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9 
Bir~!~!~ .... ~ .......... ..!!...~.-....... '!:..~........ Sabah erkenden gelen haberlere göre Kuduste 

ı ·t· bul 19 (AA) - Riyaseticumhur umumi kitibliğinden: 
ı; an . · "da A .. 

ı - Reisicwnhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkuıda mu vı ve mup-
vir tabibieri tarafından bu sabah saat 1 O da verilen rapor ikinci maddede • 

dir: 
2 - Umwni vaziyette değişiklik yoktur. Geceyi rahatça reçinnitlerdir. 

Nabız mwıtazam, 88, teneffüs 18, hararet derecesi 36,4 tür. 

DU n gece de saat 20 de aşağıdaki tebliğ neşredilmişti: 
Riya.eticumhur U mu mi Kalibliğinelen: 
1 - Rei•icumhur Atatiirlrün ııhhi va%iyetleri haltirında mii.elauf v• 

ınütavir tabibieri taralından bu akıam aaat 20 ele verilen rapor ikinci 
ınadeleeleelir: 

2 - Reiaicumhur Atatür/rün rahatıız.lıiı ayni halele devam etmekle· 
dir. Nabı7.: 120; tenefliia: 22 ve hararet elereceai: 38 elir. 

Leh Hariciye Nazırı Bek 
dün Bükreşe gitti 

Nazır, Macariabının arazi talebiDin yalnız Slovakyayal 
münhasır kalacağına dair Romanyaya temiaat yerecek 
' ~ .... IP-..ıılllll! 

Eden, tehdld altmda ingilizlerle asiler arasında ateş teati edilmiştir 
sulh olmaz, diyor 

Edenin nutkundan ' 
Eğer milletler her vakit imzala

dıklan mukaveleleri her istedik -
kri zaman ihlil edecek olurlarsa 
hay,...,.;ıat bahçesindeki bütün hay-
vaniann hep bir arada salıverildik· 
leri vakit arzedecekleri kfıfJD.eketi 
andıran bir sahne ile ka11:1a§ınz. 

Eden 
(YazlSI ll inci sayfada) 

.... 'JUöiaö·ya· .. 'LehiS'f8i18····· 
4 mi Iy 4ln ingiliz lirahk 

yeni bir kredi açt1 
Berlin 18 (Hususi) - HükUmet, Le

histana dört milyon İngiliz liralık yeni 
bir kredi açmıştır. 

Bu kredi, bilhassa ziraat ve diğer 
makinelerin satın alınmasına tahsis e
d lecektir. 

Kudtu sokaktannda Ara blar nümayi§ yaparltırken 

Londra 18 (Hususi) - Bütün Filis- seler, bu tedbirin alınmasında imil ol
tinde örfi idare ilan edilmiş ve mülki- muştur, 

ye makamlarının salahiyetleri askeri Bugijn öğleden sonra Filistinden ht· 
kumandanlara geçmiştir. Son 24 saat bir haber alınmamıştır. Maahaza, -; 
zarfında muhtelif şehirlerde ve bilhas- bah erken Kudüsün eski mahalıelerın-
sa Kudüsde cereyan eden kanlı hadi- (Devamı 11 inci sayfada) 

Denizbankta yeni 
teşkilat ve kadio 

Denizyolları, Akay, Kılavuzluk, Tahlisiye, Fabrika 
ve Havuzlar, Liman idareleri \lıa edilerek umum 
müdürlükle ihdaa olunan yeni lnsımlara bağlandı 

Yedinci fıb kongresin!n mesaisi 1 

Yedinci tıb kongreaifl..de ıatı t'Ulo ıöyliflen e ıki Sıhhiye V ekili Refik Sa yda m ve kongreye iştirak edenler 

U'o~~eJ• a1d Aa.berler ~ :;. •·· ~cl.l~ 



2 Sayfa 

Herrün 
._... ... -

Harici siyaset 
Bakımından Cumhuriyet 

Yuan: Mlllatttlll .... 

S on günlerde okuyucuları~mz 
görrnü§lerdir ki Cumhurıyet 

deveinin on beş sene içindeki faaliyetle· 
rini ve bunların neticelerini bu sütu:ı
larda tedkike ehenuniyet veriyorum. I
çinde yaşadı~ımız ve havasını yarattığı
nnz bir devrin bir nevi muhasebesini 
yapmak demek olan bu tedkike, bu defa 
da on beş senelik harici siyasetimiz bakı
mından devam edeceğim. 

914 senesinde altı asırlık Osmanlı im
paratorluğu, bugünkü Türkiyeden dört 
defa daha büyük bir dünya parçasıydı. 
Ben onu, hayata yeni başlarken, daha 
çok büyük bulmuştum. Fakat, dikkat e-

SON POSTA. 

Resimli Makale: = Ata sözleri ar: 

dcrdim ki bu koskoca imparatorluğun Ki§inin hürmeti de, lilleti de kendi elinde· Yükselmede oldu~ gibi alçalmada da ilk amU kendin ol-
dünya devletleri arasınd:ı h~çbir hususi dir. duğunu unutma .. 

~~i~~~;~:i!J~fl =c== s=====-==[9=~-======-ca::::::ııııı::=~ R=~=~ıı====~======[§===:==:===:=~===========~=ı 
zamanında, büyük bir hamıe yaparak Segrüsejer r·························· .................. ·-·-, Parisin ilzümü ile de 
ölümden kurtulmak istedi. Fakat, mah- M l Hergun bı·r fıkra Me-cthur olduguu nu 
kUm her hastada olduğu gibi, onda da bu emur arına y 

hamle, ölümün başlama alameti idi. Ci- Yeni bir gaile çılıtı Bilir misiniz? 
han harbi onun ölümile neticeıendi. Ahmed kaliyor 

• 1918 de ne Osmanlı imparatorlu~u, ne 
de Türkiye kalmı§tı. Avrupalılar bu ge
ni~ memleketleri aralarında payla§maya 
karar verdiler ve bu kararı verirken de 
ne yüreklerinde bir sızı, ne de kafaların
da küçük bir cesaretsizlik duymadılar. 

Onlara göre, Osmanlı toprakları üzerin
de, Avrupa için bir kıyınet ifade edecek 
ve Avrupa medeniyeti narnma kendisine 
küçük bir itibar gösterilmeğa layık hiç 
kimse yoktu. 

* 
Yeni Türldye yeni kuruldultı sırada 

Ad4mın birinin Ahmed ~inde bir 
tL~ağı varnıt§ .. çağınrken: 

- Ulan Ahmed efendi. 
Diye çağırırrrı.t§. Bir tanıdığı !OT· 

mU§: 
-Ne diye hem ulan, hem de efen

di, diyorsun? 
- Söyliyeyim, demi~, Ahmed der

sem o kızıyor. Ahmed efendi, deme
yi de ben yakıştıramıyonım. Ulan 
Ahmed efendi diyorum. Ulan, efen-

I diyi götürüyor. Geriye yalnız Ahmed : 
1 • ka.lıyor. , : 

( '-····-················································ .,1 

ı 
Britanya 
imparatorluğunun 

Birincitcşrin 19 

Sözün Kısası 

Papaza kaçan ~enç kız 

R. Telu 

aD ngilterenin Grantham kasabasındSJ 
J 6 yaşmda bir genç kız, kendindenı 

40 yaş büyük bir papaza Aşık olup,.. 
kaçmış. 

1 
Me§hur kelamdır: Kızı kendi haline 

bırakırsan ya davulcuya kaçar, ya• 
hud ki zurnacıya derler. Davul zurna4 
nın bulunmadığı yerde de işte böylE: 
papaza kaçılırmı.ş zahiri 

Ancak hAdisenin garib ciheti bu de
ğil: Maşukun ruhani sıfat ve kıyafc
tindeki ubeseti artıran, arada bir de a• 
zim yaş farkı var. Henüz on altı ya .. 
şındaki terü taze bir kızcağızın, bu çağ
da, papaza kaçması değil, mekteb ar
kadaşlarile, anneciğinin dizi dibinde 
cpapaz kaçtı• oynaması daha yak1şı~ 
alırdı. 

. Maahaza olarılar dlmuş bir kere ..• 
Hatta belki, onun tazecik gönlü bu 
kartaloz, kır dızgallı adama, toyJ.uğu· 
nun kurbam olmuş, kapılınıştır da. 

LAkin on altı yaşındaki bir gönlün 
içinde parlıyan aşk biraz da çocuk di· 
şine benzer: Öınrü pek kısa, kökü de 
pek zayıftır. Az vakit sonra sarsılır, 
yerinden kopar, düşer. 

Bilhassa, matufün ileyhi böyle tohu" 
ma kaçmış olursa .. 

Ve yüzdeyüz sizi temin ederim ki, 
bugün yepyeni kupa beyini, bu maça 
da~lısına kaptıran genç misi, bundan 
birkaç sene, belki de birkaç ay sonra, 
Londranın meşhur barlarında, etrafın
da pervaneler gibi dönen genç ve dinç 
Atıklar arasında her mftnasile papaz 
uçunırken görmek mümkün olacak • 
tır. 

Her manasile diyorum: Zira zevd .. 
muhteremi asıl papaz efendinin de bu 
Alemler neticesinde şikannı elden ka
çıracağı, bayatlamış ve kokmuş bir 
papaz yalınisi gibi çöplüğe atılacağı be
dfhidir! -

ben Ankarada idim. Bugün içinde yaşa
dığımız devrin manalarını anlamak için, 
Ankaranın o zamanlarını bilmek lazım
dır. Ankara Türkiyesinin etrafında o za
manlar yalnız bir dü§nlanlık çemberi 
vardı. Oradaki harekete herkes delilik 
ve serserilik namını verirdi. 920 sonlarına 
doğru, Ankaraya ilk defa Rusyadan bir 
sefaret heyeti geldiği zaman, ne kadar 

( 
Ikinci Kralicesi 

3irçoklan Paris şehrin! sadece sine
ması, tiyatrosu, e~'lencesi ve modasile 
meşhur sanırlar. Halbuki Para, ayni 1 

memnun olrnuştuk! Türkiyeye devlet gö- Amerikanın bir çok fehirlerinde bü _ 
zile bakan bir memleket çıkmıştı! Yakıa yük revaç bulmuş olan cmütebarrik fo
bu memleket ötekilerine ben-zemiyorduy-

BU;,nk Britanya imparatorlu~nda, 
kraliçe Elizabetten başb, halen hüküm· 
darlık mevkiinde olan ikinci bir kraliçe 
daha vardır. 

Bu kraliçe, Fiji adalan civarında Ton
ga adalarının kraliçesidir. İsmi Salote 
Tubou'dur. 38 yaşındadır. Geçenlerde 
tahta çıkışının yirminci yıldönümü tes'id 
edilmiş ve bu münasebtle kral 6 ıncı Core 
kendisine bir tebrik telgrafı gönderrni~
tir. 

zarnan.da ÜZ'Ü.mile de tın alm.ıştır. Bu --·········-· .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ....... 

töy~ ler, seyrüsefer memurlarının baş -sa da hadise, bizim için kalbe kuvvet ve-
larma büyük bir gaile açmı§tır. 

recek ne büyük bir vak'a idi! Ana caddelerin en mutena yerlerinde 
Sonradan Türkiye yavaş yavaş kendi- duraklayan bu cmüteharrik' fotöy~ lerin 

sini tanıtmaya başladı. Ankaraya resmt hareketini bir intizama koymak üzere, 
sefir göndermekten istinkaf edenler caddelere ihtar levhaları dikilmiştir. 
gayri resmi şahsiyetlerle olsun Ankaraya Resimde, film yıldJzı Helen Hanna Dünyada nekadar "Radyo, 
yakla§ffiaya çalıştılar. Fakat, bu yaklaş- Los Angeles'in bir caddesinde cmütehar-
ma bir oyundan başka bir şey değildi; rik fotöy, ile görülmektedir. istasyonu t:ar ? ... 
henüz hiç kimse Ankaranın ve Türki· Dünyada nekadar radyo istasyonu 
yenin varlığına inanmıyordu. Onlar, hat- Cumhuriyet istikrarı ve terakümü sever var? Sualine eevab olarak ilkönce ak-
t~ Dumlupmardan ve Lozandan sonra bir devı·r oldu ve etrafındaki bütün bu 
<ı, la cAmerika:. gelir ... Halbuki bu işde 

bile Türk milletinin varlığına inanmakta dostluklan istikrar sayesinde bir araya birincilik Amerikada değildir. 
tereddüd ettiler ve sefirlerini Ankarada topladı. 

