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Yeni bir harp tehlikesi baş gösterdi 
. Musulinfnin dün Romada söylediği nutuk Londrada, 1 ltalyanın Müslüman si:aseti inkişaf yolunda 

Ingiltereye karşi bir ihtar mahiyetinde sayiiiyor Roh!lliAaf tmaz~ye kar!ş:ın 
• . · ı a e muessesesını 

ltalya, Yugoslavya ve diriltm_e_k _is_ti_yormuş 

J 
.
1 

1 1941 Yılında Romada açılacak beynelmilel 

ap~nya .. ~. ~ .~" aşly~~~· :;:i~iiı~;~~:.;~~~~~?~~i bulunacak 

lspanyadakı !talyan gonullulerının muvaffakıgetsızlzgı man d~stu olduğunu anlatt:. Çok a~~ 
R J b • h • f l • dd d •tJ • landı ve yerli halk tarafınaan kendısı-oma aa lT agszge mese esz a e l l. ne bir ütihar kılıcı verildi. 

Ingiltere dün halyayı protesto etti 

Faşis(lerle Demokratlar arasında mücadele 
nihayet patlak veriyor 

Amerika ilk ad1m1 aH1 
Faşist devletler harp borçlarını tamamen ödeyecekler 

Ingiltere ve Fransanın borçlan affedilecek 
~ndr~, 23 (Husust) -Avrupa iİyaıs~ ~~rükleye~ ~ün. ~a~lıca hadise••t alemıni ciddiyetle me§gul eden ve lerı 'oyle tasnıf edilebilir: 

'e\~etler arasındaki itimatsızlık hava (Den.mı 6 ncı ayfada) 

r 
Başvekilin 

Az sonra telgraf haberlerinden anla 
'"'\ dık ki bu nutuk bir taraftan Fransada, 

bir taraftan da İngilterede mühim akis 

Belgrat segahatı 
lsmet lnönU Partide izahat 

verdi. Romanya lehine 
tezahürat yapıldı 

Ankara, 23 (A.A.) -C. H. Partisi 
Kamutay grupu bugün 23-3-93 7 öğ
leden sonra Antalya saylavı Dr. Ce
mal Tuncanın ba~kanlığında toplandı. 

Söz alarak kürsiye gelen Başbakan 
İsmet İnönü : 

1 - Geçenlerde Ankarayı ziyaret 
eden Romanyanın değeri. Hariciye 
ıTazın Bay Antorıesko ilc görü~nıele 
rinden Balkan Antantının günden gü 
ne daha kuvvetli bir vaziyette oldu
ğunun ve umumi siyasette tam bir gö 

'

.ler uyandırdı. Endişelere sebep o~d~. 
Fakat Pariste çıkan Temps gazetesının 
Trablus muhabirine İtalyan mahafili 
tarafından verilen teminata bakılırsa 
,İtalyan Başvekilinin nutkunda d!ğer 
devletlerin müslüman tebaasının ışie
rine müdahale arzusunu ima edecek 
birşey yoktur. Bununla beraber Temps 
diyor ki: 
, citalya bugünkü siyaseti ile Şarki 
Afrikada kazandığı zaferden azami fay 
da temin etmeye çalışmaktadır. İtalya 
bu dakikada birçok müslümanlar ara- Bay MaiOiinlyi ... Trabtu.,., ayaliabilCia 

(Devamı 2 inci sayf:ula) aelamlıyu Araplar 

(Devamı ı ı inci sayfada) 
Kadın san'atkirlardan "Melek), in ağzından kan boşa n dı. \.. ...1 
Fakat san'at sevgisini hayalından üstün tutan Melek, -~ · ~·~M ··--···· ··· · ·--.-

"Kral Lir, in ilk temsili 
yarım kalıyordu 

Yeni bir 
leylek- Karfal 
harbi başladi 

1 Sancakta şapka 
giyen 17 Türk 
tevkif edildi 

buna rağmen rolünü oynamıya devam etti 
Şehir tiyatrosunda Kral Lirin ilk. 

temsil edildiği gece, piyeste mühim 
~ir rol alan kadın ean 'atkarlardan Me
Jok birdenbire hastaianmış ve ağzın
Ilan kan hoşanmıştır. Bu vaziyet tabii 
olarak kuliste diğer san ·atkarlar ara.
aında teessür ve heyecan uyandımıış
tır. Piyesin bitmesine iki perde kala 
bir artistin bu halde hastalanması pi· 
Yesin yarıda kalması tehlikesini do
iurmuştur. 

Fakat Melek bu halde sahneye çık
tnaya razı olmuştu!· Uzun konuşma· 
!ara tahammülü olmadığı için söyliye
ceği sözlerin bir kısmı hazfedilmiştir. 

Sonradan haber aldtğımıza göre 
(Devamı 11 inci sayfada) 

