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halledilmesine meydan vermemek hususunda anlaştılar Baş,,elıll bu alıfllm •aat on dolıuzda Atlnatlan 
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Selhıllı gollle hareket ediyor 

Fransız Başvekili dün 
Londradan Parise döndü 
Dün Londrada bir tebliğ neşredildi, Habeıistan, 
ispanya, Uzakşark meselelerinde tam anlaşma oldu 

. Londra 29 (Husual) - Bu sabah aut ı BugOnkO. ıörilpelerde bilhı.a Al -
10,30 da devam edilmif olan İngiliz • manya, ÇekOllovakya ve orta Avrupa
Fransız müzakerelerine, hariciye nazırı yı allkadar eden meseleler tedklk edil -
Lord Halifaksın tertib ettiii öjle ziya • miftir. 
fetile bir fasıla verildikten sonra, tekrar SaWılyettar mahfellerdeıı 81Z&D ha -
~lannuf ve akpm saat 17 de nihayet berlere göre İneillz bqvekill, Almanya 
~tir. (Devamı 11 tnd •1/lada) 
-

Sal;riha Gökçen, haziranda 
Balkanlarda yapacağı 

·uçuşlara hazırlanıyor 

__ , ______________ __ 
z·eızele sahasında 
inşaata sür'atle 
baş la nacak 

Dahiliye Vekili Mecliste 
mühim izahat verdi, 

Sabiha Goicçm c1a"Jct UÇUJtannda" .om l!pılacak işleri anlatb 
~~ bul~an ~ batı Gökçen b~ uçuşlarına birkaç gün daha Ankara 29 (Telefonla) - Meclisin bu-
barezı lltınt Saıbiha Gökçen dunden iU • devam ettikten sonra Ankaraya döne - lf1nki1 toplantıaında müzakeieJe bqla • 
...,, uçuşlanna l>B:,şlamıştır. Sabiha cekttr. (Devamı 3 tlnctl ıa1/lcada) nırken söz alan Bqvekil vekili ve Dahi. 

Binicilerimiz Niste nasıl=~ ~;hlrba~:-~ 
' (DftHlmı 11 tnd 147/fcada) 

birinci oldular 7 
~ 

Fırat tattı, bazı 
köyleri sular 

kapladı 
Ankara, 29 (Hususi) - Erzincandan 

ge1en malfunata göre karlann erimesi 
ve mütemadiyen yalan 1atmurların 
teairile J'ınt nehri tqnuşt.ır. 
Cimhı nahiyesinin Katagan ve Kara 

kiliH köylerile nehire yakın diğer köy
ler eraziat ıular altında kalmıştır. 

insan ve hayvan zayiatı yoktur. 

Türfe ·Yunan. mıı.nıam paktı ımmıanırken <Yaa11 I iMi .,.._..., 

..- Atina seyahatine aid diğer resimler 9 u •• cu sayfandlr. 

BUGCN BAŞLA DiK 

aU:: mtlıcıbakcılanncLı" bir itıtıbca: Yilzbqt EJl(lb ~ emaınclc 
lrıfl.a~ Avrupada yaptıkları Nı.te yapılıp Türk eldpinbı birinci ,.ı.. 
~tlert .... 1 __ • ı.~dıklan muvaffak! • mest ile neUcelenen cPolonya. mflaba. 

... "P ... U9Ua"l ı>larak bil~ 

POYRAZ Ali 
... 

Alr._.*'- Mr Tftrk ıöm oldaia, btltlln Avrapada .Sir Türk.ten daha kunet 1i kim vardır?• sualine, .tJd TUrk!• ı 
CeYÜOllll verlldiil ıttaleri ulataa ltu harikuliM ı:::.:e lae1ecuh tarUıi tefrikayı buıünden itlharea le ~ 



ı Sa_yfa 

Her gün 
Hatagdaki 
.5eçim 

- Yazan: Muhittin Blrıen -
U zun münakaşalardan ve müca • 

delelerden sonra nihayet Hatay 
intihabat devrine girdi. Bu devir hayli 
uzun sürecek, enternasyonal bir kom.is -
yonun nezareti altında Hataylılar ken -
dilerini, cemaat cemaat, intihab listele
rine kaydettireceklerdir. Ulus arkadaşı -
mızın bir makalesinde haklı olarak söy
lediği gibi, intihabatın bu devresi en mü
him devrelerini teşkil ediyor. Cemaatle -
rin adedi kuvvetleri bu esnada meyda
na çıkacak ve Fransanın, Türkiyeye ver
diği sözleri tutup tutrnıyacağı bu sırada 
anlaşılacak. Ulus arkadaşımız ümidlidi!'; 
yani, Hatayda bugün işlere hAkirn olan 
Fransız müstemleke memurları, dürüs -
tiden ayrılmıyacaklar, bu işte olsun eski 
usullerini ve itiyadlarını terkederek, 
Türkün hakkını Türke, Arabın hakkını 
Araba vermek bakımından hakkaniyet 
ve adalet vazifesini yapacaklardır. Bu
nunla beraber arkadaşımızın nikbinliği, 
ölçüsüz değildir; satırlar arasında görü
lüyor ki onun da henüz şüphe ve tered -
düd isinde mütalea ettiği noktalar var. 
Bu tam dürüstiye inanmak için, Ulus 
gene haklı olarak neticeyi ve fiili eser
leri görmek istiyor. 

Bize gelince, bu bahiste, biz daha ziya
de ihtiyatkar ve daha az nikbiniz. Ka -
naatimize göre, asır görmüş itiyadlar, ar
tık damardaki kana karışmış huy, kolay 
kolay bırakılmaz. Önümüzdeki bir kaç 
hafta içinde Hataydan hayli şikayet gel
diğini göreceğimize şimdiden inanmak -
ta tereddüd etmiyoruz. 

* Bizi böyle dü~ünmeğe ve böyle gör -
meğe sevkeden sebcbler bir veya iki de
ğildir. En yakın misali alalım: 

Suriye ve Lübnan gözümüzün önünde 
duruyor. Fransa müstemlekecileri, bu 
memleketleri, g(lya orada yaşıyan insan
lann hayır ve selametleri namına, huzur 
ve sükUn içinde idareye Milletler Cemi -
yeti tarafından memur bir mandanın 
milmessilleridir. Ellerine bir makas al -
mışlar, bu iki memleketi parça parça ke
sip onu oraya, bunu buraya eklemek iş.i
le meşguldürler. Suriyede bir hükumet 
var; Fransa bu hükOmetle bir muahede 
akdetmiş ve bu muahedeyi akd için de 
kimse kendisine bir cebir ve zor tevcih 
etmemiş. Bu muahedenin tasdiki için, 
Fransa parlamentosunun beş dakikalık 

vakti kfıfidlr. Halbuki muahede iki se -
nedir uyuyor; sonra, Şamda bir hükumet 
var; bu hükfunet El Cezire'ye bir vali 
gönderiyor; Fransanın öz çocukları olan 
katolikler onu dağa kaldırıyorlar, allesi
le beraber köy köy dolaştınyorlar; Suriye 
hükfuneti, valisine karşı bunu yapan a
damları muhakeme bile edemiyor. Daha 
sonra, bir hafta evvel, gene bir vali, halk 
tarafından taşla, sopa ile, yolundan geri 
çevriliyor da Suriye hükumeti bunu ya
panlan cezalandırmak için, bir hükumet 
gibi, serbestçe hareket edebilmek hak -
kından mahrum bulunuyor. Bu işlerin 
bu tarzda idare edilmesini kim istiyor? 
Paris mi? Berut mu? Burası bizi alakadar 
etmez; fakat, yanıbaşımızda, gözümüzün 
önünde cereyan eden bal budur. 

Hataya gelelim. Hatay bahsinde Tür -
kün hakkını teslim eden bir muahede 
vardı; bu muahede ahkamının yerine ge
tirilmesi için Türkiyenin sarf ettiği eme
ği, uğradığı müşkülatı ve aldığı red ce
vablarını hatırlamak, bize kimin karşı -
sında bulunduğumuzu göstermeğe kafi
dir. Fransa, cemaatin azlığına veya çok
luğuna bakmaksızın hep bildiğini oku -
makla meşgul bir imam rolünü oynadı. 

Son dakikada, Türkiyenin artık taham -
mülü kalmadığını görünce, Cencvrcde 
bizimle kağıd üzerinde bir anlaşma yap
tı ve bu kağıdı Beruta, Beruttan da İs
kenderuna havale etti. Bu k:iğıdda yazı
lı şeyleri, bilmem, bay mümessil okumak 
zahmetini ne derece ihtiyar etti; fakat, 
tatbikatını sarih olarak gördük: Hatay 
Suriyeden ayrıldı; TürkiyeyE' bağlanma
dı; Hataylıların hiç olmadı, Fransa orada 
daha rahat, daha geniş oturma yolunu 
tuttu. 
·Şimdiye kadar vakıalar bunlardır. Son 

safhasında, Fransa· Türkiycye, bu işle -

rin bundan sonra olsun bu ruh içinde ida
re edilmiyeceğine dair söz verdi; Pari -
sin bu sözü tutacağını farzedelim; acaba 
Berut tutacak mı? Berutun da tutacağını 
- biraz güç te olsa - gene farzedelim. ·Aca
ba Antakya ve İskenderun tutacak mı? 

Bütün tecrübelerden sonra, biz bu 

Resimli Makale: 1C iş ve eğlence.. X 

&"Jlerikanın en büyük otomobil fabrikalm-mdan birinin 
sahibi müşterek bir teşebbüste bulunmak üzere mühim bir 
grupla temasa girişmişti. Müzakere aylarca sürdükten son
ra neticelendi, mukavele yazıldı, imzalanacaktı. Fakat son 

Iruıan makine değildir, zenbereği kurulduktan sonra 
durup dinlenmeden fasılasız çalışamaz, biraz hava almıya, 
biraz. cğlenmiye, biraz. da dinlenmlye muhtaçtır. Konuş -
mak ise muhit değiştirmek, yeni yeni ufuklar görmek de
meklir, fakat hçr şeyin bir zamanı vardır ve o §ey. daima 
o z.runanda yapılmalıdır. İşinize erken geliniz, vaz.lfenizin 
başında yalnız vazüenizi düşününüz ve o güne isabet eden 
işi mutlaka o gün bitiriniz. Vaz.lfe başında yemek yemek, 
sigara, kahve içmek başka işe aid olan vakitten ihtilAs et
mek demektir. Ancak bunu yaptıktan sonradır ki dinlen -
mek, çğlenmek, konuşmak hakkınızdır, battl vazifenlzdir, 
oııları da yapınız. 

dakıkada fabrika sahibinin vazgeçmesile yanda kaldı. Ada
ma sebebini sordular. Şöyle anlattı: 

- Mukaveleyi imzalamak üzere grupun merkez.ine git -
~tim. Girdiğim odayı gürültü ve tütün dumanı içinde 
buldum. Düşündüm ki iş başında konuşulan ve sigara içilen 
bir yerden hayırlı bir iş çıkmaz, müşterek bir iş yapmaktan 
vazgeçtim. 

( 
Tren makinistliği 
Yapan Başvekil 

İngiliz başvekili Çemberlayn de Bul
garistan kralı Boris gibi iyi bir makinist
tir. Geçenlerde, tatillerini geçirdiği köy
de Sutherland dükünün trenine binmiş 
ve. treni 20 kilometre kadar biz.zat idare 
etmiştir. 

-------------------
Hırsızlık mütehassısı 

hapisten çıktı 

ARAS o 
·--------------r 

HERCüN BiR FIKRA l 
lmz:ı koleksiyoncusu 
Bir gün tanımadığı biri aktör Vasfi 

Rızayı görmiye gelmişti. Vasfi, yu -
hancı ziyaretçinin arzusunu sord1ı. 

Ziyaretçi: 
- Ben, dedi, meşhur insanların im

zalarını toplar, koleksiyon yaparım. 

Bir kağıda imzanızı atıp vermenizi 
rioo edecektim. 

Vasfi bir kliğıd aldı. lmzasmı attı, 
verdi. 

Ertesi gün tiyatronun gişe memu
ru Vasfiyi gördü: 

- Dün bir mektubunuzla gönder -
diğiniz arkadaşınıza bir loca açtım. 

V a.sfi sordu: 
- Nasıl mektub, nasıl arkadaş? 
Gişe memuru mektubu gösterdi. 
Vasfi bir gün evvel imza koleksi -

yoncusuna verdiği imzasını tanıdı. 

1 mzanın üstünde şu 8atırlar vardı: 
cArkadaşıma en iyi localardan bi -

Tini açınız ve bedelini hesabıma kay
dediniz!> 

• --k 
Fasılasız 178 saat 
Uyhu çehen adam 

NDA ) 
Şelıspirin yıldönümü 
Nasıl kutlulandt? 

Bütün İngilterede Şekspir'in 374 üncü 
doğum yılı tes'id edilmiş; bu vesile ile de 
her yerde konferanslar verilmi§, piyesle
ri oynamıştır. Suthwark'da da açık ha
vada bir kamyon üzerinde kurulan sah
nede Globe tiyatrosu artistleri tarafın

dan cl2 nci Gece> piyesi oynanmıştır. 

Kadınsız bir şehir ölmek 
üzere bulunuyor 

Sözün Kısası 
(-----

Bugün Konamaliı 

Başvekil dönüyor 
Atina 29 (Sureti mahsusada giden ar

kadaşımızdan) - Başvekil Celfil Bayar, 
General Metaksas ve Tevfik Rüşdü Arns 
bugün Sunyona giderek bir gezinti yap -
mışlar ve akşam Bayan Çaldarisin ça · 
yında hazır bulunmuşlardır. 
Başvekil gece kral tiyatrosunda tertib 

edilen gala müsameresinde bulunmuştur. 
Celal Bayar cumartesi günü kara yo -

lile saat 19 da buradan hareket edecek, 
Selanikte bir müddet tevakkuf ederek 
Büyük Önder Atatürkün doğduğu evi zi
yaret edecektir. 

Gazeteciler 
Türk gazetecileri bugün sigara fabri -

kasını, Maraton barajını gezmişler, ak -
ıam gala müsameresinden evvel, Elen 
basın birliği tarafından verilen ziyafette 
hazır bulunmuşlardır. Ziyafet son dere
ce samimi bir hava içerisinde dostane 
hasbıhaller arasında geçmiştir. 

Ercümend Ekrem TaltL 

Matbuat miistcşannın nutku 
Atina 29 - Matbuat müsteşarı Nikola

disin Türk gazetecileri şerefine verdiği 

öğle ziyafeti kardeşçe bir hava i~inde 

geçmiş ve buna bir çok Yunan gazeteci -
leri de iştirak eylemiştir. 

Nikoladis söylediği nutukta Türkiye ile 
Yunanistan arasında ve Balkan antantı 
çerçevesi içinde imzalanan yeni dostluk 
vesikasının akdinde bulunmak üzere 
Türk gazetecilerinin Yunanistana gel -
miş olmalarından dolayı gerek Başvekil 
Metaksasın gerek kenciisinin duydukları, 

derin sevinci izhar etmiştir. 

Erciimend Ekrem Talu'nun cevabı 
Nikoladisin bu nutkuna cevab veren 

Ercümend Ekrem Talu, Türk - Yunan 
dostluğunu tasvir etmiş, bunun hiç bir• 
müeyyideye muhtaç olmadığını, çiinkii 
iki milletin birbirine olan duygularının 
dostluk hududlarını aşarak samimi bir 
kardeşlik haline geldiğini söylemiştir. 

Ercümend Ekrem Türk gazetecilerıni 
hayran bırakan Başvekil Metnksasın bü -
yük eserini hürmetle anmış ve sözlerini 
§Öyle bitirmiştir: 

1 

c Yunanistanı 14 aylık bir fasıla ile zi· 
yaret eden ecnebiler Yunanistanın her ta 
rafında gördükleri kalkınma ve refah 
karşısında hayret içinde kalıyorlar ve 
onların gözleri kamaşıyor.> 

Arkadaşımızın Selanikde beyanatı 
Son gelen Atina gazeteleri Türk mat· 

buat heyetine aid tafsilat vermektedirler. 

20 senede, mütehassıs bir hırsız sıfati
le, 1,200,000 İngiliz liralık mücevher ça
lan ve işlediği cinayetler yüzünden sene
de 60 bin lira kazanan, hırsızlar kralı 

Makkrey üç senelik hapisten sonra, tek
rar hürriyetine kavuşmuştur. Şimdi 43 
yaşında bulunmaktadır. 

Belçikalının biri 178 saat dclıksiz bir 
uyku çektikten sonra uyanmıştır. Kendi
sini muayene eden doktorlar, adamı ga
yet sıhhatli bulmuşlar ve hiçbir yerinde 
tek bir arızası olmadığını hayretle gör
müşlerdir. 

Gazeteciler Selanikte son derece samimi 
bir surette karşılanmışlar ve istasyon 
büfesinde dostane hasbıhallerde bulun -
muşlardır. Trenin hareketinden evvel ar• 
kadaşımız Ercümend Ekrem Talu şu be· 
yanatta bulunmuştur: 

Kadınlardan mahrum bulunan bir şe- cBen ve Türk rneslekdaşlarım Başvc· 

............................................................................ 
suallere müsbet cevab vermekte tered -
düd etmek için çok haklıyız. 

müstemlekeciler de dürüstlük ve dostluk 
bahsinde bizi tekzib edecek olurlarsa Ha
tay davası denilen bu mesele de sükunet 
ve huzur içinde halledilen meseleler sı -
rasına karışır. Bu satırları imza eden 
Türk gazetecisinin, en büyük temennisi, 
Hatay işlerinin bu yeni safhasında Fran

hir ölmek üzeredir. ~u §ehir hükfunete kilimizin dost ve müttefik memleketi ve 
elli milyon İngiliz lirasına malolan Avus- muhterem Metaksa~ı ziyareti vcsilcsUe 
tralyanın merkezi Kaberandır. Yüz bın güzel memleketinizi ziyarete fırsat bul .. 
kişiyi istiab edecek derecede mükemmel duğumuzdan dolayı bahtiyan2. Burada 
binaları bulunan bu §ehrin ahalisi an- tıpkı kendi memleketimizde bulunduğu .. 
cak 6 bine baliğ olabilmiştir. Bunların da muzu hissediyoruz. 
ekserisi hükumet memurlarıdır. Kabe- Her iki millet tarih huzurunda mü " 

* Her ne olursa olsun, Hatay Türkleri 
ve onların arkalarında Türkiye, müca -
deleye girişmişlerdir. Bu mücadeleden 
elbet mu?.affer çıkacaklardır. Türk bu 

' nevi mücadelelerin hiç birinden mağllıb 
olarak çıkmamıştır; bu defa da öyle ola-

caktır. Hataylıların gözlerini dört açma
ları, haklarını müdafaa hususunda elele 
verip vazüelerini tam yapmaları lazım -
dır. 

Eğer, bu esnada, bir mucize kabilinden, 

ran inşa edildiğindenberi yirmi beş sene 
geçtiği halde ahalisinin neden artmadı
ğını belediye reisi keşfetmiştir: 

sız dostlarımızın kendisini fiiliyat ile Burada kadınlar pek azdır. Ancak ah:ı
tekzib ettiklerini görebilmektir. Eğer bu- !isinin yüzde beşi kadarı kadın bulunu
nu görebilirse, o zaman intihabatın so - yor. Bunun için hayat pek yeknesaktır. 
nunda, bütün bu sitemli yazılarını unut- Hariçten gelip tavattun edenler bulun
turacak bir makale ile aldandığını itiraf 1 muyor. İşte bu hali gören belediye reisi 
etmeği ve .Fra~sa dostlu~.u için bir kaside 1 Kaberana ~elip ta~attun edecek kızlara 
yazmayı şımdıden taahhud eder. meccanen ikametgfilı vereceğini ve ken-

Muhittin Birgen dilerini himaye edeceğini ilan etmiştir. 

İSTER iNAN, İSTER İN ANMA! 
mevkiin sapaJığından ümid edilmiyecek kadar güzel, yep

Harbiye .,cmUnde bir ev veya apartıman arıyordum. yeni evlerle bezenmiş buldum. Ucuzluğunun sebebini me

Caddedekileri keseme göre çok pahalı gördüm, biraz iç ta- rak ediyordum: 
raftakilerin yarı yanya ucuz olduğunu söylediler. - Bu sokaklunn bazıları 50 yıl evvelinden kalmış Arna-

Harbiyedrn Osmanbeye giderken sol tarafta üç beş tane vud kaldırımları ile döşelidir, bazılarında ise sadece toprak 
vardır, fakat kaldırımlı olsun veya olmasın o derece çukur

sokak vardır. Bu sokaklar Hamamdan Kurtuluşa giden larla doludur ki hemen hiç birine otomobil giremez. Gece 
tramvay caddesınin solundan ayrılan sokaklarla yekdiğerini bir hastanız olsa çağıramazsınız, dediler. 

Bir arkadaşımız anlattı: 

amuden katederler. Ben bu semti hiç bilmiyordum. Ev ara- Bu sokakların Harbiye veya Kurtuluş tramvay caddele-
mak vesilesile ilk defa gördüm ve şurasında burasında · rıne uzaklığı vasati 50 metredir. 
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:savi büyüklük ve şöhrete maliktirler. 
Burada Selanikte iki katlı heyecan dur· 
maktayız. Çünkü Ulu Önderimizin doğ· 
duğu ve müttefikimiz Yunanistanın ikiJt
ci şehrinde bulunu\·oruz. 

Misafirperverliğinize karşı teşekkür "' 
ler eder ve sizin vasıtanızla necib Yu " 
nan milletini sel~mlanz.> 

Gazeteler ne diyorlar? 
Atına 29 - Atına ajansı blldirlyor: 

Bu sabahki gazeteler, B. Bayar ve Metale"' 
sas arasında teati edilen nutuklıırdcuı çılttıd 
sulh flkirlerlnl tebariiz ettirmektedirler. 

Elefteron Vlma diyor ki: 
Bu nutukların tarihi ehemmiyeti vard1[; 

Bu sebebden bunlıırın tahllll üzerinde b a 
kere daha durmak lcab eder. Ayni zaınnnd" 
Elen - Türk işbirliğinin genişlemiş oldıığtı ı.r 
nu da bir kere dah::ı. kaydeylemek lfi ıın 1 ' 

Prola diyor kl: tt' 
Yunanistan, Türkiye ve Balkan Ant !'' 

nın kat'l sulh nzlmlerl, son Elen - Türk P9 

tı ile bir kere daha teyid ~unmuştur. 
111

.
Etnos gazetesi, Ulus gazetesinin ik.1 metıfı 

Ieket arasında artık hudud kalmamış 
cümlesini tahlll ederek diyor ki: , 

Bu veciz elimle 1kl memleket efkArı ~ , 
mumiyesinln hissiyatına tam olarak tercı 
mo.n olmaktadır. 

Vradlnl diyor ki: 
1 
~ 

Ulusun bu sözleri Elen efkl\rı uınurnS ~ 
ve Elen mııtbuatının hisslyatına da talil 
Jarak tercüman olmaktadır. 



t 
. 

T ve perakende satış iatlar d 
klar daha ziyade azaltılac 

bütün Dahiliye Vekaleti önümüzdeki günlerde 
vilayetlere esaslı ve geniş talimat verecek 

Bu Sabahki b 
Gazetelerde 

GdrdUgümUz Fikirler 
Kurun - Asım Us Atlna tezahüratı baş -

lıklı yazısında B:ışveklllmlzc Atlnadn yapı
lan tezahüratı kaydederek llt muahede ım
znlnndığı zaman eski Bafbakan general İs-

• met İnönüne Vcnlzelosun bu dostluğun ge
llp geçici bir dostluk olmadığına dair söyle
diği sözleri yazmakta ve: 

- Türk-Yunan dostluğu bugün artık ci
han tarihinde en güzel yakınlık ve komşu
luk mlsnlerlnden birini teşkil etmek gibi bir 
kıymet ve mahiyet almaltla iftihar edecek 

1 bir hale gelmiştir .• ,::ektedir. 

Cumhuri~ et - Yunus Nadi general Mc
tnksas idaresinde Yunanistan serlevhalı mo.
knleslndc ezcümle diyor ki: 

e Londra müzakereleri 
Yomn: Selim Ragıp Emet 

E 

- General Mctnksas komşu devlet Yunn
nlstana aklını ve aklı selmlnl muhafaza et-

Ankara 29 (Hususi) - Dahiliye Vekaleti yaşayış ucuzlu-1 belediyelerimizin tedbirler almaları tasavvurlar arasmda 

1 

tiren bir meliküssıyane oldu, işe kıymet ''er-
ğunun temini yolunda yeni tedbirler almak kararındadır. bulunmaktadır. dl, ~~clyi elinden tuttu, memlekette haklı ve 
Esaslı gıda maddelerimizden ekmek, et ve sebzelerin toptan Bayar hükfunetinin programında yer alınış hayat ucuzlu- bfiyuk bir prestış kazandL Milletler arası t\-

V apılan davet üzerine İngilte

reye giden Fransız b=ışvekill 

ve hariciye nazırı İngiliz meslekdaşlarile 
umumi vaziyeti gözden ge~diler. Ber
lin - Roma mihverinin bir icabı olarak 
hasıl olan değişiklikleri ve bu memleket
leri alakadar eden meseleleri gözden ge
çirdiler. Ajans haberlerinin kısaca, bu 
müzakereler münascbetile tarafeyn ara
sında.tam bir görüş birliği bulunduğunu 
haber vermeleri, Londra görüşmelennin 
ahenkli bir hava içinde cereyan ettiğini 
gösteriyor. Fakat cuma günü de devam 
edeceği bildirilen görüşmelerin kat'i su
rette nihayet bulınasından evvel ortaya 

ve 'Oerakena'e r.,atışları arasındaki farkların azaltılması, p. a - ğunun temini için alınacak bu tedbirler halkımız için büyük 1 lemi iç~ de kadır ve itibarı hergün daha zl-
. . . h . b 1 k yade yukselen mümtaz blr şahsiyet oldu. zar yerlerinin çoğaltılması, seyyar satıcıları ve diğer satıcı- bır ehemm.ıyetı aız u unaca tır. 

ları milraknbe işlerinin bir düzene konulması, mesken, gi- Dahiliye Vekaleti bu işler hakkında önümüzdeki günlerde -Tnn - Ahmed Emin Yalman b:ıromctrcde atılan bu haberler gösteriyor ki, İngiliz -
yecck gibi ha~ nt ucuzluğunda müessir olan maddeler için bütün vilayetlere geniş ve esaslı talimat verecektir. iyilik istidadı serlevhal makalesinde son Fransız hukfunetlerinin henüz görüşme

Ingiliz-Fransız ynkınlaşmasındnn bahsede - leri son bulmuş değildir. Bu sebeble, Lon
rek diyor ki: dra ile Paris arasında mutlıık bir gorüş Ja ·1 a ya releri inin yen· 

r~ezini bombardıman e ti er 
1000 kişi öldü, 

resitıi talırib 
Çinliler Japonların 20 tayya
ettilılerini iddia ediyorlar 

Londra 29 (Hususi) - Adedi eJliden ·ı Çin tayyaırelerti, kendilıirine terettüb 
fazla tahmin edilen Japon tayyaresi bu - eden vazifeyi muvaffakiyetle başararak, 
gün Çinin yeni merkezi olan Hankau'yu Japonların 12 bombardıman ve 8 avcı 

şiddetle bombardıman etmişlerdir. Çin tayyaresini tahrib etmişlerdir. Çinlilerin 
membalarına göre, Japon imparatoru - zayiatı üç tayyare olmuştur. 

nun yıldönümü münasebetile yapılacağı Japon tayyarelerinin ilk hücumuna 

Ha tayda 
Fesadcılar 
Faaliyete geçti 
Adana 29 (Hususi) - Hataydn seçim 

faaliyeti devam etmektedir. Bu arada fe
sadcılar da boş durmamakta, Suriye ve 
Lübnandan para ile kandırdıkları blzı 

adamları getirterek nüfusa kaydettir -
meğe uğraşmaktadırlar. Fcsadcıların bu 
menfi propagandaları üzerine kontrol ko
misyonunun nazarı dikkati celbedilmiş -
tir. 

- Barometrenin gidiş istidadı herhalde 1 · 
fylye doğrudur. Biz kendi hesabımıza barış mu~~nkatı. bul~duğu~un vaktınden .ev-
lstlknmetlndekl her istidadı sevinçle karşı- vel ılan edilmesı de, bır parça mevsım
lnnz. Başkalıınrun ihtn:'lrı sayesinde gün ge-r sizdir. Maamafih Berlin - Roma mihve
çirmeğe uğraşan mlllet.ıer lmyıf ve kararsız rine karşı ayn, ayn durumlardan müş· 
mlllet.lerdir. Türk milleti, menfnatlnl dünya- terek surette alakadar bulunan bu iki 
nın ahenk ve istikrarında anyan. her türlil b- -k d l t" k . te - .. d" k 
maceralardan uznk duran sağlam bünyeli ve uyu eve ın ynpma ıs r gorun u • 
açık görüşlü bir mlllettlr. leri şey, her şeyden evvel Roma ile Ber-
- ·- -· ~ · ·--·-·- lin tesanüdünün dün ve bugünkü faali-

Sabiha Gökçen, yetini mümkün oldlfğu kadar teskin eı-
mektir. Daha doğrusu, eğer bir çare bu-

yapa cag" 1 uçuşlara lunabilirse, bu mihveri işlemez bir hale 
getirmektir. 

h. J Malum olduğu üzere İtalya ile Alman-a zır anıyor yanın ötedenberi müdafaa ettikleri es.as, 
( Ba~tarafı 1 inci ıayf ada) İngiltere ve Fransa ile aralarında mev-

tahmin edilen bu bombardımana karşı ev-
velce tedbir almış olan Çin makamları, 
Japon tayyarelerini takib etmek üzere 
derhal 50 avcı tayyaresi çıkarmışlardır. 