Dünyada 1,800 radyo istasyonu var-
değil, lstanbulda oturttuları Setirlerin * dır. Bu mikdarın 1, 1 00 ü Şimali ve 

üzüm Fransız payitahtırun kenar ma
hallelerinde yetişir ve her sene blrin
citeşrin başlannda merasimle toplanır. 
Nitekim bu yıl da toplanmış ve en iyi 
salkımlan Fransız milletini geçenler
de harbden kurtaran Başvekile yollan
mıştır. Bu üzümleri Fransızlar pek be
ğenirler. Hakikat'te bizim koruklardan 
pek farkı yoktur. O derecede ki bir 
meslekdaşımı.ı bunlan ilk defa yediği 
zaman: 

- Neredesin çavuş? Buraya gel de 
seni mareşal yapalım, diye baiumı~trr. 

Bir Fransız doktorunun 
icadı: Autohemotherapie Ankaraya yerleşıneleri, ancak Cumhuri- Üç büyük devirde yaiamıJ ve üç bü- Cenubt Amerikada bulunmaktadır. Av-

yct devrinin başlaması ve Türkiyenin yük devrin umum! hayatına kanşınış rupadaki istasyonların sayısı 700 dür. Fransız doktorlan içind• mUhim bir 
yeni bir memleket olarak, diğer memle- bir Türküın. Bilir misiniz, varlı~ Fakat bu radyo istasyonlarının bui.un- mevki işgal eden doktor Artaut de Vevey 
ketler arasında kendisine bir yer temini- hariçle olan alakalan bakımından bence duklan arazinin sahası nazarı dikkate mühim bir kefifte bulunmu1tur. 
ne karar verdiğinin herkesçe anlaşılması en büyük ehemmiyeti baıı olan ieY ne- alınırsa Amerika Avrupadan geride cAutohemotheraple, tesmiye edilen 
icab etti. dir? Söyliyeyim: k 1 bu keşfin esası ıudur: Hastanın kolun-

Türkiye haricindeki ilemin Türk var- İlk gençliğimin milli JUur duygularına aBı7. d d. w b. kt d h d dan alınan kanm derhal kaba ete zer ki ... 
ır e ıger ır no a a a var ır: 

lığını kat't olarak kabul ve tasdiki Cu.m- hAkim olan hissi fU idi: Koskoca bir im- Am .k . t 1 .. 1 d f İsviçrenin tanıiliilli doktorlarından 
erı an ıs asyon an ıç n e en az- .. . 

huriyet devrinin ilk hadiselerinden biri paratarluk olan ve adı cyüksek, tutulan 1 ku t' ı· i (J K ) d Paul Edmond Perret bu usulu tecrübe a vve ın vasa ıs w ır. 
oldu. O gündenberi geçen şeyleri gözle- cBabıalh ismindeki kapının ipini çeken H lbuki A ~;..t 1 • . d eylemiş ve ch~rteusian arterielle:. a vrupa ~ asyon arı ıçın e 
rimizin önünden _geçirelim ve neticeye hiçbir Avrupa diplamatı bulunmadığını en fazla vasati kuvvet (lO Kw) dır. vak'alarında bunun pek faydalı oldufu· 
bakalım: Yecyüzünde hiçbir memleket görmekten doğan bir acılık. İmparator- B f .. k A ln kta nu meydana çıkarmıştır. Bu usul lle te-u se er ro oru vrupa nna. -
yoktur ki Türklyenin az veya çok yakın- lu~, müsbet manada, ne bir haricl si- d davi edilen hastalardaki baş dönmeleri, 
dan dostu olmasın, yahud daha do~u ifa- yaseti vardı, ne de onun yüzüne bakan. ır. başağrılan, uyJrusuzluklar pek çabuk zail 
desile, Türk dostluiuna kıYınet vermesin. Yabancı memleketlerin bariclyecileri ara- bugünü iyi anlamak istiyenler, benimle olmaktadır. Hususile baş a~ılarmda çok 
Bunlardan bir çoiu TürkJyenin yakın smda yapılan seyahatleri gazetelerde o- beraber bu hAdiseye dikkat ederlerse el- parlak netleeler elde edilmiştir.. Kronik 
dostlarıdır: Bütün Balkanlar, bUtün ya- kurken yüreğim sızlardı. Bizimkiler ne bet memnun olurlar: Ben memnun değil, bir surette bat ağrılanndan mu.zta.rtb bu
kınprk memleketlerf. Dünya haritasına yerlerinden kımıldarlar, ne de blr ziyaret mes'udum: İlk gençliğinlde duydu~m lunan adamlara birçok ilAçlar verilmiJ vo 
bir bakınız ve düşününüz: Yeryüzünde kabul ederlerdil bütün acılıklar yerine bugün yüreğimde bir netice elde edilememiştir. 
Türkiye kadar çok eyakın dostu.. bulu- Bugün öyle değildir. Seyahat çantasını tatm1n edilmiş bir duygunun tatlı heye- (Autohemotherapie) sayesinde yüzde 
nan başka bir memleket var mıdır? En kapan devlet adamı, iklde bir solu~u An- canları var. Gözlerimi, günün birinde, sekseo nisbetinde sallh müşahede edii-
çok dost sahibi olan İngilterenin bile, karada alıyor. Ve bizim Hariciye Vekili- rnhatç kapayabiliri.m! mi§tir. Uykusuzluktaki aallh nisbeti: % 
dostlarının çoğu cdostluklarında serbest. miz de adeta seyyar bir veklldir. Dün ile Itfuhittin Birgen 65 dir. 

değildir. Halbuki Macarıstandan Efga- =;:::;::;::;::~~================~~===================~ 
nistana kadar bütün memleketler, Tür-
kiyenin serbest, samimi ve tarihen haki
kt olmaya mahkQm dostlarıclır. 

On beş senelik Türkiyenin harici siy3-
set bakımından fütuhatmı anlamak isti
yenlerin, onu bu suretle hatırlamaları ve 
bugünkü hfıdiselere dikkat etmeleri ka
fidir. Şunu unuthuyalun ki ~Jrkiyenin 
bugünkü Hariciye Vekili, dünyanın en 
kıdemli hariciyecisidir. Cumhuriyetin dai 
ma işaret ettiğim cistikrar ve teraküm» 
devrinin bundan büyük bir delili olamaz. 

1 ST ER 1 NA NJ 1 ST ER INANMA! 
G~eteler haber veriyorlar: Posta idaresi Suriye:, Filısti.n, 

Irak ve Mısır ile telefon muhaveresini temin etmek üzere 

bir anlaşma yapmı~, bundan sonra bu mcmleketlcı·den her 
hangi birile kolaylıkla konu§Ulabilecekmiş. 

Gazeteclyiz, günün birinde lazun olabilir, telgrafı bıraka-

ISTER IN AN, 

rak telefonJa herhangi bir hfıdiseyi tahkike gırişebiliriz. Bi
naenaleyh haber ho§umuza gitti. Hemen fiatı öğrenmek is
tedik ve gördük ki: 
Mısır ile üç dakikalı bir telefon mubaveresi 3819, Filistin 

lle 7065 kuruitur. Bu vaziyet karşısında yeni anlaşmadan 
istifade etmek istiyenlerin çok olacağına: 

ISTER INANMAl 

Gümrtılder umum müdtırtı yarın 
Jlnkaraya gidecek 

Bir müddettenberi İstanbul gümrük 
lerinde rt:edkikatta bulunmakta olan 
Gümrükler Umum Müdürü Mahmud 
Nedim, yann Ankaraya dönecektir. 

Rağbetaizlikten iki ekailiyel 
mektebi kapandı 

Ecnebi ve ekalliyet mekteblerinin 
talebe sayıları her sene bir mikdar a -
zalmakta, bu yüzden her yıl bir kaç 
mekteb kapanmakta ve sınıf adedieri 
azaltılmaktadır. Kınalıadadaki Ner •· 
sesyan ve Rumelihisa.rındaki Tatres • 
yan Enneni ilkınektebleri faaliyetleri
ni tatil etm~lerdir. Bunlardap başka 
birçok ecnebt ve ekalliyet mekteblcri 
bazı sınıfların~; lağvetmişlerdir. 

l,ci sigortasının tedkikah 
tamamlandı 

Önümüzdeki haziran başından iti -
baren faaliyete geçecek olan işci sigor
tası idaresi için bir müddettenberi ya
pılmakta olan tedkikler bitmiş, bu -
na aid kanun projesi hazırlanmıştır. 
Meclisin bu devredeki :toplantısında 
müzakere edilecek olan bu proje işçi -
lerin istikbalini alAkadar eden birçolt 
mühim. maddeleri ihtiva etmektedir. ..............•.•.•.....•..................................... 

TA K V 1 M. 
1 inci T etrin 
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japonlar Cenubi Çinde 
sür'atle ileriiyorlar 

SON POSTa. 

ikt1sad1 teşekküllerin 
idare ve morakabaleri 
Umumi mürakabe heyeti 

K~nton şehri .fasılasız 10 saat bombardı.man edildi, reisi vezifesine başladı 
japonlar iki şehir daha zaptettı)er ' Ankara, 18 (Hususi) - Sermayesinin 

tamamı devlet tarafından verilmek su-
Tokyo 18 (AA.) - Cebheden alınan dilebilmesi için sivil ahali nezdinde ıs- retilc kurulan iktısadi te~kküllerin teş-

hir telgraf, Japon kıt' alannın pazar rarda bulunmakta~. . . . . kilatile idare ve mürakabelcn hakkında
günü Poklo şehrine girdiklerini teyid Bu_ memurlar, multecıler ıçın şehrın ki kanun mucibince tP.şkil edilen umumi 
etmektedir. Bu şehir Kanton istika - 20 _kilo~et:e kadar garbında kamplar mürnkabe heyeti azası ad~dinin reisle 
metinde ileriiyen Japon kıt'alarının tesıs eclilmış olduğunu haber vermek- birlikte yedi kişiden ibaret olmaSJ He
yolu üzerinde bulunmaktadır. Japon tedirler. yeti Vekilece kararlaştı. Reisliğe toyin 
yül'üyüş kıt'aları ciddi zayiata maruz . To~o 18 (A.A.) - Gazete habe,le· edilen Yusuf Ziya Erzin yeni vazifesine 
kalmadan garb istikametinde ilerle - nne gore, Japon kıtaatı, bu sabah 'Te- başladı. Heyet azaları seçilmek üzeredir. 
rnektedirler. Ordu tarafından neşredi- an'ı zaptet~şlerdir. . . 
len bir tebliğde tuğyanların, kıt'aların Tehlike hertaraf edilmiş Mi//i fıb 
Cast _ River nehrinin mansab istika- Konkong 18 (A.A) - Şeklunga 8 

. metindeki hareketlerine mani olduğu kilometre mesafede Şark ve Şahc ne - K ongresi 
zikredilmektedir. birlerinin birleştiği romtakada şiddet-

li bir· rnuharebe başlamış, hala devam Ankara 18 (A.A.) - Yedinci milli tıb Kanton ·un bombardımanı 
etmektedir. kongresinin bugünkü toplantısında pro-

Kanton 18 (AA) - Japon ilerle - Şark ne'hri ınıntakasma mühim mik- fesör ve doktorlar muhtelif mevzular ü-
mesi sebebile dün gece ~nton'da örfi darda Çin takviye kıt'alan gelmekte - zerinde tebUgatta bulunmuşlardır. 
idare ilfm edilmiştir. Şehrın bombardı- dir. Kanton için her türlü tehlikenin 
manı saat 7 den '7 ye kadar fasılaSIZ hertaraf edilmiş olduğundan emin bu- Bir şoför muavini 
devam etmiştir. Uongşa gannın bom- lunan Çin urnumt karargahı, Kanton-
bnrdımanmda 20 sivil ölmüş ve yara- ~an bir m.ilyon ka~ar. ki§inin çıkarıldı- beş çocug~ u ez di 
lanmıştır. gını tahmın etmektedır. . • 

Hanken tahliye ediliyor Bir şehir daha zaptedildi İzmır, 18 (Hususı) - Tirenin Eskiaba 
Şanghay 18 (A.A) - Hanken'den Tokyo 18 (AA.) - Domei ajansı. şoiör muavini Receb, şoiörün müsaadesi 

b 'ld' ·ı· !Ha..JT·ov'dan 80 k11ornetre mesafede olmadan kamyonu idareye b~lamış, ö-ı ırı ı:ıror. ~~~ .. k . ~ 
Çin kıtaatma Hanken'i tahliyeye a- Yangtse nehrinin cenubunda bulunani nune çı an on ~aŞlnd~. bır çoc~gurı ko~u-

made olmalan için talimat verilmiş ol- müh.im Yangtsin şehrinin Japon kuv - nu koparmış, dığer dort çocugu da ngır 
duğu zannedilrnektedir. Hükümet me- vetleri tarafından işgal edilmiş oldu • st:rette ~:.aralamıştır. Çocukıar tedavi c-
ınurlan Hanken'in sür'atle tahliye e- gunu resmen teyid etmektedir. dılmek uzere hastaney~ kaldırılmışlar-

, dır. Yakalanan suçlu şoför muavini şu 
ifadeyi vermiştir: 

Yeni Alman - Çek 
hududları çiziliyor 

- Hayatımda boş bir makineyi idare 
etmek istiyordum. Aksı şeytan beş çocuk 
önüme çıktı, ezildirler, demiştir. 