Melek ( .. tda). Güzellilı: Kraliçeai Kerimaıt 
Hali• ile bir arada 

~~~~? 
........__ Sizin is& " Son Posta , ya gelerek hadiyenizi ahmz --

Resmi çıkan her okuyucuya üç liralık bir hediye 
veya bunun bedelini veriyoruz 

• • • • • ( Teyze ) olD açbA'ı anket etrafında t 
•• uyanan alaka yeni bir rekor f 

deDilecek :kadar fazlala;tı ı 

f Beğeodiğiniz kadın ve 
: erkek tipleri nedir? t 
ı Siz de cevap veri n ı 
t Cevapları ve anket p.rtlarını 8 inci ı· 

L pyfada bulacakıııııız 

········~······ 

1 Afyon la Akçaşehir arasında 
kanlı ve şiddetli 

çarpışmalar oluyor 

Akçaşehirden bildiriliyor: Afyonla 
Akçaşehir arasında şimdiye kadar mis 
line pek az tesadüf edilen bir hava mu 

(Devamı ı ı inci sayfada) 

Bir Fransız za biti de 
Türklere din dersi 
verrneğe kalkışh 

Ha~ep, 23 (Hususi) - Sancakta par 
tizan adını verdikleri bazı şahıslara ma 
halli hükumet ve banka memurlar! ta 
rafından silah tevzi olunmaktadır. Bu 
tüfeklerden yeniden 300 tane dağıtıl 
mıştır. Silah'ların bir kısmı Türklerle 
meskun Kayıkhan askeri çayırında sa· 
kin Ermeni ve Araplara tevzı edilmiJ· 
trr. Silahianan halk köylere dağılmak 
ta ve Türkler aleyhinde tahrikih yap
maktadır. 

Başta Kürt Hacı Mehmet olmak üze 
re bir kısım satılmış şahıslar da: cTürk 
ler kafirdirler» diye a1eyhlerinde tah 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Marconinin keşfettiği uzak 
mesafelerden herşeyi yakıp 

eriten meşhur (Z) şuaı mı? 
Elektrik enerjisini radyo ile nakil meselesi halledildise milletler için yeni ve 

korkunç bir silah vücuda getirildi demektir, fakat her zehire karş• yeni 
bir panzehir bulan insanlar elbet bunun çaresini de düşüneceklerdir 

İki gündür gazeteler, Romadan Ana ı Nitekim gene ayni (Markoni) nin, bun tankları eritecekleri hakkında dehşet 
dolu Ajansı vasıtasile alınan yeni ve dan iki sene evvel, Habeşistan harb! ( De\'amı ı ı inci sayfada) 
mühim bir haber etrafında, teHişlı ve esnasında, yeni ve kuvvetli bir elektrik ( 
meraklı yazılar yazıyorlar. Meşhur İtal cereyanı keşfettiği ve bununla 1-Iabeşis Marconinin keşfi nedir? Radyo 
yan kaşifi ve telsiz mucidi Markon i, tanı baştan başa bir anda yakacağ. ya , . . . . . 
.radyo dalgalarlle enerji naklim nihayet zılmıştı. Fakat aslı çıkmadı. tle elektrik enerjiSI nasal 
keşfetmiş imiş. Gene dikkatli okuyucularımız peka- nakledilir ? 

Gazeteler tarafından çok merakl~ gi )fl hatırladar ki hayli evvel gazeteler· 
'bi gösterilen bu haberi okuyan bazı de AlmaP 1 arın bir (Z) şuaı keşfettik- Kıymetli fizik ilimimiz Salih 

, dik'katl'i kariler, buna benzer haberle- leri ve bu §ua' ile bir anda düşmanın Murat Son Postaya fikrini anla
;rin daakal jki senede bir gazete }laberle tayyarelerini havada yakncakları ve tıyor. 7 inci sayfamızda okuyunuz. 

(Y azıa 3 lineli ayiada) )arında &örüldüiünü elbet hatırlarlar. hatta zırhlı istih.kamlan veya zırhlı \.. ___________ , 



2 Sayfa SON POST~ 

Hergün Resimli Makale: ll Işık sevmiyenler .. ll 

İki taç arasında 
Bir dünya meselesi 

Yazan: Muhittin Birge.a 

B iri düşmüş, diğe:i giyilecek iki 

taç: Biri Habeş lmparatorunun, 
öteki İngiliz Kralının... İngiliz liükfı
meti, Habe§ imparatorunun tacım he
nuz düşmüş saymıyor; onu İngiliz Kra
lının taç giyme merasimine resmen da
vet ediyor; İtalya hükUmeti de Habeş 
İmparatorunu omuzlarının üstünde 
taçlı bir baş taşıyan bir insan saymı
yor; onu sadece Tafari ismUe amyor. 
İngiltere hükfuneti, Habeş imparatoru 
nu, taç1ı bir hükümdar olaralt, İngiliz 
sarayının en büyük düğününe davet e
dince, İtalya da orada daveth bulunan 
Tafari ile karşı karşıya ge.ı.memek için 
da ve te icabet etmiyor. 

Etmiyor mu? Evet etmiyor. Bir ara
lık ihtimal olarak bahsedilmiş bulunan 
bu haberi birkaç gün evvel Daily Mail 
· Deyli Meyli- gazetesi tarafmdan neş
redilmiş olan bir mülakatta, bizzat Mu
solini teyit ediyor; chatta, hiç bir su
retle ... • diye tasrih dahi ediyor. 

Bazıları gazete düşmanıdırlar, o -
kumazlar, okunduğunu istemez1er 
muh~te yayılmasını hoş görmezler: 
bahsı açılınca aleyhinde bulunuılar. 

( s~\z 
Sarışınlar dünyadan 
Kalkacahmış 

Gazete bir projektöre benzer, iyi 
kullanılmak §artile muhite :ı.şık ve· 
rir, hakikatin görünmesine yardım 
eder. 

ARAS 
·----------------------~. 

HER GüN BiR FlKRA 
* Taç giyme merasiminde Habeş im- Böylesi daha iyi 

paratarunun çağırılması bir şekil me- Übeydullah Efendi Beyoğlu Bc-
selesi ise İtalyanın bu meraslıne işti- lerliyesinde nikah memuru iken ken 
rak etmeyişi de diğer bir şekil mesele- disile mülakat yapan bir gazeteci 
sidir. Diplomasi aleminde şekil meselc- sormuştu: 
lerinin, şekil ~selesi olmaktan çıkıp - Efendi Hazretleri, siz bekarsı • 
esaslara dokunmaması için bir şekıl nız değil mi? 
bulmasını da diplomatlar pekala bi- - Evet ! 
lir1er. Fakat, hiç te gözden uzak tutma- - Evlenmeyi diişünmüyor musu 
mahdır ki bu iki şekil meseiesi araSJn- nuz ? 
da koskoca bir dünya meselesı yaşıyor; - Billıassa bu mcmuriyette iken 
Bir İngiliz - İtalyan ve dalayısile bü- hayır. 
tün bir dünya meselesi... İngiltere dip- - Niçin ? 
lomasisi, istemiş olsa, hem İtalyayı gü- - Evlenmiş olsam, evliliğin İJİ 
cendirmernek, hem de Milletler Cemi- veyahut fena birşey olduğunu anla 
yetindeki hukuki vaziyetinı bozmamak yacağnn. İyi şeyse evlcndirdiğinı in 
için münasip bir eşekila bulabılirdi. Morrison isminde bir İngiliz biyo- saniara karşı iyilik ediyonnu~unı gi 
Demek ki Habeşistanın İtaiyaya ilha- loji mütehassısı bir makalesinde sarı- bi bir tavır takınacağım. Fena bir 
kım İngı'ltere hükumeti henüz kabul !C: • ..: d b h' d w· şın insanların dünya yüzünden kalka- ,.eyse uc an aza 1 ısse ecegıın. 

Gazeteyi sevmiyen ışıktan hoşlan
mıyandır, ya cahildir, yahut kara~ 
lıkta kalmasına Iüzum gördüğü bir 
işi vardır. 

DA 
Dünya yumurta 
Kraliçesi 

) 

etmiş değildir. Hatta bu hadise, yalnız kl Şimdi ne o tavrı takınabiliyonım, 
kabul etmemi~ olmakla da ızah edıle- ca arını bildirmektedir. Buna başlıca d ~ b 1 k d k d l ne e vicdan azabı hissediyorum. Amerikada hayvan besleyenler bı'r 
mez; hem kabul etmemiştir, hem de se ep 0 ara a, sarı a ın arın esmer Böylesi daha iyi. 

Mart 24 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bagiin Konamatlı 

............................................................. -
/ta/yanın ıtlüslUman 
Siyaseti 
lnkişaf yolunda 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
sında geçmekte olan büyük faciadan bii 
haber değildir. Ehemmiyet verdiği noli 
ta müslüman alemine herhangi bir AYı 
rupa hükumetinden daha yakın bulun 
maktır. Şüphesiz, bu siyasetm bir gün' 
Habeşistandaki İtalyan imparatorluğ~ 
na müsait bazı kumanda cihaziarım 

İtalyamn elinde bulunduracağını dü ~ 
şi.inmektedir. 

Zaten İtalyanın müslüman dostluğu 
hareketi henüz başlangıcındadır. Yaptı! 
ğı hareketi diğer hareketler takip ede 
cektir. Bu cümleden olarak ı 941 yılın 
da aÇılacak beyne1milel Roma sergisin 
de bir müslüman camiinin bulunması 
muhtemeldir. Diğer taraftan bazı rivl 
yellerde Türkiyenin 1924 de terketti · · 
ği hilafet fikrini İtalyanın ele alması 
ihtimali de ima edilmektedir. 
~ahsen biz, uzun müddet önce mazi 

ye karışm~ olan bir müslümanlık §ek 
lini mevzuu bahseden bu gibi bir tema 
yüle inanmıyoruz. Muhakkak olan şu 
dur ki birçok müslüman halkı daha iyl 
bir istikbal beklemektedir. Müslüman 
'· 1 ı;: bugün büyük bir istihale devres!ı 
geçiriyor. Bu müslümanlık ile anlaş • 
mak büyük ve kurnazca bir politil~a 
olabilir. Bu münasebetlc anlatıldığınB 
göre Yakın Şarkın bazı müslüman şef 
leri geçen yıl Bay Musaliniye müslii:.. 
man emellerinin tahakkuk ettiirlınes! 
için bir proje vermişlerdir. Ve Bay Ivh1 
solini de bu defa o projeden ilham al" 
mıştır. Mese1enin mühim noktası bii• 
tün bu hareketlerin devletler arasınd,. 
SCı'best Ve hayırlı bir rekabetten ileri 
geçmemek suretiyle herhangi bir an• 
laşmaya viisıl olmasıdır. Lazım olan da 
budur.• 

kabul etmemiş olduğunu bu vesile ile kadınlardan tabiatça daha müşkülpe- * ----...,.....---------• bayram yapmışlar, ve bu bayramda 
resmi ve nümayişkar bir surette gös- sent olmaları ve kolay kolay evlene- /sve~~' Kralının tavuklar, kuşlar ve ehli hayvanlarla S k 
tennek istemiştir. memeleri imiş. Morrison bu iddiasını V düşüp kalkmışlardır. Bu arada bir de ancahta şap a 

Son günlerde İtalya ile İngiltere arn· geçenlerde lngilterede yapılan bir ista- Yaptığı yanlışlık güzellik müsabakası yapılmıştır. Re- G iyen 17 Türk 
sında, matbuat vasıtasile açıktan açığa, ti;:ıtiğe istinat ettirmektedir. Bu ista- sirnde gördüğünüz kız banyoya yatı- Tevkif edildi 
devlet adamları vasıtasile uzaktan uza- tistiğe göre esmerlerle sarışınların ev- rılmış, üzeri yumurta ile örtülmüş- (Baştarafı 1 inci sayfada) 
ğa ve üstü tamamen örtülü olarak, fır- lenme nisbeti sekizde bir imiş. Yani tür. Genç kız yumurta kraliçesi olarak rikat yapmaktadırlar. Bu yüzden tecg 
Glikat dü .. ştükçe meydana vurulan sinirli- bir tarafta sekiz tane esmer evlenirken ilan edilmiştir. vüze uğayan köylülerin nıikdarı art .. 
· alametlerinin bütün sebeplerı bu- · E l h maktadır. radadır. diğer tarafta ancak bir tek sarışın kız n naz ı ayvan 

* 
evlenebiliyormuş. B h Bir Fransız zabiti din dersi veıiyo• 

ülbül hiç fÜphe yok ki ayvanla- Hama, 23 (Hususi) _ Martın on il-

«- Libyanın askerleri ve müslü- Eşeğİn ö/Üsü sahibine rın en nazlısıdır. Bülbül sesine mec- çüncü günü Halep jandarma kuman ~ 
manları namına, ey şanlı, muzaffer ve k... . . ~ lup olan insanlar, gramofon plakların- danı Feri ve Raco zabitlerınden biri ilt 

..... Kürtdağı mebuslarından biri yanlarlll yenilmez Du_ce, sana islamın bu kılıcı- ar getzrzr · da hakik"ı bu··ıbu··ı --sı' dı'nlemek iate-
nı tevdi ediyorum.• Kayseriden gelen bir mühendia ar- mişler ve bunun için de meşhur şirket- da olduğu halde köyleri dolaşmışıar, 

Bu sözlerle, Trablusun T~rk asıllı es kadaşımız anlatıyor: lerin birine müracaatta bulunmuşlar- şapka aleyhinde tahrikat yapmak iste-
ki beylerinden biri, İtal:pnların Pren~ dır. Şirket bu aesi plağa almak jste- mişlerdir. Meydanlıköyde kumanda.Jı 
dedikleri Süleyrn B K «Bir gün bana bir haber getirdiler. ~ an ey aramanlı, :s- rniş, bülbüllerin dem çektikleri meş- Feri halkı top1amış ve onlara cşapk& 
larnın kılıcını kılıc ·· d S Havai bir elektrik teli kopmuş ve bir • . A - ın uzerın e eyftil- hur ormaniara adam göndermiş, bun- giyrnek müslümanlara lazımdır. BirıB· 
ısl~ yazılıdır - Duceye ıevdı cdiyvr. eşeğin üzerine düşerek hayvanı öldür- lar bülbülün nerelere konduğunu tet- enaleyh siz de giymeyiniz, Frans·ı hükO 
İslam, kılıcını Musoliniy.,. vermı's. tı'r 0 müş. Ben insanca bir zayi at olmadıg" ı t 'k 1 1 1 k · t' d · ı · k · "' • Kı etmişler, a et eri on arı ür ütmıye- me ı e sız erın şap a gıyme.' n• 
artık islamın kumandanı olmuş; kah- için memnundum. Mahalli vak'aya k d · 1 · 1 temcz demı·ştı'r.» 

ı ce tarz a tanzim etmış er, ve ış et-
ramanı o muş, hamisi olmuş demektir' gittim. Bir de ne göreyim, ölen eşek- Halk bu Fransız zabitinin nutkunu~ O b rneğe koyulmuşlar. Derken havalar 

zaman u sembolik hedıyeyi ve !erin miktarı üç, ondan bas,ka yerde i- b «Biz frenkten din dersi alamavızlı onun! b b b ozrnuş, aletler peri!U\n olmuş ve bir ~ !\. 
a era er ir yarım ünvanı ve ki de beygir upuzun yatıyor. Bı'r de ,-- gibi a1aylarla kars.ılamışlardır. Müsl~ bir y 'f · bülbül sesini almak için 40,000 dolar arım vazı eyı alıp kabul etmiş o- kuzu ölmüş. manlıg" a dair verdig" i bulbenin alayla 

lan Musolı'n' bi t k .. 
1
.. sarfetmişler. Onun için bu plak da ı r nu u soy uyor: mukabele görmesinden dolayı kuınntl 

•Ey Trablus L"b A Hayret ettı'm Fakat ça ve naçar fevkalaAde pahalı ••tılıyormuş. """ un ve ı yanın genç - • r • -.. dan Feri rast geldiği bazı köylüleri kalP 
rapları! Benim muazzam ve kuvveti.: bunların bedellerini tazmine karar --- ·- ·---------- çılamıştır. 
hü.kümdarım üçüncü Vıktor Emanuel verdim. Hayvanlarının öldüğünden kası olan bayan bir gazinoda bulunu- 17 kişi tevkif edildi . 
beni, sizin ahvalinizi görmek ve arzu· şikayet ederek ağlaşanlara: yormuş. Bir kaç masa da ötede oturan Lazkiye, 23 (Hususi) - Trablus cl" 
larıruzı dinlemek için bundan on bir - Baytardan birer kağıt alınız da bir ihtiyar, kulağına Madam Simpson vannda dolaşmakta olan jandannala.rs 
sene evvel de, üç renkli bayrai1ın bck- size bunların paras:nı vereyim dedim. ismi çalınınca gazino sahibini çağırt- elbeyli aşiretinden birçok gençlerili 
çilik ettiği bu memlekete göndcrmişti. Baytar geldi, hayvanları muayene m ış: şapka ile dolaşmakta olduklarını göre-
Şim~i _siz bana en büyük bir hediye etti. Ve bana: Fransız gazeteleri yazıyorlar: - Madam Simpsonu bulup bana rek bunları tevkif etmiştir. Bu sureti' 
verdınız; kuvvet ve adaletin tirnsa li o- A. d M · · tevkif edı'len~erden 1 7 kişı IIalebe rrön· ı b k 1 R - Burada elektrik telinin tesirile •••'lı..vrupa a adam S.mpson ismını getirir misiniz, kendisite tanışmak is- ·ı t:ı 
an u ı _ıcı omaya götürüp hayatı- derilmi~tir. Halepteki Fransız ınakaııı. 
mın en 

8 
k " ölen yalnız bir tane eşek var, dedi. Di- taşıyan bayanlar bir tane değil, iki ta- tiyorum, demiş. ~ k ı zız ve en ıymetli hatırası o- ları şapka giymenin bir cürüm teş ı. 

larak saklıyacağıın.• ğerleri tefessüh bile etmeğe başlamış- nedir. Biri bizim bildiğimiz Dük dö Gazino sahibi vaziyeti izah etmİf: edemiyeceğini bildikleri için kendilerı 
Bu sözlerden sonra Dur.c, bütün fta! lar. Vindsorun müstakbel zevcesi bayan, Madam Simpsonun o madam Simp- mevkuflar hakkında bir muamele yaP. 

Y~ ~~paratorluğunun müsliimanlnnn:ı Meğerse açık gözler, tazminat al- diğeri de onun akrabası olan bir baş- son olmadığını anlatmış. yaşlı zat ta rnadan bunları vatani polisine tesliJXl 
buyuk ve kuvvetli vaitlerde bulunu· mak için ahırlarında tabii ölümle ölen kası. yerine oturmuş. Bu yaşlı zat tenise etmişlerdir. Vatani polisi tarafından 
yor: Adalet, refah, terakki... hayvanlarını da oraya getirmişler .. ı> Bir gün Montekar!o'da i~te bu baş- merakı ile meşhur lsvcç Kralı imiş. şapka giyenler hala tazyik gönnekte ' 

D * ::=::=:::::=:=:=:=:=::::~=:=:~~====~=:~=:::=:~~~~~~=====::=~~~~~~=:=:: dirler. ·ı 
.. uce.nin ~u nutkuna, Trab1u~taki bu r Kırmızı mendil yüzünden bir tc'\·k• 

numayışe aıt tafsilfıtı gazetelerde okur ı ı· S T E R j N A N ı· S T E R İ N AN M Af. Kırıkhanda Mehmet admda bır .. g~ 
ken insanın zihni, yavaşça geriye doa- ' ceketinin göğsüne kırmızı mendu ~-:' 
ru kayıyor ve hiç farkında olmıvar:'k tığı için polis Sabri taraitndan te~ıu: 
Agadır hadisesine kadar gid•yor.-Btın- Knyseride omran bir dostumuz anlattı: mütemadiyen süprüntü atıldığı halde bu çukur bir türlü edilerek ve elleri kelepçelı olarak l~ 
dan otuz altı sene evvel, l:>ir Alman kru cŞchrın Düven Ünü adını taşıyan çok işlek bir sokağı- dolmak bilmez. Cadden,in iki kenarında evi olanlar koku- kenderun adliyesine tevdi edilınişt~:; 
vazörünün Agadır Jimanına demir nt· nın orta ye.drrde büyük bir çukur vardır. Baıt tanzifat r.lan bizardırlar, fakat bu çukuru kapatmak için sarfettik- Mehmedin, hareketinde hiç bir suÇ go 
tığı gün Alman imparatoru da Berlin- arabalnrı topladıkları süprüntüyü getirip buraya boşal - leri müşterek gayret hiç bir semere vermemiştir.» miyen Adiiye tarafından serbestd.?ı:~ 
de bir nutuk söylüyordu. Bu nutuk ta tırlar. F'akat tanzüat arabaları çekilip gidince de halktan Bu dostumuzun anlatmış olmasına rnğmen bir şehrin kılmıştır. Fakat memleketine on e 
Duceninki gibı ate.şli ve heybctli idi. bazı kimseler gelırler, bu süprüntüyü gübre yapmak ~ze· orta yerinde bir süprüntü çukuru bulunacağına biz ınan- Mehmet Sabri tarafından yeniden ~e 
0 zamanki kruvazöre mukabıl, şimdi re alıp bahçeleı ine götürürler. O tarzda ki iki yıldanberi madık, fakat ey okuyucu sen. suçsuz olarak tevkif edilmiştir. M,ch~\1 
Akdenizde İtalyan manevraları var. 1 ı 1 ı din ailesi tarafından hükumete vut<U 1 
Arada, yalnız bir de küçük fark: Kay- L S TER NA N S T E R N A N M A ! lan müracaat cevapsız v~ tesirsiz ka -

(Devamı 6 ncı sayfada) -----·-----------------------------------...J mıştır. 

c 
ı 



ta ya Hariciye nazırı Ko~t 
Ciano Belgrada hareket etti 

Konyada bir nüfus 
memuru boğularak 

göle atıldı 
Karaman (Hususi) - Konyaya 1 

bağlı Obruk n ahi) esinde nahiye nü
fus memuru Durmuş Ali . boğ1..1larak 
öldürülmüştür. Cesedin ayağına taş 

bağlanarak göle atılmıştır. Katil bulu
namamıştır. Tahkikat devam etmekte
dir. Ali 2:~. :U yaşlannda bir genç~ir. 
ve biraz paralıca t3nınmıştır. Cinaye· 
tin parasına tamah edilerek yapıldığı 
zannedilmektedir. 

lsparıga işleri gene 
J:arışıyor 

• İtalya ve Arap alemi 
Yazan: Selim Ra gıp 

•
1 

spanyadan gelen ~aberle~ biribiri 

Belgradda siyasi ve iktısadi meseleler görüşü/ecek, 
A rnavutluk nıeselesine de temas edilecektir 

Yeniden beşyüze 
yakın okuma 
odası açılacak 

ni nnkzeder mahıyettedır. Fran 

ko kuv\·etlerinin Madrit- Valansiyn yo 
lun u kesrnek üzere giriştikleı-i ta arn.'. 
dan sonra başlayan hükumetçi ku vv 't· 
lerin mukabil taarruzu. he~ iki taraf"l. 
inanılamıyacak derecede aşkın iddia ır 
dermeyan etmeye vesile veriyor. Med 
rit hükumetine göre Franlm kuvvetlerj 
bozgun halinde kaçıyorlar. Frankonun 
tebliğlerine göre ise, bu iddia tamamen 

Roma 24: (Hususi) - İtalya lie deceği hakkındaki haber tekzip edil- tabiiyetine giren ve mülkleri Yugos· 
~ugoslavya arasındaki bütün muallak mektedir. lav arazisi dahilinde bulunan Iseara a· 

meseleleri aörüşerek, siyasi ve iktısa- İyi haber alan mahfeller, İtalyanın halisinin emlaki. 
Cli bazı anlafmalar imzalamak üzere, bu son günler zarfında müzakeratı ta· ;ı - Arnavutlukta İtalyan nüfuzu 
hariclye nazm kont Ciano Belgrada cil ettiğini söylemektedirler. ve Yugoslavya tarafından henüz res· 

h 
men tanınmamıtt olan Arnavutluğun Henüz bir çok kazalardn bir kitap ynlandır. Bilakis, kazanılmı~ olon mev 

evi bulunmadığına göre ilk tahsili t,;. zilerio tahkimi ile meşgul olunmakta 
tiren köy ve kaza çocuklarının ve mil-\ d~r. Maama:ih, bütün _b~ mütenak_ız id· 
let mekteplerinden çıkan vatandaşların dıalardan hasıl olan fikır şudur kı, ha· 
kitap hasreti çektiklerini ve kitap 0 • vaların bozuk gitmesi, Franko kuvvet 

areket etmiştir. Bu müzakereler aşağıdaki mesele- Y 

fil'i vaziyeti. 
Avusturya ba~vekili Schuchnigg'in ler hakkında cereyan etmektedir: 

Bir çok noktalar üzerinde şayanı 
lcont Ciano'nun Belirad seyahatinden 1 - ltalya hükumeti tarafından sı- memnuniyet bir itilaf hasıl olduğu fa· 
aonra Romaya giderek Duçe ile Avus- kı bir nezaret altına alınarak AbruZZ\!S kat henüz bazı noktalar hakkında u
turya meselesile sureti umumiyede havalisinde ve adalarda tecrid edilmiş yuşulamadığı öğrenilmiştir. 
merkezi Avrupa vaziyeti hakkında bir vaziyette ya,ayan Ustaşi denilen Arnavutluk meselesi ayrıca müza
lnÜzakerelerde bulunacağı ilave edil- Yugoslav tedhişçilerinin halyada ika- kere edilecektir. lktısadi müzakereler
.rnektedir. Avusturyrı başvekilinin pas· meti. le bu ayın sonunda hükümsüz kala-
talya yortusundan evvel Romaya g1- 2 - Büyük harpten sonra İtalya cak olan muahede tecdit edilecektir. 

k k 
·· ·· d k ayı unut lerinin, taarruzlarını durdurmaya mec.4 

uyarnama yuzun en o um • b t . t" 
kı d

.k,_ 1 K""l .. ur e mış ır. 
tu arını nazarı ı Kate 8 an u tur Bu arada hükumetçj gazetelerin İta! 
Bakanlığı mem_l~kette m~vcut ~kuma ya ve Almanya hakkında gayet sert 
odalarının leşkılatını tevsı etmege ka- neşniyat yapmaları, çok nazik bir du· 
rar vermiştir. Bazı köylerde ve kaza rum ihdas etmektedir. Bunun bir ne· 
merkezlerinde açılmış olan okuma o· ticesi olmak üzere, İtalyanın şiddetH 

16 dan 60 yaşına kadar ır 
bütün Türkler askerlik 
kurslarına gidecekler 

Paris Sefirimiz 
B. Blum şerefine 
bir ziyafet verdi 

l daları mahalli bütçelerin müsaadesi bir harekette bulunması korkusu hfısıl 
nisbetinde bazı yerlerde halka çok faz· oluyor ki bu takdirde, şimdıye kadaı 
la müfit oldukları halde bazı yerlerde İspanyaya inhisar ettirilcbilmiş olan 
de gayet sönük kalmışlardır. vukuatın bir ihtilat doğurması bir te~· 

Paris 23 (A.A.)- Türkiye Bü 
yük Elçisi B. Suat Davaz ile refi· 
kası, dün B. Leon Blum ile zevce
sine parlar bir öğle ziyafeti ver-

M "f y kAl t" · t ··d·· ı·· like halini alıvor İtalyanın böyle bıı 