Delege Garonun yakında Ankarayı zi -
yaret edeceği söyleniyor. maruz kalan Hankaunun civar mahallele

rinde, 1000 kişinin öldüğü bildirllmkete - ,. 

dir. Yaralıların sayısı da pek fazladır. Bulgar Nazi 

Dünkü uçuşlardan dönen Sabiha cud muallak işleri hal ve tesviye etmek 
Gökçen kendisile görüşen bir muhar - ve dört devlet arasında bir misak yapa
ririmizin suallerine şu cevabları ver - r!lk bütün dünya işlerinde bu misak esa
miştir: sına göre hareket etmeyi temin eylemek-

«- İstanbuldaki uçuşlarınız ne ka- tir. Harbden evvelki kuvvet muvazenesi 

omada 
g ç 

itlerin önijnde yapı la cak 
resminin provası yapı dı 

Hitler ve Mussolini birer makale yazarak Roma - Berlin 
mihveri araslndaki bağlılığı tebarüz ettirdiler 

Roma 29 (A.A.) - Mussolini bugün Za 1 Hitler diyor ki: Nasyonal sosyalist ve 
fer caddesinde, B. Hi~er.in şerefine ya - faşistlik.le mümasil b~r ~nerj~ kazanan ve 
pılacak geçid resmine ıştırak edecek as - derin bır dostlukla bırbırlerıne b'ağlı bu
keri kıt'aları teftiş etmiş ve geçid prova- lunan Alman ve İtalyan makamları Av -
smda hazır bulunmuştur. rupa kültürünü ve sulhu himaye husu -

Dört saat süren bu prova, 30 bin as - sunda müşterek azimlerini gösteriyorlar. 
ker, 2500 at, 600 otomobil, 320 tırtıllı trak- Mussolini de ş6yle yazıyor: Roma -
tör, 400 zırhlı otomobil, 400 top ve 200 Berlin mihveri, siyasi zaruretlerin geçi -
havan topu iştirak etmiştir. ci kıymetlerine bağlı bir diplomatik an-

Mussolinl bugün bu münasebetle ilk !aşmadan büsbütün başka bir şeydir. Bu 
defa olarak iı"'lparatorluk birinci mare - mihver, son asrın ve bilhassa umumi 
§ali üniformasını giymiştir. harb sonu devresinin gösterdiği inkişafın 

Roma 29 (A.A.) _ Nasyonal sosyalist her iki millet ruhunda kök salan der:n 
teşkilatının ftnlya şubesi, Hitlerin Ro - duygunun bir ifadesidir. Bu mihver, her 
nıayı ziyareti münasebetile hususi bir nüs iki milletin garba veya şarka karşı ken
ha neşretmiştir. Bu nüshada Hitler ve di medeniyetlerini müdafaa ve takviye 
Mussolininin de birer makalesi vardır. etmek azmine istinad eylemektedir~ 

Atina - Selanik - İstanbul 
hava hattı 

Yumurta büyüklünde 
dolu düştü 

Atina 29 (Hususi) - Yunanistan Ankara 29 (Husust) - Bugün Kay-
hava nakliyatı kumpanyası hava hat -1 seri merkez kazasına bağlı Himmetde
larını temdide karar vermiştir. İlk ola- de nahiyesine, on dakika devam eden 
rak Atina - Setanik hattı İstanbula ka- yumurta büyüklüğünde dolu yağın~ -
dar uzatılacaktır. Bu seferlere bu yaz tır. Resmi ve hususi binaların cam ve 

başlanacaktır. kiremid1cri kırılmıştır. 
Milletler Cemiyeti umumi 
katibi istifa mı ediyor ? 
Londra 29 (A.A.) - Niyüs Kroriikl ga-

zet<'si, Milletler Cemiyeti umumi katibi 
Avcnol'un yakında istifa edeceğini bil -
dirmektedir. 

Mumaileyh Fransa hükumeti tarafın
dan yüksek bir diplomatik memuriyete 
tayın edilecektir. 

Londradaki resmi Fransız mahfelleri bu 
hUsusta ademi malCımat beyan etmekte
dirler. 

Aınerikada yeni bir fırka 
Madison c Viskosen. 29 (A.A.) - A

Yandan Rober Lafolet'in kardeşi vali F'i
lip Lafolet, kendisinin 1940 dn yapılacak 
intihabata iştirak edebilınesi maksndile 
Yeni bir fırka teşkil etmiştir. 

Yeni fırka cAmerika milli terakkiper
\'er fırkası. adını alacaktır. 

'Sigorta şirl<etlerinin teftiş 
ve mürakabesi 

Ankar.a 29 (Hususi) - Adliye En
cümeni sigorta şirketlerinin teftiş ye 
mürakabesi hakkındaki kanunun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine ve hu 
kanuna bazı hükümler ilavesine dair 

olan layihayı müzakereye baş1nmış -
tır. · 

Henderson'un Çekoslovak
yadaki temasları 

Prag 29 (A.A.} - İngiliz parlftmcnto

su erkanından Henderson, Çekoslovıtkya 

reisicumhuru ile hariciye nazırı taraf m

dan kabul edildikten sonra Karlsbada 

gitmiş ve orada Alman partisi reisi lien

layn ile görüşmüştür 

• • 
partısı kapatıldı 

Sofya 29 (Hususi) - Gayri kanuni 
faaliyette bulunduğu anlaşılan Bulgar 
Nazi partisi, hükıimet tarafından dağı -
tılmıştır. 

Parti şefleri hakkında tahkikata baş -
landığı ve bunlardan bazılarının tevkif 
edilecekleri anlaşılmaktadır. 

Çekirge civarında 
bir çöküntü olqu 
Bursa 29 (Telefonla) - Çekirgenin üç 

kilometre kadar batısında Çatalderesi ci
varında Süleymana aid tarlada son yağ
murlardan sonra bir çöküntü olmuş, ara
zinin meyli istikametine bir mikdar kay
mıştır. Kayıntının durduğu yerde 30 san
tim kadar bir kayıntı husule gelmiştir. 

Çöküntünün derinliği bir metreye yakın
dır. Uzunluğu 60 metre kadar vardır. 
Tarlanın muhtelif yerlerinde ç:ıtlak -

lar da husule gelmiştir. 

dar devam edecek? ve düveli muazzama sisteminin ihyası de-
«- Uçuşlarımın biteceği günü he - mek olan bu formülü İngiltere ile Fran

nüz kararlaştırmadım. Bir hafla ka - sa şimdiye kadar şiddetle reddettiler. 
dar devam edeceğini zannediyorum. U Bunun başlıca sebebi, bu devletlerin, cm
çuşlanmı müteakıb Ankaraya dönece - niyet bahsinde kolektif esası kabul et -
ğim. • miş olmaları ve siyaseUerini Cemiyeti 

c- Türkkuşu ile dost Balkan dev- Akvnm çerçevesi içinde yürütmek taah
Jetlcrinin hükumet merkezlerine yapa- hüdünü yapmış bulunmalarıdır. Bu vazi
cağınız seyahat ne zaman başlıyacak- yet karşısında suya düşmüş görünen bu 
tır?» fikir muhtelif hadiseler karşısında 

c- Haziran başında bir tayyare i1e İtalya ile Almanyanın hep dörtlü hare
yalmz olarak Bükreş, Sofya ve Atina ket hedefini gütmeleri yüzünden, hük
şehirlerine gideceğim. Bugünden itiba- men değilse bile, fiilen tahakkuk 
ren başlamış olan uçuşlarım bu seyaha- etmek istidadını gösteriyordu. Bcrlin 
te hazırlık mahiyetindedir.. ile Romanın bu manevralarında ne de-

Ben Balkanlardan döndükten sonra rece muvaffak olabildiklerini ve olabile-
Türkkuşu filosunun Balkan seyahati ceklerini son Londra müzakereleıi bize 
baş1ıyacaktır.• gösterecektir. 

«- Bu seneki seyahat programınız- İngiliz - Fransız nazırlarının henüz te-
da nereleri vardır. ferrüatı meçhul kalan görüşmelerine ge-

c- Balkan türnesine çıkmadan ev - lince; dün olduğu gibi bugün de, İngilte
vel Mayıs ayı içinde Anadolu şehirle - renin, şartsız ve peşin bir ittifak yapabi
rinden gitmediklerime gideceğim. Bu lec~ği ürnid olunamaz. İngiltere, bu hu
scyahanenn ibaşında Karadeniz turne-m sustaki hattı hareketini defatla tasrih et
gelmektedir. miş ve Belçika ile Fransanın hududlan 

Anadoludaki uçuşlanın bittikten sebebsiz yere tecavüze uğradığı takdir-
Barse londa birçok sonra Ankaraya dönecek ve oradan da dedir ki bu devletlere otomatik surette 

Balkanlara gideceğim.> yardım edeceğini iliın etmiştir. Bunun 
Sübaylar c- Türkkuşunun bu seneye mah - haricinde her hadiseyi müstakillen ted
Kurşuna dizilmişler sus olan propaganda uçuşlan için ha - kik ve hattı hareketini bu tedkikin ve 

zırlıklar başlamıştır Yakmda uruşlar hadiselerin icablarına göre uyduracağını Bilbao 29 (A.A.) - Barselonadan ge - · ~ 
.. . . başlıyacaktır. Türkkuşu füosunun Bal.- ilan etmiştir. Şu hale göre, Londrada 

len haberlere gore albay Garcıa ve dığer k 1 •tın d el l k da mevzuu bahsoldug~u bildirilen askeri itti-. .. fi t bb"" .. .. an ara gı e en evv meme et -
bır çok subny rara eşe us curmun - h"]" d kl ı t ··b fak müzakereleri, olsa 0 1--, böyle bir . . . . . ı ın e yapaca an uçuş ar ecru e ma ~ 
den dolayı kurşuna dızılmışlerdır. Alı - h" ı· d 1 ktır sebebsiz tecavüz halinde iki taraf erkanı-

ki . 1 kt "d ıye ın e o aca .> 
kantevde de 7 şı casusu an ı am o - S b"h a·~. b - .ın ·1 harbiyelerinin te iki mesai plfınlarını 
1 a ı a ol\çen ugun ı.ayyare ,1 e 
unmuştur. E k" h' ·d· ı kt" berveçhipeşin tesbit ve gözden geçirmeye 

Alman diplomatları 
üniforma giyecekler 

Berlin 29 (A.A) - Resmen bildirildi
ğine göre, Alman diplomatları bundan 
böyle, teshil edilmiş olan üniforma gi -
yeceklerdir. Bu üniforma ilk defa olarak 
Hitlerin İtalyayı ziyareti münasebetile 
kullanılacaktır. 

Derince 
• 

yenı 

fabrikasının 
direktörü • 

Ankara 29 (Hususi) - Nafia V"ka
leti neşriyat müdürü Ferid Erten De -
rince fabrikası direktörlüğüne tayın e
dilmiştir. 

K~zlnç vergisi 
Ankara 29 ( Hususi ) Dn -

hiliyc Encümeni küçük san'atlar 
kanunu lfiyihasının müzakeresine de -
vam elmiş, İktısnd Encümeni de lm -
zanç vergisi kanununun değiştirilme -
sine dair projeyi tedkike başlamıştır. 

~ ışe ıre gı ıp ge ece ır. 

Şehrimiu:le yapılan ilk tayyare matuf ihtiyati bir tedbir olabilir. lngll-
Beşiktaşda Nuri Demirağ tayyare a- terenin isteği, İtalya ile olduğu kadar Al

tölyesinde inşa edilmekte olan A.L 2 manya ile de Fransanın arasını bulmak 
Sa1ahadin modeli tayyarenin inşası ta- ve bunu yaparken umumi ahengi boz
mamlanmıştır. Tayyarenin uçuş tecrü- mıyacak yollardan hareket etmektir. 
heleri bugün yapılacaktır. Pilot mü - Yoksa Berlinle Romaya karşı behemehal 
hendis Salahşddin 1arafından yapılan harbetmek istemiş olsaydı, Londra, bu 
bu tayyarenin malzemesi ve işcisi yer- isteğini çoktan tahakkuk ettirebilir ve 
Jidir. Yolnız motör aksamı haricden gr:- .muharebe, bugün bir emri vaki nnline 
tirilmiştir. Tayyare, Türkkuşuna sa - gelmiş bulunurdu. Demek ki vaziyet, 
tılmıştır. A.L. 2, 150 beygir kuvve - işae olunan şekilde değildir ve bütün me
tinde sekiz silindirli ve dört saat on beş sele, bu devletler arasında esaslı surette 
dakika havada kalabilecek kabiliyette- kurulması istenen ahenge varmak için 
dir. Bu tayyarenin ikincisi bir hafta tnkib edilecek yollardır. Londra böyle 
sonra tamamlanacak ve Türkkuşuna bir şeyin peşindedir ve herkesin merakla 
verilecektir. Türkkuşu bu tayyareleri beklediği de bu husustaki tafsilattır. Yok
mek•eb tayyaresi olarak kullanacak - sa Londra ile Paris ayni fikirde olsalar
tır. İki kişi taşıyan tayyare akrobasıye dı, Fransız nazırlarının Londraya gi.tme-
mü~aiddir. lerine lüzum kalmazdı. 

Anjel hastanede öldü 
DLin aksam Şişlide Çimen sokağında Robl 

isminde bir adam tarafından yaralanarak 
ha<;taneye kaldırılan Anjel isimli kadın hns
tanrde blmüştür. Buna ald yazı dördüncü 
saytamızdndır. 

. Selim Ragıp Emeç 

Kont Ciano döndü 
Tiran 29 (A.A.) - Kont Ciano, Draç • 

dan Giovani Della Dandenere kruvazörü 
ile İtalyaya hareket etmiştir. 



Ağaç seferberliği yapılacak Dün altı eroin 
satıcısı birden 

yakalandı 

ecıısı 

aidatını ırşeh · r 
f eliketzedelerine verdi 

Her hemşeri her yıl şubatın son haftasile martın ilk 
haftası zarfında bir ağaç dikıniye ve bu ağaca bir yıl 

müddetle bakmıya mecbur tutulacak 

Gazi köprüsü 1939 ağustosunda tamamlanacak, 
kanalizasyon işi de seneye bitiriliyor 

Bu seneden itibaren şehir ve mülha -
katında, orman kanununun 85 inci mad -
desi hükmünce, bir ağaç seferberliğine 

başlanacaktır. Bunun için, bu seneden 
itıbaren, her sene, şubatın son haftasile 
martm ilk haftası arasında, on beş gün 
müddetle, her hemşeri birer ağ;ıç dik -
meğe mecbur tutulacaktır. Herkes, dik -
tiği ağaca bir sene müddetle bakacak, onu 
yetiştirecektir. Her mıntakada en iyi a -
ğaç yetiştirip büyütenlere, tensib edile -
cek mikdarda mükafat verilecektir. 

Şehirde ve mülhakatta teşcir 'llınta -
kaları tayin edilip ayrılacak, her mınta -
kanın mükellefiyet şekli tesbit edilerek 
bir de talimatname hazırlanacaktır. • 
Mıntakaların tayininde, bu ağaçlıklar

dan, hava taarruzlarında gizleme terti -
batı olarak istifade edilmesi ve badem 
ve ceviz gibi ağaçlardan köylerin vari -
dat temin etmeleri gibi bazı noktalar göz 
önünde bulundurulacaktır. Mesela Üs -
küdarda Toygartepenin ağaç mıntakası 

olarak tayin ve tesbiti muvafık görül -
mektedir. 

Önümüzdeki martta vilayetin ağaç se
ferberliğine kifayet edecek mikdarda fi
dan hazırlanması için şimdiden tedbir -
ler alınacak; muhtelif köylerdeki fidan -
lıklarda buna göre fazla mikdarda fidan 
yetiştirilecektir. 

Şimdiden, bu yıllık teşcir için dört yüz 
binden fazla fidan yetiştirilmesi lazım 

geldiği tahmin olunmaktadır. 
Vilayet için umumi bir ağaç bayramı 

sayılabilecek olan bu seferberliğin devam 
ettiği on be~ gi4ı zarfında, şehrin ve mül
hakatın muhtelif yerlerinde büyük me -
rasim yapılması için tertibat alınacaktır. 
Mmtakaların her türlü ihtiyaçları ve 

zaruretler nazarı itibara alınarak icab et
tiği mikdarda mazı, top çınar, çınar, ce
viz, badem ve saire fidanı yetiştirilecek; 
ayrıca, uzun asfalt yollarla büyük cadde
lerin iki taraflarına ağaçlar dikilmesine 
de çalışılacaktır. 

Dün eroin ticareti yapan bir şebe
ke yakalanmıştır. 

Tophanede şüpheli bir vaziyette do
laşmakta olan Nihad yakalanarak üze
ri aranmış, bir paket eroin bulunmuş -
tur. Nihad bunu Seyfi isminde biri -
sinden aldığını söylemiş, biraz sonra 
Seyfi yakalanmış onun cebinde de 3 
paket eroin olduğu görülmüştür. O da 
bunları Panılando isminde birisinden 
aldığını söylemiş, Panilando da yaka -
lanmış onun üzerinde de bir mikdar e
roin zuhur etmiştir. 

Yapılan isticvab neticesinde o da 
bunları sabıkalı eroincilerden Feyzi ve 
Cemalden aldığını söylemiştir. 

Şehir meclisi dün tekrar toplanmıştır. , lif, muvafık görülmüştü. Dün heyeti u 
Meclise on dört imzalı bir takrir sevke - murniyede de kabul olunmuştur. , 
dilmişti. Takrirde azanın birer günlük Köprü, 1939 senesi ağustos !lyı içinde 
yevmiyesinin Kırşehir felaketzedelerine bitecektir. Köprüye inen yolların inşa -
verilmesi isteniyordu. Takriri şehir mec- sına da derhal geçilecektir. 
lisi azalan ittifakla kabul etmiştir. Bu Şehir planı meselesi 
suretle yapılan yardım 680 liradan iba - İstanbul ve Beyoğlunun imarına aicf 
rettir. Bundan sonra 1938 yılı masraf nazım planla bu planın tatbikatını gös • 
büdcesl olduğu gibi kabul olunmuştur. teren raporun tedkiki, hususi komisyon 

Hamdi Rasimin ışık ve su işlerinin halli tarafından bitirilmıştir. Encümeni mah
için esaslı tedbirler alınması yolundaki susun bu husustaki raporu, dün şehir 
temennisine vali Muhiddin Üstündağ ce- meclisi umumi heyetinde okunmuştur. 
vab vermiş, yol inşaatının şehir planı Encümeni mahsus, planı teknik bakım -
meselesi olduğunu, plan tasdik edildik - dan tedkik etmediğini, ancak şehrin mü
ten sonra derhal faaliyete geçileceğini, messili olmak sıfatile halkı alakadar e
kanalizasyon inşaatının ise yakında ta _ decek kısımlarını etüd ettiğini ilave et -
mamlarunış bulunacağını ve tenvirat iş- miş ve Prostun planını çizerken, İstan • 
lerine de bol mikdarda para harcanabile- bulun mali ve türistik vaziyetini daima 
ceğini söylemiştir. gözönünde bulundurduğunu bildirmiştir. 

Köy yatı okulları 'talimatnamesinde 
yapılacak tadilat hakkındaki teklif o -
kunmuş, bu sırada söz alan vali Muhid -
din Üstündağ: 

Bu sırada vali söz almış ve: 

.............. -----------

Nihayet, bu iki ortak da yakalan -
mış, Üzerlerinde 6 paket eroin bulun -
muştur. Bunlar da bu beyaz zehri meş
hur ve zabıtaca tanınmış eroin satıcı -
larmdan Hafız Ragıbdan aldıklarını 

söylemişlerdir. 

Hafız Ragıb da yakalanmış, hepsi 

~- İstanbulun yıllnrdanberi en büyük 
ihtiyaçlarından birini teşkil eden plan' 
işi lüzumlu bir şeydi. Heyeti umumiyeni
zin bu işte riyaset makamına gösterdiği. 

c- Köylerde yatılı okullar açılması iyi teşci ve teşvik teşekküre şayandır. Bu e-Tahrir Jıomisgonları 
Mayıs sonuna kadar 
işlerini bitirecekler 

Bütün memlekette ve vilayetimiz 
dahilinde geçen yıldanberi devam et -
mekte olan arazi tahrir işi neticelen -
mek üzeredir. Memleketin bir çok yeı-
lerinin tahriri bitirilmiştir. Maliye Ve 
kfüeti bütün memlekette tahririn Ma
yıs ayı nihayetinden evvel behemehal 
bitirilmesini bildirdiği için her tarafta 
faaliyete yeni bir hız verilmiş ve tah
rir komisyonları yeni postalarla tak -
viye edilmiştir. Yalnız bazı yerlerde 
mahalle ve köy muhtarlarının tahrir 
arazi komisyonlarına istenilen yardı -
mı göstermedikleri görülmüş, bu yüz -
den işler aksadığı için alakadarlara ye
ni emirler verilmiştir, , 

Yeni emirde tahrir arazi komisyon
ları tarafından sorulacak olan suallere 
verilecek cevabı ve maliimatı muhtarla
rın muhakkak komisyonlara bildirrneğe 
ınecbur oldukları, buna riayet P.tmiyen 
muhtarların para cezası ile tecziye olun
malan bildirilmiştir. 

Maliye Vekaletinin tahririn Mayıs 

sonundan evvel bitirilmesi hakkındaki 
iş'arından arazi vergisinin önümüzde
ki mali sene başından itibaren yeni 
tahrir kıymetleri esas tutularak ta -
hakkuk ve tahsil edileceği anlaşılrnak
tadIT. İstanbulda tahrir işlerinde müş
külat şehir haricinden ziyade şehir da
hilinde görülmektedir. 

İşlenen ve zeriyata tahsis edilmiş o
lan araziye 'kıymet takdiri kolay, bu -
na mukabil şehir dahilindeki arazi ve 
arsalara kıymet tayini çok zor olmakta
dır. 

Bu arazi ve arsalar şehrin muhtelif 
semtlerine, bu semtlerin şehir inkişa
fmda aldıkları mevkie ve müstakbel i
mar planının bu semtlere vereceği e -

Emniyet Sandığı 
Bir de Şefkat 
Sandığı kuruyor 

birden Asliye beşinci ceza mahkeme -
sine verilmişlerdir. 

neticeler vermiştir. Gelecek sene bunla- ser tamamile ilmi, fenni bir mesai mah -
rın sayısını 15 e çıkaracağız> demiştir. sulüdür. Planı tatbik sahasına konu1muş 

Bundan sonra şehirde belediyenin şim- görmekle cümlemiz bahtiyarız> demi~ -
dilik 30-40 otobüs işletmesi için 500 bin 

1 
tir. 

•• 

İstanbul Emniyet Sandığı halkın ih -
tiyacını karşılamak üzere bir şefkat san
dığı kurmağa karar vermiş ve projele -
rini İktısad Vekaletine göndermiştir. 

U niversitelilerin 
Trakya seyahati 

lira ödünç para alınması hakkındaki ma- Necib Serdengeçti bu mükemmel ese -
kamın tezkeresi okunmuş, kabul edilmi~- rin hazırlanmasında büyük emeği geçen 
tir. valiye teşekkür edilmesini teklif etti ve 

Şimdiye kadar yalnız bina, mücevherat, 
esham ve tahvilat üzerine iş yapan Em
niyet Sandığı bu suretle şimdiden sonra 
dara düşen bir yurddaşa celbise, kitab, 

U.numi müfettiş, ger-çlik 
T rakyada çok temiz bir 

hava yarattı, diyor 

Gazi köprüsüne inecek yolların yapıl- hararetle valiye teşekkür edildi. Plıin da 
ması için geçen celsede 1,5· milyon lira olduğu gibi kabul edilmiştir. 
istikraz yapılması teklif edilmişti. Alft - Şehir meclisi bugün tekrar toplanacak-
kadar encümenlere havale edilen bu tek- tır. 

halı, tabfö, saat ve vazo> gibi eşyaya mu- MHli Ha.kimlyct ve Çocuk Bayramı miına-
kabil de para verebilecektir. Azami beş sebeUle Edlrneye giden ünlverslte talebele- &ki Hicaz VallSl merhum Hacı Reşid Pa
yüz liraya kadar yapılacak olan bu ikra- rlnden 150 ktşillk kafile ıehrimtze dönmüş - ısanın haremi ve eski Şürayı Devlet Azasın -
zatla bir çok kimselerin eşyalarının yok tür. Trakyada canlı ve iyi bir intıba bıra- dan avukat Salih Yüksel ve Belediye Muha-
pahasına elden "ıkanlmasının önüne ge- knn gençlerin bu tarlhl şehrlmtzl ziyaretle- !teniat fi.miri avukat Feyzi Yükselin vallde -

iRTiHAL 

~ r1 verdikleri temsiller, spor hareketleri ve 
çilecektir. m'uhtellf musahabeler Edtrnelllcr tarafın - lert irtihal eyledi. 

1886 da Mithat Paşanın küçük tasar - dan alft.ka ue karşılanmıştır. . Cenazesi Yedlkulede İmrahor mahalle -
rufları bir araya toplamak için kurduğu Gençlerin Trakya seyahatleri hakkında sinde Genç.~ğa sokağında 25 No. lu hane -

i i '-'··' ta u · M .. f tt'o Kt. sinden bugun saat 11 de kaldırılarak Koca -Emniyet Sandığına yapılan tevdiat ye- çok y ıw>ıer şıyan mumı u e ~ ... , k 
zım Dirtk bir arkad~ımıza demiştir ki: musta!apaşa camllnde namazı kılındı tan 

kunu 1937 senesi bültenlerine göre sonra Merkezefendi kabristanına detnolu -
22,480,000 lirayı bulmuştur. Halbuki ku- c- Gençlerin Trakyada bıraktıkları iz - nacaktır. 

ler, Trakya gençllği üzerinde besleyici bir te- ---------------ruluşta yapılan ilk tevdiat yekunu yal - sır yapmıştır. Her şeyden önce İstanbul k • 
nız 71 liradan ibaretti. gençliğinin tarihl bir şehir olan Edirneyi be- Konservatuvarın onserı 
Sandığın yaptığı ikrazat yekunu 5,500,000 nimsemesi başlı başına bir kıymettir. Genç

Hı:a ve hazine bonolarına yaptığı iskon _ lik milletin özü ve kendisidir. Gerek ver -
dikleri temsiller, gerek spor harekeUerl Ue 

to mikdan 3,700,000 liradır. Türk gençllğlnin 'başarıcı kablllyetlnt gös -

Yerli msllar ıerglıi 

Onuncu Yerli Mallar sergisi gene Ga
latasaray lisesi bahçesinde, temmuzun 
son haftasında açılacak ve ağustosun ilk 
on beş günü devam edecektir. Önümüz
deki yıl içerisinde Taksim civarında sa -
tın alınacak bir arsada daimi sergi bina
sı yapılacağı ve sergi zamanına kadar ik
mal edileceği için, onuncu yerli mallar 
sergisi, Galatasaray bahçesinde kurula -
ca'k son sergi olacaktır. Bu yılki sergi, 
gelecek seneki muazzam sergiye bir ha
zırlık mahiyetinde telakki olunmakta, bu 
itibarla da, her senekinden daha mükem
mel olması için şimdiden hazırlıklara 

başlanmış bulunulmaktadır. 

teren Üniversiteli gençlerin yarattığı iyi ha
vayı Trakyalılar hiç bir zaman unutmıya -
caklardır .• 

Bu ak~m saat 21 de, Fransız Uyatrosun
da, istanbuı Konsenatuvarı Korosu tara -
fmdan, orkestra refakatile bir konser veri -
lecektir. Orkestrayı Muhiddin Sadak idare 
edecek, Ren GeıenbevJ Ue Ferdi \'on Statıer 
arada solo yapacaklardır. 

BALK OPERETi 

3 Yıldız 

Paıartesi: Kadıköy 

SUreyya Salı : 

Pangllltı Kurtuluş 

Çarşamba: Beşiktaş 
Suut Parkta Per-
ıem be: Bakırköy 

Miltiyadl Siiıema-

lannda 

Oç yıldız 3 yıldız 

Şehremini Hnlkevinde 
musiki dersleri 

~ehremlnl Halkevlnden: Cuma akşamlar. 

saat 20 de bestekar mu:ıııım Eyüb Ali Rıza 
ve muallim Çağlı refaknUndc Türk klfLsık ve 
halk musiki eserleri geçileceğinden arzu e· 
denlerin hergün Halkevlne mürncnatıa ka· 
yıdları. 

---·····--····· .......... -·--· ... ·----
J 3 Mayıs Salı • \ 

MüNiR NURETTiN 
KONSERİ 

FRAN&IZ TiYATROSUNDA 
Programda : KHlsik eserler ve 
Münir Nurc>ttin'in yenl bir eseri : 

F RYAD 
Biletler Ağacaml Philips Mttğa· 

zasında satılmaktadır. 'l'el, 43343 

B§ 

:Meşhur Opera Lirik şnntözU 

OLGA SOMOGYi 
Yunun Operası tenoru 

BAKEA 
ve 

tenor YUNKA 
NOVOTNi'de 

1 Mo. KEMAL Orkestrası 
hemmiyete göre kıymetleri değişmek - -------------
tedir. Bunun için tahrirde çok hassas vergi nisbetlerinin değişmesi arazi ve 
davranılmaktadır. ~rsalann kıymetleri üzerinde de tesir 

en son operet ' - iştirnkile 41•••"' 
--~~~~__:~~~~~-=--~~~~~~~---

Yeni tahrir ikmal edildikten sonra yapacaktır . ............................................................... 
Valide hanının yıkılmasına başlandı 

Eminönü meydanının açılması faaliyetinin ilk eseri olan Valide Hanının yıkıl -
rnasına dün fiilen başlanmıştır. Resim bu yıkılma faaliyetini göstermektedir. 

Şişlide de bir kadm yaralandı 
Dün gece, geç vakit, Şlşltde Çimen sol~:ı

~ında blr cinayet olmuş, btr adam, sokaktan 
geçen bir tadını yaralamıştır. Vak'a ş6yle 

olmuştur: 

Yergezer oğlu Zudl, Anjel adında bir ka
dını uzun müddettenberl t.o.klb etmekte, fa
kat, kadın tarafından kendisine yilz veril -
memektedlr. 

Zudl dün akşam, Çimen sokağında AnJe-

Bugün SA:BA.Y sinemasında 
• 

2 BOyUk film birden - Fevkala.de bir program: 

Esrar ngiz 
A A 

(ELMAS KAÇAKÇILICI) 
c STA VİSKY • işinden sonra 
meşhur Avrupa skandalı 
PETER LORRE 

tarafından Fransızca sözln film. 

1 um; ıti üzerini 

Frdncls de Croissol'nin meşhur ro· 
manındım muktebes. Baş rollerdos 
HED WtGE FEUlLLERE ve 

PlERRE HlCHARD WJI..LM 
film birden 

~ t~adüf e~I~ kendl~ne ~d~aç ~klUin- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de btııunmuştur. Fakat kadın tarafından ge-

Bugl\n matineler saat 1 den itibaren. Suvnre de 8 t/2 dn her iki 

1 MAYi ----·-----------~ 
Bahar Bayramında TÜRK MAARİF CEMİYETi 

Rozetlerini takınız 

ne red cevabı alınca, ne yapncağını şaşır - r 
mıo, bıçağını çekerek, tadını muhteltf Y'r • ı 
!erinden yaralamıştır. Carlh vak'adan sonra 
kaçmıasa da on dakika sonra yakalanmıştır. 

Kadın hastaneye kaldınlmıgtır. '----------------·----------------~ 



30 Nisau 
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Qanakknle (Hususi) 
Çocuk B11yramı çok 

lefell geçmektedir. İlk 
ninu Cumhuriyet aııı
uında, Atatürk heytcll 
onuncte nutu~ıır ve şi
irler oylenmlş. gcçld 
resmı yapılmış, l;,ıO fa
kir çocuğa elbise verll
tnlş ece bir kıyafet 
balosu ertesl gun bir 
~Cuk balosu, BJyra
lniçte de ı;cne bir kıyn
let balo u terUb cdll
llılştır Askeri ms.hfel
de de 26 ve 27 nci a •ay• 
ların şeı e! gecesi mfi, 
rıasebeuıe guzel bir ba
lo '\cı .imiştir. Resimde ktyaret balosuna qtırak 
ltdir 

I 
eden oayanlard&n bir kısmı görülmek-

• }(utahya (Hususi) -
13 nts.ın ooı güneşli 
tok uzel bir b..ıhar ha
ba.sı tçınde kuUulandı. 
to it Okullar güzel bir o-

tnobtl sm;lı:m1şler, 
Cocuk E.'>irgeıne Kuru
llııı sembolu ile mern
~e l tırak etmişlerdi 
oreu yeni yar.ılnn is

~asYon bulvarında kut
Ulanmıştır, birçok hn

libler öz söylcın!şler
Glr A'atürk blıstüne 
ÇeleııK konulmuştur. 
İieledıye önilnde ço
cuklar bazı temennt:tde bulunmuşlardır. 