Yugoslavya muhalefet 
birliğin~n kararları 

Amerikaliiar kollektif 
emniyet sistemini 

mudafaa ediyorlar 
Nevyork 18 (AA) - Demokrasiler 

tarafından son derecede silahlanmak i
çin verilmiş olan kararlar haklanda 
rnütalealar serdeden Nevyork Times 
gazetesi, silahlarunanın yalnız. başına 
demokraSi ırejimlerini muhafaza ede
miyeceğini belki bugün nekadar göz
den düşmüş olursa olsun kollektif em-

Sayfa 3 

E 
e l llint harbsiz muharebe 

devam ediyor 
e Avrupa işleri 

karşısında Amerika 
~ Selim Ragıp Emeç 

niyet sistemini yeniden canlandırmak n aponya ile Çin arasında iki 
muktezi olduğu fikrinde bulunmakta- l::::::IJ senedenberi muharebe mev· 
dır. cud olmasma rağmen resmi bir sefer-

Bu gazete, şöyle devam ediyor: herliğin ilan edilmemiş olduğunu ve 
Elde edilecek gaye nekadar uzak o- iki muharib tarafın birbirlerine harb 

lursa olsun, kollektif emniyet, emni - ilan etmediklerini bala bütün cihan 
yete ulaşmak için takib edilecek olan kemali hayreUe müşahede ediyor. Ta
yegane yoldur. Halbuki infirad kolay- aarruza uğrıyan memleket Çin olduğu 
lıkla «milli iflas» manasını ifade ede- için Japonyaya harb ilan edilmesini 
bilir. belki onun tarafından bekliyenler bu-

Amerikanın Atiantik Cilosu lunabilirdi. Fakat hücuma uğrıyan Çi-
Nevyork 18 (A.A.) - Herald Tribu- nin kendisini müdafaa etmekten baş

ne gazetesine göre, Bahriye Nezareti ka yapacak ve düşünecek birşeyi olma· 
daimi bir Atıantik filosu ihdasına pren- dığı için, harb ilanı keyfiyeti daha zi
sip itibarile karar vermiştir. Bu filo- yade Japonyaya düşerdi. Halbuki Ja -
nun nüvesini iki hafta evvel ihdas edi- poıı ordusunda ıhizmet eden zabit ve 
len 38 cüzütamdan ibaret bir filo teş- askerler de seferber edilmiş değiller
kil edecektir. · dir. Sadece muayyen bir müddet as -

kerlik hizmetini yapmak için silah al
Amerikada Alman tma çağırıımışıar ve sonra, bir emirıe, 

bu hizmet müddeti gayrimuayyen bir 
vakit için uzatılmıştır. Nitekim t 6 te§
rinievvel tarihli bir emir bu hizmet 
müddetinj tekrar temdid etm!ştir. 
Dünya dünya olalı hiçbir zaman bu 
derece riyakarlık görmediği gibi kan 
gövdeyi götüren bir mücadelenin adı
ra sulh denildiği de işitilrnemişti. Av
rupa devletleri. Uzakşarkta cktiklei.i 
tohumun verdiği filiziere bakarak if
tihar edebilirler. 

casuslarının 
muhakemeleri 

Londra 1 8 (Hususi) - Nevyorkda 
tevkif edilmiş olan Alman casuslanmn 
dün başlanan duruşınalarına, bugün 
de devam edilmiştir. 

* 
Suçunu tamamen itiraf eden Ame -

rika ordusundan firarl Gustav Rum -
rih, demiştir ki: 

c Ben, yalnız Amerikanın iktısadi Amerika efkarı umumiyesinin Av-
teşkilatı hakkında malfımat topluyor - rupa işlerine karşı gösterdiği a!aka-

1 
nın bir zamanlar 

dum. A lk ı mer a ve son derece hara -Yalôa1andlc,c.rmız takdirde, İngiltere 
hesabına casusluk yapmakta olduğu - • Avrupa ı,rerl ret arzeden man-
muzu söylemek için bize tenbihatta zarasında, ~imdi 

Londraya giden mali Çeh heyeti vazifesinde 
muvaffak olamadt, Prag'a dönd ü bulunulmu.~tu.:. bir karışıklık göze çarpıyor. Birçok 

V Belg.~ad ·~ c.A_.A.) - Haber alındı- yerlerde olduğu gibi Amerikada da 
Prag 18 (A.A.) - Alman gazeteıe- Çekoslovak trenleri Alman toprak - gı~a go:e, ~ı.r:bınne zıd bir çok sosyal Jt l d El .. hi .d 1'!üni~ konferan~ınm ilk neticesi, de -

rine göre, Çekoslovak hükfunetile Al- Jannda ve Alman trenleri de Çek top- .akıdeleıdek.1ı unsuz{]arıı ihtiva eden a ya a rUS ere Bl nn bır memnumyel ifadesi olmuş, fa-
man hükümeti, bir karar ittihaz ctmi§- rağında yolcu alıp veremiyeceklcrdır. muhalefet birliği muhtelif noktalarda Kabir/er bulundu kat sıra, bu anlaşmanın icablarını ye-
!lerdir. Bu karara göre 18 ilkteşrinden Prag 18 (A.A) - Bratislavadan ittifak etmiştir. Bu noktalardan başlı- rine getirrneğe gelince, bazı taraflEır· 
27 ilkteşrine kadar Alınan tayyare - Prager Abend Zeitung gazetesine bil- caları Kraliyet, milli müdafaa, hudud- Roma 18 (A.A.) - Podeltocfa yapıl- dan itirazlar, hatta yer yer protesto 
!eri, Çekoslovakya ile Almanya ara _ diriliyor: lann tamamlılığı ve Hırvat meselesi- makta olan hafriyat parlak neticeler ver- lar yapılmağa başlamıştır. Çünkü ve· 
sındaki yeni hudud hattının Berlin sü- Yeni Alman partisinin şefi olup Slo- nin her şeyden evvel milli prensipicri- miştir. Romalılardan evvelki zamanlara lev ki haksız bir muahede ile dahi te· 
fera konferansı tarafından tesbit edil- vak hükUmeti tarafından Slovakya Al- ni ihtiva eyJemektedir. aid Etrüsk'lerin 307 kabri meydana çıka- essüs etmiş bulunsun; bir memleketin 

rılmıştır. 
miş şeklinde fotoğrafilerini alacaklar- manlan kısmf müsteşarlığına tayin e- Almanyada ,·hıı·yatlarrn ________ bugün göz göre göre parçalanmasını 
aır. Bu fotoğrafiler, yeni Cermen - Çe- dilen Kamasin, Slovakyadaki Alman- Rum en tayyareci · Nevyork - efkan umumiye hazmedememiştir. 
koslovak hududunun kat'i olarak çi - }ara hitaben bir beyanname neşrede - f h• • b J d Bundan dolayıdır ki Avrupaya ve bil· 
zilmesinde vesika hizmeti görecektir. rek Almanyanın Bratislava ve Slovak- er ISine aş an 1 Bükreş seferini yapamadı hassa İngiltere ile Fransanın tarzı ha· 

Alman tayyareleri, hususi bir işa- yadaki Alman adaları hakkındaki .ta - Berlin 18 (AA) _ Silah altına alı- Nevyork 18 (A.A.) _ FlQridada Mia- reketine karşı Amerikada şayanı dik-
ret taşıyacaklar ve bitaraf rnıntaka da- leblerinden vazgeçtiğini ~ildirmiştır. nan yüz binlerce ihtiyat efrad.ının ve miden bildirildiğine göre, bugün Bükrc- kat bir soğukluk göze çarpıyor ve ağle-
tı ·ı· d .. k'l t d f ı ·ı ı ç-L--1- vakyavu JDMıli yardon bi ihtimal, Avrupa bir kriz daha ge -ı ın e uç ı ome re en az a ı er e - · I:JWI3JU J - iki senelik askeri hizmetlerini bitir _ ~e doğru tayyare ile sefere çıkan Rumen 

· kl d' B ı· d k' ç k f yapalmıyor çiı-se yeni dünyadan müzaharet göre-mıyece • er ır. er ın e ı e se are- . .. miş olup da muvakkaten hizmette ip- tayyarecisi Papana, projesinden vazgeç-
tine her fotoğrafinin bir kopyası ve • Londra 18 (AA) - Bır kaç gun : ka edilmiş olan a~erlerin terhisine miştir. Tayyare yere düşerek harab ol- miyecek. Çünkil bugünkü asırda ceb-
·ı k denben' Londrada bulunan Çek malı re müstenid slyasi operasyonları ma-rı ece tir. .. bugün başlanmıştır. Terhis mu3 mele- muştur. Pilot ve arkadaşına bir şey ol-

Çek _ Alm:ın m üzakereleri anfrtehassıslart, dun bUradan ayrıl - leri 15 gün kadar sürecektir. Terhis e- mamıştır. zur gösterebilecek sebebler dahi mev-
p g l8 (A.A) _ Prager Presse ga- mışlardır. Müzakere1ere bir müddet d'l f d kl' cud olsa funrnenin vicdanını rencide 

~"tersaı·, Çekoslo\rakya ı'le Almanya ara- sonra d.evam edileceği haber veril - ı en c ra ın na ı için Almanyanın S d f b •k J 1 etmekten hali kalmıyor. 
c.'C birkaç romtakasında her nevi nakil \'a- ko a 8 n a arı ça IŞI V' r 
l>ındaki müzakerelerin hiç ~üphesiz }a- mektedır. sıtalanna müracaat edilecektir. Beı· - Selim Ragıp Emeç 
kınd 'k' roleket demiryolu· ve pes- • Verilen maltimata göre, Fransa hü - h Prag 18 (A.A.) - Çete ka ajansı nc~-

a ı ı mc ı..•. . Fr . d'k' t hh.'d' linde banliyö atlarında ic::liyen oto - ttiğ' b' t bl'vd b b' b 
ta .. b tler'nı'n normalleşmesile Aurnetı, ansanın şım ı ı aa u e- b" . 1 . d t ~ re ı ır e ıg e azı cenc ı m:ıt uatın Muallim mekteblerine 

alınacak tt\lebenin listesi 
munase e ı . . k d . k. us servıs en urrnuş ur . b 

n t' 1 v .. k dediyor Trenler rının Çekasiova yaya yar ıma ım an · neşrıyatına ceva vererek, Skoda fabri-
b~~~:s:n~.:gı~ı Be~~n \'e P~ag - Brno verr;ıediğini .. bildirmiş, İngıliz hükti - Romanyada ekonomi nezarPt'n'n ka]annın çalışınağa :fevam ettiklerini 

. g d · 1 ğe baş - metı de bu ışı yalnız basma deruhde e- k" l k . . . ve taahhüdlerini yerine getirmekte oldu- Ankara, 18 (Hususi) _ Kız ve erkek 
:rasınkdlakrdı1er yakın a ış erne dcrniyeceği cevabını ve:ınişitir. es 1 gene se retera l htı :astan ğunu bildirmekte ve Çekoslovak endüs- muaHim mekteblerine alınacak talebcle-
Iyaca . a ır. tevk'f 8dJ'Id1' t . . . . . 

rısınm yenı vazıyete derhal uymağa ça- rin listesi tamamlandı. Liste mekteblere 

Beneş A rnerikaya S zhhig e Vekili Bükreş 18 (A.A.) -Ekonomı nezare- ~:~~:~.ı-~.~-.:~~~~ •• ~:.~~~~~-~~~~· ...................... :.~~~! .. ~~~~ .. r:ı.~.~--ü·'·ze·-red· ····ir····--·····---tinin eski genel sekreterı Fianu ihtilas-

Gz.Jz•yor Şe hr; m iz d e tan dolayı yapılan tahkikat neticesinde 
tevkif olunmuştur. 

• Eski Çekoslo- Ankara, 18 (Husust) - Sıhhiye Vekili Ekonomi nezaretinin zirai isiahat iş _ 
Londra l8 {Hususı) - d A Hulusi Alataş bu akşaınki ekspresle İs- lerini idare etmiş olan Fianu'nun büyük 

Va k Cumhurreisi Beneş'in yakın . a - ı bula hareket etti. bir ziraat müessesesi}~ oyuşarak hazine-
merika va gideceği bildirilmektedır. an 

J den 42 milyon ley çaldığı anlaşılmıştır. 
Beneş, Şikago üniversitesi tarafın • izmir otellerinden 

bir· nde garib bir hadise 
dan kendisine teklif edilen bir konfe
rans kiirsüsünü kabul etmiştir. Bene~, 
Clcmokratik enstitüsyanlar hakkında 
konferans verecektir. 

