 

l>espojos - Tango 270220 Se Nostalgo - Tango 

Coııga de Jaruho Mon&xia - Tango 

SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR. 

NERViN 
Sinir ağrılan, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

baş ve yanm baş ağrısı, baş dönmesi, baygın· 

ık, çarpıntı ve sinirden ileri gelen bütün ra· 

hats1zlıkları giderir. 

İlan Tarifemiz 
Birinci aahil• 400 hnıt 
ikinci aah:la 250 • 
Vçiincii sahi.le 200 • 
Dördüncü sahile 100 • 
1, lahileler 60 • 
Son 1ahile 41 • 

Muayyen bir müddtc urfı.nda fulaa 
ca mikdarda illn yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifem.izden tıtifade ec1 .. 
ceklerdlr. Tam. yarım ve çeyrek aayfa 
tlinlar için ayrı blt tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari Ulnlannı aıa 
ifler itin şu adrf'se milracaat edQ.. 

melidir: 
llincalık JtollektH lir._.. 

Jt&Jıranıanude llaa 
Ankara cadd.U 

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emq 

l: S. Ragıp EMEÇ 
SAHiBLEB. A. Ekrem VŞAKLlGU, 

Taklid hiçbir zaman 

ayni olamaz. 

Taklid benzeri 

demektir. 

KREM PERTE\I 
Bu itibarla en üstÜJI 

kremdir. 