1rlncı ilk okuld:ı bir 
:Ocuk balosu, Halkevln 

11 b r kostümlu balo 
ltrtıb edilmiş, 23 nisan 
~üna ebeUle llse yeni 
t ıllasına taşınmış, 25 Nisanda bütnn mek - müsamere, orta okul talebesi tarafından da 
._~bler tayyare nıayına gitmişler, 17 nisanda buyuk bir temsil verilmiştir. 
~dav;l sinema seyretmişlerdir. Lala Hüse- ZAFRANBOLUDA 
~tıı>a a mektebinde ve Hnlkevi sahnesinde Za!ranbolu (Husust> - Çocuk Bayramı 
~Usaınereler verilmiştir. Resimde çocuk ba- burada Halkevl komitesi rel.sl Badl Ynerin 
0.Sund iştirak eden yavrulnr görülmektedir. bir söylevi ile başlamış, Halkevlndı bir ço-

cuk balosu verllmlo, çocuklara süt ve bisküvi GEREDEDE 
Geıede (Hususl> _ 23 nisan bayramı diğer ikram olunmuo, gece dlenceıer ve n:üsııme

r•Uara nlsbetıe dahn büyük coşkunlukla kut- reler tertlb olunmuş, dün de bütün mekteb
,tıla.tını1'. bayram muallim safanın nutku ne lerde birer müsamere verllmtştır. 

1~lln11~ çocuklar tarafından manzumeler, TOSYADA 
t itler okunmuş, gece müsamere vArllmlştlr. Tosya (Husust> - Çocuk Haftası münase-

SINDlRGIDA bettıe, Sakarya okulu, memurlar klübünde 
t\: Sındı .. gı (Hususi> _ Çocuk Esirgeme Ku- çocuk velilerine blr müsamere vermlf, mek

lbu bayram munnsebetlle 44 çocuk giydir- teblller, büyük bir kalabalık tarafından sü
~· GSQ çocu~a şeker ve çikolata verilmiştir. rekll olarak nlkışlanmışlardır. 
ln~f:beıer tarafından Halkevl sall'mında bir Halkevinde, mektebe devam edemlyen es-

•aınere verilmiştir. naf çıraklarını okutmak üzere açılan kursun 
BERGAl\IADA devresi tamamlanmış, 36 çocuğun iıntlhan-

ı:ıı:eıgamn (Hususi> - 23 nisan bayramı ları yapılm13 ve ellerine okur yazar ehllyet
Oku na cbetııe Onzlpaşa, Zübeyde hanım, 2 ncl nanıes1 verilmiştir. 
~ \'e 14 eylül talebeleri tarafından birer BiGADA 

·-- , - ... • m --- ---- Biga (Hususl) - Çocuk bayramı Cumhu-

Bir adam ağaç altmda 
kalarak öldU 

lii l\aş (Hususi) - Geçenlerde Derekö
... ilde Çok feci bir hadise olmuştur. Kır
"'ltCık lle ormanlannda Softa oğlu Bayram 

riyet meydanında kutlulanmış, birçok nu
tuklar ve tllrler söylenmiş, burada orta met
teb talebesinden Mehmed Ali Aydoz da bir 
nutuk s6ylemlşttr. Bundan sonra bir ceçld 
resmi yapılmıştır. Gece Sakarya okulu tale
beleri bir müsamere vermişlerdir. 'Ertesi cün 
Şefkat yurdu menfaatine pehlinn gllrefl, 
bisiklet ve yaya yarl§lan yapılmıştır. . 

S O N P O S-TA 

Edirnede Sinanın 
Su yollarının 
Planları bulundu 
Edirneliler Mimar Sinan suyunu iç -

mektedir. Bu suya mahsus yolların planı 
Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Bi
Iahare su yollarına aid plan kaybolmuş 
bulunduğundan bozulan yolların tamiri 
güçleşmiştir. Umumi müfettişlik Edirne
ye dağılmış olan bu suyun Mimar Sinan 
tarafından yapılan pianlarını bulmuştur. 

Bir kopyası alındıktan sonra plii.nlar Türk 
Tarih kurumuna verilmiştir. 

Trakyada plAnları Mimar Sinan tııra -
fından yapılın~ olan başka su yolları da 
vardır. Bunların planlan meydanda ol
madığından sulardan fstibde edilmemek
te ve yolları yavaş yava~ kaybolmakta -
dır. Trakya umumt müfettişliği bu gibi 
su yollarını meydana çıkarmakta ve 
plAnlannı aratmaktadır. 

Trakya umumt müfettişliği Trakya 
topraklarında mevcud ol!ı.n ve meyda -
na çıkarılmamış bulunan hriht eserleri 
meydana çıkarmak için büyük faaliyet 
sarfetmektedir. İki senedenLeri yapılan 
höyük hafriyatma bu sene de devam e
dilecek, Vize clvarındakf höyüklerden 
bazıları ağustos ayı içince kazılacaktır. 

Bu hususta !Azım gelen tahsisat temin 
edilmiştir. Bir höyüğün kaztlması bin li
raya malolmaktadır. 

Trabzon san 'at 
Enstitüsü Ankara 
S ergisine iştirak ediyor 

Trabzon (Hususi) - Burada iki sene 
evvel açılan kız san'at okulu enstitüye 
tahvil edildikten sonra daha büyük bir 
inki§afa mazhar olmuştur. Bu yıl da ens
titüde geçen yıl olduğu gibi haziranın ilk 
haftasında bir ıergi açılmak üzere pmdi
den hazırlıklara başlanmıştır. 

Ayrıca, enstitü, mayısta Ankarada aı;ı
lacak olan san'at okulları sergisine de iş
tirak edecektir. Bunun için de, on parça 
kıymetli eşya ayrılıp Ankaraya gönderil
miştir. Bunlar arasında elli renk yağlı 

boya ile işlemeli, gayet nefis ve san'.atka
rane yapılmış bir de çay takımı vardır. 
Bu takım üzerine yapılan işlemelerin mo
deli eski ve antika bir tabak üzerinden 
alınmış ve bugünün zevkine uygun bir 
ıekilde işlenmiştir. 

Sergiye göndP.rilen eıya arasında alt 
kısmı deri kaplanmıı ve üstü yünle işlen
mif, yüksek bir aan'at eseri olan bir halı 
yastık ta vardır. 

Geredede HAmid gecesi 
Gerede (Huaual) - Halknl HAmid ı~cesl 

tertlb etml§, belediye reisi İhsan Yalçın ta
rafından bü7uk tairln hayatı ve eserleri 
hakkında izahat verllmlftlr. tan arkadaşlarının kesmekte olduğu kat

~lı agaçlarından birisi icab eden tedablr 
tıa~~adığı için devrilmiş ve orada bulu
\'u ardan Gendive köylü Ahmed oğlu 
tılı turun üzerine düşerek zavallıyı ez-

Çorlu talebelerinin müsamereleri 

ş ır 
~er. 

\'u •Şan halde ağaç a1tından kurtarılan 
Uf, dört gün sonra ölmüştür. 

Erzincanda at ve katır 
yetiştirilecek 

~tlın 
ltatı can (Hususi) - Erzincanda at ve 
tilrn::ett~lirilmesine ço~ ehemmiyet ve
'ıllıı tcdır. Bu yıl sun'i tohumlama 11-

lıikı e. ~Şlm Yapılacaktır. Bu usulün tat
tıuıa ıçın hususi muhasebe büdcesine ko
~ n tahsisatla lazım olan fenni fıletler 
lıtrı~: e~ilmiştir. Sun'i tohumlama usu
'y01 .bınıerce liraya malolan damızlık 

b r ıç· • 
~hlik .1n bulaşık hastalıklara tutulmak 

esı Yoktur. 

Çorluda orta mek

teb talebelerinin Or

du evinda güzel bir 
müsamere verdikle

rini ve temsillerinde 

çok muvaffak olarak 

alkışlandıklarını, bu 

müsamere esnasında 

muallim Mustafa Sı

marın kemanla refa
kntile koro heyetinin 

de Çoban şarkısını 

söylediklerini yaz
mıştık. Resimde bu 

müsamereyi veren ve 
Akın piyesini temsi 1 eden talebelerden bir grup görülmektedir. Şecaaddin ilk 
okulu talebeleri de 23 nisan münasebetile Ordu evinde bir müsamere vermi§lerdir. 

Pazar Ol• Hasan Bey Diyor klı 
-Q. 

Y urdda spor hareketleri 
Çanakkalede 36 bin metre murabbaı saha ü:ıerinde

bir ıtadyom inşa edilecek, inşaat için 6 
bin lira tahsisat aynldı 

Lüleburgazdaki spor teşekkülü ile tlni- ler bir sayı yapmışlardır. İkinci devre 
versite Tıb talebesi takımı arasında bir sonunda da 2-3 Lüleburgazlılar galib 
futbol maçı yapılmıştır. Bu maçın ilk eelmişlerdir. Resimde Lüleburgazlılnr 
devresinde Lüleburgazlılar 2, Tıbbiyeli- takımı görillmektedir. 

İstanbulspor klübü futbol takımının koşulan ve pehlivan gwreşleri tertib e
Trakyada bir seyahate çıktığını yatmıı- dilmiştir. Gerek koşular, gerek güreş 
tık. Takım bu seyahati esnasında ve İs- Ier çok heyecanlı olmuştur • 
tanbula avdetinden evvel Tekirdağına da 
uğramış, bir maç yapmıştır. Resimde fs
tanbulspor takımı görülmektedir. 

Gemlikte bir futbol maçı 
Gemlik (Hususi) - Halkevi spor klü

bü ile sun'i ipek fabrikasında yeni teşek
kül eden Sümerklüp futbolcuları ara~m
da bir maç yapılmış, ffalkevi takımı Sil
merJileri ikiye karşı yedi gol ile yenmiş
lerdir. 

Niksarda maç 
Niksar (Hususi) - Amasya ve Niksar 

futbol takımları yirmi üç nisanda To
katta karşılaşmışlar, üç üçe berabere 
kalmışlardır. Tokad futbol klübünün :S 
takımı Niksarın B takımına 2-1 yenil
miştir. 

Çanakkalede stadyom yapıla~ak 
Çanakkale (Hususi) - Valı Atıf Ulus

oğlu Çanakkalede bir stadyom inşasına 
karar vermiştir. Bunun için hususi bele
diye büdcelerinden 6000 lira ayrılmıştır. 
Türk Spor Kurumu genel merkezi de 
ıtad için mühim bir yardımda buluna
caktır . 

56000 metre murabbaı bir saha üzerin
de yapılacak olan stadyomun inşası 2-3 
sene devam edecektir. 
Gönende Pehlivan güreşi ve at koşusu 

GC.inen (Hususi) - Burada Hava 
Kurumu menfaatine Hava alanında -at ·----.... ... ·---· ......... ~--

Aksarayda fare mücadelesi 
Aksaray (Hususi) - Aksarayda tarla 

farelerile mücadele işine iki aydır devam 
edilmektedir. Ekinler için büyük zarar
lar tevlid eden bu farelerin öldürülmesi 
için teşkilat hergün uğraşmaktadır. Zi
raat muallimi Cevdet Timurun biuat i
dare ettiği bu mücadelenin iyi neticeler 
verdiği görülmektedir. Savaşa iki ay da
ha devam edilecektir. 

Edirne, (Hususi) - 6-8 mayısta §ehri
mizde yapılacak olan büyük pehlivan gü
reşlerinin hazırlıkları bitmek üzeredir 
Trakya Umumi Müfettişliği bu güreşle
rin ehemmiyetini tebarüz ettirmek üıere 
Trakya vilayet ve kazalarına bir tamim 
göndermiştir. Bu tamimde Kırkpını::r 
bayramı namı altında milli bir an'ane 
haline konan güreşlerin 8 mayısta başla
yıp 3 gün devam edileceği, Tekırdağlı 
Hiıseyin, Kara Ali, Mülfıyim, Süleyman 
gibi tanınmış pehlivanların da güreşe ış· 
tirak edeceği bildirilmekte ve her vila
yetten, bilhassa tren yolu üzerindeki ka
saba ve köylerden Edirnede yapılacak 

bayrama iştirakleri için pchlivanlaı ın 
teşvik edilmesi istenmektedir. 

Bayrama iştiıak için 700-1000 kişilik bir 
tenezzüh treni hazırlanmıştır. l3u tren 8 
mayıs pazar sabahı 1stanbuldan Edirncye 
hareket edecek, güzergahındaki kasııb ı 
ve köylerden ba) rama iştirak edecek o
lan pehlivanları ve halkı alacak; Edirne
ye getirecektir. Resimde Kırkpınarda gü
reşecek pehlivanlardan bir kısmı görül· 
mektedir. 

Akçakoca kooperatif 
idare heyeti 

ve Kızılay şubesinin yeni 
Üyeleri seçildiler 

Akçakocadan bildi
riliyor: Geçen sene a. 
ı;ılan tarım koopera
tifini:ı ser.elik kon· 
gresi yapılmış, bıış

kanlığa Osman N:ıbi 
Karakaçan, vczne
darhğ~ Ali Dönmez, 
azalıklar.ı Mahm1' '1 

Be kır seçilmiştiı . 

Kızılay şubesinııı 

yeni seçiminde baş
knnl ığa Dr. Eyüb 
Musluoğlu, veznedar-

b - liasan Bey Belçikalı 
ır ruhiyatcı ... ... Hayal ile yaşı yan in -

sanların. .• 
Kanaatkıir insanlar 

olduğunu iddia ediyor ... 
Hasan Bey - Yalan, sen 

hiç kanaatkar bir eenç kı
a:a rastgeldin mi?. 

lığa Aali, kitibliğe Ahmed Genç, izaltklara Hüseyin, Mehmed Ali, Ziya, Muz.ıf 
fer, Faik seçilmişl~rdır. Resımde tarım kooperatifinin ortakları görülmektediı·. 



e ~ayra 

Htdiıeler 

Beni tanıyanlar tanrrlar .. 

- Tannnıyanlar da, ianıyanlara so
rup öğrensinler! 

Demiyeyim de, kendi kendimi tanı
tayım .. 

Ben haddi zatında çok neş'eli bir a
damım. Bulunduğum yerde etrafım • 
dakilerini güldürecek, neş'elendire -

cek bir çok şeyler icad ederim. Eğer 
keyfim de yerinde ise, çenem açılır. 
Ben söylerim, yanımdakiler kahkaha • 
dan bayılırlar. 

Hatta bazan daha ileri gider, tak -
lid yaparım. Karagöz oynatırım, tek 
başıma kavuklu, pişekar ve bütün or-
ta oyununun şahsiyetleri olur, hatta 
çifte narayı da çalar, bir orta oyunu 
oynarım. 

F akat bütün bunları hastaneye gir-

d.iğim zaman kimsenin hissetmemesi • 
ni istiyorum. Hastane kapısından içeri 
girerken suratımı asacağım ve oradan 
çıkıncaya kadar hep suratlı kalacağım. 
Bunun sebebini söyliyeyim.. Ben has -
tanede de biraz açılır, doktorları, ope -
ratörleri eğlendirirsem hakkımda ha -
yırlı olmıyacağını düşündüm. Öyle ya, 
benden hoşlanabilirler ve tek kendile
rinden ayrılmıyayım diye hastaneden 
çıkacağım gün ikinci bir ameliyata lü
zum gösterirler. Bir yerimi daha ke -
serler, bir müddet daha kalının. 

İkinci kesik de iyi oldu mu, biı: ü -
çüncü, bir dördüncü kesik ibirblrinl ta
kib eder, ve ben ömrüm oldukça has -
taneden çıkamam. 

Hayır hayır, suratımı asacak ve hiç 
konuşınıyacağun. 

ismet Hulftsi 

il_ unlan biliyor mu idiniz? ~ 
Dünyanın en uzun ve en kısa 

boylu mmetleri 1 

Dünyanın en buyuk şehri 
Romadır 

Dünyanın en iri 
yarı insanları Pa· 
tagonyalılardır. Bu 
memleket halkının 
boy vasati.si bir 
metre 78 santim
dir. İkincilik Afri
ka kabilelerinden 
Zululara aiddlr ve 
61.rasile kırmızı de
rililer ve Polinez· 

yalılar geliyor. 

Ancak bunlardan ronradır ki iri yarı

lıkta sıra lskoçyalara, İngilizlere, İsveç 

ve Norveçlilere gelmektedir. Bu millet
lerin boy vasatisi ise 1,70 metredir. Yer-

yüzünün en ufak tefek insanlan ise orta 

Afrikada yaşıyan bir kavimdir. Bu kavim 

cücedir. Boy vasatileri 1,50 metredir. 

* Dünyada en çok konuşulan 

dil Çincedir 
En ziyade müte

ammim olan dil 
çincedir ve takri
ben 400 milyon 
halk tarafından ka 
nuşulduğuna hük
molunabilir. İkin
ci gelen ingilizce
nin gene takriben 
200 milyon insan tarafından konuşulduğu 

iddia edilmektedir. Bundan sonraki dere
celer sırasile Türklere, Ruslara, Alman
lara, Fransızlara, İspanyollara, Japonla

ra, Portekizlere, İtalyanlara ve Bengali

lere aiddir. 

Olıuyucularuna 
Ceoablarım ..• 
Samatyada Bay B. D. ye: 
- İki kadını ayni zamanda sev -

diğini sananlardan bahsedildiğini a
ra sıra duyarım. Fakat bir kadınm 
ayni zamanda iki erkeği sevmekte 
olduğu iddiasını ilk defa sizden işi -
ti yorum. 

Bir erkek para ihtiyacını temin e
der. Öteki kalbini tatmin eder, kla -
sik bir usuldür. Tarihin her devrin
de görülür, işitifü;, hikayelerde din
lenir. Fakat bu takdirde de mesele
de cgönüh iP yoktur, hatta ikinci 
erkek hesabına bile. 

Bana anlattığınız hikaye herhal
de bu cinsten olacak. Bir de!a daha 
tedkik ediniz, diyeceğim. Fakat baş
kasına aid olan bu meselenin size do
kunan ta:afı nedir, onu anlayama -
dım. 

• Heybelide Bayan (K. S.) e: 

Verdi&riniz tafsilat beni ikna et · 

şehir Romadır. 
Çünkü kapladığı ıaha 2058 kilometre 

murabbaıdır. 

* Edisonun yarıda kalan mühim 
bir ihtiraı 

Meşhur Ediso -
nun ömrü vefa et
seydi, kdğıd kitab 
yerine nikel say -
falı kitablar bas
mayı tahakkuk et
tirecekti. Ediso -
nun kanaatine gö
re nikel sayfalı kitablarm beş santimetre 

rnurabbu hacminde olanları ( 40,000) 

sayfa ihtiva edebilecek ve ancak 460 gram 

ağırlığında olacaktı. Fakat ömrü vefa et-
mecliğinden bu teşebbüs §imdilik bir ta

savvur halinde kalmıştır. 

* 
Eskiden yemek saatleri 
bugünkülerden farkhydı 

I 

Bugünkü hayatımızda yemek zaman -

}arımız muayyendir. Evvelce de insanlaı: 

yemeklerini muayyen vakitlerde yerler
di. Fakat §imdiki saatlerde değil. Fakat 

bugünkü saatler iJ ve mesai hayatının ~ir 
icabı olarak bugün olduğu gibi 5abitleş

mişlcrdir. 

meye kafi gelmedL Anlamadıkları 

her meselenin alt.ında bir sır ara -
yanlar eğer doğrudan doğruya bir a
lakalan yoksa ya vakti boş, yahud 
çok mütecessis insanlardır. 

Ben genç ve zengin oldukları hnl
de koea bir evin içinde yapayalnız 

oturan erkeklerin mutlaka giz1i bir 
hayat yaşamakta olduklarına hük -

medemem. Genç ve dinç göründiik
leri halde vücud ve his itibarile öl -
müş, hnyatta iken mezara girmiş bit

kin erkeklerin mevC'Ud oluşunu ckı 

kabul etmek lazımdır. 

• 
Ankarada Bayan Şükriyeye: 

Kız kardeşinize doğru olduğunu 

sandığınız yolu göstermek vazifeniz

dir. Fakat onun hayatına hakim ol -

mak hakkınız değildir. Söyleyiniz, 

delil gösteriniz, iddianızı isbat edi -

niz, fakat karar vermek meselesini 
ona bırakınız 

TEYZE 

Her türlü mobilyeye 
uyan bir 

süstür · 

Bu iş yastıklara, 
kanape kenarları

na, örtülere yapı

la bilir. İstenilen 
renkte yünün beş 
altı katından düz 
bir çizgi uzatılır. 

Üstü muntazam fasılalarla, koton perle 
ile boğulur. Çizgiler küçük dört köşelrr 
teşkil edecek şekilde birbirlerine müvazi 
ve amud olarak uzaulırlar. 

Resmi yerler için kahverengı vcsa.ir 
koyu renklerden, yatak, misafir \'eya 
yemek odaları için pembe, krem mavi ... 

1 

ve sevilen herhangi iç açıcı bir renkten 
yapılmalıdır. 

Kısa ceket, 
ceket, bol 

manto 

uzun 
spor 

Solda: Gençlere çok yara~nn kıvrak ve 
şık bir tayyör. Omuzundan ve kol önün
den inen Jki kup eteğine yakın yerde ceb 
şeklini alıyor. Arkasında roba gibi başla
yıp, eteğe inen iki di:dş.i var. Orta boy
lulara 1,30 eninde yünlüden 2,40 metre 
kafidir. Etek yanlardan dikışlidir. 

Ortada: Bu beli sıkı, uzun ceketin ön 
dikişleri, eteğin dikişlerile ayni hizada
dır. Arkası da iki dikişlidir. Gençlere ol
duğu kadar pek genç olmıyanlara da ya
raşan ağır başlı bir elbisedir. Yalnız kısa 
boylular kısa mantolan bu türlü uzun 
ceketlere tercih etmelidirler. Manto, bc
yu daha uzun gösterir. 

Sağda - ,İri cehli, eşarp yakalı, bol 
trukar manto. Eteği tamamile dü.?; ve çok 
dardır. Ayrı ayn renklerd~ olduğu gibi 
düz renkten de yapılabilir. Şişmanlar 

için ikinci türlüsü daha iyidir. Bilha~a 
koyu renkten yapıltrsa zayıf ve uzun gös
terir. 1,40 enindeki yünlüden etek için 
0,90, manto için 1,40 lazımdır. 

Büyükada Panaiya kilisesi papazı Kos
tan tin annesi Kalyopiye her ay altı lira 
nafaka vermekte imiş. Papaz bu nafa -
kayı vermemek için ne yapmak lazım 

geldiği hakkında zihnini yorarken Kum
kapıda Kalyopi adında bir kadının ölü -
münden istifadeye karar vermiş, bu ka
dının ölüm kAğıdını icra dairesine ibraz e
derek: 

- Annem öldü diye kendisini nafaka 
vermekten kurtarmıştır. 
Diğer taraftan Kalyopi her ay aldığı 

nafakayı gene almak üzere icraya mü -
racaat ettiği zaman memurlar '§aşırmış 
ve: 

- Bayan sen ölmüşsün, demişlerdir. 
Altmış yaşındaki Kalyopi henüz öl -

mediğini söyliyerek altı lirasının veril -
mesi için her ne kadar ısrar Etmişse de 
bu şekilde lsrann bir fayda vermiyeceği
ni anlıyarak üçüncü hukuk mahkeme -
sine müracaat etın~: 

- Oğlum beni l>ldU diye inkAr ediyor, 
ben ölmedim, yaşıyorum, nafaka isterim .. 
diye dava açmıştır. 

Davasını takib etmek 1lzere adliyeye 
gidip gelmeğe başlıyan ihtiyar kadın bir 
gün gelini .Enestiye icra dairesi önfinde 
rastgelmlş ve oğlunun nafaka vermeme -
sini ve kendisinin ölmüş gibi gösterilme
sinin sebebini gelininin yaptığını düşü -
nerek ağnna geleni sarfetmeğe ba~lamış
tır. 

Kalyoplnln gelini asliye ikinci cezaya 
müracaat ederek kayınvalidesi aleyhine 
bir hakaret davası açmıştır. Dün yapı -
lan duruşma neticesinde ihtiyar kadının 
Enestiyi tahkir ettiği sabit olmUJ ve üç 
gün hapse ve bir Ura para cezasına mah
kum olmuştur. 

Otomobil tekerleği çalan 
bir hırsız mahkOm oldu 

Orhaniye caddesinde bir otomobilin 
tekerleklerini çalarak satan ıoför Mus -
talanın duruşması dUn Sultanahmed sulh 
ceza mahkemesinde yapılmıştır. 
Şoför Mustafanın tekerlek lastiklerini 

ve demir aksamını ayrı ayn Mişon, Ko
ço, Simento adındaki üç arkadaşa sattığı 
sabit olmUflur. Mustafa hırsızlıktan üç 
ay, diğerleri hırsızlık. malı satın almaktan 
beşer gUn haplı cezasına mahkftm olmuş
lardır. 

çıvanm attığı kazma ile çocuk başından 
yaralanmıştı. 

Aradan yirmi dört saat geçince de ço
cuk ölmüş: Cerrahpaşa hastanesi ve morS 
raporları çocuğun tatanos hastalığından 
öldüğünü tesbit etmişlerdir. 

Bu vaziyet üzerine çocuğun ebe\ eynl 
birinci asliye ceza mahkemesine müra " 
caat ederek -Fatih belediye doktoru a .. 
leyhine dava açmışlardır. Davanın scbC" 
bi zabıta tarafından belediye tababetine 
yollanan çocuğun yarasının ehemmiy<'tsi21 
olduğu hakkında rapor verilmiş olma " 
sıdır. Ve davacılar doktorun ihmalkJr
lığının çocuklarının ölümüne sebebiyet 
verdiğini iddia etmektedirler. Mahkeme 
bu vaziyet karşısında tatanos aşısı ya " 
pılmak icab edip etmiyeceğinin adliye t:ı• 
babetinden sorulmasına karar vermi~ ve 
duruşmayı başka bir güne bırakmıştır. 

Dolandırıcı Cemil Maksud 
mahkllm oldu 

Kaş <Hususi) - Dolandıncı Cemli MalC• 
sud, muhtell! suçlardan ve emniyet! unıu" 
mlye nezareti altından firar eylemekten d~ 
layı Kaş mahkemesince 6 ay hapse ve blr O 
kadar da emnlyetl umumiye nezareti aıtınd& 
buhmdurulmağa mahkftm edilmiştir. 

Polisle: 
Bir amele elektrik cerey~na 

kapılarak öldü 
Kartalda çimento fabrikasında çalışan a• 

mele Refnhlyell 27 yaşında. Hasan oğlu :aat• 
dar elektrik cereyanına. kapılarak bir and' 
kömilr haline gelmiştir. Vak'a mahalllne ı;l .. 
den Kartal sulh hftkiml, hükümet tabibi "' 
Jandarma. kumandanı hll.dlse etrafında tnbrf 
klkat yapmışlar ve hô.dlscnln bir kaza ese 
olduğunu tesblt etmişlerdir. 

Küçükpazarda bir tecavüz 
Evvelki gün Kuçükpazarda Gazeteci so " 

kağında g::ı.rlb bir M.dlse olmuştur. Vak'a u .. 
dur: 

Bu sokakta oturan Sill<'ymo.n oğlu İh a1' 
akşam ~inden gelerek yatağına yatmış, ge"' 
ce geç vakit sokak kapısı çalınmağa ba.: ııı ~ 
mıştır. B • ki ı mt tirin kim olduğun11 

merak rd ı~ ı,, kapıyı açın• 

ca karrı: • • •• ıdı 1 . .ım görercJ 
ne istedilt' 0 '" .. -"'luştu F .:ıkat ziyarete! "' 
!erden bir tane.:.ı İhsanın sözünü tamamı:ı~ 
mıuıına meydan vermeden üzerine hücum et~ 
miş, İhsan onunla boğuşurken diğeri knc ' 
mıştır. 

Bir müddet sonra İhsanla boğuşmakta <Y 
lan hırsız da kaçmıştır. İhsanın istimdadı il~ 

Mahkemeye düşen bı"r kardeş zerine yetişen bekçiler ve polisin tahklkll 
neticesinde mütcarrızların sabıkalı hırsız "' 

kavgası lardan Kfunll ve arkadaşı Arnb Mustnfıı ol' 
. duğu tesblt edllmlştlr. Dün akşam yakıılıı ' 

Şehreminmde oturan Ra.slm ve Sıtkı nan suçlular suçlarını lnklir etmektedirler· 
adında iki kardeş bir gün yemek esna - G 1 t ht d b" d bul ndıJ 

d .. ak t t 1 bilıı. a a a rı ımın a ır cese u 
sın a mun aşaya u uşmuş ar ve cı- d" 
hare de kavgaya başlatnı§lardır. Dün Tophane nhtımı clvannda deniz , 

. . . . bir cesed görülerek sahile çıkarılmıştır. ce ~ 
Kardeşının söyledıği ağır sözlere ta - sedln sırtında mavi bir fanlUi, bacağında şŞ 

ha.mmül edemiyen Rasim sdfrada bulu - yak pantaıon, ayaklarında. da çizme varcUl'• 
nan ekmek bıçağını alarak kardeşhıiıı üs- 25 yaşlarında olduğu tahmin edllmettccUt• 
tüne saldırmış ve yaralamıştır. DUn ya- üzerinde büYlyetlnl lsbata medar olacak ]1lf 
pılan duruşmada Rasim: bir fey bulunmıyan cesedin bundan 25 !l~ 

1 dil 
<- Karde~"' bana tahammül edilmez evvel Galata rıhtımından kazaen den ze , 

_ r-· şilp boğulan ve cesedi de bulunamıyan gır 
sözler soylemeğe başladı, day~amadım, §ehlrln Kötüoda köyünden 25 yaşında çobıı~; 
kalkıp terbiyesini vermek istedim. O El - Hacı oğlu Aliye ald olduğu kuvvetle tallJll ~ 
rada ekmek bıçağı elimde imiş. O da be- edllmektedlr. Tahkikata devam olunmnlttıı 
nim üzerine hücum edince bıçak saplan- dır. 

dı. Yoksa ben kardeşime bıçak ç~kme - Bir kadın mangala düşerek yandı 
elim, demiştir. Duruşma dayıları Ahme - şı~Ude Söğüdlü aralık .sokağında 24 nıı ~ 
din şahid sıfatile çağırılması için başka marada oturan 41 yaşında Hatice ma11gıı, 
bir güne bırakılmıştır. başında oturmaktayken birdenbire uıerlıltl 

fenalık Kelerek ateşin üzerine düşmüş. eııe5, Fatih belediye doktoru aleyhine ve kolları yanmıştır. Yaralı Şlşll Çocuk ıı:ı 
bir dava açıldı tanesinde tedavi altına alınmıştU'. 

_ . Bir yangın başlangıcı 
Bir muddet evvel Edırnekaptda bahçı- Üsküdar Tunusba~ında Mükerreın ~ 

van Hasanın ba~çesine o~ yaşlarında saadete aid 8 numaralı evde bir yangıı: çUr• 
Ahmed adında bır çocuk gırmlş ve bah- mışsa da derhnl yctişllerek .söndürül~ 

Bacaksızın maskaralıkları : Taklid 



.tO Nilaa 

1 Atina mektubları: 

Pire limanı Türk vapuru 
müştak •• 

gormıye 
• 

POY.RAZ Ali 
---------·- - -• iki dost ve mü efik millet arasındaki ikbsaclt 

münasebetlerin daha zi1ade inkiıafmı temin için 
brad•n ve denizden dojna hatlar tesis edilmelidir 

• Tasan: A. .. 