Çekoslovakyanın ilk Cumhurreisi 
Masarik de. cumhuriyetin ilanından 
ev\·el bir müddet, ayni ~ üniversite,de 
müderris olmuştur. 

Grandük Kiril'in . . 
cenaze meras'mt 

Koburg 18 (A.A.) - Romanof hane
danmtn reisi Grandük Kiril'in cenaze 
Jllf»·aı.;imi, birçok Alman ve ecnebi ha
ner!cınları erkanının huzurile saat 11 
de j apılmıştır. 

Fransız sefiri Hitlere 
veda etti 

Berchtesgaden 18 {A.A.) - D. N. B. 
. . l8 (H susi) K lt ajansı neşrettiği bir tebliğde Fransa bü-
Izmır u - emera ı o - "k 1 •• F . P ,. 

b. · d g n'b .ı..· h"d' 1 yu e çısı rançoıs oncet ın bugu"n Hit-
t ll rinden ınn e a ıoır a ıse o -
e e f d d b' .. t . 1 ler tarafından kabul edildiğini ve Hitle-Musta a a ın a ır mu~ erı ote e . 
muş, k"' 'bd b' d . t . . rın veda etmekte olan büyük elçiye Fran-'d ek atı en ır o a ıs enustı r .. 
gı er , .: · sız - Alman munasebetlerinin iyileşmcsf 
Mustafa yuk~n çı~ış \e odayı ~oste- ve delayısile sulhün m'.Jhafazası yolunda 
ren katibe bırdenbıre bıçakla .hucum sarfettigvi gayretlerden dolayı t kl .. 

"t d'~· eşe mr 
etmiştir. :akalanan .. m~ ~~~. \:~r ıgı ve takdirlerini samirniyetle beyan etti~-
ifadede sm~~~ gor~ug~ .~~.runrnez ni bildirmektedir. 
adamın kendısını .. takib~ ~ldurulmek - Paris 18 (A.A.) - Fransız hükumeti, 
ten korktuğunu soylemıştır. Romaya gitmekte olan büY:.ik elçi Fran-

Tahkikat neticesinde Mustafanm te- çois Poncet'in yerine Coulondre'ın tayi
davi ediirnekte oldu~ Bakırköy hasta- ni için Berlinden istimzaçt.ı bulunmuş-
nesinden yeni çıktıgı anlaşılmıştır. tur. 

Sabahtan aabaha: 

Aman harh!~ 
Aylar, haftalar değil, günler bile badlsesiz, hey~ansız geçmez oldu. Ya 

Uza~arktan bir kanlı haber, ya filistinden yanık bir tel.graf, ya İspan
yadan korkunç bir havadis geliyor. Bu arada fıkır fıkır kaynayan Orta 
Avrupa haberleri de eksik değil. Sinirler her giln tazelenen harb se • 
ferberlik telgraflarile öyle gerilmiştir ki kopmamak için mutlak bi; sü .. 
klın ve emn.iyet müjdesi bekliyor. Fakat bu öyle beyhude bir bekleyiş ki! 

Avrupa yırmi yıldır bu mutlak sükı1neti bulmak için stlAhlandJ. Bir 
yanda yeni rejimler ve yeni akideler kuvvetlerup yayılmak ihtıyacı Ile 
silahlanırken bir taraftan yeni hududlannı emniyet altına almak ihtiy~
cını duyan memleketler de silahlandılar. Herkes haks1Zlıktan şikAyet 
ediyor ve bu haksglıkları düzellecek otoriter bir kuvvet olmadığı için 
her teşekkül davasını kendi kuvvetile kazanmak istiyor. Napolyonun ka
rıştırdığı Avrupa düzelmek için çok kan dö!-Jn~tü. Büyük harbin karış· 
tırdığı Avrupa yirmi yıldır kıvamını bulamaclığına ve perakende kuv
vetler üzerinde söz geçirecek bir teşcldriil olmadığına göre bu anarşi 
sürüp gidecek ve sinirleri günlük harb hhberlerinin heyecanile törpüle -
nen sil8lı depolan her gün biraz daha dolup büyüyen Avrupa bu beye
cana daha "fazla dayanarnıyacak ve Q kadar korktuğu harbe bir an evvel 
kavuşmak için: 

- cAman harb olsun!. diye haykırncak. Bürlıan Cahid 



4 Sayfa SON POSTh 

Bük re ş- istanbul-Mısır hava seferlerine 1 Ortamekteblerde 
ilkbaharda başlanacak talebe mevcudu 

Dün sabah hususi tayyaresile Bükreşten tehrimize 
ıelen prena Bibesko üç rün sonra dönecek 

Preru Bibesl<o 

Beynelrnilel hava federasyonu reisi 
Prens Bibesko, dün sabah hususi tay-
yaresile Bükreşten ~ehriınize gelmiş -
tir. Prens Bibeskoya Romanyanın Mı
sır ve Mısırın Romanya elçilerinin eş-
leri refakat etmektedir. Federasyon re
isi Yeşilköy hava istasyonunda Türk 
Hava Kurumu İstanbul şubesi reisi İs
mail Hakkı, Nafıa Vekaleti Havayol -
lan mensublan ve Romanya elçiliği 
memurları tarafından karşılanmıştır. 

Prensin seyahati husust mahiyette 
olup iki gün İstanbulda kaldıktan ve 
§ehrimizin şayanı temaşa ve tarihi 
yerlerini gezdikten sonra cuma günü 
tekrar ayni tayyare ile Bükreşe döne
cektir. 

Bundan bir müddet evvel şehrimizi 
ve Ankarayı ziyaret eden prens. Bük
reş, İstanbul hava seferlerinin ihdas e-

Şehir Işleri: 

Gülhane hastanesinin muayene 
günleri 

Gülhane mekteb ve hastanesinin po
tiklinik muayene günleri ·tesbit edil
miştir. Pazartesi: Hariciye, kadın, fiz
yoterapl, salı: Dahiliye, bevliye, ku -
lak, boğaz, burun, çarşamba: Cild, a
ıabiye, göz, röntgen, perşembe: Harici
ye, kadın, fizyoterapi, cuma: Dahiliye, 
cildiye, göz, cumartesi: Bevliye, asabi
ye, kulak, boğaz, burun hastalıkları 
muayeneleri yapılacak ve müracaatler 
9 da olacaktır. 

Ekmek fiatlan tesbit edildi 
İstanbul Belediyesi 19 birinciteşrin 

tarihinden muteber olmak üzere b;rin
ci nevi ekmeği 9,75, ikinci nevi ekme
li 9,25, francalayı 14,50 kuru~ olarak 
tesbit etmiştir. ----------------

Killtilr işleri: 

Hukuk fakültesinin doktora 
imtihanlanna başlanacak 

Hukuk Fakültesinde bu yıl yap!lan 
doktora kurlarının şifaht imtihanla -
nna bu ay sonunda başlanacaktır. İm
tihanlar ayın yirmi dördünde başlıya
cak ve 2 7 sinde nihayet bulacaktır. 
Dnn lise ve ortamekteb müdürleri 

bir toplanb yaptılar 
Cumhuriyet bayramında mekteble -

rin merasiıne büyük mikyasta iştirak 

etmelerini temin için dün öğleden son
ra İstanbul Maarif Müdürlüğünde Ma
arif Müdürü Tevfik Kutun reisliği al -
tmda şehrimizdeki lise ve ortamekteb 
müdürleri bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda mekteblerden merasime 
iştirak edecek talebe mikdan tesbit e
dtlmiştir. 

Dil muallimliği imtihanlan yapıldı 
Orta tedrisata ecnebi dil muallimliği 

imtihanlan tİniversitede yapılmıştır. 
Taliblerden 1 7 si almanca, B i ingiliz
ce, 20 si fransızca muallimliği imtiha
nına girmiş, imtihan neticesinde bun -
lardan onu almanca, 1 7 si ingilizce ve 
yirmisi fransızca muallimliğini kazan
mışlardır. 

tayyareden inerken 

dilmesi için Nafıa Vekruetile mutabık 
kalmıştı. Romanya ve Türkiye Hava
yolları İdareleri bu husustaki hazır -
lıklannı vaktinde ikmal edememiş bu
lunmaları yüzünden seferlere henüz 
başlanılamamıştır. Önümüzdeki balıa
ra kadar her türlü noksanlar tamamla-
nacak ve Bükreşle İstanbul arasındaki 
hava seferlerine başlanacak, bir gün 
İstanbuldan Bükreşe gidilecek, ertesi 
günü Bükreşten İstanbula dönülecek -
tir. 

Seferleri bir gün Türk tayyareleri, 
ertesi günü Rumen tayyarelen yapa -
caklardır. İstanbul, Bükreş seferleri 
başlarken Mısır, Bükreş, İstanbul, Mı-
sır hava seferlerinin de başlamaları te
min edilecektir. Böylece Asya, İstan -
bul ve Bükreş yolile Orta Avrupaya 
bağlanmış olacaktır. 

MIJteferrlk: 

Miaafir Alman talebeleri Cibali 
tütün fabrikasını gezdiler 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu -
lunan ve burada tedkikler yapan Ber -
lin İktısad ve Siyaset Fakültesi doçent 
ve talebeleri, evvelki gün, İnhisarlar 
İdaresi Cibali tütün fabrikasını gezmiş

lerdir. 
Alman talebe1er, dün sabah Maltc

peye giderek burada bulunan İnhisar-
lar tütün enstitüsünü ziyaret etmişler, 
Türk tütünlerinin ıslah ve ihyası için 
a1ınmakta olan tedbirler hakkında iza
hat almışlardır. Alman Üniversitelile
rine İnhisarlar yaprak tütün ~ubesi 
müdür muavini Erol Raif rnihmandar
lık etmiştir. 

Be}'lerbeyi halkı havai fişek 
fabrikası açılmamasını istediler 

Beylerbeyinde iskele ile tünel ara
sında bulunan havai fişek fabrikası bir 
müddet evvel yanmuı ve bu infilak es
nasında on iki kişi ölmüştü. Fabrika
nın sahibi havat fişek imalatına Çen
gelköy ile iskele arasında bulunan bir 
binada yeniden başlamak arzusunda -
dır. 

Beylerbeyi halkı Belediyeye müra -
caat ederek bunun önüne geçilmesini 
ve Beylerbeyinde havat fişek fabrika
sı vücude getirilmesine izin verilme -
mesini istemiştir. Beylerbeylilerin mü
racaati tedkik edilmektedir. 

Zeytinburnu • Yeşilköy arasında 
atışlar yapılacak 

İstanbul civarındaki askeıi mınta -
kalarda mutad zamanlarda yapılmak-

ta olan atışlar bu kere de Zeytinbu.."'llu 
ile 'Yeş5lköy arasında yapılacaktır. 

Komutanbğın müracaati üzerine, De
niz Ticareti Müdürlü~ herhangi bJr 
kazanın önüne geçrnek için tertibat al
mıştır. Bu mıntakalardan geçecek o -
lan vapurlar salıliden sekiz kilomet
re açıktan dolaşacaklardır. 

fazlalaştı 
İlkmekteblerle beraber lise ve orta

. ' L lk1eblerde tedrisata ayın 3 ündenhe
r ri başlanmış bulunmaktadır. Bu sene 

yeniden ihtiyacı karşılıyacak mikdar
da ortamekteb açılmamış bulundu -
ğundan sınıflardaki talebe mevcudü 
altınışı bulmuş ve bazılarında bu mik -

' dan da tecavüz etmiştir. 
Bu sebeble bazı ortamekteblerde ye

niden şubeler açmak zarureti hasıl ol
muş ise de birçok binaların müsaade· 
sizliği yüzünden buna imkan buhma
mamıştır. Maarif Vekaleti, rnekteble -
rin bu gayritabii vaziyetini tedkikc lü
zum göımüş ve şehrimizde bulunan iki 
umumi müfettiş bu işle meşgul olma -
ğa memur edilmiştir. Müfettişler tef -
tişlerini pek yakın zamanda ikmal ede
cek, lüzum görülen mekteblerde de:- -
bal şubelerin açılması temin edile -
cek, izdihamı önlemek üzere tedbir a
lınacaktır. 

Semtlerinde mekteb açılınıyan halk 
tarafından Maarif Müdürlüğüne yapı

lan müracaatler devam etmektedir. 
Maarif Müdürlüğü bu müracaatleri na
zarı itibara alarak tedkikat yaptırmak
tadır. 