aarı e a e ı neşrıya mu ur U• " • 

... ·· · · h b d 1 teşebbüsü, bittabi Almanyanın da ha 
gu yenı neşrıyatı er sene u o a ara k 1 . . . tt" b"l" k" b .. . re ete ge mesını ıcap e ıre ı ır ı, U· 

g~nderı:nekte .. ıse de. bu od_a~a~ın canlı nun hasıl edebileceği akıbet, en basıt 
bır faalıyet gosterebılmelerı ıçın bu da bir ihtimal ile, bir Avrupa harbi ola· 
.kafi gelmemektedir. bilir. Bu takdirde, biçare Avrupanın n~ 

Vekaletlerde tetkik edilmekte olan 
<tTürk vatandaşları askerlik mükeile
fiyeti kanunu)) projesine göre 1 li ya
'ından 60 yaşına kadar bütün Türk 
\'atandaşları askerdir. Projede 1 C dan 
il2 yaşına, 22 den 45 yaşına ve .Jj den 
Ü() yaşına kadar olanlar için ayrı ayn 
hükümler vardır. Hizmetler cephe hiz· 
rtleti ve cephe gerisi hizmeti olmak 
Üzere ikiye ayrılmaktadır. Mektepler· 
de erkek talebelerin gördüğü askerlik 
hizmeti kızlara da teşmil edilecektir. 
Ayrıca kurs1ar açılaca.k, her yaş haddi 
turupuna dahil olan ).adın ve erkek
ler vatan müdafaasın<la alacakları hiz· 
rtıete göre şimdiden yetiştirilecekler • 

kasına bir çok pHinor ısmarlanmıştır. mişlerdir. Bir çok nazırlarla, dip- Bu vaziyet ka:-şısında Kültür Ba· müthiş bir badircye duçar olabileceğml 
kanlığı okuma odalarının umumi büt- tasavvur etmek, güç bir iş değildir. C brovesi alanlar pilot mektebinde lomatlar ve siyaset adamları bu zi-
çeye alınmasını düşünmüştür. Bu su
retle yeniden muhtelif kaza ve nahi
yelerde !)00 ~ ~ yakın okuma odası da· 
ha açılacaktır. 

muallim olarak yetiştirileceklerdiı. yafette hazır bulunmuşlardır. 

* Her belediye şehre yakın ve uçuşn Ziyafet, hararetli bir dostluk 
Bay Musolininin Trablusgarpte. is· 

lam hamiliği hakkında söylemiş oldu· 
ğu nutuk, umumt 

müsait bir saha bulmağa mecburdur. havası içinde geçmiştir. 
Halk partisi, Halkevi, esnaf cemiyet· •---------;__------! 
leri, diğer mesleki teşekküller bu va- Sefİre 
zife ile yakından alakalar.dırılacaklar
dır. Vilayetlerde bu iş için ayrı birer 
komite kurulacaktır. Mekteplerde bu 
yıl havacılık dersleri fiilen programa 
konulacak, pilot mektebine ilk açılış
ta 80 talebe alınacak bu mikdar bilah· 

suikast 
kadın 

Bu resim sizin mi ? 
ltalye ve Ara p alakayı muhafaza 

dir. 
Türk Hava Kurumu evvela nüfusu 

40 bin, sonra da daha az olan şehir • 
lerde birer Türkkuşu şubesi açacaktır. 
liazırlıklar bşalamış, Kayseri fabri • 

ara 240 a çıkarılacaktır. 
Seferberlik nıüdürliikleri teşkilatı 

genişletilmekte, •10 vılayette seferber· 
lik müdürlükleri kmnlmaktadır. 

Ve bütün bu tedbirlerin tek gayesi 
yurdda sulh, cihanda '>ulh isteyen genç 
Türkiyenin daima kuvveti: ve kudret· 
li bulunmasıdır. 

·· ·------------------
Zi rai asayişi temin için 
bir bekçi teşkilati yapiliyor 

--~----

1 
Ankara, 23 (Hususi) - Dahili-ı meclisler Vali ve kaymakamın reis1i

:te Vekaleti zirai asay!ş kanunu pro- ğinde vilayet meclisi azası ve kaza 
iesini hazırlamıştır. Proje çiftçi mal-~1 müdürlerinden müteşekkil olacaktır. 
larının korunmasını zirai asayişin te- Bu mecli~er çiftçi emniyetini zıman 
tllinini istihdaf etmektedir. Bu proje- altına alacak, bekçiterin sevk ve ida
ttin esaslarına göre yurdda bulunan resini ve mürakabes:ni temin edecek
tnahdlle, köy, tarla ve diğer bütiin tir. Bekçiler tarafmdanzirai suç üze -
bekçiler lağvolunmaktadır. Buna mu rinde yakalananlar seri bir" muhakenıe 
~abii müstakil bir idare altında inzi· usulüne tabi tutulacaklar ve zararm 
'batlı disiplinli ve yeknasak bir bekçi tazmini ile mükellef tutulacaklardır. 
!eşkilatı yapılmaktadır. Bekçiler, üç Merkezde zirai .ilsayi~ işlerine merci 
ttıama ayrılmaktadır. olmak üzere hir teşekkül vücuda 

Bekçiler, vilayet ve kazalarda ku· getirilecek ve bu teşekkiil bekçilere ve 
tutacak zirai asayiş meclisleri ve zira· zirai asayiş işlerine ait meclisiere di
\ t meclislerine bağlı olacaklardır. Bu rektifler verecektir. 

·· ·---------------------Siyasi müsteşarlar l Filistinde Arap 
'l'esbit edildiler 1 Köylerine bomba 
Siyasi m üsteşarlar için hazırlanan Londra 2:J (A.A.) - -Röyter - Ha-

kararname tekemmül etmiştir. zı şahıslar dün Hayfa civarında bir A-
Dal ·ı· · • ·· t 1 - M t rap köyünde bomba atmıslardır. Üç u ıye sıyası mus cşar :gına u - .. .. .. · 

talip (Malatya), Milli ınüdaiaaya Ne- Arap olmu~tur. 
tip Ali Küçüka, Nafıaya Sırrı (Trab- Sular umu;n müdür;ÜğÜ 
~On), Maarife Nafi Atuf Kansu, lktı- Ankara, 2:1 (Hususi) -Sular U-

~da Ali Rı~a (Kon~a), Zira:ta ~li m um ~~ü~ürlüğü~: Sul.a~ lstik!af ve 
( 2:a (Mardın), Adlıyeye Selahattın fen hey etı baş muherıdısı Salahattin 
fıCocaeli), Sıhhiyeye doktor Huliisi tayi nedilmiştir. 

~etirilecektir. Maliye, Harıciye, ve İn- AmerikanıR Bahriye bütçesi 
tsarJar siyasi rr.iisteşarlıkl&rı heni.iz 

ltı .. 
tınhaldir. 

Kararnamenin 'bugiin1erde tasdik 
~dilnıeai beklenmektedir. 

Yaşington :2:ı (A.A.) - :\ yan 
meclisi, 1 1 reye karşı ()! rey il~ 
fl:J:J milyon dolara baliğ olan har
biye bütçesini kabul etmiştir. 

yapan Son Posta okuyucuları arasında 

bir eğlence tertip etti: 

Alemi etmekte devam e· 

neler anlatıyor? Hergün şehrin bir semtinde kalaba
lık bir halk kitlesini gösteren bir fo· 

Paris, 23 (Hususi) - Eski Roma toğraf çektiriyoruz. Bu fotoğrafı 6 ncı 
sefiri Kont De Chambrun'a suikast ya- noter B. Galip Bingöle göstermekte, 

diyor. Hatta, 1tn1 
yanın, kendisi gibi müstemlekec: oinr 
fakat elyevm rekabet halinde bulun
duğu Fransa ve ingiltereye karşı, bu 
rekabeti daha müessir surette yapabıl· 
rnek için islam ve Arap ı~lerile daha 
sıkı bir surette meşgul olmak istediği 
de zanno1unuyor. Fakat, ~imdilik bu 
zannı takviye edecek ortada sarih delil 
mevcut değildir. Bu sebepledır ki İrı· 
giltefe ile Fransanın İtalyaya karşı duy 
dukları biiyük kuşku, bir parça da ba 
iphamdan ileri geliyor. - Selim Ragıp 

pan dün tekrar isticvap edilmiştir. içinden tek bir simayı ayırmaktayız. 
Bayan Caraboeuf sefire bazı sırlar Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki 

tevdi ettikten sonra Musolini'den bir sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
mülakat istediğini, fakat Duçenin h:ly· yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
li zaman geçtikten sonra kendisini ka· Mescle basit: Seçilen resmin sahib" ida
bul ettiğini, müteakiben de propagan· remize müracaat ettiği zaman kendısi· 
da nazırının kendisine Parise dönme· ne üç liralık bir hediye takdim edile-

cektir. Yukarıda gördüğünüz fotoğraf 
si için tavsiyede bulunduğunu söyle· evve1ki gün Taksim stadmdakı maç • se hedyiesi derhal takdim ediiecektir. 
miştir. Jarda çekilmiştir. Çehresi çizgi da· Bundan evvel neşrettiğimiz fotoğraf· 

Geçen sonteşrind~ Mlle Caraboeuf, hiline alınmış olan ve bunur. büyütül- larda kendilerini tamyan okuyucula ~ 
Romaya avdet ettiği 7..aman görüştüğii müş şekli aynca yuvarlak içinde gös· rımız matbaamıza müracaat edere'Y 
bazı ftalyan müfettişleri kendisine, terilen Bay matbaamıza müracaa~ eder hediyelerini almaktadırlar. 

hakkında ~ınan gayri mü~~ m~~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
matın bütün sırlarını ifşa etmiş olan ,-rs s-
sefir De Chambrun tarafından veril- 1_ abahtan abaha l 
miş olduğunu söylemişlerdir. 

Japon siyaseti ---
Ingiltere ile eski ittifak 

yenilenemiyor 
Tokyo 2:J (A.A.) - Meb'usan 

meclisinde müteaddit suallere cevap 
veren Hariciye nazırı B. Sato, japon -
Sovyet münasebetler! hakkında şun
ları sövlemiştir: 

<~Japon talepleri mucibince, hudut 
meselesi kat'i suretle halledilmediği 
müddetçe, Sovyetler Birliği ile bir a
demi müdahale paktı imzalanmasına 
imkan yoktur. 

Eski ingiliz - Japon ittifakına ge
lince, bazı İngiliz mahafili yeni bir it· 
tifak tavsiye etmekte iseler de, Ingil
terenin Milletler Cemiyeti fızası oldu
ğu keyfiyetini nazarı dikkate almak 
lazım gelir ki, hiç de müzakereleri ko
laylaştıracak bir keyfiyet değildir. 

Tahsiiat davaları 
Ankara, 2:1 (Husus!) - T emyiz 

mahkemesi Umumi Hey'eti :!.i lirayı 
geçmeyen tahsilat cfavnlarından dola
yı harç verilmek lcizım gelmiyeceğine 
karar vermiştir. 

Nezaket 
Belediye tahsildarlarının halk ile temaslarında daha nazik olmaları 

için sıkı emir verildiğini gazetelerde okudum. Nczaketin emirle iklisap 
edilir birşey olduğunu zannetmemekle beraber kısa bir zaman için de ol
sa tesiri olacağını ümit ederim. Ad liye Vekaleti de icra işlerinde halkın 
kolaylık görebilmeleri için icra te~kilatını değiştirmye karar vermiş, hat
ta bu maksatla İsviçrden bir icra mütehassısı getirtıneyi lüzumlu bul
muş. Bu da güzel bir fikir. 

Yalnız İsviçreli icra miıtehassısının vereeceği raporla belediye tahsil· 
darlarına verilen nezaket emri arasında netice itibarile arneli bir fark ol· 
mıyacağı kanaatindeyim. 

İsviçrede icra işleri i cra memur larının vazifelerini yapmalarına lüzurr. 
kalınıyacak bir ~ekilde yürür. Halk alacağına. vcreceğine bir banka vez. 
nedarı kadar sıkı bağlıdır İcra kanunlarının tatbikına lüzum kalmadan 
herkes vazifesini yapar. Bunun için İsviçrede icra işleri de saat gibi işler. 
Bu her şeyden evvel bir terbiye iş:dir. Hiç kimse başkasının hakkını kcn·· 
di lehine çürütm:.:!yi hatırından geçirmediği içindir kı İsviçrenin irra mc· 
muı·ları yalnız tesçil vazifesi görü der. Bunun için İsviçreli icra mülehas. 
sısının bizim icra te§kilatımızt kendi görüşüne Ye bilgisine göre tanzim 
etmesinden arneli bir fayda elde edileceğini zannetmiyorum. 

Belediyenin. tahsildarlarına verdiği nezaket emrine gelince bu da her 
şeyden evvel bir terbiye ve seviye meselesidir. Hem de yainız bir cep· 
beden değil, karşılıklı bır terbiye ve seviye meselesıdir. Mükellef var Id 
tahsıldarın göstereceği nezaketten şımarır ve nahoş bir Htübaliliklc tah· 
sildarın vazifesini güçleştirir. Aldıkları vergi ihbarnamclerim tramvay 
bileti gibi bük üp atan, arkasına bakkal hesabı ) apan müke!ief:erın ke~
dilerini rica ve nezaketlt- borcunu ödemc-ye davet eden tahsildar3 karşı 

alacakları vaziyeti tahmin etmP-k güç dejildir. 
Dediğim gibi bütün bu gayretler umumi teı·biye ve se\•iyenin kıvamı 

nı bulmasile müsbet netıce verebilir. 
Sokak terbiyesi gibi cemiyet türbiyesi de ayarını bulduğu gün zabı-: 

tai adiiye ve belediye tcşkiHHı daha temiz ve muntazam işleyecektiı. 
Biirhan Cahil 



ŞI fa BABB Ll Bi 
Yann akşam : Bütün Istanbul halkı 

......................... ____________________________ _. SARAY Sinemasında 
Et fiatları yeniden 

gösterilecek olan ilk ve bOyük tabil renkli 

yükseliyor 
Süt müstahsilleri ile süt 
satıcılan birleşrnek istiyorlar Istanbul piyasasına kuzu az gel- Fransızca sözlO tilmini takdir nazarlarile görerek candan 

mektedir. Bunun sebebi koyun sahip- alkışlıyacaktır. Baş rollerde : 

RAMONA 
Topkapı, Şehremini, Mevlevihane ve dır. lerinin kuzularını bu sene damızlık o-l ' LO R 1! T yA youNG ve D 0 N AM E c H E 

Silivrikapı m ın takalarında oldugv u gi- Bununla beraber müstahsiller, bu- larak saklamak ta olmalarıdır. De rı' fı'- gxz k tı b 
v nmnş ran meşhur ta !olar arasında cereyan eden bUyük bir aşk 

bi Taksim mıntakasında ba.zı sütçü- günkü teşkilatlarile aütü perakende o- atları yüksektir. Alıcısı çoktur. Kuzu- ••••••J•••• ve ibtiras romanı. , 
müstahsillerile perakende süt satan larak daimi surette aatamıyacakların- lar koyun olduktan sonra piyasaya çı-
mutavassıtlar arasında toptan fiat me- dan ve esasen iyi sütün litresini de ke- karılacaktır. 

Binlerce hava ve deniz tayyarelerinin, parnşatçnıerinın , Amerıka fılosunun 
selesi yüzünden ihtilaf çıkmış ve dün za daimi surette ıo kuruşa sattıkları Dün hayvan borsasında kuzunun ve ordusunun iştirakile vOcuda getirilen heyecanlı, meraKlı, neşeli bir film 
de Taksimdeki müstahsiller kendi va- takdirde ziyan edeceklerinden dün ak- kilosu 31 kuruşa kadar satılmıştır. Ç E L . K 
aıtalarile ve litresi 10 kuruştan süt sat- şam üzeri müstahsillerle mutavassıtlar Kızıl cins karamanlar piyasada a- 1 K A R T A L L A R 
mışlardır. Ancak dünkü hadise Tak- arasında tekrar müzakereye başlan- zalmaktadır. Karadeniz malı tüken-t (Fransızca) JAMES CAGNh'Y- MARGUERITB LlDSAY- PAT O'BRfEN 
sim mıntakasına münhasır kalmış, mıştır. Müzakerenin uyuşmak auretile miştir. Ege romtakası malları da henüz T u·· R K ' 
şehrin diğer yerlerinde gene mutavas- neticefeneceği söylenmektedir. lstanbula gelmemiştir. Bu yüzden hay Pek yakında te 
sıtkrsüt satmak~ devam dmişk~~ Ya~kn tet~k~re iÖre ls~nbulun van bonasında koyun BatlMında y~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
M üstahailler de her yere vaktinde süt süt is.tih.Iaki 30 - 40 bin litred~~· ~ış niden bir yükselme görülmüştür. ,_ç --"-'---""'= 

yetiştirememişlerdir. mevsımınde talep karşısında sut fıat- Kızıl cins koyunun kilosu 2.) 5 ku- Müleferrik : Esnaf işleri: 
Hadise şudur: ları artm~t~dır. ~~J:at illc~a~arda ve ruştan aatılmıştır. ' İ __ ,.;... ___ _ 
Mutavassıtlar sütün toptan kilosu- yaz mevsımınde ~utun yerını tuta~~ Hayvan borsasında sığır etinin ki- mralıya gönderilecek mahkümlar Yük araba ve kamyonlan 

na ıo kuruş teklif etmişlerdir. Müs- yoğurt, ~ze peynır ve yum.urta gıbı losu da ı 8kuruşa satılmıştır. İstanbul ceza evinde bulunan mah tahdit edilecek 
tahsiler 11 kuruşta ısrar etmişlerdir. maddeler çoğaldığından süt fiatları da kumlardan he{! ağır cezalı, perşembe Şehir içinde çalışan arahacılar haX'" 
Mutavassıtlar da perakende sütü 13 - düşmektedir. Kültür işleri: günü İmralı nümune ceza müessese- kında hazırlanan rapor Tjcaret Odasi 
15 kuruşa sattıklarını, fazla para ka- Bugünlerde Topkapı, Edirnekapı, sine sevk edileceklerdir. Ayni iÜn, tarafından belediyeye yollanmıştır. Ra 
zanmadıklarını ileri sürerek bundan Eyüp ve şehrin köylere yakın yerleri- Havacılık konferansları tertip edildi İmralının ağaçlandırılması için, beledi- pora göre hususi müesseselere all 
fazla fiatla süt alamıyacaklarını söyle- ne köylerden gelen sütçüler de mahal- Gençlerde havacılık aşkını uyan- yenın Büyükderedeki fidanlığından kamyonlar umumi nakliyat işleri yaP." 
mişlerdir. Bunun üzerine müstahsiller Jelerde 10 kuruşa halis süt satmakta- dırmak için Türk Hava Kurumu ls- (5000) fidan gönderilecektir. mıyacak, ve nakliyatta çalıştırılan 
kendileri satmağa mecbur kalmışlar- dırlar. tanbul ~ubesi Emekli tayyarecilerdcn Artık çürük çorap giymiyeceğiz kamyon ve arabalar tahdit edilecektir. 

1 G k Şakir Hazıma, muhtelif konferanslar Çorap standardizasyonu hakkında Keyfiyetin kontrolü ve icrası beledi• 
l Cra daire/eri ÜmrÜ /er verdirtmeğe karar vermiştir. İktısat Vekaleti kararlar vermiştir. Ka- yeye aittir. Yakında icraata ieçileceli.ı. 

ll Bu konferansların birincisi bugün d n çoraplarını standardize eden evsaf yeııiden araba ve kamyon piyasaYW 
Se milere ırı üsteşarı İstanbul Erkek Lisesinde saat 14•5 da 

1

sbit edilmiştir. Erkek çarapiarı da çıkarılmıyacaktır. 
Ş h • • /d • Fatih ve Eminönü kazaları ilk okul t~andardize edildikten sonra çürük ço- Otelcller birliği teşkil edilecek 

Taksı·m edilecek e rımzze ge z öğretmenlerine verilecektir. 
5 

p kalmıyacaktır. Ayrıca Vekalet, lstanbula seyyah celbi için tetkik" .. .. 1 . A . .. lkinci konferans 25 mart perşem- hra 
ı k'lA rh h d Gumruk. ve nhısarlar Vekaletı mus b .... 15 5 d G 1 t r . d alkın aldanmaması için çorap marka- ler yapılırken birinci derecede lüks ,, 
cra teş ı atının ısa ı ususun a Ad'l d" bah A k d l e gunu • , a aa asaray ısesın e 1 rını ı'laAn edecektir. temı'z otel meselesı' de go"z o"nu'"ne alın• b f 1' l .. 'Id'-' d" k" teşan ı un sa n ara an s- b k b' al bel . • .1 k . a 

azı aa ıyet er gosterı ıgıne un u b 1 Im' d V G" ··kı u me te ın t e erıne verı ece tır. İplik Klering listesine alındı mı~tır. Bir otelciler birlig"i teqkil edi• 
sayıda işaret etmiştik. Mütemmim is- tan u.~ ~e .... ı.! ve 'dogruca umru er Diğer konferanslar 26 ınartta ls- T T li 

ha L Başmudurluiune gı erek abama ka d ,.7 1 C. l. R. kararnamesinden vekalet- lerek bunun beyneimiJel bir teşekkü tih rımıza göre, bu arada icra teşıd- l T • tanbul Kız lisesin e, .!. martta Şiş i l di 
] A .. • 1 ld "' . · dar meşgul o muştur. T kk' )' . d ı N' d 0 . . lerden müsaadesi alınarak ithal edile- bağlanması düşünülmektedir. Be e " atının, musaı o ugu vazıyet ve nıs- M"' . .. "k b' era ı ısesın e, ısan a nıve-rsı- k f · ·_, 
bette, muhtelif semtlere dağılınası mev b'· I usteşar 'ydenı gum

1
ru k ınasını ve tede verilecektir. cek listeye alınmış bulunan boyasız ya ye, otelcilik san·atinin in işa ı ıçı 

zuu bahstır. Şimdiki topluluk, bu su- uro arı:. yenı en !a~ı an .. ısıroları ge- İki tayin lın kat 24 numaradan yüksek iplikler- tedbirler alacaktır. 
retle ayrılık vaziyetini alınca, ahalinin zerek gozden geçırmı.ş, burolarda me- Ankara Ticaret Lisesi ticari tarih le her numaradaki iplikler kararname- Müşterek esnaf bürosunun yeni bina~ 
. l .. d h k 1 daha çabuk t murların çalışmaları ile yakından ala- nin Kl. listesine alınmıştır. KI. muka- Müşterek esnaf bürolarına tahsis ~ 
ış erını a a o ay ve a- k d 1 öğretmenliğine Nezihi Cüçbilmez, or- v 1 kded'l 1 k 1 d b d k' bıJ 
ı_• h ll · ·ı v• d'" ·· "] k a ar o muştur. e esi a ı en meme et er en u dilen Sultan ~lahmut civarın a ı 
.Ktp ve a ettırı ecegı uşunu me • G" "k h f B .. d .. 1.. ta okul dikis ve biçki öğretmenliğine b 1 k 1 k · d"kkan 

di umru mu a aza aşmu ur u- T ıplikler ser est o ara ge ece tır. nanın alt katında bulunan üç u 
te r v 'd _ L b de Üsküdar kız enstitüsü dikiş ve biç- 1 '>4 d k' 1 k b la .. ı) ft icra teşkilatının güne gı erca aşmüdür Hasandan ha- 14 i a - numara .a. ı ya ın a~ o- yıktınlarak esnaf dispanseri yapı j 

iğer tara an, Jihazır kaçakçılık vaziyeti, kaçakçılı- ki öğretmeni Fahriye tay!n olunmuş- yasız memleket dahılınde emsalı bu- caktır. Digver odalarına esnaf fubel.er 
semt aemt faaliyet göstermelerile be- 1 d B a 
raber, muhasebelerinin de bulunduk- ğın önüne ~ıeçmek için alınacak ted- ar ır. d Id lunınıyan yüksek kaliteli iplikler narh birer birer taşınmağa başlamıştır. ın 

birler etrafında izahat almıştır. Celaliye köyü r.ıektebi teftiş e i i fiatının fevkinde olarak serbestçe ge- dahilinde icap eden tamirat yapıJm.ak· Jarı yerlerde beraber olması tasavvu- K"l ·· o· k - .. T f 'k K t d" 
Müsteşar Adi) bugün İnhisarlar U- u tur ıre toru ev ı u un tirilecektir. tadır. 

ru vardır. mum Müdürlüğünde meşgul olacak- Silivri civarındaki Celaliye köyü rnek- Yalnız bu gibi siparişler uyuşturu-
Bu hususta, evvelce icra reisi bir tır. tebini teftiş etmiş ve akŞ4'm üzeri şeh- cu maddeler inhisar idareııine taııdik et-

rapor hazırlamış, Adiiye Vekaletine · • U · · d · · 
zunköprüde gümrük memurları- rımıze av et etmıştır. tirilecektir. 

vermi" ve bu rapor etrafında tetkikat G L Li · d ::.-- k 
T nın ikametine tahsis edilecek binala- etrona.ıııı:an sesın e m ..... mere ıehrimizde f8P haatahğı yo 

Yapılmıştı. Yeni şekilde bir vaziyetİn G 1 d C k E · ı· 
rın inşasına hemen başlanacak tır. Eks a ata a etrona an 'rmenı ıse- zmit vilayeti dahilinde hakari 

ne zaman ortaya konulabileceğinin, b 14 d b' .. 
preslerin gidi~ ve gelişindeki gümrük sinde ugün saat e " musamere hayvanlarda ıııap hastalığı görülmü,-ıııimdiki halde tahmini müm1tün görül- ·ı k · M d Y 

T muayeneleri esnasında sühulet göste- verı ece tır. Üsamere programın a tür. Vilayetimiz dahilinde yapılan tet-
nemektedir. k T" k E · k 1 rilmesi için Uzunköprüye gönderile- bir ço ur çe ve rmenıce ~ar 1 ar kikierde şap hastalığı olmadığı anla,ıl-

Şehir işleri: cek memurlar ayrılmıştır. ve oyunlar vardır. Bundan başka Re- mıştır. Bununla beraber vilayet baytar. 
şat Nurinin (Ümidin güneşi) adlı pi- larının İzmit vilayeti baytariarına yar-

Zehirligazlar kur~lanna devam Polis le : yesi de temsil edilecektir. dım ederek hastalığın önüne geçilme-
etmiyenler ceza verecekler Bir amele makineye elini kaptırdı Nurosmaniye küti!phanesi altındaki si karar altına alınmıştır. 

imalathane kapatıldı Dün Vali ve Belediye Reisi Muhit- Beykoz kundura fabrikasında ça- l 
1 M h Nurosmaniye kütüphanesinde tet- Tıoplantı ar : tin Ustündağın riyasetinde Vali mua- lışan ame e e met oğlu Asaf ma-

k kikler yapan ilim adamları, kütüpha- - -k • vini Hüdai Karataban ve bütün kay· kineye elini aptırmış, Ortaköy Şifa 1 h Eminönü Kızılay ongresı 
d kı d ~ · nenin altında mevcut bir ima at ane-