Sınyor AntuYan Türk ve Fruaız ba1raldarile alalenea lobntuında amiral Andriya 
Dor7anıa reamini Barbaroıun t•bloıa altma, bü,ak denlmala a1aklan dibine 

••nlara nezaret etmekle metıuldfl 
- Aferin ressam efendi... Biz, ı. . 

panya asilzadeleri, prab ve kadın ka
dar, resimden de anlanz. Onun için, 
yaptığınız şu resim kal'Şllında, Fran -
sız san'atklrlannın cidden kıymetli e
seder vücude getirdiğine inanmak is
tiyorum. Ah, rahmetli atımın sağlığın·} 
da ve ceblerimin beş egü bulunduğu 
bir zadtanda, size tesadüf etseydim; 
hiç şüphesiz ki o mübarek hayvanımın 
resmini yaptırmak şerefini de size bah
şederdim. Allah için, güzel resim ya -
pıyorsunuz. Tariflerimi çok iyi kavra
mışsınız. Yalnız, şu bıyıkların u -
cunu, biraz daha kıvırınız. Şu göz-
lerin altını da, biraz daha göl-
gelendiriniz. Çehreye; bir par-
ça daha kahramanlık, o nisbette de bir 
yumuşaklık gelsin. Sonra, şu hilal res
minin, san renkli boya ile boyanma
sıru beğenmedim. Bu boyayı kaldınnız. 

ft,.k gazetecileri Aknpolda Boya yerine hllia altın yaldız kullanı· 
Atlna l'I N11aa 111 ne de Pire ile Utanbul arasında munta- nız. 

Sayın Bqvekilimiz dündenbert, Hart- zam servis yapan Yunan vapwu vardır. Ressam, sık sık yerlere kadar eğill-
ciye Vekili doktor Tevfik Rilşdil Arula En pratik bir icraatçı olan sayın Baı _ yor, ve her eğildikce cevab veriyordu: 
beraber, Atinada, dost ve müttefik Elen vekilimizin önce b.u aksaklığı ortadan - Emredersiniz, asaletmeab .. 
hWaımetfnJ.n aziz misafirleridir. kaldıracalında fÜphe etmeyiz. Burada - Bu tarif ettiğim şeyler, yann öğle 

Bu •mıafirlik, komşu memleketin dev- görüp anladığımıza eöre Pire limanı bi- vak~..ne yetişecek. Çünkü yarın akşanı, 
let adamlarile temas etmek, her 1k1 ta - zim pnJ.ı bayraiumzı, vapurlarımızın bu muhteşem lokantamın açılına me
ratı ve ayni zamanda Balkan antant.mı pupasında yeniden görmeğe hakikaten rasimi icra edilecek. Yann akşamki 
allhdar eden her türlü meseleler hak - müştaktırlar. merasim, hususi mahiyettedir. Buna 
kında bqbqa fikir teaU eylemek içln Nafia Vekiletimlz de, Elen demlryol _ yalnız, aziz dostlarım olan Türk gemi-
lnes'ud bir vesiledir. lan ldaresile pekAll bir anlqma yapıp, cileri davetlidir. Maamafih, lokanta-

Llkin Türkiye Başvekilinin bu ıeferki direkt bir servis tesis edebilir. mı~ kapısına asılacak olan şu levhayı 
geup yalnız Mösyö Metaksasm Ankara - Sonra iki memleket arasında turizme istediğim gibi yaptığınız için, sizi de 
Jı ziyaretini iade ve milfterek poliUka de ehe~miyet vermeliyiz. Bunun için de yarın akşam buraya davet ediyorum. 
IDelaillnl gözden geçirmek maksadile de- senenin en müsaid mevsimlerinde kom- Bu sözleri söyliyen; ipince, kupkuru 
llldir. bine biletlerle Türkiyeden Yunanistana adam; yumruklarını kalçalarına daya-

Do.n., Elen Hariciye Vekaletinde tara - ve Yunanistandan Türkiyeye tenezzüh _ mış; dimdik duruyor .. gözlerini, karşı
feınce imza edilen paktın bu .ziyarete ay- ler tertıb edilirse, çok rağbet görür. sındaki büyücek levhadan ayırm:yor
l'lca vermekte oldulu yüksek bir mana bd millet arasında IÖ7.e çarpan ruh du. Levhadaki resimde, bir şövalye bu
\'ardır ki, bu manayı dünya barışsever - birliği ancak bu suretle inkişaf edebilir. lunuyordu. Bu şövalye, bir elinde (Hi
len aUatia kabul eylemişlerdir. Ve devletler arasında teessüs eden ya- lal\, diğer elinde de saklan bir arada 

Pilvaki müşterek bir yolda, gittikçe da- kınlıjııı, milletler arasında da ayni mes'ud birleşmiş üç zambak tutuyordu. J..evha
ha Jllkmlıprak, birleşerek ilerliyen müt- seyri takib etmesi itinaya şayan bir feY- nın alt tarafı!!-da da cHilal ve zambak 
teak BaJbn devleUeri, için için kaynı - dir. lokantası• yazısı okunuyordu. 
hıı. daJ.ıah blr deniz manr.arası arze - Bugün Yunanistan, ne yaptığını, ne Bu kupkuru ve ipince adam, ressa-
den Avrupanm, §imdiye kadar en zayıf yapacağını bilir; enerjik ve durendiş bir ma aon emirlerini de verdikten sonra, 
~.il.kat farzolunan bu bölgesinde öyle idarenin feyizlerini görmektedir. odayı terkettL Yandaki büyük salona 
ctııdan bir ıulh ideali gütmektedirler .ki, Dahilde emin Yunanistanın, haricf em- geçti. Burada, hani hanl bir faaliyet 
0 ideale yaklaştıran her te§ebbüs, endi§e- niyetini de takviye etmek için üç dost ve hüküm sürmekte idi. 
den kıvranan ruhlar için birer ferah kay- milttefijine uzattıjı aamimt eli bJz tendi Kadın, erkek birçok işciler ve gar
balından başka bir feY olamaz. hesabımıza memnuniyeUe tutmut ve sonlar masalan, sandalyeleri münasib 
Ywwıistanda, anarşi ve tezebzüb ifa- dünJdl siyasi vesikanın altına imza koy _ yerlere yerleştiriyorlar, camlar ve du

de eden uzun bir maziyi iki yıl içerisinde mut bek, bunu ayni zamanda dünya varları silip temizliyorlar, duvarlan 
tediyeye muvaffak olan Elen Bqvekili aulh ve emniyeti hesabına yapılmlf bir 'J'ürk ve Fransız bayraklarile, süslil-
ebeı&na Metaksas bugün o mazinin yı- h '- 1 d kın . _ . area.et 1&yıyoruz. yor ar ı. 

tılan fizerıne yeni ve musbet bir e- ET'CÜmend BJc,.em Talu Gergin bacakları üzerinde bir bostan 
ler kurmakla meşguldür. - korkuluğuna benziyen bu adam gene 
~arada, bütün komşularile ve bil - Deniz işleri: yumruklarını kalçalarına dayadıktan 
ha bnyük yapıcısı~~ karp sonsuz ~ • • sonra çalışanlara göz gezdirdi. Dudak-

Yranlık duyduğu Türkiye cumhuriyeti Beykozdakı demz kazalan Iarında, memnun bir tebessüm belirdi. 
U. en ukı rabıtalar tesisini kendi )'Ul"du Amlpl Mlhaloa latmll Yunan bandıralı Ortada dolaşanlardan birine dik ve 
~ ınilleti için tahakkuku elzem bir mef- 5500 tonluk bir npurun dün aabab aut ;;- b. d ·ı 1 di.' kare edinmi~tir: dört buoutta .ıa Jtlsilnden Be:vtosda Abra- ma~uHr ırMsa a lı e ses eb~ . . 

Bi ır • •• ham Pata :vaıw rıhtımına blndlrdtltnl ve - ey.. arse, sana ır resım ver-
zitn de, buna karşılık, on dort yıl - gemlnln burnundan buara utradıtını JU- mi~tim. Ne oldu, o? 

danbertdir muvaffakiyetle takib ettiit - mıttık. Pireden İbralle ııtden vapur. bq ta- _ İmparator Şarlken'in resmi değil 
~ her sahadaki kalkınma hareketine rafından aahlle aaplanmıt ve bir mtıddıt bu mi Sinyor Antuvan? 
-en dostluğunun büyük faydalan ola- vaziyette kaldıktan sonra aaat 14 de lcendl ' E t 
taktır veaalWe yüzmflf, 115 de de Salıpuanna seı- - ve · Buh . . mlfttr. - Burada duruyor. 
taJıı 8&M ekonomık sahada, Yunanıs - LoJd tumpanyuına llgortaıı ol&n vapu - - O resim, şuray\ asılacak. Tam, 
lltt a her ikimize. faydalı bir iş _beraber- run bu 1araıı n.zlyette aefere devam ede - mutfak kapısının üzerine. 

Yapmamız içıPl hududsuz ımkinbr mlyecelt anlqılmlftır. Burada tamir edil - _ Emredersiniz, Sinyor Antuvan. 
bıe\'cuddur Tarafeyn birbirlerine ne .ka- dllcten 10nra, İbraUe, oradan dönflfde de A 1 ks bT 
dar ya.km!~şırsa bu imkinlar dı 

0 
nia _ tnsııtereye ııtdecektlr. - mma .. nası asaca ın, ı ıyor-

ı......... • tar ' Vapur, yalının rıhtımında da tahrıbat musun! 
~ ar · a· . . yapmlftır. Maamanh, bu :valıJ& ve nhLıma - Hayır, Sinyor Antuvan. 

~ın mamul, gayri mamul bir çok sahtb olan l!:mllk ve Eytam Bantuı, dün _ Haşmetmeab, İmparator Şarlken 

- A/lria nı •m etndt... 
- Emredersiniz Sinyor! - Benim odamın yanındaki kile.re 
- Benim yatak odamda, karyolamm git. Orada, çuvallar içinde karmakarışık 

altına atılmış eşyalar arasmda, üç kol- bir takım ıeyler var. Onlann arasında, 
lu büyük bir altın şamdan var: O pm- Üzerleri taşlarla işlenmiş, birkaç da al
danı getir. O masanın üstüne koy. Ya- tın tas olacak, zannederim. Nis'de, o 
rın gece, Poyraz Ali Reis'in oturacağı eşyaları çuvallara doldururlarken, öyle 
bu masanın yanından aynlmıyacaksın. bir şeyler gözüme ilişmişti. 
O şamdanda; altın kakma, buhur koku- - Emredersiniz, Sinyor Antuvan. 
lu mumlar yakacaksınız. Misafirler av- Sinyor Antuvanın her tarafa verdi
det edinceye kadar bu mumlar sönmi- ği emirler, uzun z~an devam etmtş.. 
yecek. Biri bitmeden, lSteki dikilecE"k. ti. Ve bu garib adam, artık her şeyin 

- Emredersiniz, Sinyor Antuvan. yolunda olduğuna kanaat getirdikten 
- Sen ne yapıyorsun, Madmaze1 Hor- sonra, salonu terketmiş, odasına çekil-

tans? miş .. derin derin içini çekerek: 
- Kapıya asılacak bayrakları hazır- _ Her şey, tamam ... Fakat ne çare 

lıyorum. ki, yalnız o eksik ... 
- Ala .. senin de yann akşamki vazı- Dem{fti. 

feni şimdiden tayin ediyorum. Polin 
gibi, sen de bu masaya memursun. Gö
revim seni.. bu masanın etrafında, per
v~nc gibi döneceksin. Kızarmış bıldır
cınların biri bitmeden, sıcak sıcak öte
kini yetiştireceksin. 

- Hiç merak etmeyiniz, Sinyor An-
tuvan. 

- Poyraz Aliye, sadece, baş kardi
nallere mahsus şarabdan ikram edecek-
sin. 

- O şarab mutfakta mı, Sinyor An-
tuvan ?. 

- Hayır .. benim odamın kapısının 

arkasında.. etrafı gümüş çemberli, 
selvi ağacından yapılmış bir fıçı varciır. 
O fıçının içinde ... 

- Hani .. bu fıçıyı; Nis'de büyük ki
lisenin mahzeninde, bir demir kasada 
bulduk; diyordunuz. O fıçı mı, Sinyor 
Antuvan? .. 

- Ta. kendisi.. haaa, aklımda iken 
onu da söyliyeyim. Türkler,' temizliğe 
çok meraklıdır. Onun için, Poyraz Ali
ye 11 ltın bir tas içinde sılt sık gülsuyu 
ikram edeceksin. Bıldırcınlan yerken, 
kirlenecek olan parmaklarının ucunu 
yıkamak için .. . 

- Altın tası nereden alayım, Sinyor 
Antuvan? 

.MUCİZB!.. MUCiZE!.:. 

Fransanın, Tulon şehrinin Türklere 
tahsis edilen mahallesinde, Sent T.l -
7.ar caddesinde, Sinyor Antuvan tara· 
fından açılan HilAl ve zambak lokAnta
sı, bir neş'e kaynağı halini almıştı. 

Cadde, bir taraftan öbilr tarafına 
kadar, Türk ve Fransız bayraklariJe 
donatılmıştı. Bunların arasına da, renk 
renk kandiller ve fenerler asılmıştı. 

Kapının önünde, Türk donanmasın
dan gelen mehter takımı, azametli nağ
melerden mürekkeb havalar çalıyordu. 
O susar susmaz, bir Fransız orkestrası 
da. şen ve şakrak ahenkler saçmıya 
başlıyordu. 

Som ipek mintan, buz gibi sırma iş
lemeli camadan, rengarenk çuhalardan 
kısa şalvarlar giymiş olan Türk gemi
cileri, levendane yürüyüşlerle lokanta
nın kapısından giriyorlar. Tunç çehre
lerine tatlı bir heybet veren lovılcımlı 
gözlerile etrafı süze süze boş m.:\salara, 
arkadqlannın yanlarına ilerliyorlar. 
Şen, fakat vakur tavırlarla, masaların 
kenarına yerleşiyorlardı. 

(AT'kan t:aT') 

llladdelerimiz için Yunanistan en tabii bir akfama kadar, acentaya, zarar ve zlykna a- Hazretlerinin resimlerini, şöylece, baş 
~·eçur. Hele eski Yunanistanın k:.sır ld bir protesto çekmemlftlr. 1 
toprakJannda yeni Türk sanayii kendisine ti'ç ctln evvel gene sıa yüzünden Bandır- aşağı asacaksın. Anladın mı? .. 
»ek çok - b 

1 
. . ma cıvannda Fener adaaı kayalıtlanna 0 _ - Başüstüne, Sinyor Antuvan. 

8 ınu teri u abilır. turan ve evvelki gtln Hora tabii.siye geıulsl - Bir de, Amiraıl. Andriya Doryanın 

Karaman 
Çif içil erinin derdi eri 

ruından, muhtelif formalltelerden geÇ& 

ret, topratın tendllerlne bedel mukabl • 
llnde tevzllnl J.stemiflerdlr. 
Otuyuculanmızın bize yazdıtıanna 16-

~ iktıaadi münasebetlerin inkişamı ve tarafından kurtarılan Saadet vapuru da dlin resmi olacaktı. Napoli valisinin yazlık 
Yeal iki taraf arasındaki sevgi ve limanımıza gelmiştir. sarayındaki salonundan koparıp almış-

~i~etln artmasile mümkündür. İşte, t k · 
'""il 1 Almanyarun askeri ataşesi ı . 
lılab ~;1~u~u~~stluk paktının en e - Bir müddettenberi mezunen nıem- - ~da, burada, Sinyor Antuvan. 

'te flıt, r sayın müttefiklerimiz Romanya leketinde bulunan Almanyanın Anka - - la.·· Onu da şuraya.. koca Bar-
L_ Yugoslav nın malumat ve muvafa - ra ve Atina askeri ataşesi Afüay Röder barosun ayakl~nnın _altına asacaksın. 
qtJ dun" •ehrım· ize gelmiştır· . - Eınredersıniz, Sınyor Antuvan. 

tt ınzimam ederek akdolunan bu "' hkt Sinyor Antuvan, başını başka tarafa 
hL ın _Ya~ b"r istıkbalde hayırlı seme- Bir Amerikalı profesör geldi çevirdi. Emirler vermekte devam etti: 
·~rını gorm gi temenni de · ifa e nz. Amerika Harverd üniversitesinde - Hey .• bana bak, Potin. 
Gofr ıa, Türkiye ile Yunanistan arasında tarih müderrisi prof. Leyk, son zaman- Genç bir kız cevab verdi: 

u~an doğruya muvasala yoktur. Ka- tarda Türkiyede yapılan muhtelif haf- - EmredersiniZ, Sinyor Antuvan. 
:. Yoüle gelmek ancak üç yerde aktar - riyat hakkında tedkikatta bulunmak -. O.. kögedekl masamn etrafındaki 
ile Yapmakla kabil olabiliyor. Denizden üzere şehrimize gelmiştir. Prof. X..k çiçekler u olm111- Biraz daha çiçekle 

• ile Pireye l§liyen bizim vapurumuz, 7•Jnnda Ankaraya ptecektir. da1e. 

Karamanlı okuyucularımızdan ve çlft
çılerden blr mektub aldık. Bu mektubd&, 
kendilerine ald blr derdden bahse'11yor-
lar. Karamanın altmıı kadar çlrtçlslnl 
aliikadar ediyor görünen bu dert1, AL&do
lunun her tarafında hergün teladüf edi
len bir toprak kavgasıdır. Bu alt.ıtıll ç!rt-

çinln ellerinde bulunan toprakların buyük 
bir kısmı üzerinde cUter blr takım insan
lar II\er'alıt hukuku lddla etmişler ve 
mahkemeye müracaaUa bu suretle lllm 
da almıflar. 
Olcuyucularmıızın yazdıklarından anlı-

1oruz lcl onlar bu Ulma boyun etmekle be
raber büttln tapn.km çtıtcllerln Japtıklan 
llbl. lflıı peflne dütmQtler ve muhtelll ta-

re kendilerini haklı görmekle beraber, bil· 
küm vermek vaziyeUnde de~. Yalnıa 
tst~rlz ki mahalli hiıktimet bu lfl, llytt 
olduğu ehemmlyeUe tedkik et.sin ve müm-
kftn.se bu topraksız insanların toprak sa
'h1bl olmalarını temin edecek .canunl 
hlikdmlertn tatbikine m1ni olacak btı 

'bürokrasi hareketine meydan vermesin 
Derd Anadolunun ezeli derdldlr; bu ı:lbl 
derdler zuhur ettikce, idare maklne-
mız. meseleleri toprakaıa koylü lehine 
hallet.metı temln eden tanun bükumlerl .. 
n1 tamam tatbik edecet olaalarda. bük4-

metin b1r aamaııdaııberi netrin1 d~
düii \opralt U.Oununa bile Utsum kal • 
muılı. 



Son Posta'nın zabıta hikayeleri 

Failsiz· cinayet 
______ _. lngillzceden çeviren: lbrahim Hoyi 4ml-----
İşden çekileli e • 

peyce olan sorgu 

mediğini söylediğim 

zaman doktor kö • 
pürmUştü. Mesele §U 

bilen 
Arnavudluk Kraliçesi 
Arnavudca da öğreniyor 

Beş lisan 

hlldmi Feutry, arka· 
daşlanna çektiği mü· 
kellef bir ziyafetten 

ki, ortada bir damla 
bile kan görmeyince, 

Genç evliler, büyük tezahüratla kutlulanan izdivaçların
dan sonra halaylarını geçirmek üzere Draç'a gittiler 

sonra, nefis havana 
pilrolanndan birer 
tane uzatarak: 

- Çocuklar, size 
diş kirası olarak tA 
hakimliğim zamanın

da rastladığım gayet 
meraklı bir vak'ayı 

anlatacağım, dedi ve 
söze başladı: 

- HAdise gene bu
rada, Pariste cereyan 
etti. Bir sabah devri .. 
ye gezen polislerden 
pösi, Pierre Cor .. 
neille sokağının yüz 

bu işi yapanın, bı • 
çağı ölü adamın kal
bine sonradan 1>apla
mğını kestirdim. Son 
ra ölü Arnand'm 
odasında da bir sürü 
ilAç fişeleri bulmuş -
tuk. Fakat ilk anda 
onun, kimya tecrü. -

beler! yapan bir ec • 
zacı olduğunu düşü • 
~erek, ehemmiyet 

vermemiştim. Şimdi 

. ise i§ kendi kendisine 
~eydana çıkıyor. 

Eğer Pelozziyi bir 
suçlu, bir katil ola -
rak farzetsek §Öyle 

metre kadar ötele .. 
rinde, birisinin sırtın· 

da bir yükle hızlı 

hızlı yürUdüğUnü göı 

müşler, hemen ses • 

bir muhakeme yürüt· 

meliyiz: Pelozzl, ada-
Geç kalmı§tım, cır~m b1müştü mı zehirledi, kalbine 

Kral Zogo, Kraliçe :App"1'L}A tle bera.ber. 

°lenmişler, yanına vannca da, o ıeyin bir 
cesed olduğunu hayretle farketmişler. Bu 
gibi vak'alara pek ender olarak rastlanır. 

Polisler adamı yakalıyarak, emniyet 
müdürlüğüne haber verdiler. Bir staj
yerle Lavalı işe memur etilin. Maznunu 
tanıyorduk. Aslında Korsikalı olan Pe
lozzi isminde bir fabrikatördü. Muhitin
de tanınmış, mevki sahibi bit insandı. 
Yakalandığı sokakta da, gayet güzel, ve 
pahalı mobilyalarla döşenmi.J bir apartı
man dairesinde oturuyordu. 

Pelozzi cesedi kendi dairesinde buldu
funu söylemiş. Polisler de, maznun ile 
birlikte eve dönerek, cesedi yeniden ya
tağa yatırmışlar ve Laval'm gelmesini 
beklemişlerdi. 

Hadise mahallinde bir kere daha ifade 
veren maznun Lavala: 

- O gece saat ona doğru daireme gel
dim. İçeri girdim. Elektriği yakmak js

tedim, yanmadı, cereyan kesilmiş san
dun. El yordarnile yatak odama vardım. 
Maksadud elektrik fenerini bulup vaı.1-
yeti anlamaktı. Ne ise, feneri buldum. 
Düğmesine bastun ve kendi yatağımda 
kalbine bir hançer saplanmış bir adamın, 
daha doğrusu bir cesedin yattığını ve bu 
hançerin de ecdad yadiga::-ı kendi hançe
rim olduğunu haşyetle gördüm. Fena 
halde korktum, ne yapacağımı bileme
dim. Nihayet aklıma, cesedi yüklenip ya
kınlardaki Lafayette köprüsünden Rhone 
nehrine atmak geldi. İşte bu delice, ııb
dalca niyetimi yapmak üzere iken benı 
yakaladınız, demiş. Bu sırada ben de 
vak'a mahalline geldim. Laval odayı iyi
den iyiye muayene ediyordu. Birden 
damdan düşercesine: 

- Fazla da kan yok, dedi. Sonra elek
trik lambasını, sortiyi gözden geçirdı. İs
kemleleri, yatağı ve kütübhaneyl araş

tırdı. 

İskemlelerden biri tepe taklak olmuş
tu. Yatağın altından üzeri kan lekelerile 
dolu eski bir Sicilya hançerı çıkardı. Yer
deki iskemlenin yanı başında da bir elek
trik feneri duruyordu. 

Zabıta doktoru da çıkageldi. Lav:ıl, 

abıta doktorlannı günahı kadar bile ol
IWl sevmezdi. Onun i4fin, bunu görünce 
suratını astı. Aksileşeceğini anladım. 

Doktor ölüyü· muayene etti: 
- Bıçak kalb damarına kadar işlemi§. 

Bu kadar az kan bulunması, cinayetin 
burada yapılmadığını gösteriyor, dedi. 

Pelozziyi, ertesi gün karşıma çıkardı
lar. Laval da yanımda bulunuyordu. 

Biz, daha evvelden maktulün Amand 
isminde birisi olduğunu ve maznunun 
bulunduğu dairenin üstünde oturduğunu 
tesbit etmiştik. 

ben de, ne halin varsa gör, diye uzak-, bir bıçak sapladı. Kendi yatağına bırak- Arnavudluk Kralı Zogo ile Macar 
laştım. Sekiz kilomeirelik yolu yaya ola- tı. Sonra sabahın ikisine doğru cesedi Kontesi Apponyi evlenmiş bulunmak· 
rak yürüdüm, eve geldim. sırtlayarak nehre atmak için yola düzül- tadıtlar. Genç çiftler büyük tezahürat 

Bu izah bent pek tatmin etmeml§tl. dil. Böyle saçma teY olur mu? Sizin de içinde kutlulanan düğünlerinden son,. 
Lavala döndüm: tasdik ettiğiniz gibi, bütün bunları, sırf ra balaylarını geçirmek üzere Dra~'a 

_ Soracağınız ba~kA bir ıey kaldı mı? cinayeti, maznun Pelozzinin üzerıne yük- h k t .....,..;.,.1 dir 
dedim. lemek için başka birisi yaptı. Öyle birisi are. e e ... ~ er · 

Laval, sakin bir eda ile cevab verdi: ki, maznunla arası açıktır, yahud da ona Bu izdivaç şerefine yeni posta pul· 
- Monsieur Pelozzinin dizini muayene bir garazı, kini vardır. Sonra, bu otomo- lan çıkarılınıştll'. Bu pulların üzerinde 

etmek isterim. bil gezintisini de anlamıyorum. Dur, dur, Kralla yeni Kraliçenin resimleri bu -
Böyle bir isteği hiç te beklemediğimi dur .. vay canına! Keşfettim. O porselen aldadır 

itiraf edeyim. Halbuki, Pelozzi hemen parçasını nasıl dilşünemedim? diye sesi· lunm · 
pantalonunun sağ paçasını yukarıya doğ- ni yükseltti ve ok gibi odadan fırladı, Mayısın birinde gene bu izdivaç §e-

ru sıvazladı, ve dizinin biraz aşağısına tc- gitti. refine olmak üzere Tiran ile Draç li -
sadüf eden ve daha yeni olduğu pek belli Ne dersiniz, ertesi sabah muzaffer bir manı arasındaki 40 kilometrelik be -
olan bir bereyi gösterdi. kumandan edaslle odama girdi. Elindeki- t-0 Otostırad'ın da kilşad resmi yapıla-

Laval istediğini öğrenmiJ bir adam lerini masamın üzerine döktü. Bunlar nkt İtal A vudlugw a verdiği 
gibi: evvelce görmüş olduğum mahud izmarit ca ır. yanın rna . 

- AH\, matlub hasıl oldu. Artık gide· ve bıçakla, bir takım kağıd parçaları, bir istikraz ilcı yapılan bu yol Mussollnı -
bilirsiniz, lüzum görürsek ıizi tekrar ra- parça da sıva idi. Bir de üzerinde, pudrn nin adını taşıyacaktır. 
hatsız ederiz, diye adama elini uzattı. ile kabartılmış parmak izi bulunan, por- Diğer taraftan Tiranda yeni Sarayı 

Maznun dışarıya çıktıktan sonra, bana selen daha doğrusu emaye sigorta idi: Krail de inşa edilmektedir. Bu saray 
dönerek: - Bay bakim, dedi. Va!<'ayı, bazı nok- üç kat üzerinde olacak, 25 odası, 400 

- Bu adam doğru söylüyor. Hadiseyi sanları olmak.la beraber şimdi_ sanki göz- kişi istiab edecek 3 büyük salonu, bir 
yeni baştan kafamda yaşattım. Işık bo- !erimle görmüş gibi anlatabilinn. Daha sesli . eıma ve tiyatro salonu, bir ka· 
zulınuştu ve bir iskemle tepe taklak ol- ilk başta Pelozzinin rnasu1Jl olduğuna ve sın büyük ve kış bab 
muştu. Dediği gibi, karanlıkta el yorda- doğruyu söylediğine inanmış bulunuyor- palı havuzu ve yaı -
mile ilerlerken buna bacağını çarptı ve dum. O zaman şöyle düşünmüştüm: çeleri olacaktır. 
o bere hlsıl oldu. Yerde bulduğumuz e- Eğer bu işi Pelozzi yapmışsa, cesedi ne- 1zdiv89 merasimi için Tirana giden 
lektrik lambası ise açıktı. Pili de tüken- den kendi odasına getirdi? Bunda man- İtalya Harlclye Nazırı Kont Ciano ay· 
mek üzere idi. Bu da adamın gördüğü tık yok. O halde, cinayet başka birisinin 
manzaradan korkarak, dehşetinden elek- eseridir ve cinayet yeri de yakındadır. 
trik fenerini yere düşürmü§ olduğunu is- Bu da Arnand'ın dairesidir: Oraya git-
bat eder. tim, muayene ettim. Odalarda ne bir ka-

Lavali hararetle tebrik ettim: rışıkhk, ne de bir kan lekesi görmedim, 
- Fakat dedim, bir mesele var. Cesed, yavaş yavaş merak etmeğe başladım. 