Bir nenç k1z av 
tüfeğile yaralandi 

Evvelki gece saat tam 22 de Yeşil
köyde çok feci bir kaza olmuş ve 1 6 
yaşında bir kız ağır ve ümidsiz bir 
halde yaralanmıştır. 

Bademlibahçe sokağında 15 numa -
ralı evde oturan Harun isminde bir za
tın kızı olan Mihri fevkalade av me -
raklısıdır. EvYelki gece köşkteki ya -
tak od~sında tek kurşunla doldurulmuş 
,av tüfeğini kurQalarken kazaen par
ınağı tetiğe dokunarak silah patlamış 
ve çıkan kurşun kızın sol memesi al -
tından girerek sırtından çık;uştır. Si
lah sesleri üzerine kızın odasına ko -
şan annesi ve babası onu yerde kanlar 
içinde görünce feryad ve figana baş -
larnışlardır. 

Çağınlan doktor hastayı bu ha1de 
hastaneye götürmenin doğru olanı'ya
cağını söylemiş ve Mihriyi evinde te
davi altına almıştır. 

-···························································· 
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Sinemast 

B U G ·u· N Matinelerden 
itibaren 

Alkaponl tilminden sonra yapıJan 

Gımgster filmlerinin en dehşetlisi 
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Oaagsterler 
CeiiAdı 
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Istanbul Şehir Tiyatrosu 
Bu ili D . •aat 14 de goc:uk kı1mı 

aqam ••at 20.30 da 

Yaniithklar Komedlal 
S perde 

Yuao ı V, Şeupir 

Yunanistanla yeni ticaret 
anlaşması yapılacak 

Müzakerelere iştirak edecek heyet ofiste toplanarak 
Yunanistanla iş yapan tüccarlar.ın dileklerini dinliyecek 

Yunanlstanla memleketimiz arasında ya
pılacak olan yeni tıcaret anlaşması müza
kerelerinde bulunmak üzere bir tıcaret he
yetimizin yakında Atlnaya gldece~lnl yaz
mıştık. Bu müzakerelerde Türkiyeyl, Atl -
na tlçlmiz Ruşen Eşrefln rlyasetlnde İktı -
sad Vekaleti Türkofis reisi Bilrhan Zlhni lle 
Türkofisten Hüsnü Zeki ve Cumhuriyet 
M~kez )Bankıası memurlıirından Nadirden 
mtlteşekkıı bir heyet temsil edecektir. H~
yetin Ankarada bulunan Ofis resi Biirhan 
Zlhnl ve dl~er azaları yarın şehrlmlze ge
lecek ve birkaç gün sonra Atınaya hareket 
edeceklerdir. Heyetimiz ışehrimlzde kaldı -
~ı müddet zarfında Yunanistanla 1§ yapan 
tacirleri Türkofiste toplıyacak ve yenı an
laşma hakkında ihracatçıların rnütalea ve 
dileklerı tesbit edilecektir. 

Yunanlstanla ticari münasebetlmlz sene
den seneye iyi bir lnkişaf göstermektedir. 
Bu lnklşafı daha iyi bir şekilde temin ede
cek olan yeni anlaşmanın yakın bir zaman
da ve iki memleketin mukabil menfaatl.! -
rlne uygun bir şek.llde kararlaştırılacafl 

kuvvetle ümid olunmaktadır. 

Türk - halyan ticaret 
anlaşmasımn esasiart 

İtalya ile aramızda Imzalanan yeni tıca
ret ve klerini anlaşmasının mühlm esasla
rından bir kı.smı daha, dün Ankaradan şeh
rimizdeki alakadariara bildirilmiştir. 

Yeni anl~ma esaslarına göre İtalya, 
memleketlmize 238 mUyon llretllt bir kon
tenjan ayırınağı kabul. etmişti. Bunun 9 
milyonu yumurta, 3 milyonu taze bahlı:, 250 
bini balık yurnurta.cıı ve havyar, 25 mUyo
nu bu~day, 2 milyonu çavdar, 13 milyonu ar
pa, 3 milyonu dl~er hububat. 75 milyonu ku
ru sebzeler, 1,5 milyonu kuru üzüm, yarım 
milyonu keçiboynuzu, 5 milyonu tütün, 10 
milyonu zeytJnya~ı. 150 bini balmumu, 60 
milyonu pamuk, ı milyonu pamuk dö!tün-

tüsü, 15 milyonu kirli yıkanmış yün Ye tif
tik, ı milyonu yün döküntüsü, 1,5 milyonu 
kıl, ı milyonu halı, 2 milyonu ipek koza.sı, 1 
milyonu !pek ve döküntüsü, ı5 milyonu 
krom ve kronlt, yarım milyonu mangarıe:ıı 

cevherl, 3,5 milyonu kurşun cevherl, 1,5 
milyonu antırnuvan, ı milyonu zırnpara, 6 
milyonu kömür, ı milyonu ham amyand, 
yarım milyonu boynuz kemik, yarım mil -
yonu kitre, 100 bini tıbbi nebatlar, 3 mil
yonu afyon. 1,5 milyonu debagatte kull:ı. -
nılan maddeler, 10 milyonu ham deri, 5 
milyonu yulaf, 2.5 milyonu kepek, yarım 

mllyonu tuzlu barsak, ı milyon 250,000 1 
pa.çavra, 4 milyon liretlik kontenjan da dl
~er emtiaya tahsis olunmuştur. 

Yaş meyva ve sebze koprera
[ fler birliği işe başladı 

2834 numaralı kanuna göre teşekkfil eden 
yaş meyva ve sebze satış kooperatifieri bir
liği ayın onundan itibaren !aaliyete başla
m!4tır. 

Birliğin gayesi müstehlfkle mü.stahsllin 
menfaatlerini korumak, alışverıtte umu -
mun menfaatini koruyan prenslplP.r ve ka
ldeleri hakim kılmaktır. Şimdiye kadar böy
le bir teşekkülün mevcud olmaması heı: iki 
sınıfın zarar görmelerine sebeb olmuştur. 

Müstehllkle müstahsllin müna.sebetıerinf 

makul bir şekilde idarne ettır~ek olan bu 
teşek.ktil, !erdi menfaatler üzerinde unın -
mun lehine olarak mühlrn tesirler ıcra ede
cektir. 

Toprak mahsulleri ofisi umum 
muduru geldi 

Birkaç gün evvel Ankaraya gitml~ olan 
toprak mahsulleri umumi müdürü Bay 
Hamza Osman Erkan, dün şehrlmlze gel -
miş ve Toprak Mahsulleri Otlslne ald ı,ler
le meşgul olmuştur. 
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SON POSTA 

Çukurovada arkeoloji 
arttırılıyar faaliyeti 

B 
. h -f-.--t __ d_o_k_u_z_m_u:-:: .. tehassıs n ezaret 

u yılın yenı a rıya ına • 
ediyor. Gözlükule höyüğünden kıymetlı 

Gemlik ortamekiebi 
Cumhuriyet 

bayramtnda açıhyor 
Gemlik, (Hu -

susi) - Halkı -' 
rruzın teşebbüsü 

~ (Son Posta) eserlerin çıkması bekleniyor 
nın neşriyatı ü -

t zerine Vekaletin, 
1 açılmasına emir 

verdiği kazam:z 
ortaokulu, Cum • 
huriyet bayra -
ınında merasim -
le açılacaktır. 

Snyra s 

Trakyanın bir köyünü su haskımndan 
kurtarmak için büyük bir sed yapılıyor 
Bu sed, Meriç kıyısındaki Bosna köyünü 1700 metre 

kuşatmakta ve 50.000 liraya inşa edilmektedir 

Sed inşaatından iki görilniı§ 

Yeni okul direk- Edirne, (Hususi) - Nafıa Vekaleti Dün de başmüşavir Sabri Oney, E-
i.ıörlüf,ıüne Zon - tarafından Bosna köyünde yapılmakta dirne Valisi Niyazi Mergen, inşaat mı· 
guldak ortaokulu Selçuk Kaan olan büyük seddin inşaatı ilerlemekte- halline giderek inşaatı uzun boylu tecl 
yardirektörü Selçuk Kaan tayin edil- dir. kik ve teftiş elmışlerdir. 
miş ve kazaya gelerek vazifeye başla - Bosna köyünü su baskınından kur- Köylüler hükumetin bu yakın nla· 
mıştır. Okulun eşya ve vesaitini temin ~ak için SO,OOO lira_ il~ inş:ı edile~ ka ve icraatından minnetle bahsetmek
için teşekkül eden komisyon, İstanbul v_e ılk kazması Generalımız Kazım D_ı- tedirler. İnşaat iki haftay1 kadar bite
ve Bursaya şimdilik üç bin liralık si - rik tarafından vurulan bu sed, Merıç cek ve seddin açılma töreni Cumhuri-

. salıili boyunu 1 700 metre uzunluğun- et ba m nda yapılacaktır 
pariş vermiştı: .. O~ula_ ~alebe -~~~dı~.a da kuşatmaktadır . Y yra ı · 
başlanmış ve ıki gun ıçınde yuzu mu- Dört beş yıldanberi Meriç nehrinin Edirne yeni belediye mecli~i a7.afart 

Çukurovaden F'idrmn kalesinden bir görünüş tecaviz talebe kaydo1unmuştur. Ta1e- sık sık su baskınına ug·rıyarak büyük Evvelki gi.in sona eren belediye inti-• ı cl Dörtyolun elektriAi su kuv-
Ad (H ") _ Çukurovnnın he- konu mu:;ı.ur. . be kaydi açılma törenine kadar devam zarar gören bu köyü, geçen seneki su habatına aid reyler tasnif olunmuş -

ana ususı .1 · t'hsal edilecektır 
men bütün bölgelerinde arkeoloj~ faali~ veEtıl \:s.~ tesisatının kurulması için edecektir. Mua11imler de yakında ge- baskınında haftalarca su altında kal- tur. 
}eti olduğu malumdur. Dört senedenberı e rı kt leceklerdir. mış ve hattA bir aralık köyün Meriçin Neticede ekseriyet kazananlar tP.c; -
'l'arsus şehri içinde ve Gözlükule höyü - 30,000 lira harcanaca. ır. ·(•u•u• .. : .. u·d··············· .. :·k··1···············k·····~· karşı sahilinde beş kilometre yakının- bit edilmiş olup yeni belediye meclisi 

ğUnde bir Amerikan hPyeti tarafından Deniziide hu yıl rnektabiere Bıga a motosı et mera 1 ) daki bir çiftliğe nakli dahi düşünül - ~u suretle teşekkül etmiş olacaktır: 
Ya.ptırılmakta olan hafriyat bu sene ikin· k f 1 ( müştü. Fakat yapılan tedkikat netice - Doktor Salih Işık, Şerif Bilgin, Fe· 
Ci devre çalı§malarına başlamıştır. Şim - tehacum ço az a sinde köyün bir sedle kurtarılması rid Çardaklı eczacı, Ahmed Esmen kö-
diye kadar yapılan hafriyatta elde edilen Denizli (Hususi) - Bu sene ilk okul- • mümkün olduğu anlaşıldığından Nafıa seleci, Fevzi Sengerli avukat, İbrahim 
ınuvaffakiyetlerin bu sene de devam e - Jar geçen yıllardaki talebcnin bir buçuk ı Vekaletinin yardımlarını esirgemiye - Ağa mütekaid, Fazıl Soysat cczacı, 
deceğine muhakkak nazarile bakılmak - misli talebe almıştır. Sınıflar istiabından • 

1 
rek seddin in.)ası kararlaştırılnuştı. Mehmed Ataktürk komisyoncu, Kc -

tadır. fazla dolmuş, bir öğretmen~ talimatn~ • ~ ı Bunun üzerine sulann çekiirliği en mal Dönertaş değirmenci, emekli ö1~ -
I<üllür direktörlüğü tarafından komi - medeyazılan mikdardan fazla talebe dut- ' müsaid bir mevsim olan yaz mevsimi retmen Fatma, Bayan Mihri Önr v 

ler olarak hafriyata Adana müze mü - müş, faydasız olan çifte ted~is~tı mec • kaçınlmıyarak derhal harekete geçil - bakkal Ahmed, Mustafa Çetinkol mat· 
ıiürü Bay Yalınan Yalgın nezaret et • buren tatbik için izin istenınıştır. . miş• ve inşaata başlanmıştır. baacı, Ahmed Yasmi, Ömer Sünnet ci 
cnektedir. Avrupa tedkik seyahatinde bu- Lisede yatılı, yatısız bu yıl bin alt,ı yüz- Şimdi bu muntazam inşaat yalmz Huriye Sevgen, yağhaneci Rasim, bak-
lunan Yalman Yalgın seyahat günlerini den fazla talebe vardır. Geçen yıl bin dört 1 Bosna köyünil kurtannakla kalmıyor, kal Hüseyin Serezli, e~ekli yüzb 'il 
kısaitmış ve bir miiJdet evvel Tarsusa yüzdü. Lisede de çifte tedrisat yapmak l ayni zamanda bütün bir yaz 250 - 300 Abdülkadir, yağhaneci Ömer Komak 
dönmüştür. düşünülüyor. Bu iş için henüz Bakaniıla 