makamların iı:tirakile hava tehlikesine yur una na e ıımıştir. . l Kızılay Eminönü kara kongrest yıllık me-
T nin gürültüsünden şikayet etmış er- 1 ı bütç karşı korunma komisyonu toplanmış- Bir tramvayla bir otomobil çarpıştı sat ve hesap raporlarlle yen yı e pro-

v Y k •J- dir. Belediye, burasını kapattırmıştır. jesi okunmuş, bu yıl geçen yıla nazaran 5000 
tır. Toplantıda halk için açılacak ze- atman aşarın idaresinde i ~"~ 1 d lira fazla gelir temin e":ldiğl ve gelir -"der 

ı Bundan sonra böyle yerlerin atın a .... ,.. 
hirli gazlar kursu işi görüşülmüştür. numaralı tramvay ile smail Hakkının hesa.plarının 32,000 liraya bali~ olduh gö-

d · d k 4' ı b 1 imalathane kurulmıyacaktır · ldl Bu kurslara 18 yaşından itibaren bü- i aresın e i 1 .J t numaralı oto mo i _ . . ~ "-. ·- . ·- •.. ·- -·- ·~·-· rülerek tasdik edilmlf ve kura lle çe en 
tün vatandaşlar devam edecektir. Yaş Bebek caddesinde çarpışmışlardır. iki- 1 y N • t _1 azalıklara Avukat Atıf Ödül, Kambiyo Bor-eni eşrıya sa ncentnsı Nedim Akçer. İhracnt tüccarla-
lı olanlar kursa yazılmıyacaktır. Kurs- si de hasara uğramıştır. Nüfusça bir '------------ rından Leon Taranto yeniden ve Ankara 
lar dört konferanslık olacaktır. Hal- kaza yoktur. Yeni çıkan merkezi umumi kongresi murahhnslıklanna 
kevlerinde, mekteplerde, spor klüple- Sinemada bir adam öldü Haşiyeli Türk ceza kanunu Atıf Ödül'le Nedim Akçer seçUmlşlcrdlr. 
rinde tertip edilecek konferanslar, iş Beşiktaşta oturan arnele rlasan Butun tadlUerlle birlikte esbabı mucibe Türkiye Tıp Encümeni bu ak,am 
sahiplerinin işlerini sekteye uğratmı- Park sinemasında sinema seyreder- layihalarını ve Adliye encümeni mazb:ıtaları toplanıyor 
Yacak aaatlere tesadüf ettirilecektir. ken üzerine fenalık gelmiş, imdadı nı, Merlyet kanunu ne Adliye harç tarifesi Türkiye Tıp Encümenl bu akljam saat li,30 

ı 1 da Etlbba odası salonunda toplanarak, ProKonferansa devam etmesi lazım ge- sıhhi otomobili ile hastaneye nak e- kanununun ceza kısmını ve bu kanun arın 
lenlerden devam etmiyen olursa viUi- dilmiş, fakat ölmüştür. her maddesine alt tatbikatı gos.telrctnlh ~~.! ~~)r ~~~~~~~~ u~~~~~nı~U:~:k:!:e t:; 

'b' r: ı· da 2- A -ıl b b Temylz mahkemesinin yerleıımlş ç n 
yetler kanunu mucı ınce oJ ıra n n na sız a er karnrlannı ve faydalı bir çok noUarı ihtiva v~!!l.~~~:!:~l~·.---··-------
liraya kadar para cezası alm~~ktır. Bir mektep çocuğunu hırsızlığa ı eden istanbul c. MuddeiumunulUii muavlı~- TA K V 1 M 
Afipj itlerini bugiinden ıtıbaren teşvik ettiği iddiasile hakkında Em-

1 
lerinden Yusuf Cemal KöseotUunun bu mu-

b lediye yapacak niyet ikinci şube müdürlüğü tarafın- him eseri ahiren Cihan kitaphanesi tar~.fı_?-
e k'b Id - 1 B K d dnn basılarak satılı~a çıkarılmıştır. Dutun 

Belediye, bugünden itibaren afişaj ~an .~a ı a~w~a~ı ıgı yazı an ay a hukukçulara hararetle tavsiye ettiğimiz b~ 
... k d' ·d d kt' 1 şef iki rı gonderdıgı bır mektupta bu habe- f'-Ser ıoo kuruşa satılmaktadır. Clltlisl 12.> 
ışıhnıkkenk ı 1 

are e ece 
3 

ırt. h ')d 'd rin aslı olmadığını bildirmektedir. kuı·uştur. 
ta a u memuru ve • a sı ar an ___ ------- ~ .•... ·~- • • • ----

.. kk b. f. · b.. · b ] Şehır • ıy ıtro:ıJ B JO'ünden itibaren mure ep ır a ışaJ urosu ışe aş a- bYIItlll ltıtdrQtıı Tepebnşı "' 
mıstır. 

Tem\ilik qleri tetkik ediliyor 
• Belediye müfettişlerinden Hayri, 

temizlik işlerini tetkik etmeğe başla-
mıştır. 

DOGUM 
Uyutturucu maddeler fnbisan ikinci 

Müdürü Şakir Rifat Turalı'nın bir oğlu 

dünyaya gelıni,tir. Ana ve babasım kutlu
lar, yavruya uzun ve mes'ut bir ömür di-
leriz. ' 

$chir1Yva1rosa dram los nı nda A l K A z A R ' da 
akşam saat 20.80 da 

KRAL LiR 
Yazan : Shnkespeııre 
TOrkçeye çeviren: 

Senilla Bedti 

Fransız tiyalro·m 
Operet kısmınd 

gOndOz saat 14 de 
çocuk tiyatrosu Doa•nla Selmo 

akşam Sftat 20.30 na 

SAZ-CAZ 

2 senedir filmlerine hasret kaldı~· 
mız bOyOk artist 

GEORGE BANKROFF'un 
en son yeni filmi 

AYFUN 
Deniz ınuhnrel>eleri... 

Heyecan ve de!ışet filmi ... 

Runıt sene 
136~ 

Mart 
11 

MART 

24 
Resını sone 

1\IJ7 

ÇARŞAMBA 

:AH~;.1 
\!Muharrem 

lt 34 ll 
() 58 , 

ı ---ü--- . ) ll{ i l'ôı Akşam 

Arabt Mna 
181i6 -Kn&Jm 
137 

bl SAK 

ti. 

9 
4 

1>. 
63 
17 

• ıJ. l). ı). J, 1), -'· 1..) 

~o 5 ... 6 E. 
z. lJ 20 

u 24 1~ - l 

ı :, 49 ıs 24 9 fı6 

·---------
Deniz işleri: 

3 Numaralı havuz tamir edilecek ' 

Denizyolları Umum Müdürü Sa' 
dettin dün öğleden sonra yanına heY" 
eti fenniye reisini alarak havuzl;~~ 
gitmiş, yapılacak değişi:klikler ve 1 Bt' 

veler etrafında tetkiklerde bulunroUt' 
tur. 

3 numaralı havuza ~üteha~~ıslj~: 
ca biçilen kıymet ll m ıl yon Tur k 

atı" rasıdır. Yalnız bu havuz uzun zarn .. , 
danberi tamir edilmemiştir. Bu yiiZ 

ı-tıı .. 
den bazı oyuklar hasıl olmuştur. 

1. sar" vuzdaki bu rahneler 580 bin ırıı 
fedi]erek tamir edilecektir. .... ...-. ····-··-· .. ····································•·•·· ~ 

Son Posta~ 
Yevml, Siyasi. Havadis ve Halk psetetl 

- s Yerebatan, Çatalçe~me sokak, 2 • 
İSTANBUL __.,.. 

Gazetemizde çıkan yazı "~ 
resimlerin bütün hakl~ 

'ttıt· mahfuz ve gazetemize aı 

ABONE FIATLAR~ 

TORKiYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

= 1 6 3 1 
Sene Ay Ay IS 

Kr J{t• 
Kr. Kr. · 1~ 

14oo 750 400 150 

2340 1220 710 
270 

2 700 1004 8()0 ~ 
Abone bedeli peşindir. Adres . 

deği~tinnek 25 kuruştuı'· - ,., 
Gelen evrak geri verilmd

llanlCJTdan mu'uliyet alıntnaS. 
Cevap için mektuplara 1 O kUJ11ŞiulC 

Pul ilavesi lazımdır. 

----~------~~~-Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 _ ı 

----- - --------
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MEMLEI{ET HA BERLERI 

Adanada da bir hars 
komitesi teşkil edildi 

1 Mezar taşlarından 
harf söken bir 
hırsız yakalandı 

l 
Btirsa (Hususi) - Sabıkalılardan 

Mudanyalı Abdurrahman oğlu Bayram 
Pir emir mezarlığına girerek mezar 
taşlarında dökme harflerle yazılı bulu-

. nan isim ve tarihleri söküp çalmışlar• 
dır. 

Adanacia okuyan kızlanmızdan bir grup 

:Adana (Hususi) - Şehrimizde bir kız 
ve bir erkek lisesi, 1 erkek öğretmen 
okulu, ı orta okul, 1 tecim okulu ve 
Osmaniye kazasında da 1 orta okul 
\'ardır. Bu okullardaki öğretmen sayı· 
sı 77 erkek ve 2ı bayan olmak üzere 
98 dir. 

Orta kısımda 1 2 t 9 erkek ve 3 6 5 kız, 
lise kısmında 861 erkek, 192 kız tale • 
be vardır. 

Bu yıl şehrimizde bir kız enstitGsü 
ve kız san'at okulu açılmıştır. Ensti · 
tü de 68, san'at kısmında 2 70 olmak Ü· 
zere 356 kadın ve kız okumaktadır. 
Öğretmen sayısı ise 20 bayandır. 

Ziraat okulu lise kısmında 76 ve ma· 
kinist kısmında 21 olmak üzere 9 7 ta · 
lebe okumaktadır. Bundan başka iki 
tane dikiş yurdu olup bunların da ta
lebe miktarı 4 7 dir. 

------------------------------·-· 

Şehir ve kazalarda ük okul adedi 
38 ve köylerde ı 06 dır. Öğretmen mik· 
tarı 235 erkek ıoı bayan olmak üzere 
336, talebe miktarı da 12,484 dii er • 
kek, 5245 i kız olmak üzere ı7729 
dur. · 

Geçen yıl vilayetimizin okul ve öğ· 
retmen sayısı bu yılın aynidir. !<~akat 
geçen yıla nazaran bu yıl 1 000 talebe 
fazlalaştığından bu ~ocuklarm okuma· 
larını temin için üç okulda çifte ted • 
risat tatbik edilmekte ve iyi neticeler 
elde edilmektedir. 

ViHiyetimizde Mersinde olauğt. gibi 
yedi kişilik bir vilayet ve 32 kişilik ka
za hars komitesi teşkil edilmiştir. Bu 
komiteterin büroları C. H. Partisi bi · 
nasında olacak ve vWiyetimiz dahilin • 
de Türk d;linden başka bir lisan ko • 
nuşturmam ya çalışacaktır. 

anisa mekteplileri arat~~l'"ında hava 
kurumuna yardım teşkilat; yaptılar 

Sakarya mektebinin Hava Kuru muna yardam edea talebeleri 
Manisa (Hususi) - Sakarya mekte çocukla aralarında şimdilik topladık 

binde Hava kurumuna yardım kolu ları sekiz lira kadar bir parayı cemiye
teşkil edilmiştir. Tayyarenin mühim te yatıracaklard.ır. 

Hırsız bu harfleri satarken yakalan· 
mış ve derhal adliyeye verilmiştir. 
···············-············································ 

ltaraman Halkevi komiteleri 
Karaman Halkevi komitelerinin senelik 

intlhnbı yapılmıştır. Halkevi başkanı avu - . 
katErtlin Agah sosyal yardım haşkanlı~ınn, 
Bayan Müzeyyen Bozkurt, Fahriye Öktem, 
İnayct, Hasan Kaynak, doktor Selim Atay 
üyellklere s~çllmiştlr. 

Kurslar başkanlığına Müzeyyen Balkır, ü
yeliltlere Meliihat, Saclde. ldtap saray ve ya
yım işleri başkanlı~na avukat !ıli Oallp, ü -
yelikiere orta okul direktörü Hüseyin Eröz
den. türkçe muallimi Ali Geneoğlu seçllmlş
lerdlr. 

Temsil şubesine tabliye muallımi Rifnt. \i
yeliklere Haııt ve Haydar seçilmişlerdir Köy
cülük koluna ziraat memuru Talat. ii
yellklere Snbıi, All, izzet, CemU seı;llmlşler
dir. 

Ar şubeslne All Oüleç başkan seqllmlş. ü -
yelikiere Si.ilcymım ve Hadiye seçilmişlerdir. 
Hursada Bn·a Kurumuna kurlı,uı tcberrüü 

Bursa - Kurban bayramında toplanan de
rilerden Türk Hava Kurumu Için 8 bin Ura
lık bir yardım temin edllmlşUr. 

Rursada bir lnek tıırsı7ı yaknlanclı 

Bursada Abdullah o~lu Öm~r isminde bl· 
:rının lneğlnl çalarak kesen Şııb::m o~lu Sa
dık yakalanarak mfiddelumumillj!c scvke -
dllmiştır. 

Köft.ecl Refiğin diikkıinına gtrt>n bir hır -
sız 42 tane tabak çalarak savuşmuştur. Suçlu 
aranınaktadır. 

Rurs:ıda Çanakkale gel'e'ii 
Bursa Halkevinde bir Çanakkale gecesi 

tertıp edilmiş, yüzbaşı Tevfik bir konferans 
vermiştir. 

Samsun inhis:ır Idaresinde kütüphane 
Sanısıında inhlsnr 1dnresl b:ıqnfidürü Ce

mal Hanyni o:""lunun -tesebbfisfi lle tnhlsnr 
Idaresinde zengin bir kutüphane te~is olun
muştur Bu kütüphnneye her memur birer 
kitnp hediye etmiştır. Toptanım para lle de 
bir çok kitaplar ve faydalı mecmualar ga -
tlrtllmlşttr. 
Sam un Memleket hastane"! tamir edildl 
Samsun Memleket ha.stnnesı bal}tan haşa 

tamir edilmiştir. Yatak adedi çotl'altılmış, 
pavlyonlar arttırılmış ve hast.anc halkının 
ihtiyacını karşıhyacak bir hale getiri!nılşt.ir. 

Kırkafaç ormah memurluh l:iivt-dilıli 
Kırkaltaç orman memurıu~u lli~vedUmlş, 

bu vazife ıılmdillk orman muhafaza memur
Iuğuna verllmlştlr. 

Kırkataç malmüdürü taltır edildi 
Kırko.~ç malmüdürü snreyya vllnyetc 

ba~h kazalar içinde yapılan tetklk netice • 
sinde ildnclllğl kazanmış ve taltlfname ne 
takdir edllml.şttr. 

rolünü~k ~kın~n ~~:r e~n ---~------~-=~-~=====~~=~~==== 

Kooperatİf toplantıları yapılıyor ---=· ... 1 ----· - 1. 1 

Bursada tenis 
yeri ve mezarlık 

yaptırılacak 
Bu ı sa {Hususi) - Belediye 500 

lira} d bir tenis yeri 6,000 liraya Te • 
men} erinde bir park 50,000 liıaya 
as ri bir mezarlık, 10,000 liraya da bir 
ınezb.ıha laboratuvarı yaptırmaya ka· 
rar vermşitir. ................................... ---

Adanada sırt hamalltgc 
Adana (Hususi) - Sırt hamallığı 

şehrimizde yasak edilmiş ve bunların 
sırtlarındaki semerler belediyece top
Iattınlarak imha edilmi,tir. 

Dörtyol ( Hususi) - Burada z:rai kooperatifler pek çoğalmıştar. Koo • 
peratifler yıllık toplantılarını yapmağa başlamışlardır. lçtimalar heyecanlı 

-==== 

- Avrupa gaz€'te1eri hep 
bu me ele ile m şgul Ha
san Bey! 

olmakta, faydalı miinakaşalar yapılmaktadır. Resim Dörtyolda yapılan bir 
kooperatif toplantısında bulunanları göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI : 

... Dünya piyasasında 
son demir stokları da ya
vaş ya\'aş tük~nme;e baş
lam~ .• 

. Bu demir bulıranının 

önüne geçmek için ne gibi 
tedbir alınması lazım gel· 
diği düşünülüyormu~ .• 

Hasan Bey - Dem:r stok 
larından yapılan silah stok 
larını yeniden eritirlerse 
yalruz demir buhram değil, 
hiç bir buhraıı kalmaz dos
tum. 

S&yfa S 

Lüleburgaz köylüleri 
bayram yapblar 

Tatarköyde köylüler ve köylü talebeler Mehmetçik abidesine çelenk 
koyduktan sonra 

Lüleburgaz (Hususi) - Köy kalkın- milli marşlanmız söylerımiş ve Meh • 
ma kanununun Büyük Millet Meclisin· metçik abidele:ıfuıe çelenkler konul • 
ce kabulü tarihinin yıldönümü, Lüle - duk~n sonra .ınerasime nihayet veril~ 
burgaz köylülerinde parlak tezahürat· rek misafirlere yeni teşebbüslerin ese· 
la kutlulanmıştır. ri o1an cins tavuk sergiler4 fenni kü • 

Lüleburgaz halkı ve memurları da mes ve arı kovanları ve köylüler tara· 
köylere giderek köylülerin bu neş'eli fından işletilen ufak köy tezgahları ve . 
bayramlarına iştirak etmek suretile damızlık hayvanlar gösterilmiş ve köy
köylüleri memnun etmişlerdir. Münev· lüler tarafından öğünülerek izahat ve
ve!' kimseler ve muallimler tarafından rilmiştir. Misafirlerine ve kendilerine 
açık bir lisanla köy kaikınma kanunu· hoş bir gün geçinneyi de fırsat sayan 
nun esasları ve faydaları hakkında köy- köylüler at koşulan, pehlivan güreş • 

leri tertip etmek \'C müsamere vermek 
lüler layıkile tenvir edilmiştir. Her köy suretile de bayramlarını neşe ile ge • 
de merasim saat onda İstikHH marşı ile çirmişler, bu varlıklan kendiierine bab· 
başlanmış nutuklar ve talebeler tara· şettikleri için büyüklerimize minnet ve 
fmdan şürler okunmuş ve hep birden şükranlarını bildinnişlerdir. 

İzmirde de toprak Bayramı yapıldı 

Bayrama ittirak edenler istildil marımı dinleırlerkeu 

.. Ayın yirmi birinde İzmirde de top rak bayramı yapıluuıttır. Davetli kö • 
}u}erl h" }"1 z· k b" d J T y . _ e ~e ır ı er ıraat me te ın e top anmışlar, hep bir arada çalınan is-
tıkla! ~arşını ve söylenilen nutukl~rı dinlemişlerdir. Toplantı n~'eli ol
muş, koy kadınları bu toplantıya mılli kılıkiarı ile i~tiralc etmişlerdir. Top-
lantıya Vali de iştirak etmi~tir . ' 

------------------------~·------------------------S u n' i i pe k' fa br i ka s 1 n ı n Edirnede sabit kantarlar 
temelinde antika para bulundu kullanılacak 

Gemlik (Hususi} - Burada yapıl-ı Edirne (Hususi) ..... Sabit kantar 
mak ta olan sun'i ipek fabrikasının te· usulü tatbik edilmekte olan T ekirda
mel hafriyatı esnasında üzerinde do- ğına giderek bu hususta tetkikat yap· 
muz resiınieri bulunan Bizans paraları mış olan vilayet Borsa Komiseri Ziy• 
bulunmuştur. B·indan başka bir top • şehrimize dönmüştür. 
rak tepsi üzerinde 5 tane toprak şarap Ziyanın bu tetkiki yapmasına lü· 
kadehi çıkmıştır. zum görülmesi, borsa satışı :için şehri· 

Bir kadm kaza ile vuruldu 
mize gelen hububatın vezninde ınüs-
tahsil aleyhinde bazı farklar olmasının 

Gemlik (Hususi) - Orhangazide dikkat gözünü çekmiş olmasından jle· 
polis Nurinin karısı ve dava vekili ri gelmiştir. 
Mehmet Rı fkının kızı bir kaza netice-! Borsa Komiseri Te kirdağında ve
l'inde tabanca ile vurulmuştur. Evin zin için şehir medhallerinde ve mer~ 
küçük çocuğu tabaneaya karıştınrken kezinde sabit kantarların kullan:ldağı

patlamış ve kaza vukua gelmiştir. Key- nı ve bu usulün müstahsil lehine iyi 
fiyet tahkik olunmaktadır. neticeler verdiğini görmüştür. 

Bu usulün Edirnede de tatbiki ka
Ayvahkta bir yaralama hadisesi rarlaştırılmış olup biri merkezde ol

mak üzere Saraçhaneba.şı, Kıyık, lma· 
ret, Istanbul yolu, Köprübaşı gibi şe· 
hir medhallerine sabit kantarlar konu
lacak ve bu kantarlarda şehre satış i

çin gelen zahireler borsa memurları ta· 
rafında n tartılacaktır. 

Ayvalıktan bildirildiğine göre Ke • 
malpaşa 'mahallesinden Göreli Meh • 
met Çavuş kızkardeşini biçakla yarala
maştır. Hadi!'lenin sebebi Mehmet Ça

vuşun biraz asabi ve çocuğunun has
tanede bulunuşundan miiteessir olu-

Geyve yo ~u nda bir otomobil kazası şudur. Kadın tedavi altına alınmıştır. 
Mehmet Çavuş yakalanmıştır. 

Geyve (Hususi) ..... Istasyondan 

Anihalin mezarı yapttrılıyor iki müşteri alarak kasahaya getirmekte 
olan arahacı Nazif Istasyon caddesi ile 

Gebze (llususi) - Kartaca kahra- Sukarya köpriisü arasında virajdan 
manı Anihalin Gebzedeki mezarı ,e- ç ken b d ·ı · 1 1 d ge er· ara a evrı mış, yo cu ar an 
ı·efile rnütenasip bir şekilde yt"nıden Şahınelik köyü muhtarı Mehmedin 
yapılacaktır. Projeler çizilmiş, keşifler J ayağı kınlmış, ayni köyden Mustafa 

yapılmış, Herekeden taş getirtilmiştir.lda kulağından yaralanmıştır. Yaralllar 
Yakmda inşaata başia.nacaktır. lzmit hastanesine nakledilmişlerdir. 
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6 Sayfa 

Evleneceğf gün saklambaç oynarken 
strra kadem basan genç ktz 

Meğer eski nişanlısının yanına kaçmış, mahkemede de 
nişanlısı ile beraber beraet kazandı 

Üçüncü cezada, reşit yaşına ba:;ma
mış bir kızı yanında alıkoymaktan suç 
lu bir delikanlının duru§ması yapılmış 
tır. 

Bu delikanlı, tahmil ve tahliye arne
lesinden Akiftir. Kendisinden davacı sı 
fatile de !\Iü~erref ismindek. kızla tah 
mil ve tahliye arnelesinden Abide celp 
name gönderilmış, bunlar da hakyeı ine 
gelmiıllcrdi. 

Fakat, Mi.ışerref, davacı olmadığını 

SÖ) li.iyordu ve Tophanede geçen hadi
se.) i şöyle anlattı: 

rara kadem bastığı, Akifin yanına kaç 
tığı aniaşıldL 

Müddeiumumi Feridun Bagana or
tada ceza kanununun 430 ncu madde
sine uyar bir suç bulunmad~ğl nokta
sındıın, Akifin beraetini isted .. Necip 
Nadir. Hi.iseyin ve Salim de. ittifakla 
beraet kararlaştırdılar. 

Abıt, biraz canı sıkılmt~ bir tavırla, 
Miişerrefle Akii ise, memnun. gülere t 
çıktılar. Davayı merakla ~akip eden bir 
çok ki!ii de, peşlerine takıldılar. 

Açık Söz, Cumhuriyet da vasmda 
- Beni Akife, babam nişanlamıştı. 1 

Biribirimizden memnunduk. Ancak son mUddeiumumi müta easım 
radan aramıza ufak ve geçici bir anla- söyledi 
şamamazlık girmişti. Bu aralık, babam Asliye. üçüncü cezada bakılan ·A~ık 
merhum oldu. Bu Abid, beni vası s:fa Söz» ve «Cumhuriyet• ga.1.etcleri arasın 
tiyle başka bir adama nik5hlamak bu- daki karşılıklı yakı~ık almıyan ne~riyat 
susunda zorladı. Nikahlamak istediği mevzulu davaların birleşil' duruşma -
Ali, yaşı geçkin bir adamdır. Herhalde sında, Müddeiumumi muavini Feridun 
orta yaşlıdır. Benim küffüm değildir. Bagana esas hakkındaki mütaleasını 
Ben de istemedim. Abid cille bununla söylemiştir. 
evleneceksin!• diye ısrar etti. Bunur.. Her iki gazetedeki yazılardan bir kıs 
liz~rine. ~açtım. Ba~a~ın beni ni.§~nla mından dolayı, cAçıksöz» ve cCumhu
dıgı. ~ıfm yanına gıttım. O da benı ev riyet» neşriyat müdürlerinin cezalan -
s~ hı bı İ~san~n ~a~ına misafir etti. A- 'dırılmalarını, ancak suç kar~ıhklı ola
kift:" hıç bır §ıka~_etim yoktur. Beni 'rak i.~lendiğ!Jıden, cezalarm düşmesini 
ne kaçırdı, ne de ığfall~ veya cebren istemi§tir. cCurnhuriyet» in dav:l ettik 
y~n~_nda alı~oydu. Ben, Ihsanuı evinde lerinden karikatürist Ediple muharrir 
gonul rızasıyle oturuyorum. Bu dav<l Nizarnettin Nazifin de, beraetieri iste
netice~nince de, hemen evleneceğiz. g~ 'nde bulu muştur. 

.. k"" . . ı ı n 
çun u sevı~ıyoruz. 29 Mart saat 14 de şahsi iddia ve mü 

Babam, beni ona nişanladığı zaman, ,dafaalar yapılacaktır. 

yaşım henü~ ev:enı:ı:ıe~e. müsait b~l~n Bir yankesici derhal 
muyordu. Şımdı rnusaıttır. Bu Abıdın, • • 
daha babam öleli kırk gün olmadan be mahkOm ed1ldı 
ni ahbabı Ali ~le evlentlirm.~~e zorla - , Dün sabah Mehmet isminde bır ço
m~sının se~bı ?e, b.abam olu~cc tah- culf, Galata köprüsü üstünde durup ba 
m:ı ve _tahlıye şırketınden veruen 240 lık tutanları seyrederken, Abdullah is 
küsur lıraya tama etmesidir. minde biri gelmiş, çocuğun dalgınhğı-
Müşerrefin böyle demesine karşı, .nı fırsat bi1erek sol cebine el sokmn~. 

Abid, şöyle dedi: etraftan görülmüş, ya'kalanmıştır. 
- Ben. bu kızdan davacıyım. Onun Meşhut suç kanununa göre Sultan -

hem baba dostu, hem de Beyoğlu Dör· ahmet üçüncü sulh cezada yapılan du
diinoü sulh hukuktan aldığım vesayct ruşmada, Abdullah, yankesiciliğe teşeb 
ilamiyle vasisi bulunduğumdan. geçen büsten iki ay, on gün hapse mahktim 
de kendisini iyi bir adamla evlendir • edilerek tevkif olunmuştur. 

~ek ist~im. Halbuki, dü~ün günü be- Bir caket hirslZI yedi ay 
nım 95 hramı alarak. A.kıfe kaçtı. Ken • 
disinden paramı isterim! hapiS yatacak 

Reis, burada alacak davasına bakıl· Nasip isminde biri, dün sabah saat 
rnad~ğına. işaret etti ve Akifı sorguya sekizde Aksarayda yapısı yeni bitmiş 
çektı. A~~ te, şu .. cevapları verdi: ,ve boyası çekilmektc olan bir bınada 

- ~u~rref, oteden beri nişanlım- çalışan boyacı Hayrinin orada asılı ce
dır._ Vazıyet~ ~ıpkı tıpkısına anla_ttığı gi ketini almış, dışarıya çıkmış. O sırada 
bf~ır. Ke~dısı, kendi arzusile, Ihsanm odaya giren Hayri, ceketini yerinde 
evınde mısafirdir. ~evişiyoruz, pek ya görmeyince, Nasibin peşine düşmüş ve 