Pelozzlnin odasına nasıl getirildi. Onu o- Yoksa hakikaten bir çıkmazda mı bulu
rayn kim ve niçin yatırdı. Sonra ortada nuyoruz, diye tasalandım. 
üzerinde ehemmiyetle duracağımız han- Doktorun geldiği sırşda, aklıma başka 
çer var. bir şey saplandı. Bu cesed, evvelce ölmüı 

Laval: olan bir adamın cesedi olamaz mı ve bı-
- Hançer mi, buna dair çok geçmeden çak ta sonradan saplanamaz mı, hem or

epeyce malfunat sahibi olacağız. Bana tada da kan da yoktu. Morg raporu, bu 
müsaade §imdi gelirim, dedi ve çıktı. fikri teyid etti. Bunun üzerine, ölü Ar· 
Yarım saat sonra da elinde birçok de- nand'ın, elbiselerini bir kere daha ve in· 

lillerle döndü. Pelozzinin ifadesinde bah- ceden inceye muayene ettim. O zaman, 
settiği St. Serexin yolunda araştırmalar §U gördüğünüz kfığıdlarla, sıvanın sağ a
yapmış ve otomobillıı bozulduğu noktayı yakkabısının topuğuna yapışmış olduğu. 
bulmuştu: nu gördüm. Bu da, cesedin taşındığı za
- Evet üstadım, buldum. O noktada bü- man vukua gelmiş t>lduğunu gösterebi

yük bir yağ tabakası vardı. Bu d3. o ma- lirdi. Apartıman merdivenlerini baştan
halde bir otomobilin bir müddet için dur- başa indim çıktını.. ve o zedelenen yeri 
muş olduğunu muhakkak surette gbs- buldum. Bu yer yukarı kattan a~ğı inen 
terir. merdivenin ortalarında idi. Bn da cese

Kendisini mütereddid bir tavırla süz- din yukarıdan aşağıya indirildiğini isbat 
düğümü, bu suretle bu delile pek kan- ediyordu. · 
madığımı görünce, cebinden bir izmarit Şimdi iı suçluyu btllmaya ve s~bebinl 
çıkardı. anlamıya kalıyordu. Suçlunun apartıma-

- Bu, De Luxe sigarasının izmaritidir. nı iyi bilen birisi olduğu muhakkaktı. 
Pelozzinin evinde bu ıiıaradan bir p3ket Zira yukarıdan aşağıya bir yükle ancak 
bulduk, dedi. üç dakikada inilir ve kapı açık olduğu 

- Bu da kat'i bir ıey ifade etmez, de- takdirde daireye giı1lebilir. Yoksa, her-
dim. hangi bir yabancı, bu gayet tehlikeli Jşi 

- Arnandla olan mllnasebetlniz nasıl- - Kat'l bir ıey ifade etmez mi? Ama yapmıya cesaret edemez. Şu halde katil Krııtfçe Apponyinm di~er bir rennı 
dı? diye sordum. garib bir tesadüf olduğunu herhalda tas- Pelozztnin dışarıya çıkmış olduğunu ve 

- Sadece selamlaşırdık. dedi ve devam 
etti. O gün Lenet diye tanıdığım birisi 
beni Rhône nehrinin üstünde bulunan 
:bir lokantaya davet etti,' şaştım. Zira bu 
adamla hiç te ahbablığım yoktu. Özür di
ledim. O kadar ısrar etti ki nihayet daya
namadım, kabule mecbur oldum. Adamın 
otomobill ile yola çıktık, yan yolda ma
kine bozuldu. Herifle yavaştan başlıyım 
atız dalqımız kızıştıkça kızıştı. Birbiri
mize küfür filAn t:f a ettik. Bu hiddetle 

dik edersiniz, diye cevab verdi. binaenaleyh dairede kimsenin bulunma- ni zamanda Tiran hava meydanının in-
Bu sırada gelen morg raporu hepimi- dığını pekala biliyordu. şaatının temel atma merasiminde de 

zi veyahud bilhassa beni büsbütür. ıa - Muhakememin bu noktasında, otorno- hazır bulwımuştur. Mayısın ortaları -
şırttı. Bunda ölümün kalbe saplanan bı- bilin bozuluşunu ve gördüğüm ya~ taba- na doğru da gene İtalyan maliyesinin 
çakla vukua gelmediği, bilakis dahilden kasını hatırladım. Otomobilin, kolaylık- yardımile kurulan Arnavudluk milll 
alınan çok mikdarda bir ilaç neticesi (ll- la d6nülebilecek, fakat yürümek icab e- bank ıl akt 
duğu yaDlı idi. den bir yerde bozulmuş olmasını garfb ası. aç ac ~· . 

Laval heyecanlanmıştı. Böbürlenerek: buldum. Kendi kendime: cAcaba, dedim, Yenı Arna~~ \ık K!ralıçesl Deyll 
- Nasıl, hançere dair çok şeyler öğre- bu bir oyun olamaz mı? Suçlu bu bozul- Telgraf muhabırıne şu beyanatta bu -

neceğiz, demedim miydi? Kanın olmayı- ma keyfiyeti ile, arkad&§UU yürllmf'le lumnuştur: 
ıınm cinayetin orada l§lendlfini iabat ede (Devamı 14 ilncll aa11fada) - Öyle mes'udum ki, bana biltün 

Arna~lıık kTaliçcsi S. M. Apponvi 

bunlar sanki rüya gibi geliyor. Macar • 
cada.n maada, Almanca, Fransızca, İ -
talyanca ve İngilizce biliyorum. Şim ... 

di bir de, Arnavudca öğreniyorum. 
Herhalde, öğrenmek güç olıruyacak. 

Çünkü epeyce söktüm. İngiliz telôff u • 

zu ile Arnavudca telaffuz arasında ba
zı benzerlikler buldum. 

Her nekadar, öz memleketimi unut
mıyacaksam da, yeni ülkemin, yeni hal 

km ıevgisini kazanmak için, kocamın 

yanında kal'acak, bütün hayatımı Ar .. 

navudluğa vakfedeceğim. Bilhassa Ar
navud kadıhlığı ve çocukları için çalı

pcağım. 

Arnavud1uk çok güzel bir ülke .. 

halkı da sevimli, aç~ yürekli ve misa-

fir ıeven insanlar. 

Ben ata binmesini iek severim. Ya
kın bir zamanda Arnavudluk dağla .. 
rında uzun at ıgezintilerine başlamak 
istiyorum. 

,,zerJ 
G..nç evlilerin balayla.1'mı geçireCC"' 

•ıillci 
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~tin<ı<la meçhul asker cibidesine çelenk koymı11a. giderken 

Gümülcinetle 
~ ... 

GılmülcüMde intizar 

Türk ve Yunan Ba.şvektlleri, Rii.§dii. Arasta bir anıda Atinada 

Atinada Yunan Başvekili, Celcil Ba11cra Yunan ordtısu erk4nın.ı tcınıtıı,ıor 



Tahta Yumurta 
Yumurtacık tahta· 

dan pı1mıştı. Kim 
bUir k1mlıı aklına es
miş, sahici bir tyU· 

murtaya benzetmiş, 

tıpkı onun gibi de be
yaza boyamıştı. Bü
tün ömrü karanlık, 

tozlu bir yerde geç
mişti, (herhalde bir 
oyuncakçı dükkanı 

olacak) Ne kimse o
nu almak istemiş, ne 
~e o kimsenin gözü
ne çarpmıştı. Aman 
ne kötü talih! 

Bir gün bir adam 
çıkageldi (kim oldu
ğunu kimse bilmiyor. 
du, galiba bir eskici) 
daha bazı şeylerle, za
vallı yumurtacığı da 
bir sepete koydu, 
yüklendi gitti. Yolda 
giderken bizim zavallı tahtadan ywnur- ğile birden tuttuğu gibi fırlattı attı. Yu
tacık, sanki Jazımmış gibi bütün öteki murtacık yuvarlana, yuvarlana ta gölün 
yol arkadaşlarını iterek sepetin dibine kenarına kadar gitti Bereket versin ora
indi ve ağır olduğu için orada bulunan da sazlıklar vardı da onu göle yuvarlan
ufak bir delikten pat! diye dü§tü. Sonra maktan korudular. Artık orada uyumaya 
yuvarlandı, yuvarlandı, gitti. bir ağacın karar vermişti. Sabaha karşı kırmızı, 
dibinde otların arasında durdu. Bekledi. uzun bacaklannm üstünde bay leylek 
bekledi, gelip kimse aramayınca korkma- geldl Yumurtacığı çayır kenarında g~ 
ğa başladı. Oı talık iyice kararmıştı. Za- rünce aklına bayan leylek geldi. Bayan 
vallı yurnurtacığa geceyi böyle buz gibi leylek yavru çıkartacakU, kaç günden
toprak üstünde geçirmek pek fena geldi. beri yumurtaların üstünde yatıyordu. 

Buuuv! Ne de fena rüzgar esiyor. Bu yumurtayı bulunca bay leylek onu 
Derken yavaş, yavaş yaprakların ara- bayan leyleğe hediye etmeğe ktırar vcr

sında, birisi yumurtacığa yaklaştı... Ko- di. Uzun gagasına alınca yuvaya geldi. 
caman bir yılan! Eyvah! Yumurtacık ha- Öteki yumurtaların arasına onu da yer
pı yuttu, çünkü yılan da onu yutacak! leştirdiler. Böylece günler geçil. Bir sa

• 
I~ ve Faydalı 
~balon ıı 

Balonun mucidi Mongolfier t-.ardcsler 
ilk 

~ ' 
balonu kağıddan yaptılar ve içini sı-

cak hava ile doldurdular. Bu tecrübeyi 
1873 de odalarında yaptılar balon tava-
na kadar yükseldi. ' 

25,000 Dolarlık pul 
İngilterede bir ır-:::=~==.-ı 

müzayedede satı-

lan bu isveç pu!a 
için 25.000 dolar 
verdiler. 

Pul meraklıları 

işte böyledirler. 
Nadir bir pula sa
hib olabilmek için _. • ..,...,.~..,.,....,. 

ne kadar çok para olsa gene vermekten 
çekinmezler. 

A 

Aletleri camdan orkestra 

Almanyada yeni bir orkestra vücude 

Yıldız okuyor 

- Yıldız, öğleden sonra 
ihtiyar komşumuza gi
dip çok .sevdij?i ~u kita
bı ok-ur musun? 

- Buyurun Bayan Yıl
dız, bizim 'hanım sa· 
londa. 

- Aman teyzem de bu 
ruıgaryalan nereden 
bulur bilmem ki. 

- Geldiğimi görmedi 
galiba. Hiç oralı değil 

- Hem de ne can sıkıcı 
kitab. Bari çok okut.
masa da çabuk kurtul· 
sam. 

- Bir şey söylemiyor 
ama ben okumaya baş-
lıyayım. 

Yılan ağzını, koca- bah yumurtaları birer birer kırılıp için- getirdiler. Bu orkestranın bütün filetlerl Genç kızın ailtı gi 
man, koskocaman den leylek yavnılan çıkınca bayan ley- - c n -

- cGüzel bir prense ni
~anlanm.l§tı.• 

- Öf yoruldum. Yüı 
sayfadan fazla okudwn. 1 
Ne ise devam edeyim. 

F k ı y 
1 

k camdan yapılmış. bi saçlan vardı .• 
açb. a nt. u- e gagasile bizim yıımurtacığa vurd.u: .......................................... ·-···•••••••••••••• 
murtacık çok sert, Fakat hiçbir ses çıkmayınca cHaydi Küpjk okuyacularunı.zın ytı%ıları: 
boğazından geç~- defol buradan. diye bayan leylek zavallı 
yor. Y1lan bağırdı: yumurtacığı yuvadan aşağı ath. Minimini bir masal 

- Öf, bu ne bi- Yumurtacık yuvarlana yuvarlana dam- Blr memlekette çok zengin b1r adam var-
çim yumurta böy- lardan aştı, saçaklardan kaydı, nihayet DU§. Bu adamın hiç çocuğu olmaZUU§. Bu 
le? Yenmiyor bile! Ayşe kızın önüne düştü. yüzden çok üzfilen bu adam bir gün evın.e 

Ve yılan, o hıd- Ayşe kız, öksüzdü, ona acıyan çiftlik döndüğü zaman bir de ne görsün: Kar§lSUl-
da kıvır t.ıvır çlı, yeşil 1r1 gÖZlll nur topu 

detle, yumurtacığa sahibi, tavuklara, kazlara baksın diye al- pbl bir çocuk... . 
l"llyruğile bir vu- mıştı, ama çok fena muamele ~yorlar- Çok sevinen bu zengin adam çocuAun ve-
runca çayınn or- dL. Dövüyorlar, azarlıyOT, üstelik çift- refine zlyafetıer çekti, davul, ıurna &esıeı1 
tasına yuvarladı. likte bütün eski çorablan ona tamir etti- her tarafa yayıldı. halk toplandı. Tam ço-

B
. · l d cuğa l.slm konduğu sırada blr kU§ geldi ve 
ıraz .sonra yu- rıyor ar ı. Ayşe kızın parmaklan batan ,.,..,. ıı. .__ ..._ tı. Çoc ıı. y ... n d em • Y"'vUı>U .._..pıp ...,.ç Ur.B c ..., .. ı a ı V -

murtncık bir ayak iğnelerden kan içınde kalıyordu. Kızca- ml§U. Kuş çocuğu yuva.sına götürdü, büyüt-
sesı daha duydu. ğız önüne düşen yumurtayı aldı, sildi, e- meğe b~adı. Blr gün çocuk ormanda gezer. 
Bu sefer gelen bir virdi çevirdi, sonra elindeki çorabın içi- ken bir erkek tı~laması duydu. Yanına so-
sansardL Usul usul ne attı ve başladı üzerinde çorab örme~e. kuldu ve ııordu: cNlçln allıyorsun?ıı Adam 
yaklaştı, o da ağ- Oh! ne rahat etmişti, artık elleri kanamı- başını kaldırdı ve: cY~ ren mlsln?. dedi. m, ~_; Çocuk tekrar sordu: cBenlm adımı nereden 
zını kocaman~ açtı.,:.i}. ,iU'":\ yor, çorablar leke olmuyor, kendisi de blllyorsun?ı Adam her veyi anlattı ve: cOğ-
ve yumurtacıgı ı- ~ W hiç azar İ§itmiyordu. ıum sen benim ev1Adımsın. Seni blr kuş alıp 

- Öf! İki saatten fazladır okuyorum da 
bfila ckiifü demiyor. Çok oldu artık. 
Şimdi kalkıp evime gideceğim. 

- Affedersiniz bayan Yıldız biraz geÇ 
kaldım. İnşallah kitabı ablama oıaııııB
mı~. Çünkü tendisl duvar gib1 

sağırdır. 

-----------~·--------~-------------------------------------------------------
MU k A fallı Bulmacamız 

sırdı. Fakat ısırmasile ay! diye bağırması Artık o da işe yarıyordu. Bir gün gene knçırdııı dedi. Bnba, oğul sarmaş dola§ evıe
bir oldu. üç dişi birden kırılmıştı. Hid- Ayşe kız çorab örüyordu. baktı yumur- rlne dönerek uzun yıllar bahtiyar olarak yn- Resimde dört sıra 
dcUe bağırdı·. tad b' · 1 E . dl, . eli b' şadılar. İstanbul U üncü mekteb ufak dört köşeler var . .,, a ır çızg var. vır çevır , ıroz s ih ö k d 1 

- Bu ne sert yumurta böyle? Hiç gör- oynattı, yumurta orta yerinden açıldı. .~~·- ~-~· cı:__ Bu dört köşelerin içi-
menıi§tim. İçinden ne çıksa beğenirsiniz. Ayşe kızın kız şekerlerini sevinçle yedi, sonra gene ni harflerle doldura-

Ve o kızgınlıkla, yumurtacığı dört aya- en çok sevdiği şekerlerden bir a\•uç. Ayşe yumurtacığı kapatnrak ~ine başladı. caksınız. Fakat bu 

BAy Nabiyi soyan hırsızlar onun ynta
ihrun altında saklarunışiıırdı. 

Hırsızlnr blr lldncl defa onu soyacaklar
dı. 

Bay Nabi blr dahil ayni §ekllde soyulmak 
Lstemlyordu. 

hırsız 
harfler öyle olacak ki 
birinci sıra: (Soldan 
sağa ve yukarıdan a
şağı) okunduğu za
man; hepimi.z\n oku-
mayı, yazmayı öğren

diğimiz yerin adı çı
kacak. 

İkinci sıra: (Soldan 
sağa ve yukarıdan a-

şağı) satıcıların i,Ie
rine sattıkları, ü
zümleri, sebzeleri 
koyduktan kabın a-

Dtişftndü, t.a§ında e nihayet b1r çare dıdır. Sırtla eşya ta-
buldu. şındığı zamanda, sırt-

ta eşya taşıyanların 

bir kısmı da eşyaları 
bunlara koyar, taşırlardı. 

'Üçüncü sıra: (Soldan sağa ve yukarıdan aşağı) küçük mana-

~~ 

sına gelir. dJJl 
Dördüncü sıra: (Soldan sağn ve yukarıdan aşağı) bir bezin veyahud bir k!ğı ııt• 

üzerine bir damla yağ veya bir damla mü~ekkeb damladığı zaman bir iZ ~ 
bu iıe verilen isim. ıct' 

Bu mükafatlı bulmacayı doğru bulanlardan bir ki§iye bir futbol topu, bit'ıçııı 

Vo nlteklm de bu ~ebbüs et.tiler, ta'kat.. Bay Nabi yenl 1cadı n
yes1nde yat.ağının altı
na saklanan hırsızı ya
taıa~tL 

~ye bir kilo çikolata ve diğer yüz kişiye Son Postanın küçük okuyucuları ı11' 
yaptırdığı güzel ve loymeili hediyelerden vereceğiz. Bulmacaya cevab ,;et 
müddeU on b~ gündür. çı1'' 

Bulmaca cevabını bize gönderdiğiniz zarfın üzerine bulmacanın gaze~ede 
tığı tarihi yazınız. 



Binicilerimiz Niste nasıl 
birinci oldular? 

Teğmen Saim Nis müsabaktılannda 

(Baştarafı l inci sayjada) 1 den çok net olarak. ayrılıyorlardı. 
kam hakkında Nis gazeteleri bir çok taf- Fakat kim kazanacak? 
llllt vermektedirler. Bu tafsilatı kısmen Bu evvela anlatılmadı ve uzun müd -
alıyoruz: det iki ekip halinde çok güzel bir müsa -

cBu kupa 1935 yılında Lehistan har- baka ile geçti. Neticede Türkiye ile Fran
'blye nezareti tarafından hediye P.dilmiş- sa berabere kaldılar. 
tir. Dostluğun seınbolil olan iki millet bay-

ldüsabaka iki tasnife tabidir. Birincisi rağı şeref direklerine çekildiği zamıpı 
'beher millet namına ancak üç müsabıkın bütün tribünlerden alkış koptu. 
dahu olması şartile kupanın talihini tes- Şimdi sıra müsabakanın hakiki galib!
blt eder. İkinci ' tasnif ise şahsidir. Müka- ni tayin etmiye gelmişti. Bu maksadla 
1-tıarın nasıl tevzi edileceğini gösterir. 12 maniadan 6 tanesi kaldırıldı, bırakılan 

Polonya kupasının talimatnamesine 6 nın ise yükseklik veya cenişlikleri art
dre bir milletin kupayı alabilmesi için tırıldı. 
dart sene zarfında iki defa birinci gel - Fransız ekipinin ilk iki süvarisi koşu
llıesi şarttır. Şu halde bütün yapılan mü- yu mükemmel olarak bitirdiler. Fakat ü
llbakada kupayı alabilecek mevkide an- çüncü süvarinin beygiri mania önünde 
tık İrllnda eltipi vardı. Çünkü 1936 yı - üç defa direldiği için Fransız ekibi geri 
ilııda bir galebe kazanmıştı. kaldı. 
Koşu mesafesi 650 metre olarak tayin Neticede Ünahn üzerinde yüzbaşı E -

tdllınişti. Bu mesafeye de yükseklik ve- yüp Öncü, Çakalın üzerinde teğmen Saim 
)a enlilik ıeklinde 12 tane mania serpi~- Polatka.nın ve Yıldızın üzerinde yüzbaşı 
tlrilmiştl. Cevad Gürkandan mürekkeb olan Türk 
Koşu takriben 2 saat sürdü ve müsa - ekipi Fransanınkini 2 saniye farkla ge -

bakaya giren ekipler arasında şiddetli bir çerek birinci geldi. 
hı&cadele ile geçti. İlk dakikalarda mtisa- Ferdi tasnifte birinci Fransız teğmeni 
bakanın görünuşü üzerinde bir fikir edi- Maupeu, ikinci yüzbaşı Cevad Gürkan -
llebilrnek için her millet namına iştirak dır. 
tdenlerden bir tanesinin olsun mesafeyi Millet itibarile tasnif neticesi şudur: 
bttırınesini beklemek lazım geliyordu. l - Türkiye, 2 - Fransa, 3 - Holan-
.. 'l ~varinin geçişinden sonra ..ınlaşıldı da, 4 - Polonya, 5 - Portekiz, 15 - İr -

Türk ve Fransız zabitleri diğerlerin - !tında, 7 - Romanya. 

Çekoslovakya için Londrada Verilen karar 

Zelzele sahasında • ınşaata 

sür'atle başlanacak 
'(B~tarafı 1 inci sayfada) 

Sayın arkada§lar, 
Zelzele sahası üç kısma ayrılacak olur

sa merkez! kısım asıl zelzelenin old'ulu 
ve en büyük harabiyi intaç ettili yer 
- haritayı gözönüne getirerek dinleme -
nizi rica ederim - fimalen ManabOI ça -
yı, cenubu Ankara - Kırşehir f08eSl ve 
§imali garbisi de Deliceçayı olmak üze -
re bu çizgiler arasındaki kat'ı nakıs tek
linde bulunan bir arazidir. Bu arazi asıl 
zelzelenin merkezini teşkil eden bir 1a -

hadır. En çok zarar da burada olmU§tur. 
İkinci saha bu zelzelenin aksülAmell o-

larak Kaysaride, Yozgadda, Aııkaranın 
Hayrnanasında, Niğdede ve merkeze ci
var olan yedi villyet ve mıntakada ve 
civarlarda da hissedilmiştir. Sonra dalga 
dalga memlekeUn daha uzak yerlerine 
kadar intişar· etml§tir. 

Harab olan evler 
Bu mıntaka içinde 6700 ev vardır. Bu 

6700 evin dört binine yakını tamamile 
harab olmuştur. Bu mıntakanın nüfusu 
69 bindir. 

kezi tarafından hasarzedelere, inşa ve Bu llmi tedkik neticesi, nihayet Mayısın 
iqe ve toptan yardım yollarile sarfedi _ onuna kadar hükümetln ellne gelmlf olacak

tır. Bu tedkik hey'etl bu akfam hareket ede
lecektir. İlk yardım, imdad olarak va - cektir. Bir taraftan bu tedklk yapılırken dl-
tand&§lann kendiliklerinden kopnası su- ter taraftan da ı.,ıcan umum Müdiirlülil bü
retile olmuştur. Köy komşuları derhal fe- tün teşkilAtını seferber ederek mahalline 
likete uğnyanlara yardım etmişlerdir. gldec:ktır. Bunun da yapacağı şey orada ha

Ondan sonra haber alan, hükWrıet ve ma- sar goren ve yıküması muhtemel olan ev -
• _ . ler:ln, yerine en seri bir surette ve en sat -

haill teşkilat uyelen ve kurumları olmuş- lam bir şekilde, mahalli malzeme,! kullan -
tur. O gün de Kızılay her vakit mem - ma.k ıartlle inşaata ba§lıyabllmek imkAnını 
leketin ıztırabına koşan bu şefkat ocağı hazırlamaktan ibaret olacaktır. Bu işler sür
feli.kete uğrıyanların yardımına koşmuş- atıe yapılmak lAzım gellr. Çünkü Teşrlnlev
t B - ..... _,, temin edilmemiş hiç veırn nihayet on beşine kadar bu vatandaş-
ur. ugun -r-- . lar çadırdan, çardaktan ve çerglden çıkıp 

bir köy, telt bir ev ve tek bır vatandaş damlan altına girmelldlrler. Aksi takdirde 
yoktur. Feliket mıntakasının sıhhi vazi - iklimln sertliği ve o havallde kışın erken gel 
yeti de gayet iyidir. Klfi miktfarda hekim mesl, bu vatandaşlarımızı çok rahatsız e -
ve sıhhi malzeme mahallinde bulundu - der dağılmalarını mucib olur. Hükfımet bu 

vaziyeti nazarı itibara alarak her türlü ve -
rulmaktadır. salte müracaatla bu vatandaşların evlerinin 

Açıkta kimse k•lmamıtbr derhal yapılmasına karar vermiştir. CÇok 
Halkın ahvali maneviyesl de yerinde - güzel sesleri)· 

Kızılay 
dir. Açıkta bir tek kimse kalmamıştır. Gerek içtimai muavenet gerek bu inşa 
Kızılay 1200 den fazla çadır göndermiş keyfiyeti sıhhat bakanlığının emin mürakabe 
ve milli müdafaadan da 400 çadır alın - sinde olmak üzere Kızılay Kurumuna veril -
mıştır. İcab ederse daha da temin oluna- nliştir. Kızılay da bunu bir b1zmetl müttahi
caktır. re olmak üzere kabul etmlş bulunuyor. Kı

zılayın bu hususta çok iyi semereler vermto 
İate için de köylünün kendi buğdayın- tecrübeleri vardır. Paşallmanı, Erdek yakası, 

Ölenlerin Ayın dan istifade edilmekte, köy değirmenleri e.uşehri vak'ası ve diğer yerlerdeki yangın 
Nüfusca zayiatımız 0 gün arzettilim _ tamir edilerek bu buğdaylar bu değir - vak'alannda şehir ve köylerinde tamlrinde 

menlerde öğütülmektedir. İlk yardımın Kızüay çalışmış ve muvaffak olmuştur. Kı -
den kemall şükranla söyliyeyim ki, da - ıılayı teşkll eden muhterem zevat ve başta 
ha az olmuştur. O vakit 200 kadar ölü heyecanlı olması·tabildlr. Ve bu ilk yar- bulunan arkadaşımız Refik Saydam bu 1§l 

tahmin edilıni§ti. Bugün vefat eden va- dımı derhal idare Amirlerinin yapması kabul etmiş olmakla hem vatandaşlara ve 
tandaşların sayısı 148 olduğu anlaşılmış- lazımdı ve yapmışlardır. Yalnız bunlar- hem de hük\ımete çok büyük bir insanı ha
tır. Bu rakam d'ahi çok büyük teessürü dan biri, Çiçekdağı kaymakamı bunu rekette bulunmuşlardır. 

YapmadıX-ından, vazifesini idrak edeme - Zahire kurtarılmıştır. 
muciptir. Yaralılardan birisi Kırşehir & Üçüncü kısım, zahire ve çift hayvanlan 
hastanesinde vefat etmiş, diğerleri hasta- dijinden dolayı işten çıkarılmıştır. (Bra- vazlyetldir. Zahirenin büyük kısmı kur -
neden çıkmış ve köylerine gitmi§lerdir. vo sesleri). tarılmıştır. Toprak altındakller, elenml§, taı 
Bunun haricinde olarak. Keskin, Yerköy, bml bahat altında kalanlar da temizlenerek kurtanl -

İstanbul 'ÖniTersitesı kendisinin mulde - mıştır. Hayvan zayiatına gellnce: Ölen hay
Sekili ve Haymanada bir takını haMrat dir profesörü Hamid Nafiz Pamlri birkaç ar- vanlar kara.sıfır'dır . .Burada karasığır tok ol 
olmuştur. Hasara uğrıyan evlerin hepsi tadqlle birllkde zelzele sahasında tedklkat malr.la beraber vatandaşlara bu 1ptlda1 aer
altı bindir. 680 kadar da hayvan 7..ayi ol- yapmafa memur etmlftir. Profesör Pamir mayelerlnl verebilmek lçin bazı tedbirlere 
muştur. O zaman da arzettiğim gibi mad- dün Ankaraya döndü. Kendisinden izahat 1' müracaat edilmiştir. 
di hasarın hiç bir ehemmiyeti yoktur. tedlm. Bana 11ml müşahedelerlnl möyleclL Ve 509 bhı lira 

. . . _ ha.kikatl oldutu slbl anlattı. Ben de anlaya- Hükftmet Ziraat Bankası 1le temasa gel -
1:.er vakıt ol~uğu gıbı en biiyük teesm - blldlflm kadarını sıze anlatmaya çalı§aca - cil. O da bunlan temin etmek vazlfesinl ü -
rumilzü mucıb olan ciQet, 149 vatanda - tun. zerine aldı. Bütün bu masraflara karşılık ol-
şımızın hazin vefatıdır. Bu zelzelenin sebebi Tolkanlk değilmiş, mak Uzere l1uk\ımet 500 bln liralık bir tah-

Tek bir kalb gibi tektonik ımıı. Volkanik olan zelzelelerın te- sisat istemeye karar vermiştir. Kanun ya -
. sırt gayet mahdud olurmuş. MeselA: Martı - kında Büyük Mlllet Meclisine gelecektir. Ka-

Bu zelzele ve hasar ve bılhassa vatan - nlkte Pele yanarda~ının bulundutu yerde bulünü rica ederim. Şayed bu kıt'anın ve 
daşlarımızın kaybı memlekette urnumt vukua gelen zelzelede blr çok hasarat vu - vatandaşlarımızın evlerinin inşası ve ken -
artan bir teessür ve heyecan uyandırmış- kubuldulu ve bu 300 bin t1'1nln blümüne se- dllerinln .refahı bilhassa seltımetlerlnln te -
tır. o i\inden~ başlıyan ve gittikçe beb oldulu halde zelzelenin te - mlni, daha çok fedakG.rlığı icab ediyorsa 

mi blrtaç kilometre llerdekl sa- filpheslz ki hülcftmetlnlz nazarı itibara ala -
artan teessür telgraflarının elan arkası blUerde duyulmamlf. Halbuki mem - cattır. Ve hükümetınlz emindir kl, B. M. 
alınmamıştır. Memleketimizt tek bir leketlmlzde haaıl olan zel7.ele, hattl beş altı Meclisi bunu 'Vermekte asla tereddiid etmi _ 
kalb gibi bu ölen vatandaşlar etrafında yüz, hattl bin lr.llometrellk yerlerden işitll- yecektlr. CHay hay sesleri) . 
yasla, matemle çırpınmaktadır. Kendi _ mtşUr. işte bu neticede zelzelenin volkanik Tekrar edeyim: Böyle maddi acıları t.ıdll 
liğinden her yerde iaınelet toplanmala detll tektonik oldutunu ıöstermekte lmlş. etmeğe ve maddi yaralan tamire. bu m111e

TektonUc demek te arzın merkeze yakın o - tin kudreti ve bilhassa hassasiyeti, vatan -
başlanmıştır. cKendlliğinden> kaydını lan kısmının soluyarak ıercinletmesl ve bu perverlitı kAtidlr. Teessüf olunacak cihet, 
hassatan söyliyorum, ne hQldllnet ve ne suretle gerlnmelerden, Adeta bir tabak kA. - tekrar edeyim; ölen vatandaşlanmızm telA-

(Ba.,taıafı 1 inci sayfada) 1 beşistan, İspanya, Uzakşark ve askeri 1,_ de mahalll idareler tarafından iane açıl- tıdın ttı taraftan çetııerek yırtııma.sı glbl, n edllemlyecek olan zlyaıdır. 
ile de ilk müsaid fırsatta müzakerata gi- birliği meseleleri de tedkik edilerek, ta - ması için hiç bir tt!§ebbüs vaki olma.mır- yanlmaaıdır. İtte bu J&nlmadan day• de - Ba§Vekll Veklll ve Dahiliye Veklll Şükrü 
"-- tır. Vatandaşlar kendiliklerhıden içle _ dlklerl yantlar. basıl olmaktadır. Yarıkla - Kayanın bu izahatım müteakib ruznameye 
-"9lllek hususunda ısrar etmiştir. raflar arasında tam bir mütabakat hasıl nn ıenı.ıı.tı. blr metreden elli aant1metreye ıeçllmiştlr. 

l"ransız nazırlari ise, böyle bir teşeb - olmuştur. rinden ve kalblerinden duydukları teea- kadar tehalüf etmekte lmlf. Tokadda sebele 
ML L d 29 (H ') İn 'liz Fr sürün ifadesi olarak yardıma bu ıuretle Profeso··r HAmid Pamlrln aövledJline ıö- Tokad 29 (A.A.} - Saat on dördü beı ge-""'llle Prensib itibarile muhalefet etme - on ra ususı - gı - an - .1 

~kle beraber, orta Avrupa hakkında Al- sız genel kurmaylan arasında ppılacak koşmuşlardır. re, bu day• tendi ölçild 1le 18 :tDometre u- çe 13 saniye ıüren bir yer debrenmesi olmuı-
ltlan Bu teessür harice de tqmıftır. Bu te - zunıutundaymıt. Köylilılerln Uadealne göre, tur. Hasar yoktur. 
t...... ... Yanın ne cribi temayu-ııer beslediğini olan işbirliği hakkında. yanlıı .tefsirlere bir .... A .. ıı.1.... uııa-bm-ı. Hattl Samsunda iki sarsıntı oldu 
~ 0