1 
işçi çalıştınlmak suretile civar köyler Hasan Osma değirme_nci. lbrahim G~ic 

Profesör Garstang da hafriyat saha - baş vurulmamıştır. halkile Bosna köylülerini de refaha e- er keresteci, bezzaz !smail, bakkal lh· 
ı;ına hareket etmiş bulunmaktadır. Haf- Yeni taypı edilen kültür direktörü H·ır- 1 riştirmiş oluyor. rahim Tosun, Osman Nuri kundu~·acı, 
riyat bugünlerde başlıyacaktır. Bu yıl, rern Armanla lise müdi.irü gelmii ve va· İnşaat Nafia Vekaleti su mühendis- İhsan Enson, tüfekçi Bürhancddir\ 
hafriyat, höyüğün yukarısında bulunan zifeye başlamışlardır. lerinden Azminin ve refakatindeki fen Çiftçi, kitnbcı Hilmi .Atnkan. 
birleşik Eti kalesi etrafında devam ede - Biga Çavuş köyOnda bir memurlarının sıkı kontrolü altında Diğer namzedler <le sırasile yedek 
cek ve mümkün olursa kalenin sa~lamca . Id d T vf"k Ç ı· sür'atle ilerlemekte ve Umumi Mi.ifet- azalığa ayrılmışlnrdır. 
bir bürcii tamir edilere~t açık miize ha - m ın are yapi 1 Biga ~Husus!) :- B~ra_ a e d~ e;~- tiş General Kazım Dirik, yapılan işle- Azalığa seçilenlerc aid mazbata i:'ıP· 
linde muhafaza edilecektit. Biga (Hususi) - Şehrimizin bir ma - baş ismınde haınıyetlı bır yur RJ u a c lTİ yerinde görmek üzere Bosna köyii- ha b encümeni tarafından tanzim cd: . 

d h t hallesi savılan ve Biga ovasını yeşil tar- bir ücret mukabilinde dokuz yaş;ı.ndan ne sık sık gitmektedir. !erek ViJa,·ete verilmiştir. Bu sene hafriyata nczaret e en eye " ~ 
d ıaları·ıe su·· sıı·yen Çavuş köyünde, geçenki otuz yaşına kadar bütün gençlere moto- -------ok uz mütehassıstan ibarettir. 

zelzeleden yıkılan minare, yeniden ya • siklet kullanmasını öğretti ve 300 kişiden 
Dörtyol yakında elektriğe kavuşuyor pılmış, Biga ovasını bir kat daha güzel - fazla adam yetiştirdi. Üç ay gibi kısa b!r 