kında da evlenece~ız! neticede ceketi aşıranın elindeki va· 

Şahit Celileyle Muzafferin mazbut !izde bulunmuştur. 
ifa~~leri okundu. Bu arada Miişerrcfin Sultanahmet üçüncü sulh ceza suç
Ah ıle evleneceği gün kızlarla saklam- luyu yedi ay hapisle cezalandırarak, 
baç ve koşmaca oynarken, bir aralık fi tevkif etmiştir. 

, CÖNÜL iS LERi 
Okuyucularıma 

Cevap/arım 
Gedikpaşada Bay H. Entürke: 
Mektubunuzu kafi derecede vazih 

bulmadım. 

- Kadından ve aşktan hiç hoş • 
lanrnam, diyorsunuz. O halde sizi 
mes'ut edebilecek .sadık bir zevce 

bulup bulamamık endişesinin kafa • 
nızda yeri ne? 

Biraz daha vazih olunuz, konu • 
Ştl1ıın. 

* cBabasının oğlu» imzasını kulla • 
nan okuyucum diyor ki: 

Evliyim, iki senedir aramız açık, 
ayrı ayrı evlerde yaşıyoruz, karım 
benden ayrılmak arzusunda, sebebi 
babasının inatçılığıdır. Halbuki ben 
çocuğumu düşünerek bu hal şekline 
yanaşmıyorum. İ~in fena noktası şu 
ki, uygunsuz takımından bır kadına 

aşık oldum, ondan da vaz geçemi • 
yorum. Kafam rahat değil, ne ya • 
payım?» 

* Okuyucum karısınm ayrılmak ar-
zularına sebep olarak babasının" inat
çılığını göstermişti, fakat kendi ha ~ 
yatı hakkında müteakip satu!ıarda 
verdiği izahattan anlaşılıyor ki bu 
inatçılığın istinat ettiği hakiki va • 
ziyctler de yok değildir. 

- Ne yapayım? diyor. Ortada 
kendisinin düşünemiyeceğı bir va • 
ziyet yok ki cevap vereyim. 

* cMecnun» imzah mektup sahibine: 
Mesele bugünkü şeklinde kabili 

hal değildir. Neticeyi almayı zama· 
na bırakınız. Anlaşılıyor ki sabret • 
mesini bilen birisisiniz. Bir bu ka • 
dar daha bekleyiniz, ortada munde· 
le kalmamış olur, me::;ele kendili • 
ğinden halledilir. 

TEYZE 

Him ve 
Çocukların şarkı söylemelerine, saz 

çalmalarına göz yurnmayıınz.. Onları 
derhal menediniz. 

- Kim söylüyor? 
- Ben söylüyorum. 
İlkmekteplerden musiki dersi kaldı-

rılmalıdır. 
- Kim söylüyor? 
- Ben söylüyorum ! 
Lise tale"Qesi oğlunuzun bir konsere 

gitmesine hiç bir zaman müsaade et
meyiniz! 

_:_ Kim söylüyor ? 
- Ben söylüyorum! 
Bir mm adamı hiç bir zaman musi

ki dinlemez. Musiki bilme~, rnusikiden 
anlamaz. 

- Kim söylüyor ? 
- Ben söylüyorum. 
İlmin yerı olduğu yerde musikin!n 

yerı yoktur. 
- Kim söylüyor? 
- Ben söylüyorum! 
- Ünivers~tenin il.mi konferanslar 

verilen salonunda bir kere bile hıı mu
siki :konseri verilmedi, verileınez, \'e· 
ri temivecektir. 

- Kim söylüyor ? 
- Ben söylemiyorum. 
-Ya kim '? 
- Üniversite rektörü .söyli.iyor. E~a-

sen ben de ondan cesaret alarak hütün 
ötekileri söyledim ya~ ... 

htSE1' 
------------~---

iki taç arasında bir 
d ünya m eselesi 
(Bqtarafı 2 inci sayfada) 

ser alel4tlak islama hitap edı •ordu 
Duce İtalya İmparatorluğunun müslü~ 
manlarına söylüyor. O zamanki nüma
yiş, herkes için bir sürpriz olmuş \'e 
bir diplomatik hadise yaratmıştı. Bu 
günkünde sürpriz yoktur ve hadise çı· 
karacak mahiyette değildir. Fakat, asıl 
hadi.sc çoktan beri çıkmış bulunuyor. 
Belki de, İngiltere hüktimeti: Habeşis
tan İmparatorunu, taç giyml.! merasi· 
mine, bu hadisenin Habe~istan r:ıese

lesinin unutulmaması için davet etmiş 
tir ! 

Dünya dönüp duruyor ... 
Muhittin Birgen 

Hanıi'l: Geçen c-ün bir makalemde uı·üm
lenin maksuduu "'mecellenin maksmhı·• diye 
çıkmıştı. Dün de «mÜreUep bir" kelimeleri 
«hÜrriyet Ye» şeklinde çıktı. Bunun ıibi, a
rada sırada hatalar oluyor. 8en de arada 
sırada oku.yurularımdan özür ılili~·orıım. 
... ' •• ' • ' •• 1 1 • 1 ' ' ' • • • • •••••• 

Bu ıuevsimde 
. ı·? ne gıymP- ı . 

Tayyör ve truvakar rnanto. Tayyö
ninüzün eteği düz, dar, boyu biraz kı
saca, ceketi klasik bir biçimde olmalı
d~r. Boynunuza bir tilki yahut da güzel 
bır eşarp koyabilirsiniz. 

Takınunızın daha ziyade cöğleden 
sonra» ya uyrnasını isterseniz truvakar 
manto yapınız. Her ikisinin de kuma§ı 
sık, ve gevşemez bJr cinste,n Q]malı. 

Mart 24 

Avrupada yeni bir harp 
tehlikesi baş gösterdi 

Musolininin dün Romada söylediği nutuk Londrada 
Ingiltereye karşı bir ihtar mahiyetinde ~ayılıyor 
(Baştarafı 1 inci sayfadn) 
1 - Musolininin ~ımali Afrika 

dan acele dönüşü, Faşizmin 18 in 
ci yıfldönümü münasebetile söyle 
diği ve ingiltereye bir ihtar mahı 
yetinde telakki edilen nutku, 

2 - Belçika Kralınm Londra zi 
yareti ve bu vesile ile Garp paktı 
nın tahakkuku için yaptığı temas 
lar. 

3 - İtalyan Hariciyı:! Nazırı~ 
Kont Cianonun Belgrat seyahati, 
4- Vatikan ile Almanya arasın 

da çıkan son ihtilafın netıcesinde, 
Alman elçisinin geri çağırılması. 

5 - İtalya ile İspanya arasında 
bir anla§ma akdi için yapılan mü 
zakereler. 

Faşistler - Demokratlar 
Görünüşte birithrile hiç alakası ol 

ınıyan bu meseleler, esas itibarile bir 
noktada birle~crek, Avrupa devletleri 
ni ıki zümreye ayırmaktadır. l•'aşistler 
ve Demokratlar zümresi. 

Bütün bu faaliyeti yakından takıp e
den İngiliz siyasi mahafili, Faşist dev
letlerin tehdidkar hareketı kar~ısmda 
ciddi bir endişeye kapıimamakla bera 
ber, muhtemel bir harp sergiizeştinc 
meydan yermemek için tedbirli davra 
nılması iüzumunu ehemmiyetli! ileri 
sürmektedirler. 

Paskalya vortularından sonra, vazi -
yetin tebelltlr edeceği tahmin ediimek 
tedir. 

Amerikamn ilk adtma 
Londra, 23 Hususi) - Vaııington -

dan bil'diri-Idiğine göre, harp borçlan
nın tasfiyesine dair kongı-eye bir ka -
nun projesi teklif edilmiştir. 

Bu teklif kabul edildiği takdırde, İn 
giltere ile Fransanın Arnerikaya olan 
harp borçları affedilecek, F'aşist dev1Pt 
·lerin borçlarının tamamen ödenmsi is 
tenilecek tir. 
Yapılan teklilin esbabı mucibesinde 

Amerikanın, Demokrat devletlerle bir 
lik olduğu tebarüz et'tirilmekte ve Fa
şizm aleyhinde bulunduğu sarahaten 
gösterilmektedir. 

Musolininin nutku 
Roma, 2 3 - Fa~ist muharibler bir -

liklerinin kurulmasının 18 inci yıldönü 
mü münasebetile yüz bin kişi önünde 
söytediği nutukta Musolin~ demiştir ki: 
«Yıldönümü, benim Afrika seyahtın

den döndüğüm tarihe tesanüf ediyor. 
Bu seyahatin ne uzatılmı~, ne de kı 
saltılmış olduğunu bazı ecnebl gazete 
lerinin ok-uyup yazmaktan aciz rnürnes
gi'J~eri bile anlıyabilirlerdi. 

Hokkalarla mürekkep 
Halihazırda İtalyaya hücum etmek 

için hokkalarla mürekkep sarfediliyor. 
Dokuz ay süren ve muhasırların rica 
tile neticelenen !iktısadi muhasara, İtal 
ya ha!lkının kabutyetini göstermiştir. 
Lakin şunu da söylemelidir ki, profe.s 
yonel sulhçular tarafından tertıp edi· 
len bu hücurn, şimdiki ihtiltıf!arı ve ka 
nşıklıkları doğurmuştur. 

ltalya unulmuyor 
İtalya halkının herşeyi kolayca unut 

tuğundan bahsediliyor. Bu, bir hatadır. 
İtalya halkı Adua intikarnın: almak 

için 40 sene beklemiştir. 
Siyah glSmlekliler, 
Parolamız şudur: cUnutmarnak ve 

hazır I anmak.» 

Ispanya meselesi 
Londra, 23 Havas Ajansı muhabirin 

den : 
B. Grandi, dün Lord Plymouth ile 

yapmış olduğu görüşme P.snasında ade 
mi müdahale kontrol şeflerinin tayin! 
bakk}nda henüz Romadan tahmat al -
mamış olduğunu beyan etmiştir. 

Bay Mueolinfnin kararına burada er.. 
dişe içinde lntizar olunmaktadır. Bu ka 
rarın muvafık olacağı ümit edilmekte· 
dir. Ancak General Franl{onun hızme
tinde bulunan İtalyan '<:ıtaatınm Gua
dalajara cephesinde uğramış oldukları 
hezirnet dolayısile İtalyanlarla Alrnanh 
rm heyecan tevlid edecek bir hareket 
te bulunmalarından korkulm\ktadır. 

Bay Muso.lininm \'aktinden evvel Lib 
yadan dönmem, talyanın Par~ &efirl 

İspanyada cumhuriyet~iler siperlerde 

Bay Cerruinin Romaya hareketi ve Bur 
gosdaki Alman sefiri General Faupeli:R 
Ber'line dönmesi burada bir nebze ht" 
yecan uyandırmıştır. 

Yeni bir gerginlik 
Londra ile Rmoa arasında yeni bil' 

gerginlik çıkmasından korkulrnaktauır. 
Çünkü İngiliz gazeteleri Guadalajara 
rnuharebelerini cYeni Caporetto» diy~ 
tavsif etmektedirler. 

Ingilterenin prôtestosli 
Roma, 23 (A.A.) -İngiliz büyü!< el 

çisi yeniden Hariciye Nazırı Kont c.a 
noyu ziyaret etmiştir. Ternın edildiği
ne göre, büyük elçi, İtalyanın İspan· 
daki gönüllüler meselesinde aldığı hat 
tı hareketi protesto etmi~tir. 

Paris, 23 (Hususi) - İtaly.:ı tarafın 
dan takip edilen siyaset c!rafında gaz.e 
teler uzun boyllu tefsirattn bulunmaıt 
tadırlar. Jurnal gazetesinin Roma nm 
babiri Musaliniden bugünkil beyneimi 
lel havayı düzeltecek sarih karar beli 
lernernek lazım geleceğini bildirmekte 
dir. 

İtalyanın İspanyadaki vaziyetini mü 
talea eden Pertinax şöyle diyor: 

Franko magiOp olursa 
Frankonun, yardım görmediği tak .. 

dirde, hükumetçiler tarafından mağ· 
lup edrleceği muhakkaktır. 

Figaro da gazetenin Roma muhabiri 
yazıyor: 

İspanyol ihtilalinin akim.kalması bu 
rada hakiki bir milli hezimet olarak his 
sedilecektir. Çünkü üç ay evvel Bur
gos hükumetini tanımı§ ve yardım için 
birçok gönüllü göndermfştir. Bu hay: 
siyet meselesinin, Bay Musolininiıt 
bundan sonraki hadiseler için ittihaz 
lüzurnu kar§ısında kalacağı kararlarda 
mühim bir rol oynıyacağı §Üphesizdir 

Ayni gazetede Dormesson diyor ki: 
eFakat o zaman birçok beyneimiiel 

Jhtilatlarda korkulmaktadır. Zira ade • 
mi müdahale kontrolü merlyettedir. Ve 
hakikaten \'erHebilecek tevH ve tef .. 
sirlerin de hududu vardır. Fill1akika, as 
keri vaziyet H saat zarfında değişebi· 
lir.:t 

Musolini ne yapacak 
Londra 23 (A.A.) - Daily Eks 

pres gazetesi, aldığı mahrem haberle• 
re istinaden Mueolini'nin askeri şef· 
lerle İspanya vaziyetini tetkik edece
ğini yazmaktadır. 

Duçe, acaba İspanyayol yeni kıt'a
lar gönderilmesine mi karar verecek• 
tir. Yoksa ademi müdahale komitesi· 
ne gönüllülerin geri çağırtlmasını ını 

teklif edecektir} 
Gazete, bu suali sorduktan sonra 

~unları ilave eylemektedir: 
«Şimdi halyanın askeri haysiyeti 

mevzuu bahstır. halyan kıt'alarının ls 
panyada uğradıklan muvaffakiyetcıiz• 
lik esnasında Musolini'nin en kıyınet .. 
li generallerinden biri öldürülrnüştür. 
Duçenin yakında vereceği karara in'" 
tizaren İspanyada hizmet etmek iste'" 

yen İtalyanlar hala tahaşşüt kampları
na kabul edilmektedirler. 

News Chronicle ve Daily Herald 
(Devamı ll inci sayfada) 
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Faydalı Bilği/er: ~~~~~r~~~~~~~i~~~i~~~~~~~ş~f~i ~~~~~~~i~r~,~~~~~~~~a~r Sinan g~nt 
Edirnede bu sene büyük 

ra~yo ile ele~tri~ enerjisi hazırlıklar yapılıyor Le~eler nasıl çıkarılır ? 
nasıl na~Ie~ilir? 

* * .. Elbiselerinizde, çamaşırlannızde husule gelen her 

Kıymetli fizik ilimimiz Salih Murat "Son Posta, 
okuyucuianna çok şayanı dikkat izahat veriyor 

türlü lekeleri bir mütehassıs tarafından yazılan 
bu yazıyı okuduktan sonra bizzat çıkarabilirsiniz 

-1 
Kıymetlı fizik f çıkan ses dalgasının şeklini verir. Yok Lekeler banai esaslara ıöre çıkarı-

ilimimiz Salih sa kendisi pak zayıftıı·. hr? 
Murat radyo il Markoni birkaç sene ev\·et Londr~- 1 - Sabunlama 
elektrik enerjis! dan göndermi§ olduğu telsiz ~a.lgal~rı· 2 - Eritme. 
nakli meselesi le Avusturlyada Sidney liehrının lam· 3 - İçtirme. 
hakkında ,u malü balarını yakmıştı. Bunda şaşılacak _hiç .f - Rengi açma. 
ınatı vermekte .. bir nokta yoktur. Londradan telsızle ı - Sabunlama ile hanıi lekeler ve 
dir : .muayyen i~aretler gönderildi. Btmun~a nasıl iı.ale edilir? 

- Öteden beri ihzar edilmis olan bir alıcı dewede Bu usul iç, masa ve tuva.let çamaşır· 
tabiatte kudret i· kudret büyütülerek ııehir cereyanını i· Mimar Sinan lan ile pamuklu kuma§lar gibi iuya, 
ki türlü nakled~ • dare eden anahtar insan eli yerine bu Edirne (Hususi) - 9 nisan Mimar sabuna mütehammil kuma~lara kabili 
lir. Biri mihaniki, devreye bağlı olan bir e1ektromagne~ Sinan günü büyük bir ihtifal ile tes'it tatbiktir. 
diğen radyasyon ile kapatıldı. Nitekim şimdi bu usul sa edilecektir. Bu nevi kumaşlar üzerindeki yağ 
usulü ile. Mesela yesinde içinde insan bulunan ~arp ge. Trakya umumi miitettişi General lekeleri ya çamur yıkanırken ve 
rüzgarlar, med ve Salih Murad mileri ve tayyareler uzaktan ıdare e· Kazım Dirik, bu sene bu büyük san'at yahut müstacel ise aabunlu suda yıka-
cezir birinciye, güneşten eelen ziya ve dilmektedir. dah'isinin Edirnemizi si1~leyen tarihi e- nılarak giderilir. 
hararet kudreti ikinciye misaldir. şu tafsilattan anlaşıldığın~ göre rad eserlerini tamir ettirmektedir. Bu san- 2 - Eritme ile ... 

Telsiz telgrafın keşfinden sonra in- yasyon usuliyle kudret naklınde .ran • . . \ d Eritme ile leke çıkarmak usulü auya 
at dahisının günü olan ~ı nisan a zen-sanlar da bir yerden diğer yere rad· dımanı arttırmak için (ı) kudretı etra mütchammil olmıyan ·kumaşlar için 

kı . h' t gin bir programla hatırlatılmaııına ~im Id k 11 1 Yasyon usulü ile kudret na me mu- fa yayınayıp dar bir sahaya in ısar e kabili tatbiktir. Bu usu e u anı an 
Vaffak olmuşlardır. Gerçı ~undan e~ - tirmek. (2) kudreti kısa dalga ile .n~~ diden alakadarlara bildirmiştir. başlıca er itici maddeler iUnlardır: 
Ve! gene insanlar bazı basıt mekanız- letmek lazımdır. Bunlardan her ıkı.3ı Vilayet Maarif Müdürii, Evkaf Mü- a. Benzin. 
tnalarla bir yerden yakın bir yere ziya düsünülmüş ve tatbik edi!egelm.i~tiı·. dürü, belediye ve Ticaret Odası Reis- b. Mineral esansı. 
tUalarile kudret nakletmişlerse de tel· ' Birincisini gene Markonı bulmu~ ve lerinin iştirakile yarın bir toplantı ya- c. Petrol eteri. 
liz telgrafın keşfinden evv~i bu ~s~l Beam thuzme) sistemi icat e~miş~ir. pılacak ve bir program hazırlanacak- d. İspirto. 
ne uzaklara kudret nakled:lememı§tı. Bu sistem esas itibarile bır proJektore tır. Eritici maddelerin kısmı azamı ka • 

Telsiz telgrafın mutlak olarak ke~if ):>enzer. Nasıl projektörde bir lambadan •• · · · · · · · · · · • ·---· -~··- · ····-- bili iştial olduklarından kullanıldıkla· 
terefi bir lek k~iye verilebilir. Yalnı~ çıkan ziya kudreti bir ayna vasılasile ~ ~POA.~ rı zaman çok dikkalli hareket etmek lA· 
bunu pratik sahaya çıkaran Ma!konı bir mahruta inhisar ettiriliyorsa huz· ~ ~ zımdır. Zira buharları uzak mes3fe1er-
cı&tnuştur. Babası İtalyan, anas. Irlan- me sistemindeki telsiz de anteni bir tel den tutuşabilir. 
dalı olan bu fizikçi her nedense bu va- siz aynası milirakında bulundurularak Atletizm ajanlığana Suat 3 _ içtirme ile ... 
~yi beğenmi§ ve bütün ilmi muvaffa kudret 8 • ı O derecelik bir mahruta in Hayri tayin edildi Bu usulde kullanılan vasıtalar ,un • 
kıy('tlerini bu cephede göstermiştir. · hisar etliriliyor. Ve bu tertibat_ tıpkı bir Atlet Ömer Besimden in hilal eden !ardır: 

Gerek Markoninin ve gerekse telsiz projcktör gibi idare ediliyor. Ingilizler Istanbul Atletizm Ajan!ıgına eaki at- a. Somiyer toprağı. 
t.. uera~n ilk adamların kullandıkları bütün müstem1ekelerile br.>yle muha ~ Jetlerden Suat Hayri ııetirılmi~tir. b. Kil. 
dalgalar kısa daljalardı. Sonrlan tel - bere ve kudretten tasarruf diyorlar. Suat Hayri 1 !):l1, 1 H23 seneleri ara- c. Talk. 
liz devrelerinin icap ettirdiğı aletlerin Fakat ne de olsa gene kudret bir m~k- sında muntazam bir surette atletizm d. Un ve saire. 
lrıkişafından ve elelttrik jeneratörleri - dar ya'-·ılır. Mesela İngilterı~den Avu.s Bu gibi içici tozlar yağ lekelerini gi· 

J 000 k ile meşgul olmuş, eski bir sporcudur. !Un ıslahından sonra uzun dalgalar baş turalyaya kuş uçu§u mesafe 15 , ·ı- derrnek için kullanılır. 
laınıştır. } ometre kadaı·dır. Radyo dalgalar~ Lo n 1 ()() ve 200 metre s ür' at yarışlarile 4 - Ren ri açma ile ... 

Buf(ln herkes telsiz diyince radyoyu drada ı O derecelik bir mahruta in hi - 4X 100 bayrak takımlarmda koşmu~ Renk açacak maddeler iunlardır: 
hatırlar. Herkesçe mailınıdur kı radyo sar ettirilse Avusturalyada bu mahru olan Suat Hayri lsveçde de altı ay ka- a. Javel suyu. 
clGigaları 3 sınıfa taksim f"dilir. .tun ağzının kutru 1500 kilometreyi bu dar tetkikat yapmış, Stokholm'de bu- b. Oksijenli su. 

1 - Uzun dalgalar • (uzunlukları 1ur Kudretten daha fazla taa,:;rnıf et· lundaktan sonra memleketimize ııele- c. Asid oksalik. 
.IOOO ·. 2000 metre olan dalgalar) rnek için mahrut zaviyesinı mümkün rek Hukuk tahsil ettikten sonra avu- d. Asid kloridrik ve saire. 
2- Orta dalgalar, (uzunlukları 200- olduğu kadar küçültmek lazımdır. Bu katlığa başlamıştır. Kendisine yeni va- Bu dört usulün mühim ol:m umumt 

600 olan dalgalar) . sefer umumi müşkülat baş~österir. O zifesinde muvaffakiyeder dileriz. tatbikatını lekeyi çıkarmadan evvel bil-
3- Kısa dalga (uzunlukları 12 ~ 100 da kullanılan da1gaya göre telsiz ay- Kros müsabakalarmm neticeleri rnek lazımdır. 

bıetre olan dalgalar). nasının yapılmasındaki zorluktur. Bu- Geçen hafta yapılan İstanbul Kros ı. Sabunlama usulü hP.rke.sin bil -
Günün muh~lif saatlerine ve muh- .nun önüne geçmek için dalgayi kısalt · ~ampiyonasında birinciliği kazanan diği yıkama usulü oldu~nrian ayrıca 

teıu mevsimlere göre bu dalgaların in mak icap eder. Yukarıda söylediğimiz Artin bu müsabakalara. nizami vazi- i?.aha lüzum yoktur. 
tlşar mesafeleri ve abcıda yapmış ol- gibi dalganın kısaltılmasının diğer bir d .. b k h . · 2. Eritme usulü - Bunun için hava 
" yette airmediğin en musa a a arıcı '4Uğu tesirler değişir. faydası da vardır. Fakat bn sefer ta- • ve ziyaya nazır bir masa üzerine bir 

Herkesçe malürodur kf gerek telsiz biat mi.işkülat arzeder. Kıs[ı. dalgaların addedilmi~tir. d R kaç kat temiz bir bez yayıl"Y''alı, lekeli 
\re gerekse radyocia bir verici, bir alıcı fiziki hassalanndan bir kısmı bı. dalga Şampiyonada dör üncü gelen e- parçayı üstüne dümdüz sermeli, müm· 
\>ardır. Gerek verici ve gerekse alıcı ,ların intişar esnasında sekmesidır. Bu- cep Istanbul takımına alındıfıından künse ayni renk ve cinsten bır tampon 
'Yni prensiple çalışmakta olup birinin nun ilmi sebeplerini burad;ı. izah ede- İbrahim, Hikmet ve Recep Ankarada (yumak) hazırlamalı, eritıci madde -
lrıtenle neşrettiği kudreti di~eri antcn cek değilim. Yalnız muayyen olan b~r yapılacak müsabakalarda lstanbulu lerden birine batırıla;ak iyice silıneli, 
~ alır. Büyük bir istasyonun antenin şey varsa kısa dalgalar yolunclakı bazı temsil edeceklerdir. icap ettiği takdirde bu ameliyeyi tek-
den neşrettiği kudret her tarafa yayıl- mıntakalarda alındığı halde bazı mm- • Ankarada milli küme rar etmelidir. Leke zail olunca kumaş 
clığından dolayı uzak mesafelerde alıcı taklarda alınmaz. Rüzgarlı bir havada maçlarının hakemi kuru bir yumak ile oğuşturulmalı, ta ki 
lntenine gelen kudret bu kudretin mH bir infi·lakin her noktadan duyu1ama- 27 ve 28 uıartta Ankarada Fener- benzin veya esans tebahhur ederek biç 
l'onlar veya milyarlarda birine kadar ması gibi. bahçe ile yapılacak olan milli küme bir iz kalmasın. 
lner. Burada fiziğin maruf prensipierin Riyazi tahliliere göre 1 O me~r~d~n oyunlarında Galatasaraylı Nihat A- 3. Emici tozlar ile - İşaret edilen 
cien (mUTabbaiyle makusen mütenasip kısa dalgalarla uzun dalgalar gı~ı ı~- sım hakem duracaktır. kuma§ın ters ve yüzünden lekeli kısmı 
kanunu) caridfr. tenilen noktaya kudretin nakledılenu. Burdurda spar faaliyeti . Talk. un ve saire gibi tozlardan birile 

Radyasyon tarikiyle kudret naklin - yeceği isbat edilmı§tir. Amatörler ve Burdur (Hususi) _ Sporcular böl- kaplamalı, 6,5 saat, hatta icap ederse 
d.e kudret mlkdarı dalgamn vüsati de- mt'itehassısların bundan küçük dalna - k d 'k "i bir gün öylece bırakmahdır. Yağ leke· 
cı ge teşkil ve sahanın yaz~ a ar ı maı -iğimiz azami irtifa ve Frekansı dedi- lar üzerine yaptıkları tecrübeler bu için çalışmaktadırlar. Bır ta~aftan da si bu toz tarafından emiirliği zaman 

man kumaş iyice silkelenerek fıı·çalan
malıdır. 

4. Renk açıcı maddeler ile - Leke 
9ıkarılırken dikkat edilmesi lazım ge
len noktalar: 

Javel suyu, asid kloridrik gibi iliiç
lar saf su ·ıe karıştırılarak kullanıl -
malı ve leke çıktıktan sonra o yer mü
teaddit defalar çalkanmalıdır Aksi 
takdirde kumaş vakitsiz yıpranır. 

Sık sık tesadüf edilen aşağıdaki le .. 
keler nasıl çıkarılır? 

Yai lekeleri: 
Yünlüler üzerinde: Yıkanmaya mü

tehammil kumaşlarda yıkanarak, yı -
kanarnıyan kumaşlarda ise emici tozlar 
dan biri ile çıkarılır. 

İpekliler üzerinde: Eter sülfürik ve-
ya benzin ile silinerek çıkarılır. 

Pamuklu kumaşlarda yıkanarak. 

Şarap \"e meyva lekeleri: 
Yünlülerde: Ya amonyaklı su ile si

linerek veya lekeli kısım kükürt bu -
harına tutularak çıkar. 

Kükürt buharı nasıl elde edilir? 