• essür bütün dost milletlerden Reisicum- ço .. .._.... qar 'Y1 .1- ""-· ..__•.t etrneden böyle bir hareketin mev - mahal bırakmamak içın, aktedilen an - ' . . • . bu J&rılr.lar daha da uzar 1000 kilometreye Samsun, 29 <Hususi) - Bugün saat ikiyi 
~ olacağı kanaatini il~ri sürmüşler- !aşma hakkında İtalyan ve Alınan hü - hurumuza, Bapekilımize, Hancıyem.lze, varabtllrmlf. Yarıtın dertııllll profesörün bet ıeçe birblrlnl müteatıb on saniye de -
...... kWrıctlerine tebligat yapılması zımnında hük11ınetimtze ve Dahiliye VeklleUne de tahminine 16re, &91lleml,eeek derecededir. ftDl eden 1tl sarsıntı olmuttur. Zayiat yok-

ç 1_ Roma ve Berlindeki İngiliz sefirlerine ta- telgrafian ıelmekte devam etmektedir. ve tabırdnen tnı derlnUt S - t bin metre tar. 
eaoalovakya meseleai Hari ... en yardımlar arasındadır. IJ&Jed daha derin ola&Jdl, dl - Felaketzedelere J8rdım edenler 

111tek.oaı~a1tya meselesine gelince, Fran- limat verilmiştir. "• yor. la'Ylar .,. alevler OJb,rdL A'Yl'&J!l Tuarteı 25, Anadolu çlmentolan 
"~ıharıcıye nazırı Bone hükumetinin bu Londra 29 (Husun) - Müzakereler hi- Hariçten Dahiliye Ve.! :iletine gönde - Toprak öyle aJ?l}mıftır ti, mermer, sra- Türk Anonim l)lrkeU 500, Türk Çimentosu 'Ye 
.._.ete k tam bulduktan sonra Fransız 1efaretha - rilmiş ianeler ve yardımlar da vardır. nıt 'Ye :tD tabakaları bıçatla tunmıı gibi Kireci Anonim Şirketi 500, Aslan ve Eskihisar 
1t 1ıah arıı taahhüdlerini etraflı suret- nesinde matbuat mümessillerini kabul e- Toplanan yardımlar tamamen Kızılay çatıamııtır. İtte çatlamanın yaptıtı sademe Müttehld Çimento ve Su Kireci Fabrikaları 
~etmiştir. Bundan sonra, Südet den başvekil Daladye, Fransa ile İngilte- şubelerine verilecektir. aellıelQi muclb olmut 'Ye selzele oot derin - Anonim Şirketi 500, Jat Levl 15, Salamon 
1ı~u-"'-- r.ın.ın taleblerini ve Çekoslovak • • lerden geld1111ç1n 'Ye nburu bll16rlyeye ta - Kohen ve otullan 30, Bakkal İranlı Mahmud 
.._-net re arasında bütün sahalarda hakiki, ge- Yardım umuma mlHeYeccıhdir all"'"' e .. '~' '"ln uzaklara kadar tesir etm•·- •, Benezra, :rıntz ve Bskenazl 50, N. v. ste-.ı- .. ının azami tavizlerini ihtiva e - ... ·~ av .. ., 
....... di.in Pr d niş ve derin bir anlaşmıya varılmış oldu- Hiç bir yerde phsa müteveccih ._ ... _ tır. Anlattığına ıöre bir çolı: IUlar turumU§ enkolen MiJ. w. Hendrlk Van Der Zee kömtlr t...ı...L . ag an gönderilmiş olan rapor J-

"""llJQt ~ edıbniftir. ğunu bildirmiş ve çıkarılan resmi tebliii dım yoktur. Hepsi umuma müteveccih _ ve blr çot IUlar meydana .;ıkmıt&ır. Eskiden Felemenk A. tlirket1 150, Davld Safra ve ıtı-
11 h be kendilerine okumU§tur. . d mla el K 1 be bert malftm olan bazı kaplıcalar da yerleri - reklaı 75, Kllu Karako ve biraderi Halet! 
~ a r alan mahfellerde temin edil- tır. Yar ı r ve lan er ızı ay fU - nı, 1911n ~ltmdakl au depolan n mecralan müesseaell 'Ye Leon,paniel, İsak, Rafael, Jat 
L.:.-.;~ IÖr~, Çekoslovakya meselesinde Resmi teblii lerinde toplanacak ve Kızılay genel mer- tst.ltameUnl detlft,trm1'tir. B. Kara'ko 145, Ellu Karako ve biraderi ha-
~ h bi Tebliğin metni fUdur: --··0

"""
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•• B. ptrtı Kaya Uml izahat.uıa dnam et- lefl müeuesesi müstahdemleri .U,50, B. v. ~ iÇ r yeni taahhüd altına gir- Fransız ve inıllla nuırlan, evvelce 19 tedklk edumı.ur. utten 10nra aörine şöyle dnam etmıftlr: istok Halefleri firması 10, H. V. İatok halefi .t...... · Maahaza son zamanlarda, Sü- +_ ...... _ 
-tı..,r ın mart 1938 anlaşmalllle tesbit edilmiş olan .uıgu.uı 'Ye Pranam nazırlan, W memlüe- c. H. P. cnıpunda bu meııelelerl ba ar - Edvard Gaut 10, Rene Asseo ve Albert :nano 
le.a ld eselesmin sırf bir Alman mese - pakta müp.blh blr tarzda iki ordu genel tur tın menfaaUerlnln blrlltlnl mütabede e' - tadaflann daveti tızerlne mtızatere 'Yfl mtl- 25, İstanbul 12 ncl otul sınıf 3/B tubealnden 
bu ~ Uluna ve İngiltere ile Fransanm mayları arasında mtinasebet te.sisine tarar mişler Ye yalnız mllll müdafaa için delll. nakap. ettik. ve bazı tararıara Tuıl ol - dokuz talebe 1,85, Molz ve Sami Abuay 25. 
~b~_alakadar olmağa hiç bir haklan vermişlerdir. fakat ayni zamanda iki memleketi blrblrlne, dut. o kararlan bugün gue&elerde ıcra n- Mardlk Şelı:erclyan halen 20, Türk Ermen! 
11 ~~dıiın~ dair Berlin tarafından ile- Fransız nazırlan, IOn İnglllz - İtalyan an- bafhyan milli ideallerinin ve entemUJQnal Jdllerl hey'eU karan olarak. sörm6fsilntıı • patriklill 20, Bayan L. A. Whlttall 60, BaJ 
1..,.. en lddıalar §iddetle reddedilmek- !aşmasına varan Lord Pört - Kont Ctano bayat ldeallerlnln mUdataaaı lÇln lstlpıı ft dür. Bunları, bu ttırıtıden Büyük Mlllet Mec H. M. Whlttall 25, J. v. Vittol ve Kampanl 
-UU- müzakerelerinin neticesini taavlb eylemlfler- kar§ılıklı 1'blrlfğt pollUkalanm lnkip.f et - llstne n eB:ln amumlyem)r.e arzetmek is - .Llmlted 100, Oryant Ebport Llmited flrlı:e-

Bu Dıün dir. İngiliz nazırları, Fransız - İıalyan mil- tlrmek hmusunda mutabık kalmlf}ardır.• terim. Alınan tararlarm blrlnclsl, lnl 'Ye ilk tlnden İzatlno Bennahmlas ve M. U. Maler 
1aya iUı asebetle'.. Avusturyanın Alman- zakerelerinln ayni tarzda memnuniyet ve - Daladye, resmi tebllll okuduktan sonra, yardımlar b&rlç olmat tlzere .söylüyorum.- 100, Perahya 'Ye Kario 30, Mithat Nemli 300, 
lıaltkuıda akını nıute~k.ib . Çekoslqvakya rlcl neticeler vermelll tımldini izhar etmif - ıörüşmelerden oot tyt bir tnbba hasıl etmlf Zelzele mahaWne İstanbul finlversiteslnden, Hellos müessesatı 100, Haylk Kazanclyan ve 
'4111A._ r-!11areşal Görıngın vermiş ol _ lerdir. Fransız ve İngiliz nazırlan bu mil - oldutu n bu aamtmı 'Ye açık ıörütmelerln Antara Dll Tarih, Cotrafya Fakültesinden, Setrak vartanyan 25, Mukavva klgıd Lted. 
t~" ~~temin t h zakereler vasıtaalle Atdenlzdı elde edilen İngUıete ve Franaa arumdaki menfaat 'YI zıraat Bnatittls11nden, M. T. A. dan, meteo - Şirketi 60, Davlt ve Leon Varber 20, Mennte 
~r fngUt a 

1 atırlatan ayni mah- sükOnu tasvlb eylemekte, İspanyadan ıö - fikir blrıttınt bir tere daha Sabat e)'lemlf roloJl ıenel dlrektörlütiinden seçilmfJ olan Kuzen 50, Rafid 1, Armenat Şeterclyan 200, 
lede ~Aka ~e ve Fransanın bu mese - nüllülerln geri çekllmelll hakkındaki H Teı- bulundutunu blldlrmlft.lr. · jeolCJI, Jeolraf 'Ye toposrat lllmlerlnden mü- Sahak Altıparmak 25, Bayan Zellba n Bay 
llQJı dah ıostermekte haklan olduğu - rlnlsani anlaşı:nuınm tatbiki f&rtlarının da- Namlar Pari8e Mn•ller rekkeb bir hey'eı ıönderllecetıir. Bu bey'et Muzaffer özen 4, General Klzım Karaoetır 
but e.su!~1akit Al~nya tarafından ka- ha iyi bir vaziyete llrd1tlnde hemnklr bulun Londra • <Hususu - l'ranm B&ffekW blr hatta zarfında bu mıntatayı tedkllı: ede- vı aıteaı 10, Sadi Emanuel 25, Kanettl Bira-

Lı1_ "lg.uı tebarüz ettirmektedirler. makta 'Yt harb levazımının ıerı çekllme&tnl Daladye n Barlcb'e Nazın Bone. atpm aa- cet 'Ye raporunu hük1lmete verecekUr. Bu derler 50, Salamon Yuda Levl 200, A. Abuav 
:'111111 tehdid eden bir L--eket istihdaf eden bir anl&flll& için yapılan mü - at 18.30 da KrQdon tanan meydanından tedkltattan mat.sad, ıudur: ve N. Benbaym 100, Yün ve Pamuk tplllı ve 
""Vfup nar sakerelerin de ayol zamanda daba ziyade Parlae hareke' et.mitlerdir. Bu mıntatada bulunan köylerin mHldl- Akmete vesaire imaline mahsus T. A. Şırke-

daıı ~ 1Ulhunun rnuhafazasile yakın- lylleşecett tanaaUnJ lshar eylemettedlrler. Lord Halltata. 1'ranm 11nrı Korben " nın tehlltell olup oJmadılJ 'Ye meYcud köy - ti 250, Çerkeşli Ali 5, Mustafa öztanıı 20, 
~ dar olan İngiltere ve Fransa Sü Orta Avrupa meseleleri. ba!Wnde 'Ye bu diler )'ftkllek lle'Y&t ile talabalık b1r balk t11t lerln bafka bir 7ere naldl lcab edip etm17e- Maksud Papasyan 10, İbrahim Aktar 15, ea
"1lhu DıeeeJesmin cebir yolu ile haulinin meselelere aülhün menfaati lehine blr hal lesi P'ramıs namlannı ulurlamlf)ardır. cett"' Japılmuı Jbıın plen t6ylertn yerle- kir Kınacı Te ortalr.lan 300. Ertas Banr1 10, 
t.._ tehdid ede bir h çaresi bulmak üzere alınması llzım gelen Parıl • (A.A.) - DaladJe Te Bone, llıı - rtnt pnk 111, pret dayanıklık, ıeret toprak M. İhsan, M. Zeki Sarı Bekir 25, Mihran o
~arrı n areket olacağında tedbirler hakkında umuml bir anl&§maya at IO de taJJ&re ne bura,a ftlll olmllflar - itibarile teabö ederek cUler bir rapor vere - hanyan 50, Karabet Ttlrkciyan 5, Salamon 

en ınutabık kalmışlardır. varılmıştır. dır. ceklerdlr. H. 8lsa 50, İstanbul İdrofll Pamuk Pabrikası 
Çe Diğer meseleler Uzaqark meselelertntn bası sathalan 1- Daladye pzetecııere, lncntere .seyaha - vetıı bundan ıonra cös 6niinde tutulma- T. A. Şirketi 25, İsak Kohen Clzlaved Limited 

ko.sıovakya meselesinden b k le Milletler Cemiyeti komeytntn 6ntlmüsdekt tinden oot mea'ud lntlbalar pt!rmette ol - sı tcab eden noktalan ve hükfuneUn dü§lln- Şirketi 200, Davlt Kalderon mahdumlan 151 
aş a Ha- toplanbaında teclk1.k edecell meaeltllr de dutunu ldld1rmiftlr. celerinl Jzah ederek demiftlr kt: Ura verml§lerdlr. 



Arkadaşım Marcadant, çalışma odam~ 1 
gırdiği vakit ben akvaryom~aki Yeni Z~
land balıklarıma yem verıyordum. Yü
zümü dönmeksizin bağırdım: 

- Seni hangi rüzgar attı buraya? 
Arkadaşımın kısık ve Uzüntülü cevabı 

beni birden dondurdu: 
Senden bir nasihat istemeğe geldim; 

insan asla sinirli bir kadın sevmemeli .. 
bazı sersemler: cSinirli kadınları tercih 
edin derler. Onlar hayat dolu, harekeJ. 
,.e canlılık dolu derler! Onlar her an sizi 
} enı bir heyecana atarlar ... ilh-> Ahmak 
herifler; dün akşam başıma geleni bllse
lerdı böyle söylemezlerdi.. 
Arkadaşım birden koltuğa çöktü. Biraz 

suı;tuktan sonra yeniden söze başladı: 
Bu balıklarla uğraşman, beni sinir

lcndıı iyor dinlesene sözlerimi .. 
- Bir ;aniye bekle dostum .. şimdi seni 

dinlerim .. 
İşimi bitirince arkadaşımın karşısında 

yer alıp oturdum. O: 

Çeviren: 
Faik Bercmen 

c- Demek bu elbisem ho§Una gitmedi?> diye homurdandı. 

- Şunu demek istiyorwn, ki orası 

inhisarlar idaresi likörü de lüks içki olmaktan çıkarıp 
her sınıf halk tarafından kullanılmasını temin edecek 
Son altı ay içinde şarab, konyak. vermut. .. ve 1 Yerli tiplerden maada Maroteıll, Penbe gö 

İl.kör satışlarında mühiıt bir fazlalık ııoze bek ve Vlyolane çeşl.dlerinin teksiri.ne de ö· 
çarpmaktadır. Bilhassa şarab satl§larında n.em verllecektır. Geçen sene ttnyede S bin 
mühim derecede bir yükselme vardır. 1ermede 10 bin dekarlık yer et.llmlşll. Bu yıl 

Geçen yılın ilk dört ayında 150 bin kilo §&- geçen seneye nlsbetıe cklm sahasının lkl mls
rab satılmışken bu mlkdar bu yılın aynı ay- llne çıkarılacağı söylenmektedir .• 

ıarmdn sı5 btn klloya yüksc1m~tlr. tnhısar- Bu yı l mahsul bereketh olacak 
1&.r ldaresl bu vaziyetten cesaret alarak şa- Karaburun <Husus1> Bol ve bereketli 
rab flnUnrını tekrar indirmek için tedklkl\t yağmurlar yağmaktndır.eımdlden ouar diz 
yapmaktadır. a boyuna yaklaşmıştır. Bu yıl mahsullerin 

Gittikçe artan bu satış karşısında fabrlk - bol ve iyi olaca~ı anlaşılmaktadır. Geçen yı
ıarın istihsallıtının 1!1t1yaca kllfi gclenıtye- ıın kuraklığından dolayı çet.llen sebze aı -
ce~ı anlaşıldığındap Izmir ve Tekirdağ fab- kıntısı bu yıl olmıyacağı için, halt, bilyülı 
rlkalnrında lstihsnlatı artırmak için yeni te- bir sevinç içindedir. 
slsat yapılmıştır. Bu sene zeytin mahsulü de bol olacaktır 

Konyak satışları da son dört a!.da 25 bin Onun için, 4daha şimdiden zeytin ~ pl
klloyu bulmuştur. Vermut ve llkor satıştan yasasında bir durgunluk başlamışt.ır. 
da. gittikçe fnzlalaşmak.~a~ır. Belediye, koyun, keçl ve kuzu etlerinin t:t-

Inhis:ırlar idaresi llkoru lüks içki olmak- !osundan beşer kur~ incllrmlştlr. 11,5 kurue 
tan çıkarıp bütün halk tarafından kullanıl- olan ekmeğe de 11 kuruı narh koymuştur. 
masını temin için her tarafta propaganda- Sebze ve mahrukat üzerinde de bu neviden 
lar ve rekl§.mlar yapacaktır. tedbirler ve kararlar alınmuı beklenmekte-

Tiftik ve yapak piyasası düşüyor dlr. 
Tiftik ve yapak plynsasmda blr durgunluk L--... ·-i-iiiiiii'Ei'ii-i~~-iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiijji; 

hüküm sürmektedir, Yalnız İtalyadan yapı-

iki aydanberi Billie Burnsla olan aW.- biraz fazla açık olmuş .. 
anlarsın, bununla beraber büyük blr gay
retle: 

lan küçük mikyastnkl talebler, piyasa.da lcab 
eden hareketi vücude getirememektedir. 
Bundan dolayıdır kl, fiatlarda, :tııo baoına 
5-8 kuruş bir düşüklük görfilmektedlr. 

AKSIRIK, 
NEZLE 

Bu sözümü söyler söylemez durdum. k... ı biliyorsun değil mi? dedi. 
Ha; evet, şu ufaktefek Amerikalı 

kadın .. hani bir akşam su gibi şampanya 
içiyordu. 

Billienin o anda üzerime fırlattığı bakış 
beni telaşlandırdı. Gümüş kürdanlığı bo
§altmıştı. Masanın üstü kürdanla dolmuş

- Billie diye fısıldadım. Çıldırdın mı? 
Bana hakaretle baktı. Dirseklerini ma

sanın üstüne dayayarak: 
- Robum hoşunuza gitmedi, onun içın 

çıkardım.. dedi. - Tamam işte o. Yüzü:Jıarikulade g\l
zel azızim, hele vücudü .. insan onun kar
.şısında diz çökmemek için kendini zor 
tutar. Sonra ne tatlı bir konuşuşu var ... 

Kısa kes .. 
- Hey Allahım. İlk gördüğüm akşam 

ona tutulmuştum. Bir gün sonra gayet 
iyi dost olmuştuk. 

- Pekala, neden şikayetçisin!. 
- Billienin karakterinden, huyundan. 

Onu sana şöyle anlatabilirim. Dinle: Kan 
tutmak + Kapris + olmadık şeyler= 
Bilhe. Bu kadın, sinir kutusu azizim. Ba
zan bir şey söylemek istesem hemen ba
rut gibi parlar, olmadık şeyler yapar. 
Neyse hepsine katlanıyordum, fakat dün 
akşamki vak'a canıma tak dedi. 

- Ne imiş bu? 
Dün akşam yemeğe Paon .Jaune lo

kantasına gittik. Sabahtan daha masa 
tutmuştuk. Bilirsin, ki orası çok kalabalık 
olur. Sekiz buçukta Billie ile buluştuk. 
Üstünde yeni bir esvab vardı. Turunç 
renginde olan bu açık tuvalet nedense 
hoşumn gitmedi. Biraz bayağı ne bileyim 
ben, onu fazla dekolte buldum. Bir ara
lık bana: 

Yeni elbisemi nasıl buluyorsun?• diye 
sorunca kekeledim: 

- Vallahi sevgilim bilmem biraz .. ıey .. 
yani biraz .. 

Ne biraz .. 
Şunu demek istiyorum, ki fena dur

Hikuye 2 
muyor, fakat.. 

- Ne, fakat? 
- Fakat .. fakat .. 
- Güzel değil mi: 
- Güzelliğine güzel.. fakat .. 
- Canım fakatı ne? 

tu. O zaman yavaş bir sesle: 
- Sevgilim, dedim, burada tanımadı

ğımız birçok adamlar var. Yemeği söyli
yelim mi ister misin? 

Herkes sükun içinde yemeğini yiyordu. 
Garson yemekleri getirirken Billie 

müdhiş bir bakışla bana baktı ve elini 
göğsü tarafına götürerek: 

- Demek bu elbisem hoşuna gitmedi! 
diye homurdandı. 

Sustum. Yeniden bir endişe içimi burk
rnağa başladı. 

Biraz sonra Blllie garsona: 
- Bana gardrob memurunu çağırın! 

dedi. 
Mütereddid bir bakış fırlattım. 
Dostum, o anda Billie ne yaptı biliyor 

musun? Hemen üstündeki elbiseyi çıka
rıp memurun kucağına atlı ve: 

- Bunu vestiyere götürün! dedi. 
Artık sahneyi tasavvur et .. ne hale uğ

radığımı bilemezsin. Billie, lokantanın 

ortasında kombinezonla kalmıştı. Gar

Skandal büyüyordu. Yanı başımızda o
turan bir süril delikanlı alkışlamağa baş
ladılar. Nihayet lokanta müdürü yanımı
za geldi. Soğuk bir nezaketle kulağıma 

eğilerek: 

- Eğer madam terliyorsa arabanızı 

hazırlatayım mı mösyö? dedi. 
Görüyorsun ya, bizi kapı dışarı ediyor

lardı. Billieye asabiyetle paltosunu giydir
dim; alkışlar ve ıslıklar ve yuhalar ara
sında lokantadan çıktık. İşte şimdi dos
tum sana şunu sorarım: Billieye nasıl bir 
ders vermeliydim? 

- Nasıl bir ders mi? Gayet basit dos
tum .. elbisesini çıkardığı vakit sen de he
men ceketini, gömleğini, pantalonunu çı
karıp don fanilayla oturacaktın? 

r-~~~~~--------~--~~~--
YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

(Cinsi cazibe) veya (Kuru sıkı) 
İngilizceden çeviren: K. Neyyir 

sonlar şaşırıp baktılar. Ne hale geldiğimi ----------------

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan i§: 
1 - Küçük Menderes ıslah sahasınd:ı yapılacak büyük şilt, Başyatak başındaki 

~t ve c5> küçük köprü in§8atı, ke§if bedeli c213.989. lira c42• kuruştur. 
2 - Eksiltme 20/5/1938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Nafıa Veka

leti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zad usu
lile yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme prtnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri r,cnel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri clO• lira c70• kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlü/;ründen alabilirler. 

Yetik dcrller de 80-82 kuruştan 76-78 ku
ruşa düşmüştür. 

italyaya, son birkaç günde, 15 ton kadar 
işlenmiş Ankara tlftığl satılmıştır. 

Piyasadaki bu durgunluğun Ye fiat dllşük
lUğünün bir müddet daha devam edeceği n 
blr oy kadar sonra gelecek olan tstlhsal mev
siminde de piyasaya mal al'ZedUeçeğl için pi
yasanın durgunluğu zail olmakla beraber 
flatların bir mikdar daha düşecett anlaııl
maktadır. Bu endişe iledir ki, tutlt ve ya
pak almak istlyenler talcblerlnl biraz daha 
geciktlrmektedlrler. 

Amerika Ue aramızda yapılan yeni anlaı
ma dolayısile Amerlkadan da tıftlt vt 1a
pak talebi yapılacağı ümid edllmektedlr. 

Bergamada yeni yıl" tutun 
ekimi başladı 

Bergama (Hususi) - Geçen y:ı.l E~ede en 
birinci tütünü çıkarmağa muvaffak olan 
Bergnma tütüncüler! yeni yıl tütün ekimine 
başlamışlardır. 

Tütünciilerin en büyük temennisi tütiin
ıer;n kırma zamanında banltalann yardım 

g o ster m esi dl r. 

Edirnede arıcılar birliği kuruldu 
Edirne (Hususi) - Edlrnedeld arıcılar v1-

U\vet salonunda bir toplantı yaparak bir ca
rı~ılar birliği» nln teşkilini kararlaştırmıı
lardır. Toplantıda birliğin nizamnamesi mü
zakere ve kabul edilmiş ve buna tedikan 
birliğin yeni idare heyeti teıt:tı edllmlftlr. 
Birlik idare heyeti aralnnnda relsllğe ban
kacı Hilmiyi seçmişlerdir. Yeni blrllğln ni
zamnamesi yakında İktısad VekAletlnt cön
derllecektlr. 

Geredede köylüye kredi 
Gerede (Husu.sil - Ziraat Bankası t ara

fından açılan kredi köylüyü çok memnun et
miştir. Şimdiye kadar ylrml köye 12 bin Ura 
kadar para verilmiş ve bir taraftan da n -· 
rUmektedir. İşlerini büyük bir intizam .,.. 
sür'nUe gördükleri için köylfiler bankanın 
idaresinden pek memnundurlar. 

Samsunda pirinç ziraati 

Bütün göğüs 
hastahklarmın 

kara habercisidir 

Hastalık ihtimallerini 

GRiPiN 
ahı.rak yok edebilirsiniz. Gripin, 
Radyolin müesseselerinde fi!v
kalacie itinalarla hazırlanır. 

Raha tstzlıkları, ağrıları defet
mekte bir panzehir kudreti 
göstt'rir. Kalbinize, midenize 
ve böbreklerinize yorgunluk 
vermez. 

- Dinle yavrucuğum. Kumaş fevkala-

4 - Eksiltmeye girebilmek içln isteklilerin cl1949• lira ,47, kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve c50> bin liralık Nafıa Su İşlerini veya buna muadil Na
fıa İşlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerini ba
şarmakta kabiliyeti olduğuna dalr Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ve
sikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı soatten 
blr saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verme
leri llizımdır. 

Samsun (Hususi) - Bu yıl Terme ve Un
yede pirinç ziraatı tevsi olunacaktır. Bu 
maksadla her iki yerde kesik sulama ~efif
lcrl yapılmıştır. Alfıkndarlar tarafından tan
zim olunan raporlar Sıhhiye ye Tarım Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. 

icabın.da 3 kaıe almabilir. 

de güzel, fakat biçim .. yani göğüs tarafı 
!azln. 

lımine dikkat, taklidlerinden 
sakınınız 

- Ne demek istiyorsun? Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c1217 • c2417> 

== -e Son Posta'nm edebi romam : 56 

A'h, Şu Hayat! 

rınm üstünde kendini hissettiren şuur bir kardeş .. bitkin ihtiyar bir anne! ... ti .. ismini bilmediğim bir adamın ayak
\'e lefekki.ir kalkmıyordu; o kadar inan- Of... Zavallı kız!.. l&rına kapanıp seni kurtarmak için heJ 
dığı. o kadar hürmetle sevdıği o temiz Fakat, niçin, niçin??? .. Gene karan- halde Celile büyük bir fedak§rlığa kat-
vc &fif genç kız hiçbir zaman adi bir fa- lıklara saplanıyordu: landı .. anlıyor musun Siret? .. 
h:şe olamazdı. O uğursuz mektub gel- - Ben senin tevkifini, e rtesi günü Siret bir çılgın gibi yerinden fırladı 
meden bir dakika önce ne iç~i ve ~ami- tahliyeni siyasi olmaktan ziyade husu- Arkadaşı onun elinden çekerek: 
miyetinden şübh: e<iil.me~ hı~ ~afıyetle si ve şahsi bazı gizli sebeblere yoruyo- - Haydi gidelim - dedi - . = göğsüne sokuldugu, şırndı butun kırık rum. Sen ne dersin Siret 1 Fakat Siret durduğu yerde sendeh-

• • A gelıyordu. Fakat nıçın oyle adı ~ı~.mek- dırdığı boş ve karanlık bakışlarile: Celile onu kurtarmıştı, fakat zind9· 
Celile fırtınaya uğramış bir fidan gibi .sıret, arkadaşının anlattıgı son ha- tubu saklamak için o kadar buyuk fe- B'lm k' H' b' ı::. bilmı'yo- na atan kıın" dı'?.ı ... Yarabbi! Bu ne müd· 
'I d Ell ·1 t t k ' · d se · d' l d"k k" • b' ·· ı N' · h - 1 em ı... ıç ır -yey sa. :ını~~r u. erı e .. u. unaca mr yer ı yı ın e ı ce san ı agır ır ruya- dakarlıklara razı olmuştu.... ıçın er rum _ dedi _ hiş ne karanlık meçhul!. 

arar gıbı çırpındı. Munır, koşarak onu dan uyanıyordu. Etrafına boş ve karan- şevi feda etmişti?' Kalbinde başka bir · 
1 

b' ~rkadııc:ı zaptolunmaz bir heyecanl• 
kollurı arasına alarak sordu: lık bakan gözlerinde yavaş yavaş şuur er.kek havalı'nı·n .y.~ş· amadıg· ına emin ol- - E~et.. b~ .bir ~11::· esrar ı ıcr eşleı'lYe·-· -s k tl5 

f kk" · " f k t S t nıçın butun bunları sendeliyen genç adamı daha uvve 
Artık benimsin değil mi Celileci- v.~ te c ~rün ı~ıkla.:ı parıl~ıya~ak bü- duğu güzel, saf, yüksek ruhlu Celile : a "er ıre i elim? O belki hlll hasta- çekerek yalçm bir sesle haykırdı: 

gım?. Söyle!.. Cevab ver .. son şartımı !un varlıg~na donmuş ve sonmuş olan nasıl oluyordu da bir erkekten geldiği- /n ~ı:.~~~by lk' d.e - Hala düc:ünüyor musu.n Si.retc?-· 
dn kabul ediyor musun? ınyat yenıden canlanıyordu. Arkadaşı .. .•. _ n.. e ı.. e 1 ... "' d 

. . .. . . . Celilenin başucunda geçirdiği 0 müdhiş ne şubhe etmedıgı bir mektubu sa~l~ - Hasta mıdır? ,Belki şu anda Celile bir tehlıke içın 
Celılenın gozlerı açıldı .. derm hır ne- gecevi genç kızın yürek parala - mak için dört yıldır anlaşarak sevıştı- - Ne kadar dalgınsın azizim Siret. dir!. Haydi yürü! 