Dörtyol elektrik tesisatının inşasına ya- leştirmiştir. Dört beş saatlik mesafeden müddet içinde yeti§en bu gençlerin bir 
ktnda başlanacağını bir müddet evvel görünen bu abide, ovanın bedii manza - çoğu, tamircilik tc öğrendi. Şayanı hay -
Yazmıştım. Bu işin inşaatı münakasaya rasına başka bir letafet vermiştir. rettir ki bu müddet içinde hiç kimse dü-

~~~==~~~~===~~~~~===~==~~~~~~~~)~~~~n~~in~hl~ 
(Trakya koyunlar• 2.496.580 kilogram beyaz peynir veriyor . kanamadı. 

Bir çoğu askere gidecek çağda olan bu 
gençler, adamakıllı birer sporcu, birer 
motosikletçi oldular. Orduya muallim o-

!:.ırak kendilerini hazırladılaı·. Resimde 
memleket sporuna hizmet eden harniyet
li Tevfik Çetinbaşı görüyorsunuz. 

Adana (Hususi) -Bölgemizde lig maç-ı devamlı bir surette çalı~tıracaktır. 
larına bir haftadanberi başlanmış bulu - Adanada sonbahar at yarışları 
nuyor. Adana stadı yeniden inşa halinde Adanada sonbahar at ko~ularına b; .~-
bulunduğundan bu yıl lig maçlan Mersin landı. İlk koşu bu hafta şehı.r hipodro -

t d d lrn ktadır Bu hafta İd munda yapıldı. Koşu çok hararetli ol -s a ın a yapı a . - . . . . . 
manyurdu _ Toros arasında yapılan maç muş ve hıpodrum bınlerce kı~ı ıle dol -

V • • • 

1 
muştur. 

2-1 Torosun maglılbıyetıle netıce en - H" d d k t "b~ i" b 1 d 
ki haf 

ıpo rom a osu rı un ı u yı a-
. · tk· · ·· ·· üzde ta gene • mıştı. ıncı maç onum ha mükemmel bir şekle sokulmuştur. 

Mersin stadında Seyhanspor ile İdman- Tribünün alt kısmında halkın meşrub .t 
yurdu arasında yapılacaktır. ihtiyacını temin edecek küçük zarif bu-

Al S d 
Bu yıl lig maçları, geçen seneden daha vetler inşa edilmiştir. 

Kocaeli sayiaVI i aid Geyve e muntazarn bir şekilde olacaktır. Seyhan Müşterek bahisler, \'t! bilet satışı için 

""d· • 1 ıçınde etlerinin daha lezzetli, yapağısının 
.ı:. ırne (Hususı) - Yurd koyumar 

Geyve (Hususi) - Kocaelı saylavı Ge
neral Ali Said buraya gelerek bir kaç 
saat kadar kalmış, belediye ve hükume~ 
binalarını gezmiştir. Geyvc ile istasyon 
arasında kestirme bir şosenın yapılması 
ötedenberi tasavvur halind..! olduğundon 
sayın sayJava bu husus arzedilmiş ve yo
lun inşasına sarfedilmek için vilaye. bad
C<'Slnden bin lira verilmesine dclfılt't c
dilmesi rlca edilmiştir. 

bölgesi emrine verilen antrenör gençleri de keza güzel iki gişe yapılmıştır. 

Edirnede Dirikyurd soor klübü 
Edirne (Hususi) -

Trukya talebe yur • 

du talpbelerinin eDi· 

rlkyurd spor klübuı 

adı ile bir klü b teş · 
kil ettiklerinı geçen 

~ah . d h ı· t"ki olmasile tanınan Trakya koyunları kıvır-a ınce daha uzun ve a n c as ı . . . 
cık ' .. . den Trakya pcynırı adı ıle tanınmı~ beyaz 

ırkından bulunmaktn ve sutlerın 347 650 kilogram kaşar ve 2 496.580 
Saylav bu ciheti nanrı dikkate alarak gün yazmıştık. 

Ve kaşar peyniri yapılmaktadır. Geçen sene • •· teşebbüsatta bulunacaklarııu vadetmi~ - Bugan de yurdun 

~ogram beyaz peynir yapılmıştır. lcrdir. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

- Hasan Bey ışittiğıme gö
te Yenı yapılacak .• 

... asfalt caddelere tesadüf 

eden .. 

... biıtün ağaçlar bugünkil 
şehireilik bakımmdan kıyme
ti olmadığt için kesilecekmij. 

--

Hasan Bey - 'l'evekkel, de
ğil, Belediye bu kış fakiriere 
bedava odun dağıtncakmış di
"" hir sayia çıkmıştı. 

talebelerini müdürii 

Ali ve idare memuru 

Sabri ile bir arada ı 

gösteren resimlerini 

koyuyoruz.. 

r Küçük Memleket Haberleri ) 
~~--------------~--------------~ Geyvede bükılnıet daireleri teftiş ediliyor ı Adapazarı beiediye doktorluğu 

Mülkiye müfettişlerinden Şükrü ve Adli, Adapazarı -bel~dlye doktoru Necati Erı~ 
tapu ve kadastro müfettişlerinden TalAt A- İst.anbul Fatıh belediye doktorluıtunn t.ayın 
cnr, ziraat bank müfettişlerinden Mun.~ln edllm(4tlr. Yerine şchrlınlzdt>kl serbest clok
Baç buraya gelerek ald oldukları daireleri tarlardan Nermi Akdeniz tayin edilmiştir. 

teftlşe başlamışlardır. Adapazarı cumhuriyet ba)Tıtnu hazırlıkları 
Denizli nllsi mezuniyetini bitirdi Adapazarında cumhuriyet bayramı ha • 

İld aydanberi mezun bulunan Denizli va- zırlıklarınıı hummalı bir faallyaUe dev:ı.-rıı 
lisi Ekrem Engür evvelk.l ııün Denizliye u- edUmelttedir. Şimdiden şehrin blr çok )~r
det etmıştır. lerinde takızaferler yapılmata başlanmışttr. 



(_H_~c~_u.ı_. ____ l 
iNSAFLI SATIŞ 

Bir mağaza sahibi bana derd yandı: nuz yok. Fakat gene gazetelerde ji -
- Eskiden, dedi, fazla fiat isterdik, kAyet yazıları çıkıyor. Guya etiket fi -

müşteri yansını verirdi. Biz bir mikdar atlan çok yüksekmiş. 
lnerdik, 0 bir mikdar çıkardı. o, dil Pazarlık yapanz olmaz, pazar1ıksız 
dökerdi. Biz dil dökerdik; nihayet bi - sa.tanz olmaz. Söyk!yin biz ne yapa -

lım? 
zim istediğimiz fiatla, onun verdiği fi- - Sız," dedhn d 4 UA fıkrasını bilı"r 
atın yansmda uzlaşırdık. ....... .. n• 

misiniz? 
Müşteri pazarlıkla alışverişten mem

nun muydu bilmem amma, biz şikayet
çi değildik. Çünkü hiç • bir zaranmız 
yoktu. Fakat gazetelerde mütemadiyen 
şikayet yazılan çıkardı. 

Anlattım: 

cDeveye sonnuşlar:: 
- İni§i mi seversin, yokuşu mu? 
Deve düşünmüş: 
-Düz yolda gitseın olmaz :mı? 

- Zannedersem gazeteciler haklı i- Demiş.» 

diler. Mağaza sahibi yüzüme dik dik bak-
- Nihayet pazarlıkla alışveriş yasak tı: · 

edildi. Biz kanunun emrettiği şekilde - Satış ya pazarlıkla olur, ya pa -
her malın fiatını bir etikete yazıp o zarhksız, bunun ikisi ortası yoktur ki! 
malın üzerine koyduk. MüŞteri mağa- Bu sefer ben onun yüzüne dik dik 
zaya geliyor: cKaç, diyor. Etiketi gös- baktım: 
teriyoruz .. Kesesine uygun gelirse alı- - Vardır .. dedim, insaflı sahşl 
yor, gelmezse almıyor. Bu usulden de Onu yapsanız olmaz mı? 
şik~yetçj değiliz, çünkü hiç bir zaran- İSMET HULÜSİ 

BOM 'POS.,A B"ırincitepiıı t 9 

'~1 
Şık ve kolay örülen 

bir şapka Elektrik şirketi aleyhindeki dava dün 
yeni bir safhaya girdi 

Tesisahn bozukluğundan dolayı garajda otobüsleri 
yanan davacılar vekili zararlarının şirketçe tazmini 

lazım geldiğini iddia etti 

Tasfiye :halinde bulunan İstanbul E-,370 ve .fl ı inci maddelen· ·· 
ı ktrik Anonim ş· k r ,_ hin ne gorc, ce-: 
e . . ır e ı. a~.Y e açı - zaya çarptınlmasını isterim. 

lan bır dava, Asliye -4 üncu ceza mah- Du,.,,~Tna suçlu v k"li · ··d f . 
k · d :ı: -ım lrl~.. ·-r·· ' e ı nın mu a aa. 
emesın e guru e ........ Jken, iki taraf sını hazırlaması için 1al"k d"l · 

arasında hukuki kıymeti haiz bir iç - tir. 
1 

e 
1 mış 0 

tihad meselesi ortaya ç.ıkmıştır. M 1 ki k" k 
Davanın mevzuu şudur: Eyübde o - IS 8 ~ J azanın muhakeme ... 

tobüsçülük yapın Kadri ve arkadaş- sıne devam edildi 
larının garajmda bundan bir müddet Gazeteci arkadaşımız Tahirin ölü • 
evvel yangın zuhur ederek, garaj ile mile neticelenen Maslak otomobil fa • 
içindeki otobüslerln kısmı azamı yan- ciasının muhakemesi, Ağırcezada son 
mıştır. Otobüslerin sahibieri de, asli- safhaya varmıştır. 
ye 4 üncü !hukuk mahkemesine mü - Ckçen celsede evrak tedkik için id4 

C 8 1 b 
•1• • d 1 1 ll ~ racaatle, Şirketin bazı bozuk teslsa - dia makamma tevdi edilerek duruşma; 

Un ari 1 tyor mu 1 lntz ~ tınm bu yangına sebeb olduğunu iddie mütaleaya kalmıştı. Dünkü celse .. 
1 Kroşe ilc sık iğne örülmüşti.ir. Tepesi ederek, tazminat istemişlerdir. d~ söz alan Müddeiumumi Übeyt, tali4 

ayni büyüklükte be~ müsellcsten yapıl - Mahkemede söz alan §irket vekili kikatta noksan olan bir noktanın ay ~ 
En bUyük ve en kücUk gazete ı Devr :alem rökoru mıştır. Kenar düz bir band gibi örülü - Celal, hulasaten: dınlanmasmı istiyerek demiştir ki: 

dür. Bütün dikiş yerlerine ve borun üs~ 1 Seyrüsef "d · · K Dünyanın en fa- ~. -l'A~: Denilebilir ki - K:sani 938 tarihinden itiba- - er ı aresı, maznun e • 
sılalı olarak inti · \ •"' d •Aı ··k yaruna ya tual sireden, ya da parlak bir ren, Şirket, bilcümle hukuk ve vecai- male verdiği ehliyetnaıneye cancak, 

""" ·1 \. u şım ye ar çadan tam tepeye ufacık bir fiyonga ko- • bilir k d k t Ka 
§ar eden gazetes~ ~~ :ı. • \ n evı·~: roıc:~u- kordeladan ince bir nh verilir. Ayni par- bile beraber, hükümet tarafından sa - gözlük takmak şartile şoförlük yapa ~ 
muhakkak ki ctl- , ... .~.· ,_· ·_ •A elinde tutan adam tın alınmıştır. Bu, yangın hııdisesi ise, , ay ını oymuş ur. za ma · 

_ ...,. b" İn .lizd. B nulursa gençlere yaraşan bir sevimlilik 3 nisan 938 tarihinde vukua gelmic: _ hallinde ke~if yapan ve mahkemece 
luminated Quad- ır gı ır. u alır. ~ d" I ·ı · 

d 
· · v·ı tir. Binaenale .. "', şu hale gö ... ,. •ı"rket m enı en Ibrahim, suçlunun sicilinl 

ryphe constellation» dur. Bu gaze- a amın ısmı ı - JU ..... -ı ~-·d ,., _,_, ~' y • d k• • •1 dava edilemez, demiştir. tedkik ederken bu kayde de rastlarnıs• 
tenin boyu 2,5 metredir. Genişli- .u-l .ı..O..ııtJL.in:.ur. u· z e 1 ÇIZgi er -Ot edi d f DavaCJlar vekili ise, bu cihete, şöy- tır. Bu hususun, Seyrüsefer İdaresin ~ 
ıi de bir metre (8) santimdir. On üç sütun uz Y e • le cevab ve...,.,.,.;--: den sorulmasını isterim. 
üzerine ve sekiz sayfa olarak her yu-z se· dünyayı devret· A. S. rüm.uzıle mektub 11ıımn okuyucu- ... ~LU.· Ma · · B 1n - Devletin yapbgıv mukavele, •ir - hkeme, Müddeiumuminin talebi· 

d b
. int" d S .. h 1850 d mi§tir. unun ~ebebi, bir giliz viski fir- mu.m: os • k ne e ır ışar e er. on nus ası c .. . . _ .. . _ .. . ketle, .kendi arasındadır. Burada, ü • nı arar altına alarak duruşmayı talili 

,.ılonıc:tır. Müteakib nüshası da (1950) de masının ~umessili olmasıdır. Butun bu Yazdığınız §Cytn o kadar uzulmiye de- tm• t• 
11 ':t seyahatlerı mensub Id v fj v tar ü '1.. a- ltl dak · · çüncü ~alm iV8Ziy~i.nde olan bizleri, e ış ır. - -
çıkacaktır. Dünyanın en küçük gazetesi . o ugu r~ namı- ger aA yoA. oz a ann . ı çızgı yaş- alakadar edemez. 
ise İngilterede çıkan Bille Standarddır. na yapml§tır. Bırçok seynsefaıa kum iılığa alarnet sayılmaz. Bu çızgıye çocuk PoliBIB: panyaları, bu adama, cfahri yolcu, Ün- denecek ya§taki genç kızlarda bile rast- Şirketle bu şekilde alakaları olan bir 
Boyu 75, eni 60 milimetredir. Bu gazeteyi vanını vermişlerdir. lanır. Sebeb, ekseriyetle göz yorgunlu • çok k\mseler için, eheınmiyeti olan 
bir adam doldurur, ayni adam basar ve * ğudur. Gidenniye imkan yoktur. Fakat bu hukukf nokta, mahkemenin verece- Bir adam alacak yüz6nden 
dağıt11 lik OtObÜS fazlalaştırmamak ve olanı gizlemek eli _ ği kararn göre aydınlanacaktır. arkada§ını yaralndı * nizdedir. Bundan sonra gözünüzü yor _ Mahkeme, karar tefhimi için, 17 teş- Ca~aloğlunda oturan Necati ne arkada' 

İlk otobüsü ya- dikk di rinisani tarihine talik edilmiştir. Abdülkadir arasında allljeak yüzünden bJı 
Yalan bal(gl yerine kara yalam panlar iki İngiliz- mamıya at e "niz. kavga çıkmış, Abdülkadir Necatlyi diivmtr 

istemeden yorınıya mecbur kaldı~ınız Osküdar adliyasini yakan ve Necati de sustah ""akı ile aa5 ~\ndeıı 
dir. Bu araba 1827 "' ır. ..,., .... 

Bı·r mu""ddetten gu··nıer ılık komp:res yapınız. Kaynatıp 1 l · • · le "Id" hafifçe yaralam••tır. Necati Abdu"lkadlı1 
- senesinda halkm SUÇ unun 8CZIY9SI IS nı 1 ~ 

ber b
. J fir ıı.lıttıg·ınız adi suda iki.· ayrı pamuk par - kendlslnln yaralamadı~ını ve onun keodlst., 

ı ır apon - 1 ff d ı 

1 ba 
5 1 a es ne arze- ~ J"!''~ını ıslatmız. Gözlerinizin üstüne k'J- Üsküdar Adiiye binasını kasden nJ dövdükten sonra kendi sustalısile ~nd.S 

.nasmın cyı an - dil · ti İlk r- kendini yaraladı~ını iddia etmıştır. 
Iığı. konservesi o- :ş ;· za. .. . yup bir çeyrek, on daklk-i durunuz. yakmaktan maznun dlarak A!ırceza- B 
'arak .sattl~ı kon- ~staih ar a hiç te rağbet gormemı~, halkın Her gece yatarken serçe parmağınızia ya verilen Nureddinin muhakemesine ir otomobil bir yol ameleslne çarpb 

1 ib 
•• _ ı zasına maruz kalmı§tır. goz- altlannıza bıre· r p~T"l'a oı..-sl vic kre d"" d d dil i M"" dd . Şoför Kadrinin idaresindeki 2647 n uma .. 

~e er utun - ~ 'uc e.,. 1 m un e evam e m ~. u eıumu - raıı otomobil, Şlşhaneden geçerken cad de .. 
Jünyada pek bü- . * dolrundurunuz. Sakın .kremı içirmek jçin mi Ahmed Remzi Berkmen, miıtaleası- yı tamir etmekte olan arnele Vellye çarpa--
yük bir ra~bet göı Çın halki ve hUrafeler gözalımı Oğu§turmayımz. Dah:ı fena ya- nı serdetmi.ftir. İddia makamı, suçlu - rak başından yaralamıştır. Yaralı tedavi aı .. 

mekte idi. Bu balıklar Japonyanın Sujl Çindeki köprüler umumiyetle düz de .. parsmız. Bırakınız koyduğunuz krem nun 1 buçuk aylık bir mahkdmiyet tma alınmış, şoför yakalanmıştır. 