Bunun için küçük bir kap içine kü .. 

kürt konularak yakılır, üstüne bir hu
ni konur d€likten çıkan duman lekeli 
kısım ıslatılarak tutulur ve elek~ de bu 
suretle rengi açılarak izale edilir. 

İpeklilerde: (Meyva lekesi), amon • 
yaklı su veya ılık su ile silinerek çıka
rılır. 

Renkli çamaşırlarda: Kaynar süte 
hatırılarak çıkarıldığı gibi amonyaklı 
su ile de leke izale edilebilir. 

Beyaz çamaşırlarda: (Leke yenı ise) 
Oksijenli suya batırılıp müteakiben 
çalkanılarak çıkarılır. 

Leke eski ise - bir bardak su içine 
bir çorba kaşığı Javal suyu konularak 
lekeli kısım bu su içinde ova!anır V(' 

sonra bol su ile çalkalanır. 
Mürekkep lekeleri: 
Yünlülerde: Rakı veya kolonya s_u -

yu, yahut ispirto ile tamponkmır. Bunilıniz saniyede bir noktadan geçeıı dal nazariyeye uygun düşüyor. Maamafih devamlı surette antrenmanı yaparak toprak kendiliğinden dökiiliir. O za • 
~ aded~le ~&ka~~~ ~zik kanun- mikroda~alardenilen birmetre~n haurl~ yapma~a~rla~ Bir gürq ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
larına göre bu kudret bu iki mikdar ,daha küçük dalgalarla kudret kısa me- minderi yaptırılmaktadır. Harbiyede o 
~asılı zarbının murabbaiyle mütenasip safelerde gönderilirse bu mahzuı varit kuduğu zamanlarda 6 ı kiloda hiç ye -
tır. Bu halde kudreJ.)i bir istasyonun olmaz ve kudret nakli randımani! olur. .

1 
. •e sikletinin ~ampiyonu 

0 
-

( Devamı 9 uncu !'a ·lada ) 

tleş tt'ğ· d I I - 1 · b'' "' k 1 ·· · ı l · b nı ınıyen \ -s • cl _re ı ı a ga ar vusat en uyu o - Boyle mıkro dalga ara ge ınc€,. un- .Ian Teğmen Kamil yeni güre~cilerimiz: 
Ugundan dolayı uzak mesafelere gi - lar U zerinde uzun zamandan be rı tec- u· t ' gı· • ,,e çalıstırma'"'l kabul et • 

de - . .. · · · h d • ye ş ırme ·• .1 
.. r. Eger bu ıstasyon kısa dalga gon- rübeler yapılmaktadır. Dcı a ogrusu · t" y zın gölde su sporları da ya -
'4~1'· {k d 1 f k d h · --· · b d 1 mı~ ır. a h·· ~se ı~a a ganın re ansı a a hararet dalgaları dıyeceg~ı~uz ıı a · pılmak · üzere tertibat alınmaktadır. 

Uyuk oldugundan). bu sefer dalga da- ,galarm en kısasını (23 mılıml'tre) Rus .. d U klü b" 1 · lld" 
~Q uzaklara gider. Işte kısa dalgaların lardan Madam Arkadieva birkar sen(' Kutahya a ç p Ir eştrr 1 
tııaınınüm etmesindeki sebep burada - ·evvel bulmu§tur. Markoninin tecriihe Kütahyadan yazılıyor~ Sporcuların 
clır. MeselA Londranın büyük dalgasını lerinden benim anladığım. böyle mikro yıllık toplantısı yapıldı ve bazı karaı:
\1eren istasyonun takali ı SO kilovat, or ,dalgaları küçük re isli bir mahruta in- lar verildi. Bu kararlara gÖre ayrı ay
~ dal.gaları~ı ver~n istasyonların ta- ,hisar ettirerek kudrette~ tasarr_uf.tur.. n çalışan üç klüp m~attaı. ~aziyette ol 
atıen 70 kılovattır. Maamafih sunu da soylemelıyız kı duaundan bunlar bırleşhrılerek tek i ~ . b 

stanbuldaki alıcı makineler bu istas kudretin bu şekilde naklinde bır alıcı- klüp haline, faal bir şeki1de idare edi-
l'onıarı iyi dinlemediği hattfı dinleye- .nın mevcudiycti Hizım olduğu gibi bu leceklerdir. Parti ve Halkevinin rnüza
~ediği ~alde ı O ve 20 kilovatltk kısa alıcının veı·imiyle ~enkronize olı:na:.ı, hereti ist~n~.c.ektir. Yeni ~lübi.i? a~ı 
. lgalı ıstasyonları İstanbul radyosu yani ayar edilmesi }azımdır. Şımd! vu- Gençlerbırlıgı olarak kabuı edılmış, 
tı:detinde dinliyoruz. Ayni suretle iyi cudümUzden mikrosundan rnekasma J~~r.e. ~7~·~t.i .s~i.!t;ı.i~t}~· ·- ......• ···-
l' alıcı m_akinesi Amerikanın, Japon kadar her türlü radyo dalgaları geçi- dan hastahanelerde paralizı Jeneral tc 
b anın, hatta Avusturalyanın 20 kilovat sor. Biz anlıyor muyuz? Bu dalgalar~ davisinde, slitlerin pastörizesinde isti -
d lt kısa dalgalı istasyonları almakta - dan bir noktada istifade edilmek iste- fade edilmektedir. Maamafih istenirse 
1

~. . nirse orada bu dalgaları alabilecek bir bu tesiriere karsı tedbiıler almak ta 
t)-ı ·· ı~ım .. radyo makinelerinde oparlörü alıcıya ihtiyaç vardır. Fakat kısa dal- mümkündür. 
ta U~u muteessir eden kudret veric! is - gaların yukarıda söylediğim sebepler~ Hülasa kudretin radyasyon usuliyl~ 
la s:rondan gelen kudret olmayıp kul . den dolayı kendine mahsu:> bir husu- randımanlı bir surette naklınde yuka 
\1 lldığımız akümülatör ve kuru pilin siyeti vardır. Bunlar yakında bulunan rıda söylediğimiz gibi iki yol var ki bi· 
tt eya şehir cereyanının verdiği kudret- cisimlerin suhunetlerini a rttınr. Mik - r,i kudreti yaymamak, ikincisi kısa dal 

r. Antene gelen kudret hoparlörden roplan ve bakterileri öldürebilir. Bun- galarla g~nderme'ktir. 

Kağıt paralarınuz 

Menılekelle 

Rasılamaz mı? 
Askeri fabrikalar matbaası şefi çin -

lı:ograt Esat Sayitut bilyük muharebe için
de Almanyaya gitmiş, mesle~lnl 1nce1et
mı~. Ihtisasını arttırmış bir san'atklr -
dır. Kendisinden kaı;ıt parala ı ımı?.da gö
rülen hususi)etler hakkında blr makale 
aldık. Görülen ufak tefek kusurlarının 

nasıl giderilmesini anlatan bir yazıdır, 

fakat ne çare ki makalenin gecikerek eli
mize geldi~! zamana kadar k!igıt parnla
rımızın yenileri de ısmarlanmış oldu, bu 
ltıbarla yazının aynen dercı ~imdi faycla 
vermlyecektlr. 

* 
Alpullunun yanı batında t~ker 

bulamayan nabiye 
Vlzede oturan bir okuyucumuz, Bay 

Osman diyor Id 
Bucün mmr aatnıak üzere Çerkeakö -

yüne gitmi~tlm. Bir kaç dukkfına uiırı -
yarak kesme şeker almak istedim, olma~ 
dı~ı cevabını verdiler. Hayrt>t ettim. 
Meğer bu memlekett.e ı-~ker geUrlen· 

yalnız bir tüccar varmıJ, ~etirttıgı zaman 
nerke · :ılır m tar, ıetırtmedl~ı zaman da 
bu rnemlekette şeker alınıo satılmazmış. 
Şlrkd burada daimi blr depo açsa da 

bizim sibl şeker almak lstiyenlerln bo; 
dönmelerinin önüne geçse acaba olmııı 
mı? 

* Bir domuz kuyruğu bir liraya 
Blgada oturan bir okuyucumuzun an · 

lattığına gi:ıre: F.kim memunmun koy -
ılıleri domuz derdinden lı::Hrtnrmak için 
domuz avma teşvik etmesı, l>eher domuz 
kuyruğunun bir liraya çıkması glbl ga -
rlp blr netlee vermiştir. 

* Kızılçulluda Bay Hatem Süleymann: 
gösterdiğiniz alö.kaya teşekkür ederiz. 
Tercüme Işinden istifade etmemize ün -
tiın yok. Memlekete faydası olacak me\·
zular üzeı1nde çalı§ıp ta bize yaz:ırsanı.a 

elbette memnun oluru&. 
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8 Sayfa SON POSTA 

Beğendiğiniz kadın ve erkek tipleri nedir? 
-21-

Ideal erkek: Evde sözün U geçiren, 
esmer, cicdi yak1şıkh 

bir mühendis 

Her cevap yollıyan zü mavi olmuş veya olınamı§ müsavl
wr. 

okuyucuya hediye Tabiat ve bilgi derecesıne gelmce 
temiz ve samimi bir kalb~ malik bu-

verilecek, neticede lunması herşeyden evvel sarttır. Eşini 
Tahayyül ettiğim kadın tipi: en güzel cevap huzur ve sükfın içınde yaşatacak şey 
Beyaz, sarışın, çenesi yumurta şek- ,kadının bilgisi değil, kalbidır. İyi kalp· 

iınde, gözleri tatlı bakışlı, vücudü mü- sahibi 50, ikinci 25, ,li, her hususta ev kadını olan bir ka-

Anadolu tahvillerinin Sivas - Er
zurum ve Ergani tahvillerile tebdili 
hakkındaki kanunun tatbikatma bu
günden itibaren başlanmıştır. T ebdil
ler Cumhuriyet Merkez bankasında 
yapılmaktadır. Halkın çok lehine olan 
bu kanunun tatbiki tahvil sahipleri a
rasında ve piyasada, borsa muhitinde 
bi.iyük bir memnuniyet uyandırmış
tır. 

ciddi. ev kadını, kocasına sadık, tcrbi- ,fidir. Sivas ve Ergani tahvilleri borsada 
tenasıp, sevimli, lüzumunda şen vey11 uçuncü 10 lira ı dm ... Benim mes'ut olmam için bu ka-

ye.i, kocasını ve çocuklarını candan se mükafat alacaklar Bursa, Sedbaşı, Kapıcı caddesi No. 14 yi.izde doksan beşten afağıya düşme-
ven, orta tahsılini bitinntş, bırkaç dı·ı --------------- Salnhattln Evrensel d'-· ·· k I ba ıgıne gore ve upon ar nazarı iti -
bilen, dikış' te ve yemekte mahı'r. vayı saadete götürecek kadar hazırlan- - 25 - 1 ra a ınarak tebdile arzedilecek Anado-

Tahayyül ettiğim erkek t!pi: mı~ olması kafidir. . Erkek herşeyden evvel karlSina lu tahvillerinin partiyeleri berveçhi a-
ça 'ışkan, sevimli, karısına sadık, ter Bo~aziçl Boyacıkoy i"ıstıklıba~ı b l ı ı 

81 de Mehmet mer U 0 ma 1 tidir: 
bi.} eli, ailesini candan seven, onla!·ı 
her tt'hlikede müdafaa edebilecek ma d - 23 - Bayan teyzeye; Anadolu tahvilatı: 4. l ,50, Anadolu 
di ve manevi kuvveti haiz olan, evde kadın mütaJeay1 V8 SpOrU . Suallerinize kısaca cevaö vereceğim. mümessil senetleri: 4:j,7j, Anadolu 
sözünü geçiren, karısının haklannı hür b' t•kte ,. Hayalimde yaşattığım erkek tıpi her - hi~seleri 2:3,75. Mezklır t«hvillerin bir 

Ir 1 sevme t şevden evvel karısına bagilı olan erke"" 'k' · d b f' 1 l 1 metle sayan, :istikbalini düşünen, es • J n. ı ı gün içın e u ıat ara vası o aca-

dd 
Beğendiğim kadın tipi şudur: tipidir. İşte saadet bundadır. Dig~ er va- g~ ına muhakkak nazarile bakılmakta-

ıner, ci i bakışlı, vücudü mütenasip. T · Mühendis veya mekanisyen. ipi: Ince yapılı, boyu 1,6S. Çehresi sıflar hep ikinci safta kalır. Bun:ı kar- dır. Çünkü Anadolu tahvilatına "1~ li-
Beyo~lu Tarlabaşı All apartımanı No. ,beyaz, saçı, ve gözleri siyah. şılık kadın da aYni şcraiti haiz olma- ralık Sivas tahvili verilecektır. Bu da 

~-

Mart 24 

Istanbul Borsası kapanış 
fiatları 23 - 3 - 1937 

PARALAR 

ı Sterlln 
.A l ış 
(20.00 

Sn lı ş 
620.•10 

ı Dolar 123,00 126,00 

20 Fransız Fr. 111.00 ııs.oo 

20 Llret 120, 125. 
20 Belçika Fr. 80. 84. 
20 Drahml 18.00 22.00 

20 İsvlçre Fr. 565. S7S. 
20 Leva 20. 23. 

ı FUorln 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 7S. 
ı Avusturya BL 21.00 23.00 
ı Mark 25. 28. 

ı ZloU 20. 22. 
ı Penı1l 21, n 

20 Lev 12., 00 14.00 
20 Dlna.r 48. S2. 

Ruble oo. 00, 

ı İsYeç turonu 30. n. 
ı Türk altını 1038 ı <m. 
ı Banknot Os. B. 246, 248. 

192, 3 üncü kat Anahlci s. Tabiati: Birlikte yaşamamız emelini lıdır. yüzde doksan beşten ;j!),:JO tutar. Bu-
- 22 _ ayni zamanda benimsemiş ve kavramış Ankara, Adli ye Ve!~nletı Merkez na ( 1) nisanda tahsil edi!ecek 1 tiO ku- Ç E KLE R 

l ~ k t b.. b. k d nlması, ahenkdar bir rteçime mfını ola- bürosu N ... _ a ay1 VB On tr a Ina ,.... b •••••• • • • • • • • • • • •· ruşluk kupon da ilave edilirse •yukarı- Kanııınııı 
cak düşünüşlerden uzak bulunması, re :-------- - - - - ----1 Açılı7 r- ~ 

tahammül edilemez 1 faha iştirak kadar, muhtemel yoksullu tSTAı~BUL da bahsettiğimiz 41,50 yi buluruz. Londra 617,00 618.00 

Beğendiğim kadın tipi ~udur: ğa da katlanmak hususunda tam bir Ticaret ve Zahire Borsasi Anadolu mümessil senetleri: 4{) ;:;~York ı~:;;~: 17~;~~ 
Kadın denildiği zaman her şeyden ,merbutiyet gösterebilir sevıyede olma ; liralık Sİvas tahvilatile tebdil edilecek- Mllfı.no 15,0325 15,0113 

evel hatırımıza gelen şe tabii onun .sı. -=--====2=3131937 tir. Bu da yüzde doksan beş hesabile Brüksel 4.'70 
4

.694
3 

çehresidir. Binaenaleyh kadında birin- Tahsil derecesi asgari orta olmalı - FIATLAR 4:1 lira 73 kuru~ tutar. Attna ~·.45773567 sa . .u --======= '~' Cenevre o:~ 3,47 
ci safta arantiması lazım gelen evsa!ı dır. Mütaleayı ve sporu sevrneli. in~e c 1 N s 1 Anadolu hisseleri: 2~ liralık Sivas Sofya 64.5056 64.4012 

burada tetkik etmek lazımdır. pir ruha malik bulunmalıdn·. • tahvilile tebdil edilecektir. Bu da yüz- AmSterdam 1.4466 1.4444 

Size kadının ağzı şöyle, burnu böyle Ankara Sa!;lık Bakanhltl ~u~_ut v~ 1 de doksan beş hesabile ~:i lira 7j ku- Prag 22.69 22,6587 
olsun demiyeceğim. Çünkü bu ölçü SnhUler Sıhhat Umum Mudurlu~u Viyana 4.23 4.2233 
.. . . . d'Y• l d Muhasebe Şubesi memurlarından 1 ruş tutar. Madrid 11.4586 11.44 
uzerıne sıparış ver ıgım {a ının bcr - Ruhi Tamer Halen Anadolu tahvilleri (1 ve ~) Berlin 1.9684 1.9656 
her camekanlarındaki balmumu çehre _ 24 _ l vnrşova 4.1734 4.1666 

ı ·l 1 lira. Anadolu mümessili .ı;j,;l{), 4.')113 4 O'JSO 
ere benzemesinden çok korkarım. Yal K d . ı ı d Budapeşte · nız !;Unu söyliyebilirim ki kadın çeh- a m güze o sun a saçi ve mümessil 2:~.:i:>, Ergani ı 00, Sivas - Bükn•ş 108.1037 ıo7.9288 
re c.n'ii cazib sini bütiin vuzuh ve gözü ne renk o:ursa olsun Erzurum u;, liradır. ı Belr,rad 3<~:~~ 34.6175 

h t' 1 .. k B .. d . 'b . b Yokohama 2.7140 
sara a ye goster ~e şek:Ide aht'nk • Bence ideal kadın tipi şudur. ugun en ıtı aren nısanın on e-~ Moskova 24.65 24 69 

dar b.r tevazün arzetsin ve onda er- Çchresi: Kadının çehresi hakknd:ı şinekadar Anadolu tahviılerile Sivas - stokholm 3.1_434 __ s_.ı~ 
ke.<le aıt şekil ve hatlar bulunmasın. herhangi geçici bır hıs veya fikrin tcsi- Erzurum tahvilleri tebd!! edilecek, 1.) l --- E s H A ı 
çeh eı;i tamamen bir kadın çehresi ol· ri altında kalarak ~u veya bu şekle sap 

1 
nisandan sonra bu tahvillerle beraber - ------ -~----

sun Bilhassa gözlerdeki mana kuvveti lanıp kalmak manasızdır. Bence sevım Erg:ıni tahvilleri tebdil olunacaktır. Anadolu fill. ~ 60 A~l'1 Kapanti 

çehrcyi yarıdan fazla guzeli~tirır. Ji,• çekici bır çehrcsi olması ı;ızımdır. Borsa muhitindeki tahvilat peşin °0
·
00 00

·
00 

Fazla hülyaya meyilli, titiz, bahu - Saçı kıvırcık olmuş veya olmamıs gö· A. şm. % 60 vndeU 23.15 23.l5 
sus kıskanç bir kadın, insanın hayatını r •' "" Borsa muhitinde :moo nbligasyon BomonU - Nektar 0,0 ı o.oo 
zehir eder. Kadını neşeli, şakrak, blraz H \ yani 1 ve ~ inci Anadolu tahvilatı var- Aslan çimento 14.50 t4,SO 

da uysal görmek isterim. Daima jnce edi yelerimiz susam dır. Mukabili ı:w.ouo liralık Sivas Merkez bankaS't 93.50 93 so ---
ve hassas olmalıdır. Llıkayıt, bön bir vuıar 1 tahvilatı tutar. ~()0() mi.imessil (Ana- l İ ST İ K R A Z LA B __ 

Dünkü 16 - 20 numaralı cevapları · tvl b ll() (l()O ı· 1 k ! -kadına cidden tahammül edilmez. Fa- Iç fındtlc dolu) vardır. u ka ili • ıra ı Aç•l•• Kapa.aıf 
gönderen okuyucularımızın h';!di - y p:ıı;ı (A d 1 

1 
... kat hassasiyetinin de marazi bir hal al- a =-=..,..,= Sivas tahvilidir. ı noo hisse na o u) .... ~ .... borcu I nAAln 19 <lO 19 -40 

yel'eri kol düğmesi, do1rna ka 1em, 1 1 k S 1 ........ ...... · · maması şarttır. 
1 

vardır. Mukabili ~.->.000 ira ı ivas 1 • • I vadell 19.45 19.525 
çay fincanı, tuva et maizemcs: ola- ı ss Bill>assa bir kadının kocasının mali . tahviiidir. Hülasa: Borsa muhitinde • • n vadeli 18.85 ıs. 

1 
rak seçilmiştır. = 1--------!-:---=------

vaziyeti i e yakından ve çok hassas bir Bun1ardan İstanbul dı~ın • mevcut tahvilat miktarı 2;',0,000 . lira T A H V tL AT 
şekilde alakadar olması )azundır 

1 
ku 

1 
tahmin edilmektedir. Bu miktara bor- 1--------.-:--::----:-:--~-1 

Erkekle yarışa çıkacak kadar .. her da bu unan o yucu arın hediyele- h .. d k I I k' t 1 . A(ıı,, KapaıPt 
d k ri posta ile adreslerine derhai gön- Bugday : Liverpul sa muhiti arıcın e asa ana 

1 
a wı- Anadolu I pe. 00.00 00.00 

§~' e ocasına ayni şekilde rnukabele derilmiştir. İstanbulda bulunan o· Buğday : Şikago lat vekunu dahil değilrtir. • I vadell 40.8!> 40-90 
e ecek, bunun için de, mantıki !onniil 1 da Bu"day : vınıpeı. '!u" n borsada tahviliıt iizerinde ha- n pe 00 00 oo.oo 1 b kuyucu arın idarehancmize ge- ı:> .-. ı; • · · 
ere aşvuracak bilgiç kadın, bence hiç 1 lip hediyelerini almaları lazımdır. Arpa : Anvers raretli muameleler olmuc;tur · • n va. 

4o.sıı 40
'
90 

te şayanı arzu değildir. Mısır Londra f. tl Anadolu mü. ~l 00.00 0().00 
Hediyeleri ayrılmıstır. Kendilerini Keten T. ·. Londra 0 ttrSada l·pek ıa ar1 

Bilgi derecesine gelince; yuva ku·ı · L 
racak kadının kocasının muhabbet ve bekliyoruz. Pazardan başka hergün Fındık G. : Hambur• Bursada ipek fiatları 950, koza fiatı 

.. ı müracaat edilebilir. ı.:..F.:.:ıı~ıd:.:,ık;.,.:;L:.:.. _·...,:H:,:::a:.!,!m~b~u~r·~T l--.:,;__:;;_---.! 
~azıs~Mc~apwre~kwoy~~----~~~~------~ 1 750kuru~=r~·=====================~~ 

No. 19 sanların çalışması aylık bekleyen ve B ma nişanlanacağın haberini öte- cak kadar kuvvetlidir. 
Milli roman 
-------------------------·.;~ çalışsa da çalışmdsa da onu sigo.t..ılı c!el'beri senin hakkındaki fikirlerimi 

gören insanların hayatına hiç benze - bilen komşunuz Seyfi beyın refikası 
mez. Iş adamı bi.itiin enerjisi ile çaiışır. Isınet hanım getirdi. lsmet hanım çok 
Aylık adamı gittikçe tiikenen bir yağ takdir ettiğim, hürmet ettiğim akıllı, 
kandili gibidir. Ayni ışık, ayni hara-: t~d.birli, zeki bir hanımefendidir. Ken-

.A a 
Buna mukabil ekmeğini falan ve fi

lfm kRpıdan bekleyen yoktur. Herkes 

işinin başındadır. 
Hayatın temeli ticaret olduğunu an

layınca bunun biraz da nazariyatını 
öğrenmek ıçın Laussanne geldim. 
Orad bir ibüyi.ik ticaret mektebi 
var. Yi.iksek ticaret mektebi, mektep 
binası bile insanın zevkine göre, bahçe, 
}'eşillik içinde, dersler serbest. Dün -
yanın her tarafından gelmiş yüzlerce 

ta le be. 
Buraya iki yıl devam ettim. 
Ö "neceğimi öğrenmiştim. 

Döndüm. 
Öğrendiğim şeyin büti.in tılısımı ka-

ozanwnktı. 
!"\ sıl kazanmak? 
Sunu anladım ki kazanmak için her 

şeyden evvel kafa ile çalışmak. Ve hal
kın ruhunu anlamak. eski usul. baba -
dan hılma basma kalıp ticaret şekline 

vermek. 

t urhan Cahit ret ve nihayet yavaş yavaş bunbrın dısıle bir arkadaş gibi konuşmak miim 
da azalışı. Tükenişi. kündür. Anlayışlıdır. Bana razıhane-

Bunun için ilk düşündüği.im şu ol- Ben bu aleme daldım. ye kadar geldi. Nişan dedikodusunu 
du. Kazanıyorum. yetiştridi. Hayret eU!im. Senin gibi 

Bir kere bugünün vaziyetinde mem- Ve yarın daha çok kazanacağım. tahsili, terbiyesi yerinde, güzel ve her-
lekette bize iş yaptırmak isten1iyenlere Yaptığım iş biiyük mikyasta elek- halde çok iyi bir izdivaç yapınağa layik 
karşı cephe almak doğru değildi. Bila· trik aletleri ve makineleri komisyon- bir kız nasıl oluryor da daha omuzu
kis onlara sokulup yavaş yavaş san·at- culuğu Türkiyede bu iş yenidir ve an- nun üı:erlııe bir yıldız koydurabilmi~ 
larının esrarını öğrenmek lazımdı. lıyan pek azdır. Her yeni şey çok ka- gence hayatını teslim ediyor. Öyle 

Ben de böyle yaptım. zanç'bırakır. Hayatımdan memnunum. hissettim ki ve İsmet hanımefendi de 
fstanbula gelişim mütarekenin ilk Fakat ne yazık ki ben bu işlere dal - öyle hissetmiş ki bunda annenin tesi-

günlerine tesadüf etti. mış giderken kalbirnde tatlı bir hayal ri vardır. 
Vaziyet tehlikeli idi. gibi yaşayan senin nişanlanmak. üzere Tecrübesizsin, çünkü çok gençsin .. 
Her ihtimal vardı. olduğunu haber aldım. ilk hayaller, ilk hisler insanı aldatır. 
Bu vaziyette elimdeki serm yeyı 1 lalbuki ben neler düşünüyordum. Hayatın hakiki manasını sana anlata-

maharetle kulanmak litzımdı. İşlerimin bu hararetli devrinden bir cak samimi bir dostun olmadığı ania-
Halbuki memlekette yapılacak çok an ıçın silkin ip ayrılarak sana hayatı- şılıyor. Fakat ben kendimi bu noktada 

da iş vardı. mızı birleştirmeyi teklif edecektim. haklı ve salah,iyettar görüyorum. At -
Bunu diişünerek eskiden tanıdığım Ben öyle merasimden, uzun uzadıya mak üzere olduğun yanlış adımdan se

ve bir kere Genevede görüştüği.im bir teşrifattan hoslanmam. Akıllı bir in- ni geri çevirmek. isterim. Aramıza bir 
musevi tüccarla ortak oldum. san için hayatta bunların yeri yoktur üçüncü insanın girmesi taraftan deği
Hummalı kazanç alemine ntıldı~ım zaten .. temiz yaşamak için pratik ol- lim. Seninle konuşmak isterim. 

bugünlerde o kadar meşguldum ki malı. Evham ve hayalet peşinde veya- Bu teklifimi kabul edeceğini zanne
semtim i evimi b ile unuttum. Hayatma hut ku ru yaldız ve şatafat içinde bu- derim. Çünkü benim bildiğim zeki 
zekiama Ye biı,iaine horçlu olan ia • ealamak. ae rsemliktir. Nilüfer h islerile deiil kafasite yapya-

lsmet hanımefendiden rica edere~ 
sana bu mektubumu gönderiyorum·! 

ı
,. e~ 

yalnız aramızda bukadarcık bir de a 
ti kabul etti. Sana muhabbeti var. Be
ni de iyi tanır ve iyi anlamıştır. On~~: 
daha fazla bir şey pekleyemeyiz. Ç~ 
kü nihayet o di\ evinin kadınıdır. '"J 
kadar zahmeti kabul etmesi de bi.iYI.I 
bir nezaket eseridir. 

Ş. d' d . d. BaoS ım ı sen en rıca e ıyorurn. . 
bir gününü ayır, görüşelim. Emin~: 
ki daldığın karanlık yoldan çabuk o· 
neceksin. Telefon numaramı yaııY 
rum. bir 

Yazıhaneye telefon et. lster.en lt 
gün iki arkadaş gibi bir sofrada yem

1
e r 

yiyelim ve konuşalım. GenÇ .. kı~ı:t 
hakiki dostlarını bulmakta rnuşk .. ,_ 

k'' U" 
çekerler ve onun için çok defa u~ 
bir zaaf bütün hayatlarını altüst e ~ 
Seni bu zaafa düşmekten kurtarf11 

isterim. 

H .. h d . Ya tele -er gun yazı ane eyım. .. ~ 