I 1 ..... k b d Mün'r kulag·ının • ' yıcı ız l k gururunu eyak z d .. ti jıci ~ e gog~~ 3
. ar ı. . ı ' tırablarını sesi titriyerek anlatırken ba- ği bir nişan ının aş mı, · - Sana bütün o feci geceyi anlattım. a- Siret silkinerek fırla ı, one geç · . 

d > ' de soylenıyordu. şı iki elinin arasında dinleyen Siret, lar altına alıyordu?! Duygulu, güzel, vallı kızın kırk derece ateşl~ çır~ı~dı- genç arkadaş hiçbir kelime söyleJ'Cle. 
- Artık benimsin!.. Bir daha onu içinden: melek Celile bir fahişe olamazdı!. Asla!. ğını söyledim. Farkında değil mısın? den, koşar adımlarla İstanbulun loş so 

görmiyeceksin. Eğer onunla bir defa _ Nedamet.. vicdan azabları! _ di- Şimdi bu kelime genç adamın bütün - Evet, hepsini işittim!. kak1anna daldılar ... 
bakı~tığını.. bir kelime konuştuğunu yordu - Sonra bitkin bir halde tevkif- mevcudiyetini yakıyordu. Kim bilir, - Fakat, beni, korkutuyorsun, Siret!. Küçük, harab evin bulunduğu. dor:: 
görursem .. Maparol donör... haneye girdiklerini ve orada hapishane bahtsız Celileyi bu kadar derin iç acı- Hem sen, iki gündür serbestsin ... Nl- basık sokağa girdikleri zaman Sırct }3ıJ 

Celile artık işitmiyordu. Bır külçe müdürile geçen komşnalarını zavallı larile kıvrandıran ne sebebler vardı? .. çln hAla nişanlını aramadın? Kurtulu- ğulur gibi bir yıkık duvara day~~~~· dO" 
halınde, iki engerek yılanı gibi vücudü- hasta Celilenin çırpınışlarını gene ayni Bu sebebleri uzun uzun araştırmağa şunu ona medyunsun •. gözlerimle gör- izbe sokakta uğurruz bir sessızıık 
nü aran kolların arasında bayılıp kal- feci sükutla dinlerken kıskançlık ve ru- hacet mi vardı? Karanlık, h arab, yok- dilm .• o seni kurtarmak için a levler içi- !aşıyordu. 
mı_tı. hunu altüst eden bütün hodgAmlıkla- sul evdeki masum sev&ili küçük hasta ne sarı~ bir hayal jibl fırlayıp lit-
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(SON POSTA) NIN DENiZ ROMANI: 15 

~ ~ 

N şmit, periskop başında bir taraftan Barbarosu tarassud ediyor, diğer taraftan da 
gemisini ona mi'v :zi bir seyir h ... ttında yürütüyordu. Fakat, periskopun adesesinde 

görünen bir hayal kumandanın aklını başına getirdi ve derhal yerinden fırladı 
Bu iş olup bittikten sonra Yarhisar, 

llarbeırosun battığı noktaya gelmiş, su
Yun üstünde bulduğu neferleri topl.t
tnı~, bu meyanda kumandan Arif bey
le Muzaffer beyi de aramış. fakat bu
ltırrıamıştı. Yarhisar topladığı insanları 
füvertestne alarak doğru istanbui yo-
tınu tutmuş ve İstanbuldan aynldık

tan 22 saat sonra Barbaros müretteba
~~dan sağ kalan mürettebat İstanbula 
d~tunüş, bahriye nezaretine gelmiş!er-

ı. 

Sü_vari ile Arif bey, gemi batarken 
suya düşmüşlerdi. Muzaffer bey kalça
~lrıdan yaralanmış, sol eli de kanamış-
1 ·• Fakat Arif beyle ve diğer iki Al
~~n binbaşısile birlikte hızlı kulaçlarla 
;uze yüze gemiden uzaklaşmağa gay
det etmişler ve muvaffak da olmuşlar
dı. Barbaros batıp tamamen kaybol-
1.~ktan sonra yanlanndan geçen bir fi
sı· .a onlan görmüş, ve bu dört kişiyi i- Arif Beyle iki Alman binbaşısı hızlı kulaçlarla yüze yaze gemıaen. uzaklaştılar. 
d~?e alarak doğruca Bolayır sahiEne presörlerinde başgösteren bir bozukluk - Şimdi nerede bulunuyoruz? 
r llınen tutmuştu. Kumandanlarile be- yüziinden sekteye uğramıştı. Çarkcı- - Marınaranın yarısından ileride! 
r aber 18 kişıy.e varan bu kafile, Balayı- başının 3 saatlik mesaisi sayesinde bu - Semt ve sahil tasrih ed~rek söyle-
~ ~kar çıkmaz hükUınete koşarak kay- arıza bertaraf edildikten sonra tekrar yin ... 
trı? am vasıtasile nezarete rapor Yer- yolu başlanmış, ertesi günü saat sekize - Aşağı yukarı cBigados:. sahil1erin-
beış~er, vak'ayı anlatmışlar ve Muzaffer doğru kaptan Naşmit yatağında gerine- deyiz! 
d Yın Yaraları sarıldıktan sonra kara- rek kollarım açtı. Saatine baktı ve söy- - Akşamdanberi, yani sevk ve ida-
d~n Yola çıkarak İstanbula gitmişler- lendi: reyi ele aldığınız saatten şu· ana kadar 

l3 - Epey uyumuşu~! Acaba nerelere kaç mil yol almış bulunuyoruz? 
ın arbarosun batışı Osmanlı donan- geldik? Hil, derhal süvarinin aradaki tamir 
d~ında maddi bir boşluktan ziyade, Ve sür'atle yatağından atladı. Panta- saatini hesaba katmıyarak çok az yo1 a
terj~~~~:~.~ttebatı~ın n:aneviyatı ü- !onunu bile çekmeden pijamasile rasad lınmış olmasından serzinişte bulundu-
tı. yu manevı tesırler rapmış- tablosunun önüne gitti. Sefinenin tayin ğunu anladı ve ona bu tamir işini ha-

lk· edilen mevkii buradaki müş'irlerde gös- her vermediğini de hatırladı. 
bat ıncf fırkanın kurna~~an gemı'sı'nı' Evet haptan hakkınız ''ar Azme 

·~ terilmişti. Baktı, baktı. Sonra gözleri- - "' • · -
tosıran Naşmit, çok neş'eli idi. Barba- ne inanamadı. İki yumruğunu gözlerin- safe katettik. Fakat gece; saat tam gece 
baı·Yarayı alınca tıbkı zıpkın yemiş bir de ge~dirdi. Oğuşturdu, tekrar baktı. yarısından bir saat sonra hava presörü-
Va illa gibi hızını artırarak yoluna de- nün bir arıza göstermesi bizi alıkoydu. 
tığtn .e~erk~n, tahtelbahir süvarisi yap- Acaba o mu yanlış görüyordu, yoksa (Arkası ııar) 
tu;ı ışın ~uyüklüğünden duyduğu gu- tablo mu bozulmuştu? ~ 
tU a penskobun yanında facianın bü- Akşam, istirahate çekildiği zamandan 
gö~ Safhalarını seyre.diyordu. İşte: ona şu snntc kadar katedilen mesafe, b:r 
lba e bu saate kadar hayal ve ümidden sandalın ayni müddet zarfında alacağı 
j'ij~et olan Victoria Cross nişanın en yoldan fazla değildi. Bu ne demekt~? 
):ı'} Sek rütbesi şu anda isabetli bir tor- Si.ivar1 derhal zile bastı. Bir dakıka 
Çı~ ateşile tahakkuk etmiş. umduğu sonrn karşısında selam çakan posta ne-

J:ış, hayali hakikate dönmüştü. ferine: 
~Urt l'tık, bu maceradan sağ ve salim - Kaptan Hil'i istiyorum! emrini bil-

BİR İZAH 
TPrrlknmızda ismi geçen Bay Raslmle, 

eski Bandırma, Erdek ve Edlnclk vapur -
lannın sahibi olup ayni tarihlerde gemi 
mücehhlzllği yapan Erdekli Bay Rasim Bü -
tunle hiç bir alakası yoktur. Esasen mahud 
tnhtelbablr llkönce Bay Rasim Bütün'un ma
lı olan Bandırma vapurunu torpllllycrek ba
tırmıştı. Mevzuubnhs olan Bay Rasim, Şeh
la. Rasim namlle maruf olup Çanakkale rohakku~r da memleketine dönerse. mu- dirdi. 

dtarııa rneşhur bir adam olacak, Lon- Naşmit ile Hil karşı karşıya geçince I morkörünün sahibi idi Te hfllen vefat etmiş 
bulunmaktadır. lacaı; tanınmış insanlan arasına katı- süvari sordu: 

ı. =====-====================z=o..:=;:ı=========-====,==============-
~ a Şllı' t 

llarba 1 
' Periskop başında bir taraftan r 

rıa :n~su tarassud ediyor; gemisini o-! Bir Doktorun 
j'or; b~aıi bir seyir hattında yürütü-ı G ·· lük 
~0l"du r taraftan da bunlan düşünü- un 
birden·b~akat, periskobun adesesinde ~rotla rından 
rı· ıre g·· .. 
ın akı orunen bir hayal sü,•ari -
llcu~ı başına topıatıvermişti. Kan zayıflığı 

~e bir h dumanı belinneğe ooşlıyan 
1 

Fahrüddem 
~lt anla arb gemisi, bir destroyer oldu-
ee. HyoraŞılan bir gemi bütün sür'atile I Malümdur ki knnın kırmızı ve beynz 
b u V küreyvatı vardır. Kırmızı küreyvatın n-
lt tehl'k. . e bu tahtelbahir için büyük dedi blr milimetre mlk'abında beş mll -

h ı e ıdi. ı ·· d ır i " '°Unu gö .. •. yon kadardır. Bu, usu u a es nde sn-
.re dUşen ~~ur ~onnez derin bir şübhe- yılııblllr. İşte, kanda bu kırmızı ki.irey -

Bugünkü program 
l.STANBUL 
30 - Nisan - 1938 - Cumartesi 

Öğle ne rlyatı: 
12.30: Plükla Türk musikisi. 12.50: H'lvo.

dls. 13.05: Pl~.k.la Türk muslk.lsl. lS.30: Muh
telif plfik neşriyatı. 

1 Akşam neşriyatı: 
1 
• 18.$0: Çocuk Bayramı ve Hartası ınunase-

1 
1 

• 
r 

_ A.. .ı.~aşmıt: vcJerin adedinin azalması kansızlığın 
Ye Caba? d' başlaması demektir. Mesela beş milyon 

r bizi · · ıye düşündü; bu destro- ycr!ne dört milyon, üç buçuk milyon, üç 
\re.. nu arıyor? 1 "' att k milyon, iki milyon hattô. bir milyon ve 

l'l'ıı ... tak dı tehlı'k"li olmıya başlı,·an bu 1 
•• <:; • daha nz mlkdara kadar iner. O zaman 

t~ı- a arı .. , ~ 
·"'tar sur atle uzaklaşmak için falmiddeın artık ağır ve habis bir şekil 

tt~aıne~ontdaesını değiştirdi. Marmara is-
1 

iktisap eder. Hastanın rengi beyaz bal-

l betlle Çocuk Esirgeme Kurumu nanıma 'kon
ferans: Diş tabibi HaUl İlyas Akben <Evler
de çocukların ağız ve dişlerine nasıl bakma
lı) . 18 45 : PlClkla dans musikisi. 1915: Kon- 1 
feraııs: Üniversite namına Doçent Feyzul- ı 
lah Doğruer (Ana ve babalann süt dişlerine 

gu yol k mumu gibidir. Dudakları beyaz soluk -
ll talih k a oyuldu. Sanki, bu- tur. Goz kapakları şlşer. Çarpıntı, baş 

~~ t'lllu~a~P~n NaşmÜi koltuklamak, donmesl, ayakta duramamak gibi A.rnz 
ll'\~ş bir Çel a ·ıyeb incilerinden örü1- görülür. Uzviyet artık kafi derecede ok-

1~ti. enk, bir tac vermeğe ahdet- slJen alamaz, beslenemez .. 
Y" Bir de küreyvntın adedi tam olan fa-

g0 U?başı, E· 12 kat lmreyvatın içindeki kırmızı rengi ve-
IJ l'lra kanı · ye tam yolu verdıkten rel' çelik esasından başka bir .şey 

ı dikkatler!). 19.55: Borsa haberleri. 20: Nec
meddln Rıza ve arkadnşları tarnfından 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.45: Hava 
1 raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca 
1 sôylev. 21: Belma ve arkadaşları tarafından 
1 Türk musikisi ve halk şarkıları, <saat nyan) 
21.45 ·Orkestra. 22.15: AJans haberleri. 22 
30: PH'lkla sololar, opera ve operet parçaları 
22.50: Son haberler ve ertesi günün progra-~k'anın raaprasına çekilmiş, sabahki ohnıynn <Hemoglobin> azlığı olur. Yani 

b,1Ştı l3ır gu" odrunu hazırlamıya bas!a- ı kandaki kırmızı rengi veren çelik mü - mı. 
ır t n e ik' • rekkebl azalmıştır. Burada da netice ay-

ti anesi bir d" ı muvaffakiyet.. hele 1~ ı yola çıkar. Hasta ayni f\raz ile muz - • 
ANKARA ~ 0lttrsn uşman hattı harb gemi-' taplp olur. 

!:~r ..,,,, .. nıuhakk k • • 
do l"ill~it bat a • az şey değildi. E- ' Kansızlığın en iyi tedavi vasıtası ka-

n~ • ırdıgı g · · Si :nrnasının 'k' enıının Osmanlı rnclğerdir. Hergün yarım klloyn kadar 
(! oarbar 1 ınct fırka amiral gemi- 1 haşlama .veyahud ıskara şeklinde karn-
tı;e os olduğunu b'l d 

1 
ciğer yemelidir. Amerikada taammüm e-

rıu~ n henı ke d' ı sey i, sevin- detı bu tedavi usuli.i şimdi her tarafda 
1. lıt, şık n ıni, hem mevkiini u-
"1. ır şıkır 0 • kabul edllmiştır. Olğer taraftan gene 
tn tna kada .. Ynamaga kalk1~1rdı. karaciğer huHisnsındnn yapılan kuvvet 
P.utı:ıe i bitt~turen bu rapar tanzimi , ve knn şurupları kullanmnlıcbr. Güne -
tq lt 1'.fa en sonra Naşmit ertesi 

1 
şiı· kansızlık üzerine çok faydalı tesir -

30 - Nisan' - 1938 - Cumartesi 
Öğle neşriyatı: 
13.30: Karışık pl~k neşriyatı. 31.50: Plft.k: 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 14.15: Dahi
li ve harici haberler. 17.30: Halkevlnden nRk
len İnkılf\b dersi. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Çocuklara karagöz <Küçük Alil. 19 
15: Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet k }::ı.... rtnaranın daha tehlik 1. lerı vardır. Bol yemek, açık hava, bol 

rı· -.. ında T" k c ı mm- .. l~Ieliııin • u~ kara sularının, iç de- güneş, kum banyolnn, yumurtanın san- Adnan ve arkadaşlanl. 20: Saat "yan ve a-
~ll~Cak ola~n cı~civli kısımlarında ya- :~:r~nsızlığın esas tedavilerini teşkll rabca neşriyat. 20 15: Türk muslklsl ve halk 

tı .. ,..h gezınti ı'rı'n h 
1 

şarkıları (Cemal Ktimll: İstanbul radyosu 
ı .. •,.. ate ihti x azrr anmağa; 
"lldııın .. yacı olan vUcudünü d' Cevab isteyen okuyucularımızın posta okuyuculanndanı. 21: Konferans: Dr. Fazıl 
llijt .. ege Çekildi ve yattı. ın- pulıı yoJiamıılannı rica ederiz. Alul tak· Haldun (Çocuk hastalıkları mfitehns3ısıl 

Un gece 5 .. dlrdo lstelderl mukabelesiz kalablllr. 21.15: Stlidyo aalon orkestrası. 22: Ajans ha-
urecek olan seyir, hava berlerl. 22.ı~: Yarıntı program. 

1 Askeri Fahri aiar ilanları 1 
100 ton mutahhar Avrupa 1...inters pamuğu alınacak. 

Tahmin edilen bedeli c60.000> lira olnn 100 ton mutahhnr Avrupa Linters pa
muğu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 

17/llaziran/1938 Cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
c3> lira mukabilinde komisyondan \erilir. Talihlerin muvakkat teminat o!an 
c4250> lirayı havi teklü mektublarını m ezkür günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3, maddelerindeki ve-
ı;;aikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. c2420> 

1 h _________ ı_st_a_n._b_u_ı __ B_e_ı_e_d_iy_e_s_i __ iı_a_n_ıa_r_ı _________ ı 
Keşif bedeli 798 lira 32 kuruş olan Ifazinei evrak binasında yaptırılacak tami

rat pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri .Mü
dürlüğünden alacakları fen ehliyet \'esi kasile 59 lira 87 kuruşluk ilk temJ\at 

makbuz veya mektublle beraber 2/5/938 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B.) (2452) 

~ 

.Beher metre murabbaına üç lir.a bedel tahmin edilen Aksaray yangın yerinde 
Şeyh Ferhat mahallesinde Kızıltaş sokağında 26 ıncı adada 3 metre 50 santim 

yüzlü, 59 metre 15 santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık Artır
maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
13 lira 30 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6/5/938 Cuma 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulun malıdırlar. (B.) (2306) 

.,,,,,.,. 
Temizlik arabalarında kullanılmak ilze re yaşları en aşağı 4 ve en fazla 7 olmak 

ve boyları en aşağı 1,38 bulunmak üzere 20 tane hayvan açık eksiltmeye konul
muştur. Beher hayvan için 120 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2.tl9 O No. lı kanunda yazılı vesika ve 180 li· 
ralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10/5/938 Salı günü saat 14 de 
Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2308) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Gümrük Muhafaza Örgütlü için 6 kalem muhabere malzemesinin 3/5/ 
938 Salı günü saat 14 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 1510 lira VP. ilk teminatı 114 liradır. 
3 - Listfcsi lComisyondadll'. Görülebi lir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlarile btrlikte Galata 

Eski İthalat Gümrüğü binasındaki l:omis yona gelmeleri. c2412> 

Ankara Borsası kapanış 
Hatları 29 - 4- 1938 

ÇEKLER 
" 

Açılı7 Kapanı~ 
630, 630, 

0,791760 O, 7917611 
26,7025 26, 70~6 
15,0426 lö,O \2l'> 

4,7025 4,70'.lS 

Londra 
NH-Yor• 
Parle 
Mlllno 
Brütael 
AUna 86,7<C60 66,7460 

Cenene !l.44ZO S,4420 
63,4920 6',4-)'"..W 
ı,4220 l,4220 

22,7380 ~ı,7SSO 

BotJa 
Aml\erdaa 
Pııal -. -. 

12.698-1 l:l.6984 
l,9682 ı.9682 

4,1950 4.1950 
s.!f880 4.9880 

Viyana 
Maıırtd 
BerilD 
VartO'f& 
811dapefW 1 
Btıtreo lO.. 0317 106.317 

aeırrad ~.6238 34,1)238 

Yolı:obama 2,7210 2,7~10 

Moıkon ~.8'..!76 23.. 8271> 
Btolı:hoLm S.08 ~.us 

ESHAM 

Açılıı Kapaıııı 

Anf.dulu -uı pefin - -
A Vm. ,. 80 ndelı - -
Bomontı - Nektar - -
Aıılan çımenM> - -
Merkee bankua 98 50 98 50 

1t Banka.il llı ()() 10 60 

1eıeton 8 60 -
htlha' n Detir. ı:ı 7o -
Şarlı: oetırmenı l 111 -
'l'er~ 

i -
• 

lSTİKBAZLAB 

Tiirll bol'o• 1 pefln 
• • ı ndelı 
• a D 't'adtı . 

Açılıı 

19 76 
19,715 

TAHVİLAT 

K•paıuı 

19 76 
19,70 

Açılıt .t(apauıı 

ADt.dO&• 1 1>4'· 

• ı ndtll .(0 <tO 

• D pe. 
:t D 'fa. '40 40 

uadol• ml. .,..U. 

PARALAR 

:il 
Alış 

ı Tt\rk aıtını _ 
ı Bııntno\ Os. a -

-
İstanbul ikinci İflb Memur

luğundan: 
Müflis Mehmed Eminin tasfiye işleri ve 

İdarenin mesaisi hakkında malumat ve
rilmek ve icab eden kararlar ittihaz e -
dilmek üzere alacaklıların toplanması. -
na lüzum görülmüş olduğundan alacak
lıların 16/5/938 saat 14 de dairede hazır 
bulunmaları illn olunur. (7283) 

Nöbetci 
Eczaneler 

-, 
Bu rece nöbete) olan eczanel• ıunlar
.dır: 

istanbal cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sarımı. Alemdarda: (Sırrı 

Asım>. Beyazıdda: (Asador). Samntya
da: CEromosı. Emlnönünde: <Beşir Kc· 
mal). Eyübde: (Arif Beşir). Fenerde: <E
mllyadl>. Şehremlnlnde: (Nbım). Şeh

zadebaıında: ci. Halil). Karagümrükte: 
<Suad). Küçükpazarda: <Yorgl). Bakır
k:öyünde: (İstepan). 

Beyofla cibetindetller: 
istıklAl caddesinde: CDellasuda). Tepe
ba§ında: (Klnyoll). Karatöyde: <Hüseyin 
Hüsnü>. İstlklB.l caddesinde: CLlmoncl
yan>. Pangaltıda: (NargUeclyan), Beş1lt
ıaşta: (Nall Halid). 

BofazJçl, K.a.dıköy .,.. Adalardakiler: 
Üsküdarda: (İmrahor). Sarıyerde: <Nu
ri>. Kadıtöyünde: (Saadet - Osman Hu
lQ.si). BüyüMadaıta: <Halk). Heybelltıe: 

(Halk). ______ , __ 
1 Yeni neşriyat =ı 

Bnacılık n Spor - TOrk Hava Kurumu 
tarafından çıkarılan bu on beş gilnlük mec
muanın 21S üncü .sayısı çıkmıştır. 

Türk Tıb Tarihi Arki'fi - İ.stanbul Ünl
Ter&tesl tarafından C}lkarılan. bu tıb tarihi 
mecmuasının mart .sayısı intişar etmıştır. 

Siyasi nım.ıer mecmuası - Yedi aeneden
berJ hiç aksamadan netredllmekte olart •Si
yas1 limler. mecmuası <Eski Mülkiye) nln 
at nncü sayısı çıkmı4tır. 

.:rciyes - Kayseri Halkevlnln çıkar.mak
ta olduğu bu kültür mecmuasının nlsan sa
yısı jntlşar etmiştir. 

Okaliptüs - Muallim Hakkı Baha P'.lrs 
tnrafından dilimize çevrllen bu zlral eser. or
man umum müdürlüğü neşriyatının birinci 
snyı.sı olarak neşrolunmuştur. Kltabda ayrı· 
<.a blr~ok reslmler de vardır. 
-·---------~,-·----

Eski HA YDEn, yeni 

BAKER 
mağazalarını 

ziyaret ediniz. Emsali arasında en 
mükemmel olan bu mağazada 
muhtelif mobilyaların en zengin 
çeşidlerini bulacaksınız. SALON. 
YEMEK ve YATAK TAKIMLA
RINI her yerden iyi ve ucuz fiat-

l larla tedarik edebilirsiniz. __ .... ........._. ____ _ 
Son Poıta Matbaam 

Nefriyat Müdürü: Selim Ragıp EfMI 

&AHiBI ·ERi· S . .Ragıp EMEÇ 
' A. ftnfA VIAKLlGJL 



" Son PodA • nm macera romanı: 102 

Olanda 
gözden 

ş n lu r''" . '' Harb lerı arasınd ki mücadele 

yerinde taş gibi, çivilenmiş bir halde duruyordu. Benim duvarları 
geçirmek üzere kapı hizasına doğru gittiğimi görünce tiz bir çığlık 

basb: .. Oh! Kapıyı kapama!,, diye bağırdı 

SPOR .~ 
Çoban ilk galebesini 

nas l kazandı? 
Norveçli rakibi yere düştükten sonra burgu, kle1 
ne varsa her oyunu tecrübe ede ede, yedinci daki

kada burgu ile Norveçlinin sırtını yere getirdi 
Salim fikirle ve mantıkla meş- rer tutup sağa sola oynatmıya, çevirmi- dıklan ne malfundu? Nitekim biçare 

gul olmalıyız. Adeta bir çocuk ye koyuldum. Fakat bu putlar son de- Marta ile zavallı Litvanyalı mühendis Tall1n (Hususı aurette gönderdiğimiz ar-ı da ekmek peynir yemek neyin tasarnıfll 
gibi deliklerden meliklerden kor- rece muhkem şeylerdi. Hiçbirinde kı- de bu hikayelerden istifade ederek pek:- kndaşımızdan) - Müsabakaların Uk günil bilmiyorum. 
kuyorsun Baksana, bu koca delik- mıldamak niyeti bile yoktu: alfi burasını en emin bir aşk yuvası ha- umumı maneviyatı bozacak bir şekilde geç- Avrupa şampiyonası neticeleri gösterdi j 

As 1 ti. A vrupanın her yerinden seçlle seçlle ge- biz tabii vaziyette iki, nihayet üç güreşcl 
ieri ıki üç insan gövdesi kalınlığında O vakit sıra yerdeki garib daireler i- !inde kullanınUj olabilirlerdi ır ar- len güreşcllerln blrblrinden güzel müsabaka- le bu müsabakalara iştirak etmeliyiz. HUl 
duvarların içinde boğa yılanları dahi çinue olan putlara geldi. Bu daireler dan kalma taş masanın etrafına oturup, lan sınıf farkını pek açık bir şekilde ortaya ne yolda peynir ekmek yemeli, ne masöril 
oLc;a bu kazmasız, küreksiz yumuşak neydi? Bir taraftan yerdeki kabartma kim bilir belki de, açık pencereden jçe- koydu. mal etmeli ve ne de işl bu kadar olurunJ ~ 
hayyanlann açmış olmasını ak:l, man- putları da bütün kuvvetimle yerlerin- ri si.ızülen mehtaba baka baka aşkın yı- Avrupa şampiyonasının büyük ehemml - rakınalıdır. 
tık alır mı? Gel bakalım, bu delikleri den oynatmağa çalışarak bunu düşünli- lan hikayesini yaşamışlardı. yetınl na.zan itibara alıp bu geniş harekete 56 kilo: Hüseyin - Beinarovl (Letonya) 
bir mantık dairesinde gözden geçire- ' "Ordum. Ne acaib ic:arctler? Acaba Vau Birdenbire delice bir sevinçle hay- mutlaka iştirake karar verenler ell ayağı tu- Hüseyin dünkü mağ!Qbiyetinin nCJSlnl 

.,, -:c tanlardan pek güvenebildikleri seçme güre§- karacak bir vekilde güreşe başladı. 
lim. Böyle her şeyden korkup elimizi Holzen kontları Farmason mu idiler? kırdım. Korkusundan Olanda da hay- cllerlnl göndermeği ihmal etmemişlerdir. İkinci dakikada bir kafa kol kaparak 
süremez olursak sonunda elimize ah- F'akat Farmasonlar müselles işareti kırışıma adeta aksi sada gibi, fakat da- Evvelce yazdığım. bir makalede bütün mını yere aldı. Hüseyin taktığı blr )ded 
maklığımızdan başka ne geçirebilıriz? kullanırlardı. Esasen bu kadar ıztırablı ha keskin bir çığlıkla mukabele etmiş- dkletıer üı.erlnden müsabakaya iştirak şart sonra alta düştü. Biraz sonra ayağa 

Olanda dehşet içinde susmuştu. Ben de öleceklerini bilen bu bedbaht adam- ti. oım~_dığına göre şampiyonaya anca~ gBzü - Hüseyin güzel hücumlar yaptı. 
b d l ·kı • 1 kl d .. l kl . . b"l b b db h d El" . it d ki k b t t muzu tutan bir ekibin yollanmasında tayda Hüseyin sıkı blr kafa kol kaparak 7.52 6 u e ı • ere yal{ aşıp aya arımın ucu- e oe ece erını ı en u e a t a am- ımın a m a a ar ma pu un ya- olaca~ını söylemlştim. Tallln şehrinde dola- klk d 1 d ... 

k ık k b km • b" b" t d 1 d' . 1 b"lm l . . k " 1 b. k ld • d . . d k ld a a m n er kenann ... a hasmının na a ara a .aga, ırer ırer e - arın ınsız o a ı e erme ıın an o a ı- p1ş1 • o ugu aıre yerın en ımı a- ş:m dokuz gureşclmlzden bugün dördü mü - yere getirdi. 
kik ctmeğe başladım. Bu deliklerın he- lir mi? Her halde garib... mıştı. Dehşetle: sabaka yaptı. Yaşar sakatlığım lleri sürerek 66 kilo: Yusuf Aslan _ Anderson bve91 
men hepsinin içi toz toprak ve örüm - Fakat bu yılanlı odanın ta eskiden- - Oh, Allahım! müsabakaya girmedi. Tnllhslz Yusuf Aslan 1k1 müsabakada 
cek nğlarile o şekilde dolmu§tu ki bu- beri uydurma bir hikayeye sahne o!ma- Diye bağırarak kapıya doğru koşan 

1 
YlrmlM glunllndeAhmon ndltıbkllir 0 ~ülllleıte1 ~aec:;;r en kuvvetli rakiblerle karşılaştı. Yusuf OJ 

d d .. ·ı l l b" d - V H k b h·k~ Ol d 0 nn ers e gun evve 0 ı- t k f k -" ti u" fi lld ı~ ra an egı , St>nc erce, asır arca ır ıgı, an olzen ontlannın u ı 'et· an ayı: .. beş yüz gramla müsabaka yaptı. Günlerce us e ·a a ol tecıube et . ç ne e 
mahllıkun geçmiş olmasına imkan yok- yelerile herkesi ürküterek knsden put- - Korlana, buraya gel! diye bagıra- yemek yememek ve her gün hamamda ırıa- alta düştü. Bu arada İsveçlinin taktıl1 
tu. . . .•. larla döşedikleri bu garib odada bil5kls rak durdurdum. Taş oynadı. kal iki saat kalmak şartııe üç dört kilo kay- ::1ı;:.dan fevkaliide kuvvet snrfedere'.k 

Ya'nız kapının sol ıarafındakı delıgın delicesine zevk ve safa alemleri yapm:ı- (Arkası var) beden Ahmedln mlnderde iş yapabileceğini Devre Yusuf Aslanın aleyhine bitti. g 
·· ·· d b" d b " h tl d d kat>ul etmek ya sayı bllmtyorsun, yahud da • . onun e ır en ıre ayre e ur um. hl d k edln dl H a me humun da Yusuf alta düştü ve kendini clddeı:ı 

Zira bu delikte- digcrleri gibi ne örüm- s ' z a b 1 ta h 1. k a" ye 1 er ft lli~ay:~e ~::zer. yen oc r müdafaa ~tti. d• 
cek ağı. ne toz, ne de toprak yoktu. Bi- o n o s a n 1 1 Nihayet maçtan sonra suya ve yeme~e ar- Yusuf ustte de iyi çalıştı. Son dört 1• 
Iakis, delik ta içerisine kadar hakikaten tık tahammülü kalmıyan Ahmed ertesi sa - kaflçteink ayağa kaldklltıtkütanş pekdakziksodnra ~ 

· · b h fil · f zı 1 su rar yere § . on a a ıı ,. 
ıslak denilebilecek hır bezle bırçok de- a bask üzerinde 700 gram a n ° unca ~ k lkt Yi 1 d kik 1 i bi od 

. . . . . (Baştarafı 8 i'ııci sa1ıfada) nin dairesine indirdim, bıçağı da kalbine müsabaka harici addedlldl. ayaı;a a ı. .!m a a Y r m ~ 
falar sılınmış gıbı parlıyordu. Olandaya b d ek .. b" •t sapladım. Daha fazla şac:ır"ın, bı"r hata _ • r. .. ı· M\ yapan Yusuf musı:ı.bakayı ımyı hesablle h" . .. b ~b mec ur e er • ve en aşagı U' saa. en ){ ., Blr gun evvel minder ilzerinde d149 ue. .. 
hı~bır ş_ey ~ylememekleBber; 1~~· şu - evvel dönemiycceğini da hcsafilıyarak. işlesin diye de elektriği bozdum, sigorta- acıklı halden sonra yedl ytlz gram alması betti. 66 kilo• Salın _ EstonyaJı 

e enmıye aşlamıştım. u e ıgın ar- kendisi başka bir yoldan evine gelemez yı çakırdım ... dedi. isabetli blle olmuş. Zlra, bunlar öyle acı K dl ·yonı· d b l dere 
kasının boş olup olmadıg· mı nereye ka- Mağlnbiuetıerdlr k1 insan senelerce i>cllnl en şamp. arını a a m n ' mı"'·• Sizin anlıyacağınız bir tac:la iki kuş Adama beş sene a0aı:- hapis cezası ver- " lirken çılgıncasına "lkı"layan ..,._..ft 
dar uzandıgvını anlamak için odada de- ){ doğrultamaz. Müsabakadan sonra yatakta kibl ını b tı ... k"ı "'°"b"" 1 ;& ' vurmak sı"yaseti .. hem Pelozziyi surlu dik. Ama, şimdi, bu gibi akıl hastalarını, k lla kı ra er u sure e o aycn am a e 
llgw e atabileceg· im bir c:etr aramag· a baş- , bile tuş olan Ahmed tutulıın o rmı - . te b t l""" i ind s im ilk d•Jl ~ .,, göstermek, hem de yağdan kıl çeker gibi, amellerinin cezasını çeksinler diye ha- pırdatamıyordu yorlar. I.ş u e '""l ç e a 
tadım. k disi i kurta k. pishancye kapamaktansa hır c:ifa yurdu· n • d k1 İsv ll kada yere düştü. On dakika yerde ka}aıl 

Hateketlerimi ayaklan büzülmüş bir en n nna . ~ Musabaka salonunun yanın a cç - im bütün bu milddetl idare ile geçirdi 
. . Bu faraziyemt de boşuna kurmamış- na yatırmak daha hayırlı ve insani değil lerln odasını ağzım açık seyrettim. İki masör re Salmln aleyhine geçti. İkinci devretl 

halde, f~t _korku ıçın_de, son derece tırn. Zira Lenet'in böyle bir plfın taSllr- midir diye kendi kendime soruyorum. durup dinlenmeden, sabah, akşam güreşe de ve üstte hemen hemen müdafaa ııe 
hassas bır dıkkatle takıb etmekte olan lamış olduğunu öğrenmiş buluuuyordum. Hakim sustu ve cenize doğru sessizce mecbur olan müsabıkları ovmak sure~Ue çiren Saim sayı hesablle mağlQp oldU. 
Olanda birdenbire heyecanla sordu: Sigortada bir parma~ izi buldum. Bu akan ay ışığının oynaştığı Sen nehrine mümkün mertebe yorgunluklarım giderme- 79 kilo: l'tlcrsiııli Ahmed - Ozalins ı,et 

- Ne arıyorsun? f kat b" u"""·n uzun baktı. ğe çalıştyorlardı. Ahmed ilk dakikada bir salto Ue 
- Tno:ı parçası filan gibi bir ı::ey arı- parmak izinin, cani olmıyan, a ır .. :~ ........................ - ................ - .......... :.- Avrupa şampiyonasına dokuz klşl gönde- dQştfi. Köprfi ile gQç kurtuldu. Tam oıı.,,; 

Yorum, Olanda! Şu de!iklerin birine at- 0 Y .., 0 an e pe -~ ~ tecavüz vak'ası dolayısile vaktile Bor- [ -ı rccek kadar cömerd davranırken sporcunun kil ıra betm'• 1 Ahm d ıte gibi r 
k d . ·a· l l k' deaux polisinin eline düşen Lcnet'e aid a en büyük gıdası olan masaj tşln1 tevekküle yapıyordu. -" 

sa a neyın nesı ır er, an asa ... olduğunu tesbit ettim. c a bırakmak ne derece doğrudur bilemem? Ahmed köprfid~n köprüye geliyor, JlH 

Olanda etrafına korkuyla bakınarak: Biz gfireşcllerlmlze pehlivan diyoruz. bıı- sinde büyük gayret sarfederek yakayı ~ 
. - Taş mı? .. Burada taş maş ne arar? * rada atlet diyorlar. İsveçli, Finlandiyalı gü- tarıyordu. Ahmed devreyi mağlup bıtır"1-

Şiddetle merak ettiğim için cebleri- Hakkında incelemeler yaptım ve gayc?t 1 rcşcllertn minder üzerindeki kıvrak hareket- kinci devre Letonyalının bfiyUk Mıwnut 
. d r dığı h ld t ak b" b asabi horoz gibi her şeye kab:ıran bir n~ lerf hlç şüphe yoktur ki jlmnast1k1e ve ma- geçti. Ahmed sayı hesablle mağlOp oldıt 

mı e a a m a . e a. ac ır şey u- dam olduğunu, mUdhiş içtiğini ve bütün saJla elde edllmlşt.ir. Avrupa şampiyonasını Ağır siklet: Çoban l\leıhmed - Sarsen ~ 
lıunanııştım. O vakit bırdenblre aklıma 

2 
dlkkaUlce takl.b etmek bazu devrinin çok - Mehmed hasmım kollaya kollnya 

ıa· T b k rd Ol d saklamalarına rağmen, ayni kızı scvdik-ge ı. a ancamı çı a un. an a o tan iflı\s ettiğin!, HergUl glbl vOcudü olan ~a başladı. Mehmed ıtıdal ve emntyetl ~& 
vakit son derece heyecanın: leri için, Pelozziden nefret ettiğ~ni, 0 ka· 3 Almanların mağlOblyetıerlle anlamak lşden bıral{madığı için rakibine istcdlği gibi v 

_ Ne yapıyorsun? .. diye bağırdı. dar ki bulsa bir kaşık suda boğacağını bile değlldlr. kim oldu. Norveçli salto yapayım dertc~ 
_ Görüyorsun ya .. hiçbir şeye yara- öğrendim. Ayni zamanda, son günlerde /1- Blzlm dokuz güreşe! ile geldi~lz Avnı- re düştü. Mehmed bu fırsatı kaçırJll 

. aşın derecede çalıştığı için çok yoru1an, 5 pa şampiyonasına, Fransa bir klşl, Itaıya iki kuvvetli bastırmağa başladı. Mehmed 
mıya~ tabancanın kurşwılarım dehğe kişi, Polonya dört kişi, İsviçre blr klşl, çe - kle, ne varsa her oyunu tecrübe e6'' 
atacagımL. geceleri uyuyamamaktan şikayet eden G t:oslovakya iki kişi ile iştirak etmiştir. yedlncl dakikada burgu lle raklbinl~ 1::, 

Fılhakika tabancanın şarjöründen bir Amand'ın da sıkı hlo bir ahbabı oldu- 1 Dokuz müsabıkla seyahate çıkıp da yol- Ömer 5P" 

tek kurşun çıkardım. Tabancayı ceke- ğunu meydana çıkardım. Yalnız Ar- _____ ---~ 
timin cebine koyarak deliğin önüne git- nand'ın esas itibarile öldürülmüş olup ~ pa::;.;.q..._,.ı.__-1--fl~r--f--f..-lr-..r 
tim ve uzanıp kurşunu deliğin iç.ine at- olmadığını kat'iyeUe kestiremiyorum. Ya 'i 
tı intihar etmi~ ise? 1----fı" ..... '-+--+~ı-~;a..-ıf-"""'~ m. ~ 

B;rdenbire ikimiz de titremiştik. - Elimizde kafi derecede delil var. '--..1...-'-...._ ...... _.._ ...... ..__,_-"__, 
Zıra kurşun deliğin içinde bir müd- Lenet'i tevkif et! Meydana çıkar. 

det takırdayarak yuvarlandıktan sonra - Tevkif kanunsuz kaçar. Bununla be
şiddetle su gibi bir şeyin içine düşmüş- raber müzekkere filan kesmeden adamı 
ti.i tevkif ettirdim, aşağıda, kapı altındadır, 

Olanda, adeta nefesi kısılımş bir hal- diye cevab verdi. 
de: Hilim ayağa kalktı. Seine nehrine ba-

- Su var! diye bağmiL knn pencereye doğru yürüdü ve: 
- Olabilir! Ya su, ya çamur. Sulu - Efendiler, dedi, hikayemin sonuna 

çamur! geliyo~. Ltfnet'i aldık ve vak'.q mahal-
- Demek yılanlar o çamurlardan ge- linde yeniden bir keşif yaptık. Lenet tc 

llyor. bize şu itirafta bulundu: 
- Olabilir.. - Cinayet günü, apartımand:ı oturu-
Olanda dehşetle karışık bir hayretle yordum, telefon çaldı, baktım. Eczacı Rr-

yüzüme bakarak: kadaşım Arnand.. gayet bitkın bir sesle, 
- Nasıl olabilir? diye kekeledi. bu gece hiç uyuyamadım. Fazla mikdar-
- Canım, yılanların kontu da bu de- da uyku ilacı aldım. Zehirlendim m; nc-

likten teşrif edebilir! Bize ne? Şimdi biz dir, kendimde bir fenalık hissediyorum, 
buraya kendimizi yılanlara sokturma- çabuk gel, dedi. Hemen dairesine koştum. 
ğa gelmedik ki yılanlarla meşgul ola- Kapıyı bizzat Arnand açtı. Yüzü bemhe· 
lım .. bu gidişle akşam olacak Olanda. yaz kesilmişti. Bir söz söyliyenıeden, o
Anlaşıldı! Sen Van Holzen yılanlarının rada ayaklarımın dibine yığıldı. Geç kal~ 
garib kaşanesini hayran hayran seyrede mıştım. Arkadaşım ölmüştil. Kıskançlık 
dur. Bana da mü~aade et de işe başlıya- çok fena şeydir. Pelozzinin sevdiği kızı 
yım. Evvela şu duvarlardaki garib put- ben de delicesine seviyordum. Bunun 
ları bir yoklıyayım. Bunların arasında, için de, bir maymuncuk bulmuş, kaç ke
olabilir ki, ağzını yılan gibi açan bir put reler dairesine girerek, acab:ı sevgilimin 
da bulunabilsin.. mektubları var mı diye odasını kanştır-

Olanda yerinde taş gibi, çivileniş bir mıştım. İşte o anda, Amandı, böyle ayak
halde duruyordu. Benim duvarlan göz- lanmın dibinde görünce, hemen pliinımı 
den geçirmek üzere kapı hizasına doğru kurdum. Aşağıya indim. Pelozzinin dai
gittiğ:imi görünce bir çığlık bastı: resine yaklaştım. Niyetim orada olmazsa, 

SOLDAN SAÖA: 
l - Çizgilerle yapılan rcslm. 
2 - İstanbul civarında bir töy, gümüş. 
S - Müslümanların oruç tuttukları ay, 

bir nota. 
4 - Eski Babıflll memuriyetlerinden blrl, 

genişllk. 

5 - Bir böcek, lltıve. 
6 - Topraktan çıkar, bir S!lıyflye yeri. 
7 - Su. 
8 - Nebatın bir kısmı, eğri. 
9 - Alay etmek. 

10 - Deniz generali, ced. 
YUKARIDAN AŞAÔI: 
ı; - Pol1sler1n bulunduğu yer, 1~aret edatı. 
2 - İşaret. 
3 - Kadınlar kaşlarına sürerler, mabed. 
4 - Dua etmek, dolu. 
5 - Bir isim, blr nota. 
G - Farsça acaba, erkek, zenginlerde bu-

lunur. 
7 - Hastalıktan sonra geçlr111r. 
8 - Askeri tecemmü mahalll, yapmak. 
9 - İspanyol Fasına verilen isim, vilAyet. 

10 - Tahtaları delen llet. 

1 2 3 

- Oh, kapıyı kapama! diye bağırdı. cesedi aşağıya indirecek, içeriye bıraka· 1 
- Kapamıyorum, kapamıyorum, me- caktım. Baktım, delikanlı evinde, fena B ı.ııt--t"":"-1~~+-ı---ı--w..-e 

rak etme! Yılanların hava alması lazım halde canım sıkıldı. Ama yılmadım. Onu 
olduffeunu da akıl etmiyecek kadar ço- ısrarla yemeğe davet ettim. Makineyi 
cuk değilim a! yalancıktan bozmak fikri sonradan ak-
Kımıldayıp kımıldamadıklannı anla- lıma geleli. Yolda onu bıraktım. Ken1im 

mak ıçin duvarlardaki putlan birer bl- eve geldim. Cesedi sırUayınca, Pelozzl-

N E 

FJvveUU butmaca.nm halledilm.if §ekli 

ek.rdağlı - ş r a 
Türkiye başpehlivanı acaba yarın dünya/11 

en çevih adamı ile karşılaşacak mı? 
Yann Taksim stadyomumın gene heye - Acaba, bu 'karar değfşU mi? 

canlı güreş müsabakalanna sahne olacağı sebebi nedir? 
anlaşılıyor. Vakll Tetirda!llı, Şermana: 

Ortnda dolaşan rivayeUerı iöre. yarın _ Evvellı., benden sonra gelen petıll 
stadyomda, Cenubi Amerika serbest güre_, ıarı yen. Sonra benlmle kar§ılaşırsınl 
şampiyonu marut Şermnn'ia Kara A11 veya bllir. 
Mülayim pehlivan güreşecekierdtr. Bizim A- ve bunu s5ylemek, şevimll ve değerıJ 
merikan ımatbuntı vasıtaslle tanıdığımız Şer- piyonumuzun en tabll hattıdır. 
man, lkl sene evvel, Amerikanın amatör a-
Aır slklet şampiyonluğunu kazanmıştı. Fakat geçen hatta: 1 

serbest güre§ sporunun hayl1 ilerlediği A- - Şennan, Teklrdn~lı ile güteşeeelt 
mlşlerdl. 

mcritadı:ı, bllhassa amatöı'ler arasındaki mil Tekirdağlı bu llflna ınanıp da ıceıı /, 
sabakalarda şampiyonluk kazanmak hayll • ıı:ıl 
güçtür. zıra güre~ orada en ra~bette spor seyretmeye gelecek olan tarafdarııır1Jıı! 
oldu~u lçin, ,ampiyonlu.k iddiasına kalkışan cendirmemek hakkına da ıahlbdlt· 1 
blr insanın karşısına tasavvur edllemlyecek manla sonra güreşmeyi beklemek d"' 
kadar bol raklb çık.ar. güreşmek de, Teklrdağlının lnkD.r 

Bu güçlükler hesaba katılırsa, Şermamn haklarıdır. 
kazandığı şampiyonluk hususı blr ehem - Bakalım, Teklrda~lı Hüseyin, ~ 
mtyet kaıanır. -yomda bu Garib haklarından hanıi 

"Ostelik, gene Avrupa gazetelerlnden öğ - !anacak? ~ 
rendlğlmlze göre, Şerman ikf ay evvel, ma- s~ııın 't • 
ruf vandervald'ı 12 dakikada tuşla yen - B U kU h ketleri 
ml§Ur. ug n spor are ' 

Vandervald'ın Teklrda~lı Hfiseylnle be - Bugün Ankarada FenerbahÇe, oc~f 
rabere kaldığını hatırlnrsak, Şerman ~ - birliği - Ankaragilcü muhteııtııe ~11~ C 
kında edineceğimiz fikir bir parça daha ge- cak •. İstanbulda Galatasaray ve '"/. ~ 
nişler. salonlarında voleybol müsabakaları r ı 

Maamatlb, bug1lnkft halde, Şermanın ne Beyo~lu Halkevfnde de muhtelif sP" 
vnztyette bulunduğunu bllmtyoruz. Fakat rlleri yapılacaktır. 
güreşcllerlmizin onun karşısında oldukça sı- -------------~-
kı bir imtihan geçireceklerinden de §üphe- -:.o 

Şehzadebaşı «FER.AD• sıoeıv-
miz yoktur. S Büyük Film Birden ııCJ 

Şerman, 94 kilo ağırlı~ında blr pehlivan- cıı 
dır. Fakat, Avrupanın meşhur güreş mü - Sesine ertşllmlyen dünyanın 6Cııe 

tenoru BinJamlno GlgU'nln btl 
nekkldlerl ondan bahsederken: virdl!l yegflne mm: 

_ Dünyanın en çevik adamı, ve en tek - KALBiN SESİ 
nlk güreşcial diyorlar. 1 ııc1 

Yalnız~ geçen pazar "'apılan 8Ü?'"'lerden Ayrıca: GECE ADAMLAR 'ı'r.l 
• # ...., dtam ve: KORU.USUZ SUl 

sonra hoparlörle, Şcrmanın Tekirda~ lle Amerikan tovboy fUnıi 
gilreşecelt ll~n edllm1şt1. 



30 Nisan 

Devlet Demiryol ları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları 
Sivasta Cer atelyelerine aid muhtelif bina tezgah temelleri vesair inp.at iş

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

l - Bu işlerin keşif bedeli cem'an 691,050 liradır. 
H 2 - İstekliler bu işe aid §artname vesair evrakı Devlet Demiryolları Ankara, 
aydarpaşa ve Sirkeci vemelerinden 34.60 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 -Eksiltme 9/5/938 tarHıinde Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet 

Derniryolları Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile birlik~e aşağıda 

Yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine tevdi 
etnuş olmaları lazımdır. 

.A. - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 31 390 liralık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

li C - Bu gibi işleri başarmış olduğuna dair Nafıa Vekaletinden musaddak eh-
Yet Vesikası. cl174> c2299> 

..---~--------------------------------------~ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
--------------------------Kilo Cins 

6000 Yamalık Kanaviçe 
2000 > Çul 

200 > Çuval 
3000 İskarta Kanaviçe 
3000 > Çul 
2500 > Çuval 
400 > Marka bezi 

3700 :ı. İp 
3000 > Kınnap 

1 - Cins ve mikdarı yukarıda ynzılı sargılar pazarlıkla satılacaktır. 
ı! - Pazarlık, 13/V /938 tarihine rast lıyan Cuma günü saat 15 de Kabatasta 

azım \re Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
nı - Satılacak mallar Ahırkapı öakı mevinde hergün görülebilir . 

la 1Y - ~steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para
rtyle bırlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. c2394> 

---1 - Şartnamesi mucibince 20 X 25-27 eb'adında 20,000,000 mantar pazarlıkla 
latuı alınacaktır. 
Le ll - Pazarlık 6/6/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kabataşta 

Vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

IÜ ~ - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin mantar nümunelerini münakasa 
nunden evvel alım komisyonuna vermeleri lazımdır. 

l ~ - İsteklilerin pazarlık için tayin ed ilC?n gün ve saat~ % 7,5 güvenme para-
a.rıyle birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c2295> 

~ 

1 - Şartname ve nümuncsi mucibince 250.000 metre düz beyaz kanaviçe pa
tarlıkJa satın alınacaktır. 
Le U - Pazarlık 13/V /938 tarirune rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabataşta 
~zıın ve Mübayata Şubesindeki Alun Komisyonunda yapılacaktır. 

lniid"--:_ ~~rtnameler parasız olarak heı gün sözü geçen şubeden ve İzmir Baş
Urluğündcn alınabilir. 

rv .- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
~Yle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c235h 

SON POSTA 

lçlrir. Demir, yumurta akı 
ve arsenikten yapdmıt 
bu 'urup ı,tahı açar, 
vücudu ıürbüzlettirir 
ve kan yapar. 

Arsenoferratose 
Her eczanede 1'999t• ile 

ve reqete•la ••t.lır. 

Diş TABiBi ... 

RATIP TÜRKOGLD 
Sirkeci : Vıyana ot..,li sırası. 

No. :t.6, Kat 1 de hergUn oıleden 
sonra saat 14 den 2ı> ye kadar 
hastaları kabul eder. 

Son Posta 
Yevınl. SlyaaJ. Bavadla H Balk ıuete.a 

Yerebatan. Çataıçeşme sokak, 21 
ISTANBtJL 

Gazetemlzde çıkan yazı ve 
resim!erlh bütün baklan 
mahfuz ''e gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARJ 
1 6 

~ene Ay 
Kr 1.r. 

3 1 
Ay Ay 
...,_ ...,. 

TÜRKİYP.. •-&W '•W M.1 ıo.ı 
YUNANi::;ı'AN -'3-!u 1~20 'ı lu 27 > 
t;CNEBİ "t.7 JJ 1400 ,NIJ SOl.I 

Abone bedeli peş!cdır. Adr• 
değıştirmek 2:> ~uruıtur. 

Gelen eoralı P"ri verilme2. 
llcnlardar mea'uliyet alınmaa. 
Cevap için mektub1ara 10 kuruılua 

Pul ilavesi lAzımciu. 

························ı 

1 
Poıta k-.ıtusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

•••••••••••••••••••••••• 

• 

Sayfa 15 

Bayan Leyli yazıyor; 

HER SABAH 
Daha Genç GUrünllyorum! ••• 

"Uyanır uyanmaz, hemen el •1· 
namı alıyor... Ve küçOk bul'tlfUk
luklanmm tamamen zail oluncaya 

111 
kadar gtinden gfine eriyip 
kaybolduğunu kemali hay-

retle görüyordum 1 ... ,, 
~~-=---

Bayan Leyllnın hakiki 
fotograh 

•Ancak Wr balta SÜJ'en bir te
daTiden senra ba derece sibel
leştltlme şaşıyorum... Bütün ar
kadaşlarım böyte daha renç ve 
daha pzel rörünmem için neler 
yaptıtımı soruyorlar Ye şayanı 

hayret bir .-O alan tenim için 
iltifat ediyorlar .• 

Y Hlnız bir hatta zarfında 
binlerce kadınlar, cazip bir 
tene kavuşmuş; bir kaç yaş 
gençleşmiş ve bOton buru
şuklukları kaybolmuştur. 

&imler, buruşukluklann; ib
t.yarladığımızda cildin bes
leyici ve ihya edici bazı un
surlarını kaybetmesinden ile
ri geldiğini keşfetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsur~an cil
de iade ediniz. Yeniden genç
leşecek ve tazeleşecektir. 

lşte; Viyal\a Üniversitesi pro
fesörD Doktor Stejslrnl'in 
keşfi bu derece ehemmiyetli 
-.e cazlptir. Genç hayvan
lardan istihsflle muvaffak 
olduğu ve • Blocel • tabir 

Bayan Leyli'nın yal
nız bir haftalık te-
daviden sonra alın
mış ve rötuş görme-
miş hakiki f otografı 
ettiği bu canlı bOoeyreler 
hOlftsası, şimdi pembe ren
gindeki Tokalon kremi ter· 
kibinde mevcuttur. Akşam
ları yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi bes· 
liyeceK ye gençleştirecektir. 

Bir harta zarhnda bOttın bu
ruşukluklannız kaybolacak 
ve 10 )'aş daha ienç gOrO
neceksiniz. Gnndnz için 
{ Y ıığsız ) beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. 

Birkaç gün zarfında siyah 
benleri eritir, açık mesame
leri sıklsştırır ve en çir· 
kin ve en esmer bir cildi 
yumuşatıp beyazlatır. 

1 BAYANLARIN NAZARI DiKKATiNE ı 
Sabn aldığınız Tok alon kremi vaxolannın bü

yiik bir kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade etti
ğinizde beheri için S kurut alacak, ayni zamanda 
kıymettar mükAfatları bulunan Tokalo~ müsaba
kasına iftirak hakkını veren bir bilet takdim ede
cektir. 

Türk Hava Kurumu 
25. ci - TERTıB 

BUYUK PiYANGOSU 
Birinci keşide 11 / Mayıs/ 1938 dedir. 

BügOk ikramiye: 40.000 Liradır .•• 
Bundan başka: 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ye 10.000) liralık iki adet mükifat vardır ... 
Şimdiye kadar Binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 

iftirak etmek ıuretile siz de taliinizi deneyiniz ..• 

lstanbul Or111an Alım Satım Komisyonu riyasetinden: 
Florya park şehri civarında orman umum müdürlüğü tarafından ağaçlandırı

lan sahada yapılacak sulama tesisatı kapalı zarf usulile ~ksiltmeye konmuştur. 

ı - Yapılcak tesisatın keşifnamesine tevfikan muhammen bedeli con bin> 
liradır. 

2 - Şartname, plOOı ve haritası İstanbul Orman Başmühendisliğinde görüle-
bilir. 

3 - İhalesi 5/Mayıs/938 Perşembe günü saat 14.30 da İstanbul Orman Başm -
hendisliğinde icra kılınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi c750> liradır. 
Eksiltmeye i§tirak edeceklerin berveçhiati ıeraiti haiz olması lfızımdır. 
A _ Bu taahhüdü ifa etmeğe mali vaziyetinin müsaid olduğunu bildirir ticar 

odalarından resmi vesika ibraz etmeleri. 
B _ Teklif mektublarını 5/Mayıs/938 Perşembe günü saat 14.30 a kadar O -

man Bapnühendisliline vermi§ bulunmaları. 
c - Talihlerin bizzat veya musaddak vekaletnameyi haiz vekillerinin ihale 

snn ve aatinde Orman Bapnühendislillnde toplanacak komisyonda hazır bu
lunmaları. c223'1> 



uııbinlerce kişi gibi siz de 
kullanınız, memnun olacakr.ı- -rt\ı-f1 l 
nıı. lloroı morkasına dikkat.~ \ uı.. u 

~--o~~t 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

1 
Ekşilik, Şişkinlik ve yanmalarını 

gidEırir. Ağızdttki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki pas
lığı defoder. Mide ve barsakları alı~tırmaz . . lştilıanızı 
ve sıhhatinizi düzeltir. 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olmakla mnşabih 
isimlileri ve t"klidlerl ısrarla reddediniz. 

Radyosu ile 
bütün 

dünyayı 

dinleyiniz. 

Toptan satı, deposu: fstanbul Sultan hamam 
Hamdi bey geçidi No. 54, perakende satış yeri: 
Galata Bankalar caddesi B AD Y O FO N mağa
zası - Pendikte : Şevket Kamber Özbay ve Ana
dolunun bütün şehirlerinde acentalarımız vardır. 

Denizbank Denizyolları 
işletmesi MUdUrlügünden: 

Acenteleri: Karak:öy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Yolcu salonu 

Tel. 22740 

Karadeniz Postaları 

l Mayıstan itibaren Karadeni...: pos
talarında aşağıda yazılı değişiklikler 

olacaktır: 

SALI POSTALARI gidiş ve dö
nüşte Zonguldak, İnebolu, Sinob, 
Samsun, Giresun, T.rabzon ve Rize
ye uğrıyarak Hopaya kadar gidecek, 
gidişte ilaveten Tirebolu'ya ve dö
nüşte Pazar'a uğrıyacaktır. 
PERŞEMBE POSTALARI gidiş ve ' 

dönüşte İnebolu, Ayancık, Sinob, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
sun, Görele, Trabzon ve Rizeyc uğ
rıyar:ık Hopaya kadar gidecek ve 
dön~işte ilaveten Of ve Akçaabn'da 
uğrıyacaktır. 

PAZAR POSTALARI gidiş ve dö

nüşte Zonguldak, İnebolu, Gerze, 
Samsun, Ünye, Fatsa Ordu, Gıre-, 
sun, Vakfıkebir ve Trabzon'a uğrı
yarak Rizcye kadar gidecek ve dö
nüşte ilaveten Sürmene ve Tirebolu-
ya uğrıyacaktır. c2339t 

Karabiga ve İmroz 
Postaları 

1 Mayıstan itibaren f stanbuldan 
Cuma günleri kalkan KARABİGA 
Postaları dönüşte MÜREFTE'y~ uğ
rayarak ERDEK - MARMARA-TE
KİRDAÔ yolile İstanbula dönecek
lerdir. 

Buna mukabil gene 1 Mayıstan iti
baren İMROZ Postaları gidiş ve dö
nüşte ilaveten MÜREFTE'ye uğrıya-
cnklardır. (2460) 

BObrek ve karaciğer sancılnrını, 
bel, diz, kalça ağrılnnrıı geçirir. 

Çünkü ASPİRİN seneler~ 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarma ve ağrılara karıı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduOunÜ 

isbat etmiştir. 

A S P i R İ N in tesrrlnden 

emin olmak için lütfen 
kasana dikkat ediniz. 

T. iş BANKASI TELEFONLARI 

T. it Bankasının Ankara telefon 

rehberindeki numaraları yeni 

kurulan it Bankası santrahna 

bağlanmıttır. 

~ Yeni santral numaraları 

1 3454 - 3455 - 3456 - 3457 - 3458 

Umum MUdUrlüğün ve merkez 

müdürlüğUnün bütün servisleri· 

nl bu numaralardan isteyiniz. 

~-... U N U T M A Y 1 N 1 Z : ~ 
T. B. iL Piyangosunun 

UÖURGİŞESI 
Sizi zengin edecektir. 

---• .. Adres: Galata, KarakOy Postane karşısında Tel. 40021 ---~ 

Yeni adresimize dikkat! 
e hjl6 akkally si 

KOMOJEN 
SAÇ EKSiRi 

İdrar yollarını temizler. Kum ve Eminönü Meydanında Valide han alhndaki mağuamıZI 
taşları, asiturik ve okzalatı, maf- istimlak dolayısile 

&açlara elzem ola11 
bir 111dad1r. 

Saçlıınn kOklerlnl kuneUendirlr. 
DOkOlmeslnl keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve btıynme kabili· 
yetini ftrlırarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu ıam, kullanı:11 
kolay bir saç eksiridir. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - lST ANBUL 

AVRUPANINVENİSİVASİ HARİTASI 
Bütun devl l' tl.-rın bayrakl.trıla nufu\unu ha•& yrnl takıimntlı harita çıktı. 

sallardaki birikintileri eritir, atar. ISTANBUL BALIKPAZAR CADDESiNDE 47 NUMARAYA 
Şişmanlığa mani olur. Komprime 
halinde emsalsiz bir mOdrirdir. taıındığımızı muhterem müıterilerimize arz ile eski teveccühleriJJİ 

·~------.... ----~ ' dileriz. - ·· ·-. ·~ .. _ .. .,..._ ... _ .. ,_ -------·-- ·--- - ---=-------
ilan Tarifemiz 
Birinci .dile 400 hraı 
llıincl · ıah:I• 250 ,. 
Vçiincil aalıile 200 • 
Dördüncü uıhil• 100 • 
1, ıahileler 60 • 
Son .ahile 40 • 

Muayyen bir müddU zarfında fazJa. 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden iatifade ede
ceklerdir. Tam. yanm ve çeyrek a;ıyfa 
Uanlar için ayn bil' tarife derpif 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari Ulnlanna Bici 
ifler itin fU adM"se müracaat edll. 
melidir: 

• 
Cildinizin tahriş edilmemesini 

lateraenlz ? 
Dtınyanın her tarahnda aeYe .e•• 
kullanılan, ve cildi tırqtan .-r• 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş hı çaklarını kuUanınd' 

~ -----
HAZIMSIZLIK 

Bayatın zevkinden insanı malınım eder. 

PERT~V KARBONAT Komprirneıeri 
lllncdak KoUekW fit~ l)f 

KaJuamauade a.ıe Çok temiz bl· Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mQşkülAl g 
Bu 8 renklı harıla 1 M .... ı r ı f K ı ı a p h • n r ı i 1 nde yalnız o kuruştur ____ _::::=====::::==========::::::===:__:_~_.lb:"."'.'::"""""'.'==:::::::':":.._:,..:::·~·~ .... :;~~~~~~~~ö~oOnde tutularak yapıluıJşttr. Her eczanede sablır. 