l b 010 

fon etmeni, veyahut mektup a . u l(o• 
sait günü haber vermeni beklerım· 

k 
. ve art~ 

nuştuğumuz zaman görece sın k 1 

t - } ıZ 
lıyacaksın ki stanbulun en guze .... 11 
gaflet içindedir. Ve hayat büsbLtll.l 

başka bir alemdir.» 
,(ArkaSı vad 



ittihad ve Teralıkide on aene-1-l------~ 
On fiçüncü kuım No. 6 _j 

MOTAREKE GONLERiNDE iTTiHAD VE TERAKKi 
Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl MuhiHin Birgen 

Merkezi 
~ 

agır 

Umumi azalarının üzerine 
bir kibiis çökmüştü 

Talat Paşa da bir inkılapçı cazibesi, bir nev'i şeytan tü yü vardı; o bu sayede 
herkesin emniyetini kazanmış ve yavaş yavaş sivriJip sadrazamlığa kadar gelmişti 

Her iki doktor da fikirlerinde mu- 1 tor Nazım ve Bahaettin, müfrit, sekter 
sırdırlar; ikisi de benim zayıf taTa - insanlardı. Her şeyde mücadeleci, en 
fımdan yakalamak, korkaklıkla itti - son noktaya kadar ııitme ateşi içinde 
ham edileeeğimi söylemek tarafına gi- idiler. Doktor RüsuM fikir yapmak-
diyorlar. Ben bu hamleye karşı da za- tan ziyade, fikir tahlilcisi, iyi bir sko-
yıf değilim. On senedir, arada snadal lastik mantıkçı, Ziya Gökalp başka 
korkaklık, cesurluk imtihanlarını ver- . bir adam: İşe karışmaz, içtimai metot-
miş bir adam olmak hakkını artık haiz la siyasi fikir doğuran bir mefkure ve 
olabilirjm. Artık, dünkü genç değilim; iman makinesi. Mithat Şükrü, Ta -
büyük kabine zamanında Tanin kapa- lat paşanın gölgesidir. Başlıbaşına ve 
tıldı~ı zaman Tahatça evimde oturup arkadaşlarile beraber bir fikir 
bile bile, beni Bekirağa bölüğüne götii- sahibi olarak merkezi umumide bir 
recek memuru beklemişim. Bugün de hareket yapan bir unsur da Kara Ke-
korkmuyorum, Bununla beraber, Itti- maldir. Askerlikten ııelme Rıza, Atıf, 
fıat ve Terakki narnma söylenecek ar- Hilmi gibi unsurlar ise herkesle hera-
tık hiç bir söz kalmadığına kaniim. ber yürüyüp gidenlerdir. Şu halde 

Mithat Şükrü de Taninin müttehit, mütecanis bir merkezi umu-
kapatllmaSI fikrinde mi yoktur; TaHit paşa, arkadaşlarile 

konuşa konuşa bir karar verecektir ve 
Görüyorum ki Mithat Şükrü de be- İttihat ve Terakki de onu yapacaktır. 

nim fikrimdedir. O da vaziyeti daha O da, sabahtan beri içeride bir odada 
aoğukkanlılıkla ve hakiki manasile gö- B. Mitat Şükrü konuşup duruyor. Karar oradan, bu 
rüyor: Ittihat ve Terakki vazifesini anlamak kabil değildi. 0 tarihte mer- konuşmalardan çıkacak. 
bitinniAtir. Vukuatın altında ezilmiş- k d k. d F k b k k ·· 1c· k T ezi umumi e i ı nevi aza var ı: a at, en artı an um ı ararı 

tir. Silinmeğe, dağılınağa mahkumdur. Muayyen bir fikTi olanlar, muayyen bizzat Talat paşa verecek, fikirleri bir 
Diyor ki : -· . bir fikri olmayıp da kuzu gibi, sürü ile araya o toplıyacaktır. Onun haricinde 
- Korku mevzubahs degıldır. Mu- beraber gidenler. Muayyen fikri olan- bütün fikirlerde peri~nlık vardı. 

hittin korkmaz. Fakat «Ne söyliyece- ların da aralarında farklar vardı. Dok- (Arka ' ) 
ğim}» diye düşünmekte haklıdır. s. var 

Ona karşı, Babaettin Şakir, ateş 

püsküren bir mantıkla, hala Ittihat ı' 
ve Tre~akkinin henüz tarihi vazifesinin 
bitmemiş olduğunu ispata çalışıyor, 
tam bir jacobin 1 1 

Halbuki, her .iki zat da bir aralık 
Taninin son senedeki sönüklüğünden 
dolayı vaktile beni itharn etmiş, bir 
aralık benim yanımda çalışan bir gen
cin benim yerime Taninin başına geç
mek emeJile ve benim Avrupada bu -
lunduğum sırada yapmak istediği en-' 
trikalara safiyane alet olmuş insan -~ 
lardı. 917 senesinde Almanyadan dön
düğüm zaman Mithat Şükrü bana bu 
hadiseyi haber vermiş ve <cbak bizzat 
senin .getirdiğin ve himaye ettiğin 

sencin marifetleri... Bizim içimizde 
böyle adam bulunmamaiı, münasip 
bir şekilde aşır h> demişti. O zaman 
benim Tanini kafi derecede canlı tu
tamadığımı söyliyen doktorlar, şimdi 
benim gazetenin başında, mücadeleye 
devam etmem i istiyorlardı! 

Münakaşa orada kaldı. Mithat Şük
rü benimle olduktan sonra iş kolaydı. 
Fakat, asıl meseleTanin de değil, ~ 
hat ve T erakkide idi. O ne oluyordu~ 
O ne yapacaktı} 

O gün sabahtanberi, kaynaşan mer
kezi umumide şimdiye kadar olup bi
ten şeyleri öğyenmiştim. Ya olacak 
feyler} İttihat ve Terakkinin yapacak
ları ve yapmak İstiyecekleri} 

Ne olacakti ? 
Meydanda olanlara, rastgeldikleri -

me tsualler soruyordum. Fakat, bir şey .............................. ----·-·· 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu recek.! oöltetçl eezaoele.r şunlardır: 
istanbul elbetindekiler: 
Abarayda: <Ziya Nuri). Beyazıtta: 
(Haydar). Fenerde: (Emllyadl). Şehre -
mlnlnde: (Nlzım). Karagümrükte: (A
rif). Samatyada: (Rıdvan). Şehzade -
batında: (Asat>. Eyüpte: <Hikmet Atın -
maz). Eınlnönünde: <Hüseyin Hüsnü}. 
Küçütpazarda: (Yorgi). Alemdarda: 
(AbdülkadJr). Bakırköyünde . (İstipanJ. 
Beyoflo clhetfndekiler: 
İstJklll.l caddesinde: <Galatasaray) ve 
(Garlhl. Galatada: (HJd:ıyet). Kurtu -
lu1Jta: <Kurtuluş). Maçkada : (Feyzl). 
Bcşlkt.a.şt.a: '{All Rıza). 
Boğaziçi ve Adalarda: 
Üsküdarda: (Ahmcdlye). Sarıycrde: 
COsmanl. Büyükndnda: (Halk). Hcybe-
11dc: <Halk>. 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

ı 

200 lll SOO metro •t•k veren 

DAIMON 
fenerleri gelmiştir. 

Iyi Pftlc almak Için yalntz 

Dt\İMON Pille ri 
ile 

DA 1 M O N Ampullarını 
kullanmız, ve her yerde D A İ M O N 

markasına dikkat edininz. 

istanbul Belediyesi Hanları 

ı - Kredi:o ı 6 - Jak İpsalti 
2 - R. X. H. Y ahni ı 7 - Menate Kuzen 
3 - E. Bivu ve türekisi 18 - Kırmı.z.ı Horo:ı: 
4 - N. Alevropulu ve ınahtumu 19 - Yusuf Neı'et 
5 ·- Naum Y. Papatedero 20 - Leonide Kaleroni ve fo 
6 - Safro biraderler 21 - Siyacı oğlu Ar:in 
7 - Naum Yorki ve terlki 22 - Jozef Necrin 
8 - Edvart Hazaryan 23 - V ahram M. lılemeciyan 
9 - Rı:ı:kallo Ş. Hayat 24 - M. Bakir 
ıo - İıkonto ve ticaret kollek:if Ş. 25 - Emanoel Satrancadis 
ll - Zülfü Ali 26 - Rafael Evram Amon 

ı 

ı2- -Sami Danon 27 - Gözen Şayo Eskinazi Necrin ş. 
13 - İzak Bahar Juda 28 - Hacı Manit oilu Naum 
14 - Sava Nettici 29 - Seyfi 
ı>.- Darıcomiz N. Kmandaref 30 - Albert Kohen ve İlya Kaldcron 

18/6/933 tarihinde 2279 No. lı ödünç para verme iıleri lıı:anunwıun 9 uncu 
maddesi macihince yukarıda isimleri yazılı faizcilerden o/o 12 den fazla faizle 
-.e.rdikleri paralarm 12 den fazlasında kanunda yazılı nisbelter dairesindeki mikta
n idarei hususiye hissesi olarak belediyeye tediye edilmittir. Belediyeye verilen 
bi~lerin o/o 25 i bu faizcilerden faizle para alanlara verileceği ıene ayni kanunda 
yazılı olduğundan alikadarların o/o 12 den fa:ı.la faizin muayyen miktardaki idarei 
hususiye hissesinden kendilerine isabet edecek miktarı ıeri alnıak üzere belediye-
ye ıelmeleri ilin olunur. (B. ) (164 7) 

* * 
Ketif bedeli ı 5,873 lira 22 kuru, olan Florya plajı tesisatından soyunma kabi

neleri inpatı kapalı zarfla eksittmeye konulmuf:llr. Şartnamesi ve kqif evrakı 80 
lcurut bedelle Levazım Müdürlüğünden almır. Ihalesi 25/Mart/937 pertembe gü
nü saat 15 de yapılacaktır. İstekt:ler 2490 sayılı kanunda yuıb vesika i'e 1190 lira 
49 luıi'Ufluk muvakkat teminat makbuz veya mektubunu havi teklif zarflarını j. 

hale saatinden bir saat evvel Daimi Encümene vermelidirler. cıl360u 

* * Belediye kimyahanesi için lüzumu olan 29 kalem alat ve edevat açık eksı1tme
ye konulmUJ:llr. Bunların hepsine 1050 lira bedel tahmin olwımu~ur. Listesile 
tartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesika ve 78 lira 75 kuruş!uk ilk teminat makbuz veya mektwile beraber 
30/3/937 Salı günü saat 14 de Daimi Em:ümende bu!unmalıdırlar. (B.) (1464) 

Kesik 

Hikagelerı, 

başla kollar 
Çeviren: Faik Beremen 

rak: 

---------•.r .__.. . .,. ....... -~ 
Faydalı bilgller 

(Baştarafı 7 inci sayfada) 
lardan maada çok sulu asid kloridril( 
veya kükürtleıne rle tatbi!<: edilir. * İpeklilerde: Sıcak süt veya trebantin 

S tah 
. k esansı içinde lekeli kısım parmakla u· 

cr arrı, rnaznunu arşısına otur- - t 1 k guş uru ur. 
tara Ş: • d. kl d _ Pamuklularda: (Renkli çamaşırlar) 

- ım ı, soraca · arıma ogru cevap!· . k 1 h ki d d. s·· 
1 

k 11 1 b d ., lspırto, o onya, ya ut amonya ! su 
e ~· ~e, ~ ~ a aş nerC' e. ilc iyice tcımponlamırak leke gideri~ • 
Sıyah pelerınlı adam basını sallıya· d".. ·b· b 1 d k :ı1 • ıgı gı ı eyaz §arap a a çı ar ır. , 
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"Son Posta , nın tefrlkas1: 51 

1 1 numarali şehit 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan t A. R. 

Asaf Suadın kulağına eğamiş "Gemi de muhakkak 
bir kadın var, demişti. Suat bu sözden 

fena halde korkmuştu. 

Gece yarısına· doğru, kamarasından' - Eh .. onun gibi bir 'ey ..• 
çıkmış .. sanki acele bir işi varmış gibi, Suat, uzaktaşırken; bütiin vücudü 
hızlı hızla zabitan karnaraları arasın -' heyecandan titreyordu. 
dan geçmişti Küçük ampullerin ziyası - Eğer, Asaf benim kız olduğumu 
altında adeta alaca karanlık olan yer- hissederse.. kendimi denize atmaktan 
lerde, bir kaç genç zabite rastgelmişti. başka çare yok. 
Bunları, hiç görmemiş gibi hareket et· Diye söyleniyordu. 
mişti. Fakat, biraz ilerleyip de aintiye Asaf ise, koridorcia uzaklaşan Suadı 
merdivenine sapılacak koridora gelir gözlerile takip ediyor. . 
gelmez, mülazim Asafla karşJlaşmı'; -Yahu .. ne oynak, ne kıvrak deli-

- A .. aiz misiniz, Asaf bey?.. U- kanlı ... Bunun, bir •übyan neferi ol .. 
yumadın ız mı}.. Yoksa, vardiyada duiuna bin bir ~h it lazım... Insanı 
mısınız?.. kendine çeken, kendisite zorla konu~-

Demişti. turmak İstiyen o kadar kuvvetli bir ca· 
Mülazim Asaf, birdenbire cevap ve- zibeai var ki. .• Eier kadın olsaydım; 

rememişti. Adeti bucalayarak: buna, muhakkak aşık olurdum. 
- Uykum kaçtı. Şöyle güverteyi Diye, düşünüyordu. 

bir dola,ayım, dedim. Suat, tam güverteye çıkacaiı zaman, 
Diye kekelemişti. mülfızim Ali ile burun buruna gelmiş· 
- Deniz kızından korkmuyor mu· ti. 

sunuz?.. Mülazİm Ali, Asaftan daha serbest 
- A .. onu, çoktan unuttum, gitti. bir tavırla: 
- Şu halde.. müsaade ederseniz, - Hayır ola, Suat 1.. Bu vakit ne 

ben size sorayım.. şimdi, deniz kızı dolaşıyorsun} 
birdenbire karşınıza çıkıverse ne ya- Demişt; .•• Suat, !birdenbire faşalı-
parsınız?.. yarak: 

Genç zabit, heyecanlanmıştı ... Ade- - Uykum kaçtı. Sıcaktan yatılmı· 
ta Suadın kulağına eğilerek mırıldan- yor. Biraz hava almak için güverteye 
mıştı. çıkıyorum. 

- Şaka yı bırak, Suat ... Bu, deniz - İyi amma, arkandan atlı kovalı-
kızı hikayesinin bir martaval olduğunu yor gibi geliyordun. 
biliyorum. Fakat ben, başka bir şey _ - Bir an evvel gü vertey e ı; ı k mak 
den şüpheleniyorum. için ..• Ya, siz? ... 

Suadın vücudü, sarsılmıştı. Adeta, - Ben miL Ben de, şöyle bir do· 
boğazına bir şey tıkanmıştı. laşıyordum. 

- Neden şüpheleniyorsunuz. - Deniz kızından korkmuyor mu-
- Gemide , muhakkak bir kadın sunuz, .. Ya, birdenbire karşınıza çıkı-

var. verse? .. 

A b · k.. A f Hay ag~zını seveyim ... Haniya, - . • . u.. ım an s ız şey sa - • 
bey. o günler ... Allah biliyor ya, iki gece· 

- Evet .. imkansız şey olmak lazım dir, gözlerime uyku haram ,ldu. 
gelir. Fakat benim içime, bir kurt gir- - Niye} .. 
di. - Belki rastgeliveririm, diye. 

- Korkarım ki; şimdi, 0 kadının - Rastgelirseniz ne yaparsınız? .. 
buradan geçmesini bekliyorsunuz. - Ben, bizim hoca gibi safderun 

- Yahut.. gözüme ilişmesini... değilim ... Hele o mübarek mahluk, 
- Müsaadenizle .Asaf bey .. gece _ şöylec~ bir gözüme ilişsin ... Eğer, ka-

niz hayır olsun. çabildiği yere kadar kavalayıp ta onun 
- Senin de gecen hayır olsun, Su- saçlarını şu bileklerime dolamazsam ... 

at. .. Haa .. dur. Onu soracaktım. Bu -Ya, sizi çarparsa?. 
vakit sen buralarda ne geziyorsun - Eh, oğlum .. bu dünya, böyledir. 

- Ben mi ... Şey .. kıça kadar gide- Ya, o beni çarpar .. ya, hen onu .•. Ha-
rek paraketayı tetkik edecektim. di, uğurlar olsun. 

- Sana ne,paraketadan... - Size de? .. 
-Beni biliyorsunuz ya? .. merak... Suat, bir kahkaha basmamak için, 

, - Galiba, Japonya seEerinden dön- kendini güç .. zaptet~işti. ~r~ık fazla 
öükten sonra tüccar gem'l · d I dolaşmaya luzum gormemıştı. Derhal • ı erın e os- . . . 
tromo olacaksın. ı karnarasma ınmış .. d udaklarında garıp 
.............................. bir tehessümle gülümseyerek içeri gir· 

................................ miş.. kapıyı arkasından kilitlemişti. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarindan 

Çarşamba 

(*) 

- Tamam ... Tahm;inlerimdle, hiç 
hata etmemişim. İkisinin üzerinde de 
istediğim tesiri h usule getirmışım ... 
Oh t., Ne iyi oldu? .. Hiç olmazsa, bir 
iki gece olsun; onları uykusuz bıraka-

Vari ce = V aris rak, karanlıklarda dolaştıracağım, Ya .. 
Çok oturmaktan mütevellit hastalıklar Nasıl? • Her gördükleri kızdan, genç 
mevcut oldugu gibl, çok ayakta durmak- kadından göz kirası almaya kalkışır
tan mutevellit hastahklar da vardır. lar mı? .. Biraz da benim gibi bir genç 
Bunların başında varlsler geltr. Ayakta k 1 1 1 b d 1 h 
durmak mecburlyetl olan san·atkfırlar, ızın eğ encesi o sun ar.. u a aca a-
s:ı.tıcılnr, mcmurlarda, doğuran kadın _ yallerle kafalarını yorsunlar... Fakat; 
larda - gebell~in tesirile - varls başlar. nrtık bu şakayı burada bırakmak Hi-
Varls siyah kan damarlarının Içinde de- Ç 
verıın eden ka nın, bu deveranın mü~kü- zım. ünkü. Ali efendi, yaman ... 
Hit kesbetme,lnden ve kanııı siyah da • Allahtan oldu da, ona rastgelmedim. 
marlar Içinde fazla kalmasının ve bln - Eğer eline geçseydim; bütün gemi hal
netlee damarınrıo genlşlemesile meyda- kına rezil olacaktım. 
na gelir. Baklu·da ve bacaktn mavi renk-
te damarlar bazan adeta Ip gibi görü - ı Suat, böylece düşünürken; dolapta-
lur ve el lle tutulduC'u vakit oldukça sert ki cankurtaran yeleğinin arkasından 
bır hale ceımtştır:. ~rtık ııastada bacak • bir paket çıkarmıştı. Gülümseyerek 
ve ayak n~rıları butun şiddPtlle baş gos· ı ı . f • . ' 
tcrir. A~rılar ö&leden sonr:ı. başlnr, nk- bu paketı açmıştı. çınden bır takım 
şam şlddC'tinl arttırır. Yatakt:ı hnflfler. 

1 

garip şeyler çıkarmıştı... Bunlardan 
sabah kalktı ·ı zaman ha.;tn rahattır. biri tıpkı. içi boşaltılmıs bir balık de-
Fakat fnnlip't başlayınca ·~enn tekrar e- ' ' 
c'"r. varls yalnız nC'ndan Ibaret olan, ev- 1 risine benziyordu. Bu, koyu mavi bir 
ca vermez, b::ır:ın damar dahtıcn r..atıar. bezden yapılmıştı Uzun bir pantalon 
Buyuk kan ıJyıına sebebiyet verir. Va • seklinde yapılmış olan bu taklit balık 
rlsll olanlar san'nUarını de~loştirmclldlr- ' .. . . . . 
ler. Bu muınkun değlise o halde lfı.stık kılıfının uzerınde, beyaz boya ıle çızıl-
band ile ve yahut li\stik çorap lle vaz! - miş, pullar vardı. 
yetı Idare etmeee çalışmalıdır. Suat, yumak gibi b!r ş..:y daha aç -

(•) Bu notları kesip saklayınız, yahu\ mıştı. Bu da siya bezden yapılmış bir 

ı 
bir albiime ya,ıştuıp kolieksiyon :yapın•L peruktu. Bu perukun üzerinden, ga
Sıkıntı umanınazda bu notlar bir doktor 1 yet ince kesilmiş, saç gibi bez parça-
ribi hadadınıza yetl.feblllr. 1 !arı sarkıyordu. (Arkası var) 

Yazan : Celal Cengiz 

safları arasından Tanzere Düşman 
atılan 

Güvenleri o kadar kuvvetliydi ki .. 
Akad muharipleri yedek okiarına ve 
palalarma bile el atmıyorlardı. 

Oysa ki, T anzerin muharipleri gök
ten inmiş bir ateş dalgası halinde düş
manı bir anda sarıvermişti. 

Akad kumandanı: 
« - Meydanda bir tek SurnerJi kal

mıyacak .. hepsini doğrayacaksınızt)) 
Diye bağnyordu. 
Bu sırada T anzerin de sesi yüksel

mişti. Fakat, Tanzer, Akad kuman -
danı gibi, hasımlarını doğramak için 
emirler vermiyordu. 

Tanzer: 
« - Akadları esir almağa çalışın ız l» 

Diye bağrıyordu. 
Biraz sonra anlaşıldı ki, iki kuvvet 

başabaş çarpışıyordu. Ne birisi ötekin
den fazla, öteki de berikinden kuvvet
liydi. 

Bu kanlı dövüş akşama kadar sür-
dü. 

Bir aralık Tanzerin omuzundan 
vızlayarak geçen bir ok, arkadaki ar· 
kadaşının göğsüne saptanmıştı. Yara· 
lanan Sumer muhaiıbi atlndan yere 
yuvarlandı ve can verirken haykırdı: 

- Tanzer! Düşmandan öcümü al· 
m ayı unutma! 

Bu sırada uzaktan bir ok daha vız
layıp geçti. 

Bu ok da T anzerin h ir başka as k e· 
rini yaralayıp yere düşürdü. 

Yaralanan Sumerli, kendi elile göğ
sündeki oku çıkardı ve Tan zere ses • 
le ndi: 

- Bu ok, Naraşın belinde taşıdığı 
okiardan biridir. Düşman arasında ya 
Naraş da var .. yahut Naraşın oklarını 
kullanan bir Sumerli var. 

Tanzer attan yere atladı.. yarala • 
nan muharibin göğsüne sapianan oku 
te tki k etti: 

- Evet, diye bağırdı, bu okiarı 
Naraş Ur'dan ayrılmadan kendisi için 
yaptırmıştı. Demek ki düşman muha
ripleri arasında beni vurmak isteyen 
gizli bir el var ı 

Gerçek bu okiarın hedefi Tan zerden 
başka bir kimse değildi. Fakat, talihli 
kahraman her iki oktan da kendini 
koruroağa muvaffak olmuştu. 

- Haydi aslanla.rım, ibir hücum 
daha .. 

Diye bağırarak· tekrar atı na bindi .. 
diğer atlıları da önüne kattı. Bir kasır· 
ga gibi meydana atıldı. 1 

Sumer cengaverleri harp miğferleri 
ve kargılarile at üstünde o kadar hey· 
betli görünüyorlardı ki .. bu saldırış • 
tan düşmanın ürkmemesi kabil değil
di. 

Akadlar birdenbire yüz çevirdiler .. 
geriye doğru: 

- Hasmımız çok kuvvetli .. 
Naralarile kaçışmağa başladılar. 
Tanzer, düşmanm ters yüzüne dö· 

nüşünü görünce, dağları titreten gür 
sesile bağırmağa başladı: 

- Atiarına ok atınız.. Akadları 

oklar Niraşa aitti 
yaralılar ve esirlerle konufmağa baş· muhafız alayına teslim ederek Ur'~ 
ladı. gönderdiler. 

- Hepinizin tutarı neden ibaretti~ 
- On bin kişiye yakındı .. 
- Arkadan başka kuvvet geliyor 

muydu? 

Tan zer o gece harp meydanında i,. 
yarayan ganaimi toplatarak, erteal 
sabah güneşle . beraber, Altadlıların 
hükumet merkezi olan (Kalde)niD 
yolunu tuttu. -Hayır. Bu, Akad kralının güven

diği son ve taze kuvvettir .• ~ Tan zer birinci meydan ha.rhindtt 
muzaffer olmuştu. Bundan 10orakl 

kuv· harpler onun için, ilk savaf kadar teh .. 
.likeli olmayacaktı. 

Tan zer sevindi. 
-Demek ki Akad da baŞka 

vet kalmamış ... 
Ve zabitleri bir araya 

müzakereye başladı.: 
toplayarak Kalde önünde ikinci Ilir 

- Şimdi ne yapacağız) 
- Esirleri Ur'a gönderelim .. biz do 

Kaldeye doğru gidelim. 
Esirlerin koliatını bağladılar.. bir 

meydan cengi .. 
• • • 

Tanzer orduaile Kaldeye kadar. yıl· 
dırım sür' atile ilerlemifti. 

(Arkası var) 

Resimli Hakiki Bir Vak'a. 

GENÇ ve TAZE 
Görünmenin yeni ve kolay usulü 

Saat 6 da yorucu 
bir meşguliyetten 

sonra, buruşuk ve 
yorgun bir yüzü 
vardı. 

Bu yeni pudranın 

son derece yapı~ma 

hassasını veren fevka· 
lade inceliği adeta yü

Saat 6,45 de bu 
yeni ve sihrimiz 
"4 de bir, pudra 
yı kullandı. Bir 

1 

roiknatisin iğneleri 
cezbettiği gibi cild 
için son derece ya
pı~ma hassasına 
malik gayet ince 
bir pudradır ••.•••• 
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Saat 7 de tayam 
hayret bir tenle 
genç ve terüta.ıe 

görünüyordu. 

YUz ve burun par
laklı~ı tamamen zaU 
olmuş hatta bntnn si· 
yah benler kııybolmuş 
tur· Bir defa pudra
lunmak kS.fidir. çnn
kO bu pudrd cildiniz 
için kuvvetli bir yı
pı~mn bassasma ma
liktir. 

zünde gayri mer'idir. En sa· 
mimi dostlarınız bile şayanı hay. 
ret teninizin, tabii güzellikten 
mütevellit olmadığına kail o· 
lamıyacaktır. Dışarıda, yağ • 
murda ve güneşte veya deniz 
banyosunda yeyahut tenis maç
larında, içerde sıcak salonda 
dansta daima cazip güzellikte bir 
tene malik olabilirsiniz. 

den kat'iyyen müteessir olmaz ve 
yüzde leke ve tabakl teşkil et.. 
mez. Tokalon pudrasını, cildiniz -
de son derece yapışma hassasını 
veren ve fevkalade ince olan bu 
silıramiz c4 de bir• pudrayı kul· 
lanınız. Neticesinden son dcrcct. 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter· memnun kalacaksınız. 

Binlerce T okalon müşterisinde müessesemize mektup yazan
Iann müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir: 

(Tokalon krem w pudralarını kullanmaya ba,ladıflılll 
fÜttdBnb•ri clldim kendi kr•m v• p•drasını buldu) 

Be,lerb••······ K, caddesi ....•. M• 
( Kr•ml•rinbin bir !ta/ttı zarfında cildi md• gö•t•rml1 

oltlulu lgi t•slrd•n miltet~•llld memnanlgetiml isim w 
edr•siml• ilin •lmenld rlea •d•rim.) 

BeiJ•Ic. •. /6... So... No. 11 Rtı ... 
Mektuplann asıllan dosyalanmızda saklıdır. 

yere düşürün üz 1 Tanrı bizimle bera· , .. ~--
berdir. Ölümden yılmayın ı iNKiBAZ Sumer akıncıları toplu bir halde ye
ni bir hamle daha yaptılar .. hasımları· 
nı küme küme, kol kol yere sermeğe 
başladılar. 

T anzerin: «Düşmanı diri diri yaka
layalım !)) sözünü dinleyenler onda bi· 
rini bile teşkil etmiyordu. 

Sumer muharipleri coşmuşlardı. 
Güneş bitmeden bu kanlı savaş so

na ermiş ve düşman tamamile püs -
kürtülmüştü. 

Akadlar savaş meydanında iki bine 
yakın ölü ve bir okadar da esir bıra -
kıp kaçmışlardı. 

Ortalık sükunet bulunca, Tan zer 

ve ondan mutevellid baş a~rılannı de
feder. MlDE ve barsakları kolaylıkla 
boşaltır. Son derece teksir edilmiş bir 
tuz olup MÜMASlL MÜSTAHZARLAR· 
DAi\ DAHA ÇABUK, DAHA Ko
LAY, ve DAHA KAT'.i tesir eder Jfr 
rneklerden sonra alınırsa HAZl.MSIZ
Llöl, MlDE EKŞİLIK ve YANMA· 
LARINI giderir. MIDE VE BARSAK· 
LAIU ALIŞTIR~IAZ. 

A~ızdaki kokuyu ve tatsızlı!J dete
der. MAZON isim ve HOROS marka· 
sına dikkat. 

KU çUk şişesi çıkmıştır, fakat bOyilk 
şişesi ekonomiktir. 



24 Mart 

Marconinin keşfettiği uzaktan herşeyi 
yakıp eriten meşhur (Z) şuaı mı? 

(Baştarnfı 1 inci snyfatia) ı vel bir harp vasıtası haline getıriliyor 
verici bir haber çıkmıştı. Fakat o za • sa bu enerji nakli de hemen harp işle· 
mandan bed üç sene geçtiğı halde bu l rinde kullanıl~cak, ve bunu he~ mi~let 
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meşhur (Z) şuaının çelik tankları de· ten evvel tatbıka muvaffak olan mıl • 
ğil, hatta ince bir telgraf telini bile yak Jet, bir müddet için bütün dünya mil
t1ğı işitilmedi. letlerine karşı büyük bir hak:miyet el-

Esascn Almanlara atfen ve böyle de edebilecektir. 
(Z) harfiyle esrarengiz bir surette ilan Hatta rasathanemizin ltıymettar iis • 
edilen şua da bugün Bay Mat koninin tadı olan ve memleketimizin sayılı ilim 
keşfettiği iddia olunan her elektrik e • adamlarından biri bulunan Bay Fat: • 
nerjisinin teksifi ile bir noktaya te\·ci· nin dünkü gazetelerde çıkan sözleri gi· 
binden başka bir~ey olamazdı. Yani Al bi, bu keşfin harbi ortadan kaldırması 
manlann (Z) şuaı ile Markoninin (e- imkanı bile vardır. Maamafih biz buna 
nerji) nakli tamamen ayni şeylerdir ve ihtimal vermiyoruz, insanlar yer yu
bugün bütün dünya alimleri. her millc zünde baki kaldıkça. nasıl iki fert ara 
lin elektrik mütehassısları bu i~lc uğ- sında vakit vakit kavga ç•kmasına m:1 
raşmaktadırlar. ni olmanın imkanı yoksa, milletler ara 

Maamafih biz bu sözlerle Bay Mar· sında harbi kaldırmanın da imkanı yok 
koninin kıymetini küçültmek ve (ye- tur. 
ni) keşfini istihfaf etmek istiyoruz, zan Yalnız tayyare tehlikesim de çok ge 
nolunmasın. ride bırakacak olan bu" müthiş harp va 

B:lfıkis Bay Markoni zamanımızın sıtasına karşı da çok geçmeden korun 
en biıyük elektrik alimlerinden birı, be~ ma çareleri bulunacağına şüphe edile· 
ki bırinciSl olup hem ilim aleminin, hem mez. İnsanlar nasıl her zehire karşı 
de İtalyanların medan iftiharı bir şah mutlak bir panzehir bulı:ıularsa, na· 
siyet.lir. Hatta kendisine İt~lyanlann sıl tayyareye karşı tayyare topu. bom
(Edison) u ünvanı bile veri.ls~ müba- balara karşı yeraltında sığınaklar ve 
}ağa edilmiş olmaz. zehirli gaza karşı da maskele1· yaptırı· 

Bu sene 62 yaşına girmi~ olan Bay lırsa radyo ile naklediİen enerjiye kar 
Markoni bir kere, telsiz telg!'afın baba şı da tahaffuz çaresi bulacaklar. barut 
sıdır. Kendisine (telsiz telgraf) ın mu depolarını patlamaktan kurtarmak için 
cididir, demiyoruz, çünkü (telsiz tel • depoların üzerine elektriği gayri nakil 
graf) prensibini, yani havayi nesimide maddelerle örtecekler, düşmanın ener 
daima mevcut olan elektrik kuvvetini, ji ısdar eden istasyonlarını mukabil e 
muhabere vasıtası olara~< kullanmak nerji ısdar eden tahrip çarelerini dü
prensibıni düşünüp vazeden meşhur şünecek1erdir. 
Fransız fizik alimi Profesör Branly - B!naenaleyh gene kendi hesabımıza, 
dir. Bay Markoninin yapl!ğı jse Bran- esas Hibarile çok müthiş bır keşif ol
ly'nin bu nazariyesini tathika'.. sahası· duğunda şüphe caiz olmıyan bu eelek
na çıkarmak hususundakı muvaffakı· trik enerjisi• nakli işini, ne fevkalô.de 
yetidir. Bu muvaffakıyet te şüphesiz keşiflerden acfdediyoruz, ne de fazla 
pek büyüktür ve beşeriyete yirminc~ as korkınağa lüzum görüyoruz. 
rı n bidayetlerinde yapılmış en büyük -- • · ·--· ·•• ··-=- -·-"' -
hizmetlerden biridir. 

Telsiz telgrtı.fın ilk müsbet tecrübesi 
1899 senesinde yapılmıştı. Bay Marko 
ni

1 
1875 de doğduğunu göre bu teci'Ü RADYO 

bey1 yaptığı vakit henüz 24 yaşmda idi. Bu 
Markoni böyle pek az :llıme ve ka- günkü Program 

2: l\lart 937: Çarşamba 
İSTANBUL 

Öğle Ne.şrjyatı: 
12,30: Pl{tk.la. Türk muslklsl. 12,50: Hava

dls, 13,05 Muhtellt Plnk neşrlyntı. 
Akşam Neşriyatı: 

18,30: Plfıkln d:ı.ns mustkisl, 19,30: Konfe
rans: Tayyarc Cemiyet! namına Naclye To
ros, 20: Nczlhe ve arkadaşlan tarafından 
Türk musikisl ve halk şarkıları, 20,30: ö -

şüe nasip olacak bir yaşta telsiz tel· 
grafı naı,qriyat sahasından tatbikat sa 
hasına çıkardıktan sonra cradyo» yu. 
da, bugün şahidi olduğumuz derecei te 
kemmiıle çıkaranların başında bulun· 
muştur. Mesela şimdi her radyo ale • 
tinde mevkii ve işareti olan ve dünya
nın başlıca büyük ve kuvvetli radyo i& 
tasvonları tarafından da yayılan kısa " . , mer Rıza tarafındım arabça .söylev, 20,45· 
mevceler bundan sekız on sene evve. Blmen ve arkadaşları tarafından Türk mu-
tatbikl :ilnkfınsız addolunuyor, hi'ç blr ı stkisi ve halk şarkıları: saat ayan, 2ı,ırı: 
heşir cihazının öyle sekiz on metre tu. Orkestrn, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 
lündeki mevce ısdar edemiyeceği iddia 22,30: PJak.la sololar, opera ve operet par -

olunuyordu. Halbuki şimdi kı~a .mevc.e çalan. Yarınki Proıram 
ler de, tıpkı uzun mevceler g:b. tatbı- 25 _ 1\lart _ 937 Perşembe 
kat sahasında basit surette yapılmak- ISTANBUL 

tadır. Öfle neşriyata: 
İld günden beri bahsedinen radyo 12.30: Pllkla Türk musitJ~t. 12.50: Havadıs. 

i1 ı kt 'k .. . klı'ne gelınce bu 13,05: Muhtelif plak n~rtvatL e e e rı enerJısı na , Aır~ 1 ta· . _ nqam neşr ya . 
çoktan berı ugraşılan ve bazı memle- 18,30: Pli'ıkla dans musiklsl, 19,30: Konfe-
ketlerde ufak mikyasta muvaffakıyet rans: Üsküdnr Halkevi narnma Reşat Kay
elde edilen tecrübelerdendir. nar CTerblyede tcnlddln rolü). 20,00: Sad! 

Mesela İngilterede iki senedenber~ ve arkadaşlan tarnfın~an Türk muslklsl ve 
. . halk şarkılan. 20.30: ömer Rıza tarafından 

elektrik cereynnları ı1e yerden ıdare c- Arapça söylev. 20 ,45: safiye ve arkadaşları 
dilen bir tayyare yapılmış \'e bu tay· tnrnrındnn Türk muslklsl ve hnlk şarkıları. 
yare yakın zamonlara kadar kendi ken saat fı.ynrı. 21,15: Orkestra: 22.15: Ajans ve 
dine uçurulup havada gene kendi ken borsa haberleri, 22,30: Pakla. sololar, Opera 
dine sevkedilmiştir. Yalnız son zaman ve operet_:p_a_rça:.._la_r_ı. ____ _ 

larda tayyareniniçindeki mevceleri ah Avrrpada yeni bir harp 
ıeden cihazdaki bir bozukluk yüzün • 
den tayyare düşüp parçalanmıştır. teh1ikesi başgösterdi 

Bay Markoni ise bu işle bassaten uğ· (Baştarnfı 6 ıncı sayfada) 
taşmaktadır ve kendisinin bu i~te her gazeteleri. Duçenin Guadalajara hezi
kesten evvel tam bir muvvaffakıyet metinin intikamını alınağa kalkışma
elde etmesi'ne de şaşılamnz. Çi.i.nkü bir sından korkı;naktadırlar. 
Fransız aliminin ancak nazarıye halin News Chronicle gazetesi: <<Böyle 
de vazettiği bir esası, 24 yaşında iken 

bir tahrik karşısında bitaraf kalmak, tatbik sahasına çıkaran, herkesin yapı 
lamaz dediği kısa rnevce neşrini de ke gittikçe müşkillat kesbedecektir.ı) de-
za herkesten evvel basit bir iş haline mektedir; 
getiren Markoninin, şimdiye kadar an Bitaraf kalmak güç 
cak tel ilc nakledilebilen elektrik ener Roma 23 (A.A.) _ Ispanya işle-
jisini radyo mevcelerine rtaklettirrnesı, 

rine Milletler Cemiyetinin müdahale 
tabii nazariyat itibarile çok mütııkün • 
dür. İş bunu tam bir muvaffak~yetlc, ettirilmesi yolunda bazı ecnebi maha-
Vaktiyle telsiz telgrafta olduğu gibi tat filde mevzuu bahsedilen· ihtimal Ro
hikat sahasına çıkartmakt:tr. mada vahim bir şekilde mütalea olun-

Esasen biraz yukarıda da söylediği • mnktadır. Romada mevcut kanaate gö 
miz veçhile bu iş iki üç seneden ber: re, bugün bazı ccnebi matbuat ve ef
trıuhtelif memleketlerde ufak mikvasta karında Habeş meselesinde müşahede 
tatbik edilmekte idi. • edilen İtalyan aleyhtarı bir nevi Ko-

Bay Markoni. eğer dcnild;ğı gibi. e- alision mevcuttur. Musolini'nin bu sa 
lcktrik enerJ'isini radyo mevcelerile bahki nutku bir çok cihetlerden 2 teş
nakil işinde nihayet tam ve miisbet bir 

rinievvel ı n:3:> de söylediği nutku ha
netice elde etti ise tabii bu, insaniyet 
iUeminde yeni bir devir açmış olacak . tırlatmaktadır. Hüklımetin en salahi-
tır. Yalnız bütün beşriyet;n lehınde de yettar ağızları halyanın lspanyada bir 
ği}, ale~'hinde olacaktır. Çünkü bütün komünist cumhuriyeti teessüsüne as
her ınühhn ke~if, nasıl herşeyden ev • la müsaade etmiyeceğini eöylemiş:tir. 

SON POSTA: Sayfa tl 

1 EMNIYET 1 AN D 1 Ö.l ILANLARI 1 
e 

Taksi tl e Satılık Em lik 
Cinsi 

Apartırnan 

Apartırnan 

Dükk&nlı apartırnan 

Dükkiı.nlı apartırnan 

Apartırnan 

Semti 

Fındık:ı Mollaçelebi mahal!ea.i Çeşmoçıkmazı sokak 
eski ve yeni 6 No. lı (Hayriye apartımanı). 

Tophane Firuzağa mahallesi Hasanağa Bahçeçakma· 
zı sokak Es: 7, Ye: 9 No. lı (Esma aparbmanı). 

Beyoğlu Hacımimi mahallesi Kumbaracı sokak E,: 
78, 80, 82, Ye: 104, 106, 106/1, 106, 106/2, 2 No. 

.Bebı:k, Bebek caddeainde Ye: 154, 156, No. lı 
(HcybetuiJah apartımanı). 

Sultanahmet eski Nakilbcnd mahallesi Çayıroğlu 
sokak E.a: 30, Ye: 34 No. lı {Aziz apartımanı). 

Büyükadada Nizarn mahallesi yeni Ziyapaşa sokak 
Es: S, B, Ye: 3 Mü. No. lı bahçeli (Ziya Paşa köşkü) 
ve müfre.z aran. 

Evaafı 

Üçer odalı üçer daireli 
kirgir elektrik ve tetkosu 
bavi (bir katı banyolu) 

İki,er odalı üç daireli kargir 
kuyu ve elektrikli 

Altı daireli üç dükkanlı kar
gir, üç daire3inde banyo 
vardır. Su, elektrik ve ha
vagazini havi 
Biri dört odalı ikisi yedişer 
odalı üç daireli elektrik, 
terkos ve kaloriferi havi 
(birinci kat natamam). 

Üçer odalı üç daireli elek
triği havi kfırgir (birinci 
katı natamam). 
Iki katlı taksimatı bölük 
halinde ayrılmıya müsaid 
27 'Odalı, hamam ve elektri· 

~uhammen' 
kıymet' 

5500 

3800 

16000 

23000 

6000 

ği havi ah~ab 9000 
- Arttırma 6 nisan 937 tarihine düşen salı günü saat l.f te yapılacak ve gayrimenkul muhammen kıymeti bulursa en ço~ 

bedel verenin üstünde bırakılacaktır. . 
2 - Arttırmıya girmek için muhnınmen kıymetinin % 10 nisbetinde pek akçesi yatırmak lazımdır. 
3 - B_edelin dörtte biri peşin, geriye kalanı beş aenede beş müsavi taksitte ödenir. Taksitler 7o 7 faize tabidir. 
4 - 1 aksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli kalır. 
5 - Fazla izahat için Binalar Servisİnıize müracaat lazımdır. (ı 390) 

Yeni bir Leylek 
Kartat harbi başladı 

(Baştarnfı ı inci saylada) ı 
harebesi olmaktadır. Binlerce leylek 
ve kartal arasında cereyan eden bu mu ı 
harebe son derece şiddet.~i _olmaktadır ı 
Her iki tarafta yüzlerce olu vardır. 

Leylek - Karta! harbi c!var vilayet j 
leııde büyıiik bir alaka ve merak uyan ~ 

1 

dırmıştır. Konyadan gelenler de var-
dır. Bu kanlı harbi seyretmek için akın 
eden ailelerin adedi günden yüne art, 
maktadır. Civar köylerde yatacak yer 
kalmamış gibidir. Bu iki cins ku~ ara- 1 

sındaki döğüş'ler son derece meraklı ol 
maktadır. Her iki taraf saf, saf olarak 
hücum etmektedir. 
İnhizam alaimi görülen saflar der • 

hal geride bu1unan leylek veya kartat 
lar tarafından takviye edilmekte, dö • 
ğüş karanhk çökünceye kadar sürmek 
tedir. Yalnız geceleri mecburi bir mü 
tareke aktedilmektedir. Fakat güneş 

doğar doğmaz her iki taraf tekrar faa
liyete geçerek biribirierine saldırmak
tadırlar. Leyleklerin silahlan çalı par· 
çalarıdır. Bunlar gagalarına geçirdik • 
leri çalı parçalarile kartallara hürurll 
etmektedir. 

Bu muharip. kuşla_r gen hiz~etı:rini 
1 

de tanzim etmışlerdır. Harbe gırınıyen ! 
leylek veya kartaUar gerilerde yiye • 
cek top1amakta, akşam yuvalarına çe 
kilen muhariplerine ikram eylemekte· 
dir ler. 

Bu hava1ide her sene leylek - kartal 
doğüŞleri olmaktadır. Fakat bu kadar 
uzun süreni ve bu derece adet ilibarile 
çok o1anı pek az görülmüştür. Yalnız 
ch·ar köylerdeki bazı ihtiyarlar boyle 
bir hadisenin 50 - 60 sene evve~ cere 
yan ettiğini söy'lemekte:iirler. 

Bu Jeylek - kartal harbi muhtelif ke 
hanetierin ortaya atılmasına da sebep 
olmuştur. 

Bunun yakın bir harbe veyahut yok 
luk ve kıtlığa alarnet olduğunu ileri sii 
renler vardır. -------
Başvekilin Belgrad 
Seyahatı 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
rüş birliği bulunduğunun müşahede 
edildiğini anlattı. Parti grupu Roman 
ya lehinde geniş muhabbet te1.ahüra· 
tı yapmıştır. 

2 - Yugoslavya Başvekilınin ge
çen seneki ziyaretini iade etmek üze
re yakında Belgrada gideceğini ve 
bu vesileden istifade ederek umumi 
siyaset vaziyetini dostlarımızla göz • 
den geçirmek fırsatını bulacaklarını 
söyledi. 

3 -Merhum Gaziantep saylavı Nu 
ri Cookerden münhal bulunan Büyük 
Millet Meclisi Reis vekilliğine Sey
han saylavı Hilmi Uranm riyaset di· 
vanınca namzetliği tensip olunduğu
nu bildirerek Parti grupu umumi he 
yetinin tasvisibine arzolundu ve itti
falda kabul edildi. 

······························-·······--------·---halyanın bu vaziyeti kat'iyen değit
miş değildir. 

Hendaye 23 (A.A.) - Öirenildi-

= 

KETi. HAYRiYE 
Blssedarlarmıo revilalAda toplanması lçla . 

ikinci içti ma davetnamesi 
Şirketi Hayriye Hissedarlar umumi beyetinin 22 Mart 937 Pa

zartesi günü mukarrer olan fevkalade içtimaında hazır bulunan 

hissedarlann temsil ettikleri sermaye miktaı ına nazaran nizam• 

name tadili için kanunen muktazi müzal(ere nisabı tahassül ede

mediğinden celse açılamamıştır. Bu itibarla hissedarlar 26 Nisan 
9:i7 Pazartesi günü saat 15 de Şirketin Galata'da Fermenecilerde 

kain merkezi idaresinde .şnrtnamenin üçüncü maddesinde tadilat 

icrnsı için ticaret kanununun ~6 ncı maddesi hükümlerine tev• 
fikan tekrar içtimaa davet olunurlar. 

Işbu içtima ticaret kanununun 385 nci maddesi mucibince bir 
hisseye malik olan hissedarlann dahi iştirake salabiyetleri vardır. 

Ruznamel mUzekarat 

1 - Şirket tartnamesinin 3 ncü maddesinde tadilat icrası teklifi : 

Şartnamenin uçuncü maddesi 
ikinci fıkrasının teklif olunan 
tadil metni : 

Şirket tarafından lkhsad Veka
Jeti vemesine!müfettiş maaşı ol

mak üzere Jehri 100 lira veri
lecektir. 

Dahiliye V ekaletinden: 
1 - Vekiletin Bodrum ht ltoridorla n nda beton direkler arasında yaptırıla • 

cak arşiv dolapları açık eksiltıneye kon muştur. 

2 - Yapılacak dolaplat 205,05 metre murabbaıdır. 

3 - Eksilıme 31/3/1937 tllrihinde Çarşamba günü aaat 15,30 da Ankarada 

Yenişehirdeki Vekalet bina:ıı içinde top lan an satınalma komisyonunca yapılacak• 
tır. 

4 - Muhammen k~f bedeli 3731 lirn 91 kuruştur. 

5 - Muvakkat teminat 2 i9 lira 90 kuruştur. 
6 - İstekliler bu i~e dair eksiitme 1a rtnames.ini vesair evrakını Vek&let leva• 

zım bürosundan parasız alırlar. 

7 - istekiiierin 3 ı /3/1937 gününde muayyen saatte teminatlannı ve bclgele• 

rini hamilen komisyona müracaatları ila:ı olunur. (588) (1445) 

Kral "Lir, in ilk 
Temsili 
Yarım kalıyordu 

(Baştarafı ı inci sayiada) 

doktorlar Meleğe uzun müddet İstira
hat tavsiye etmişlerdir. Hasta hasta 
sahneye çıkan ve san' at sevgunnı 
hayatından üstün tutan değerli gen· 
cin bir an evvel iyi olmasını temenni 
ederiz. 
--····-···· ......... .._.. ............................... .. 
ğine göre, General Franko, Burgos'ta· 
ki askeri hükumetin yerine yeni bir 
hükumet getirmeği di.işünmektedir. 

Bu hükumetin başvekaletini gene

ı 
Maliyege imtihanla 
Memur alınacak 

Ankara, 2:J (Hususi) - Maliye 
Vekaleti, aldığı bir kararla, şimdiden 

sonra münhal memuriyetlere müte• 
ferrik surette memur alınmasını kal

dırmıştır. Bundan sonra her üç ayda 
bir imtihan yapılması, imtihanda mu• 

vaffak olup ta münhal olmamasından 
tayinleri yapılamıyanların ikinci üç. 
ay içinde tekrar imtihana tabi tutulma~ 
ları kararlaşmıştır. 

Ziraat VekiU 

ral Mola ya teklif etmişs~ de general Antalya 23 (A.A.) - Dört gün

kabul etmemiştir. Franko, general dür misafirimiz bulunan Ziraat Vekili 
Mola·ya verdiği, karardan dönmesini dün ~ehrimizden ayrılmıştır. Vekil B. 
rica etmiştir. ,Erkmeıı hararetle uğurlanmıştır. 
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1 V VALARIN TAHRiP EDiNiZ . 
Geçen sene gibi bu aene de sinek afetine ve hücumuna ve başaratın istilasına maruz kalmamak için şimdiden P A Y D A ve pompasile yuvalarını temizleyilliK 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

Tabietleri, Her eczanede araymız. (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata Istanbul 

( Ankarayı ziyarete hazırlanınız) 

Jo .. mu .. r 1\ En kullan1şlı, en iktısadi, en ucuz ve 
1 memle~ete en faydalı tesbin aleti se-

sergl•s•n de' çilecek ve Türkiyede kullanılmasını 
tamim için kolaylıklar gösterilecektir. 

Kömürle işleyen vasıtaların · en iyi B K S 
ve eD elverişlisi tesbit olunacaktır. • • • 

Açılış tarihi~ 23 Nisan 1937 

AVRUPA, AMERiKA ve 
INGILTERE'de 

Bugün 150.000.000 
Münevver kadın 

ve cild meraklıları 

•-----~---~--~~~~-~~---~•1•00•5' oo~~mw~~ilin~~ .4111 rafandan son defa formüle edilen 

En boş ve taze meyvaların Usarelerinden istihsal edilmiş tabii bir mey· 
va tuzudur. Emsalsiz bir fen karikası olıiu~nda tamamen taı<lid edile
bilmesi mUmkOn de~ildir. Hazimsizliti, mide yan .. ,alarını ekşiliklerini ve 
nıuannld Jnkıbazları giderlr. A~z kokusunu izale eder. Uınumt hayatın in 
tizamsızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU • ISTANBUL 

VENÜS terkibi krem kullanıyorlar. 
Çünkii: VENÜS kremi çok hususi ve 
mahrem bir terkiple, cilde gıda vere· 

1 
rek onun yaşama kabiliyetini arttırır. 
Uzun müddet tuvalet görmemiş yiiz.. l lerde bile VENÜS gece, gündiiz, \'C 

ı acı badem krcmlerinin yaı)hğt tesir 
ancak bir harika kelimesite ifade olu· 
nabilir. VENÜS k.remi \ 'C ınlistnhza· 
rab tanınmış ve maru{ cczunc, ıtri· 
yat ve tuhafiye mağazalarında satılır . 

... 
• NE KADAR C.UZE 
- ,..,ei ... POKER..PLAY .. ~ eıç.~ı 

h.a TR.t.! OLDUtııl \. 

BALTIC 
Markah 

Süt Makinasının 
teminatı memleket i nı izde 

40 aenelilt tecrübeye 
rniiııtcnittir. 

.JiirK..::f/lfNlpa ıtd. şti. 
ISTANBUL. GALAHı, PERSEM8E PAZARI Ol 

Telg r af ZIR..t.T latanbul . Teıaton 41106 

GUmriikMuhafazaGenel Komutanlığı 
Istanbul Satınalma Komisyonundan: 

Mot~r Tasınianan Tutan ılk teminat 
~!!!!!:! Lira Lira 
18 276 21 
22 135 11 
31 400 30 
38 225 17 

ı. - Yukarıda numaraları yazı ı dört motörnn 26/311937 Cuma gUnn saat 
15 de ıJYn ayr1 arttırma su retile sııWacaktır. . 

2. _ tsteklilerin ilk teminat nuıkbuzlariyle Galata Çinili Rıhtım Han Birınci 
kttlt ki koınisyana gelmeleri. (1518) 

Doktor 

lbrahlm Zatl Oget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 nurnarada herglln 
O~leden sonra hastalarını kabul 

~---• eder. 411---r . -. 

Diş macunlannm Ineisi L. 

Onu kullananlara dişlerinin temizlenmesi beyaxlanıp 

parlaması ve kat'iyyen çürümemesi gibi bütün hayat 
sürecek bir muafiyet verir. 

Günde lkl defa kullanınız • 

, Dr. SUPBI IJDIZS ' 
ldrar yollar~ haatahklar• 

mUtehaaauu 
Beyotlu Yıldız ainemuı ltarfılı Leklergo Apt. 
muayene 4 den aonra. CumarteM fakiriere 

puuı:ı:. Tel, 43
924 ~--lll' 

• 

Bulana mUkafet v•rs 
Bir buçuk ay evvel Betiktq ~---:: 

tramvay duratı arnında aile batıruı ct ..... 

kıymetli bir plik itne lcaybolm~tur. BalıiP ,.. 
tiren memnun edilecektir. (828) 

Kabata~ Setüııtü Çürükauh• Ma._. ,... 
aparbmanı No. 48 Ne~ 

Kayıp - Adapazan Emniyet Banka- ·- ............................... - ._ 
1mdan 14/4/930 tarihinde aldığım on 
liralık muvakkat ru..e makbiiZUilu kaybet· Son Posta Matbaası 

eskia' . bük ---- -..«1 tim. y eıU.ini alacaiımd• anın • . M .. d.. . .. S lim Ra gıp ~ 
mü yoktur. Neşrıvat u uru. e IlA 

Sukenarından l~ oiullarmdan : ~ ~ A. Ekrem UŞAKLIG 
İbrahim oilu Halil SAiflPLERl: S. Ragıp EMEÇ 