"kasabasında imal edilmekt~ idi fak::ıt ~ldir. İvicaclıdır. ÇinlUer hürafeye çoY. kendi halinde kalsın. Deri onu yava§ ya- kararından kurtulmak için funme biz- Bir yiik arabası bir çocuğu yaralac! 

1 
tahkik t b b 

1 
k' b' 

1 
k inanırlar ve sanırlar ki cin ve periler, in- V<l§ emer ve beslenir. Fazla çizgilcnmek- metlerinin görüldüğü Üsküdar Adli - Sürücü Kadrinin 1dareslndek1 yük ara • 

yapı an a , u a ı tarın a ı de- nl dü ist'k tt dalı . . tak'b ten k t ı b" ı · t ek k bası K m~ ıda g-e ken k ~ı n•~ sa arı z ı ame e a ıyı ı e4 ur u ur. ye ınasına gece eym a eş verer , 1s- u ... ap n ~ .. r so a ... a oy ~ 
iii, zehirsiz kara yılanı oldukları anla- debilirler, onun için köprüleri iğri, böğ- İkinci derdiniz de birincinin hemen he- men yakbğını işaret ettikten sonra makta olan 3 yaşında Maksuda çarpara• 

1rn f b "k k t ı . . ' vUcudünün muhtellf yerlerinden yaralan 4 
§1 ış ve a n a apa ı mıştır. rii yaparlar. men tıpkısı ... Göz yanlarındaki çizgiler de hul~saten şunlan söylemiştır: ma~nna sebebiyet vermi~tır. Yaralı Şişli ço.o ... 
..................... -....................................................................................................... yaşlılıktan ziyade gözlerin zdfından ve - SuçlunUll mahkemede'ki in.k.Arı - cuk hastanesine :taldırılmı§, suçlu yaka .. 

Okuyucularıma 

Cevabiarım 
Samsunda Bay Ömere: 
- Gazeteye arasıra manzume der

cetmek adetirniz olsaydı, yazı iş .. 
leri müdüründen sizinkileri de der
eetmelerini rica ederdim. Fakat 
ya~dıklannı biliyorum. 

Derdinize gelince, benim için ça~ 
buk bir §if& temenni etmekten baş4 

ka yapılacak birşey yoktur. 

* SaftMlliDda Sahilpa)as otelinde Bay 
M. B. ye: 

- Sualinizin gönül iş1erile alaka
~ı yok amma bilenlere sorup öğren
dim: 

c:Maltepede böyle bir mekteb var
mış, lise veya ziraat mektebi me -
zunlannı alırlarmış, tahsil müddeti 
5 sene imip 

* Jleşi.ktaşta Bayan Münevvere: 
-Yanlış değil, en geç ve en güç 

iltiyam bulan yara, izzetinefis yara· 
sı dır. 

Erkek mi çabuk müteessir olur, 
kadın mı diyorsunuz? 

Umumiyet itibaren şahsa ve ka
raktere bakar, kat'i bir kaideye tabi 
de~ldlr. Fakat bilhassa varlığı'na 
taallUk eden noktalarda kadının da-

ha çabuk müteessir olduğu muhak
kaktır. 

* Aııkarada Bayan B. D. ye: 
- Kadınla erkek arasında .en kı

nlmaz baA' nedir? diyorsunuz? Aşk 
mı? Merhamet mi? Yoksa menfaat 
birliği mi? 

Bütün bu saydıklannızın ayrı ay
rı hisseleri vardır. Fakat onların 
hepsinin üstünde sizin hatırımza 
gelıneml~ olan bir bağ vardır ki adı
na. çocuk derler. Aşk eskir, merha
met zayıflar, .menfaat birliği gevşer, 
fakat anne ve baba çocuk beşiği ü -
zerinde her vakit birleşirler. 

* Kıztapnda Bayan (F.F.) ye: 
- Daimt çatık kaşlı, asık suratlı, 

çok ciddt bir erkek... diyorsunuz. 
Ciddiyetln, çatık kaşlılığm ve a-

SJk iurat1ılığın istilzam ettiğini siz
den duyuyorum. Kendi hesabıma 

ben böyle erkeklerden nefret ede -
rim. 

* Ortaköyde Bayan cK.C.• ye: 
- Erkek mi önayak olmalı, kadın 

mı? diyorsunuz. 
Bu rolü Allah daima erkeklere ve· 

rir. Hiç düşünmedin iz mi? 
TEYZE 

fazla gülrnekten ileri gelir. Zayıf aydın- na rağmen, Müddeiumumilik ve sulh ıanmıştır. 
lıkta büzülür, gülerken de az çok gözle- ceza hakimi huzurunda verdi~ ifa - lki rakib birbirini yareladılar 
rimizi küçültürüz. Neticede ikisi de göz delerdeki itirafı, Mdise akşamı bakkal Beyo~lunda Gülhane sokaftnda oturaıı 
yanlarının kın§Illasın:ı. sebeb olur. Mehmed ve köfteci Cevherin dükkAnı süleymanla araba sürüeüsU HllsnU, blr ka·. 
Yapılacak şey hemen hemen birinci • ile, hadiseye takaddürn eden dakika- dm meseles\nden dolayı kavga etmışler, Sil

nin aynidir. Geceleri yağlı krem sürmek, larda, Adiiye binası civannda g~rül _ leyman HüsnUyü sopa lle başından, Hüsnil, 

gözleri büzmemek için mümkün olan tea- mesile sabitttr. Suçlunun ayni gün ::1§ s~:;m~ı dU::ı~v~eal~!_fi=~r::r~~~ 
birleri almak. Fazla olara!t banyo yapa - gece Adliye nöbetçisinin kim olduğu- kl.bta başlanmıştır. 
cağınız günlerde (banyodan evvel) ora- nu sorması, yangından sonra kurtulan Bir çocuk sokakta dfiş6p yaralandı 
lara biraz besleyici krem sürersiniz, de- evrakın tasnlfl. sırasmda, kAtibierin Beşiktaşta Bostanüstü sokaRında oturan 
rinin kuruyup daha fazla buruşmasını yamna sokularak kendi evrakının ya - Nureddinln o~lu 8 yaşında Nlhad, Akaret
önler. nıp yanınadı~ı anlamak istemesi, şa- ler caddesinden inerken aya~ı kayarak d\if· 

Bütün bunlara ilaveten iyi bir mak - hidlerin ifadeleri ve di~r bütün de - müş ve başından yaralanmıştır. Yaralı Şit
yaj da yaparsınız • hele pudralanmadan liller, suçu silbut mertebesinde gös _ ll Çocuk hastanesine kaldırılmıttır. 
önce sürdüğünüz krem veya sütü iyi ter.mektedir. Nureddinln kendlsinde 
cinsten seçer, iyi de sürerseniz - mevcud sar'a olduğuna dair iddiasının ıriüşa-

Toplantılar: 

çizgileri bir hayli gizlem~ olursunur.. hede raporile yalan ve geçirdi~ sar'a Be vi H lk • d ü 'k d~ralerl 
Şunu da unutmayınız: Bunlar, en <ız nöbet:lerin~ de, uyduııma bulundu - yog u a evın e m zı 

g
ö - ı ı k .. . Beyoğlu Halkevlnden: Evimizde koro ve 

ze çarpan ve yuze en az yaş ı ı ma - gu anlaşılmı~ ?e müdafaası da gayrıva- aolfej derslerı verilmektedir. Arzu edenle .. 
nası veren çizgilerdir. Fazla üzülmiye rid görülmllştilr. Suçlu Nureddinin rln lk~er fotoğrana Evimiz Mlldiriyetıne 
detmez. hareketine uyan Türk ceza kanununun mtiracaatıerl rica olunur. 

SacakSIZin maskarailkiara : Kapıdan atılan mektub 

•• • 
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19 Blı·incitetrin SON POSTA 

Çekoslovakgagı yalnız 
bırakmakla çok fena ettik! 

Sayfa 7 

SEYA HAT MEKTUBLARJ : 51 

Y azaa: Vufi Rıza Zoba 
Alman büyük erkanıharbiyesi Fransa yı · 

·yere vurmak için yaptış-ı plinın Iranın en güzel ve modern 
tatbikına devam edıyor· sayfiyesinde 
Y•z•• : Fraıı•ız O~nerall~rlnden De Cagnae 

. . ·n·-kında Tel Almatı ordusu erkcinile Çek wihkômlamıı geriyor 
Hitler Südet cırazııfnın ''"" n 

1071 Bir kaç senedenberi Alman erkiuııh:ır-
- 1 . üh · kısımları Alnıanyanın 

30 eyh111938 tarihinde Almanyada Mu- m~den erın m ım B Tb la Skoda biyesi Alman diplomasisi ile şayanı dikkat 
nihte Almanya, İngiltere, İtalya ve Fran- elinde bulunacaktır. ,_~,A1 ı ar R .ch'in bir surette elbirliği yapmaktadır. Bu ça-

k ı ak inki harb malzemesi fabriA.C:U4rının eı sa arasında Çe os ov yanın razının . . . d Al _ lışrna tarzına harikulade denebilir ... 
tasdikını mutazammın imzalanan muahe- bAkimıyeti altına gırmelerın en v.e . Zweifrontenkrieg~ in - yani iki cebhe 
de Avrupa tarihinde pek büyük bir yer tu man ordularının harb malzemelennı ha- c . . . . 

1 
k _ 

1 tacaktır. Bunun elim neticelen sonradan zırlamalarından bihakkın korkulu.r... ha:bının - yırı~u sene evve ço k~uıhç 0 • 

k F k t b. d h d * dugu anlaşıldıgından Alman er an ar -belli olaca tır... a a ır e emen o- . . . F h.. t ed el 
ğurduğu neticeler vardır ki bunlar şim- Esasen bütün Çekoslovak iktısadıyatı b~yesı ransaya ~c~m e m en evv 
ıd.d ·· - ı b"lm :ı~ d" B ı s Alman tesın· · altında bulunacaktır Bel- dığer harb cebhelennın ortadan kaldırıl-ı en goru e ı 6A.Le ır... un ar a - ·· · . . 

k • b k d k b - -k eb mmiyeti ki de Alman iktıaadiyatıııa tibi buluna- masını Berlin dıp1omatlarından taleb ey-en a ım an pe uyu e . d 
1 

· ti 
h · d" ı Fransızlar bunları muhakkak caktır ... Almanyaya intikal eden arazı e emış r . 
~ız ı~ e:· Çekoslovakya sanayiinin mühim bır kıs- Alman diplomasisi Habeşistan harbin -

bılmelıdırler · · • bulunma1rtadır den çok kurnazca istifade ederek Stresa 
Ç~koslova~ada yaşıyan ve ~an:3 

te- mıÇekoslovak o~k kalan hissatan zirai cebhesini yıkmış ve İtalyanın bitaraflı -
kellum eden ınsaniann sayıs. uç u~ k rnla d Bu küçük fakir1eşmiş, ya- ğını, belki de 1ttilakını temin eyJerni~ir .. 
milyon idi... Bunların h~kim bulundu . - r~;~nU: ı~İ·~ millet~ kudreti.:. büyük Sonra da Alman diplamatları ve gene
l~_rı mahallerde de aşagı -~kan sekiz k § ç . net etmeden yaşaması ralleri birleşerek bundan altı ay evvel 
Yuz bin Çek bulunmakta ıdı ... Buralan ~unal mm b ., Avrupanın §aşkın gözleri önünde üç gün 
· "lh k d"l ·..t· mumkün o ur mu aca a . .. §ıındi ~~a~ya~~ ı a _e ı mı~·~··: u * içinde Avusturyayı fethetmişlerdir. 
• PlebısıtJ_erı~ nufus mubadelele~m, _m.~ Askeri bakımdan tedkik edilecek olur- Nihayet ... Yarısı seferber edilmiş bir 
haceretlerı bır tarafa bırakalım, Munı . . ı· d.. kü vaziyet ilt> ordu ile Führer tehdidierde bulunarak, 
"' h · · d Al ·· sa yanokı vazıye ın un ~•ua edenamesı sayesın e rnanya nu- Im . b eder Vakayiin mii- Münih muahedenamc.sinı devletlere im -! . .. . 1 _ karşılaştırı ası ıca ··· 
Us nukdannı ~ort mılyon art~ırmı§ 0 

u desi ve sevkulceyışi vaziyet Fransa zalattırmıştır ... Bu muahede ki Alman • 
Yor. Mecmu nufusu seksen mılyona pek :;! hiç te ümidbahş dejildir ... Ümidbahş yanın nüfusunu 80 milyona çıkartıyor .•. 
Yaklaş~ıştır. · . k~limesini bir tarafa bırakalım: Bu vazi- Çekoslovakyayı ortadan kaldırıyor ... 

Bu nufus artması askeri bakırnaan pet t çok heyecan vericidir. Merkezi Avrupada her hangi bir düc:ma-
b·· - · · h · d" Bir kaç ye ~ 

Uyuk bir ehemrnıyetı aız ı.r. • Yinni senedenberi Avrupamn merke - nından kurtuluyor ... 
hafta, bir kaç ay sonra Aln:ıanya ?ıç ol- ıinde bir müttefiğe malik idik. Küçük, * 
~azsa iki yeni kolordu teşkıl edebılecek- fakat çok kuvvetli Çekoslovak ordusu 
tır d w f"il" b" · ·· . Almanyanın merkezine ogru ı ı ır 

Mart 1938 de Avusturyayı ılhaktan tehdidde bulunmak vaziyctinde idi. Vuku 
sonra Almanya 17 ve 18 ~nci kolorduları- bulacak bir Almanya - Fransa harbinde 
nı te§kil eylemişti. Şimdi Südet mınta : Alman orduları 1914 senesindeki gibi iki 
kas:ının iThakından sonra HI ve 20 ncı cebhede birden harbetmek mecburiye -
kolordulannı teşkil edecektir... . tinde bulunacaklardı ... Hem vaziyet Al-

Motörlü tırkaları ile birlikte sene nı - manlar için 1914 dekinden çok daha güç 
hayetinden evvel Alman ordusu hiç ol - olacaktı ... Çünkü Çekoslovaklar nerline 
llıaı.sa 45faal fırkaya malik bulunacaktır .. ancak 200 kilometre mesafede idiler ... 

Bu Münih muahedenamesinın en kat'i, Bohemya hududlannda 25 Alman fır-

Alman diplomasisi zemini maharetle 
hazır1amıştı... Silihlanmak üzere bul u -
nan İngiltere, Filistin ihtilali ile sıkıntıda 
idi, kara ordusu asgari bir hadde idi... Do
nanması da gayri kafi idi... Fransa ya 
gelince iki senelik şekli hükumet onu 
sarsmıştı ... 
Haftanın bir kaç 

duruyordu ... 
Tayyaresi gel'ide 

değildi ... 

günü atölyeleri boş 

idi... Teslihatı tam 
en seri neticelerinden biridir... kasının alakonulacağı hesab ed.ilmiştı ... 

Yeni Alman kıtaatı kadro eksikliği çek- Bu rakam münakaşa edilebilirdi.. Mu- Bunlan da bir tarafa bırakalım: Efkarı 
tniyeceklerdir. Çünkü Çekoslovakya as- hakkak olan bir cihet vardı. O da 111 idi: umumiyesi Çekaslovakya aleyhine ceb -
lt~ri teşkilatı tam manasile mükeiQIDel- Çekoslovak ordusunu mat~ub . etme- he almıştı ... Bu da Alman propagandası
dı.·. Yeni Alman kolordulan bu sayede den evvel Alman erkinıharbıyesı Fran- nın bir muvaffakiyetidir, §iibhesiz ... 
lnükemmeı kadrolara malik bulunacak- saya karşı bir taarruz harbine girişemi - M. Hitler doğrusu Bismarck'dan da ya-
lardır... yecek idi ... Çekoslovak~a müttefiğimiz man çıktı ... 
İhtiyat kuvve.tlerinin teşkili için de ay- yesinde zaferden emın bulunmamız 1866 senesinde Bismarck meşhur Sa _ 

ni ınülahazalar vardır. Süde! mıntakala- ::ab ederdi... dowa'dan evvel üçüncü Napolyonun bi-
tından Almanlar 6-8 fırkalı!c ihtiyat kuv- * taraflığını temin eylemişti... Böyle ol • 
"etıeri çıkarabileceklerdir.. B son günlerde Çekoslovakyaya karşı makla beraber o vakit Fransa Avustur • * Id ~mız vaziyet dalayısile yann Mer- yanın müttefiki bile değildi. .. 

a 
1 

d C!lrki Avrupada kendimi Fransa Prusyayı serbest bıra1·-akla Askeri levazımın tedariki de hiç güç kerl Avrupa a, r- • A.llli 

l bulm k hususunda pek ümid durendic:lik göstermedi ... ~ tnıyacaktır... Almanyanın elde eyledi- üttefik a ~ tr ze: eliyiz Bu vaziyetimiz bizden 1938 senesinde M. Hitler, Çekoslovak _ 
S 

1 
arazi çok zengin bir sınai ~lkl!dir. be emem ··· akl ştırmıştır yanın inkırazını İngiltere ve Fransaya 

koda fabrikalannın akıbetinin ne ola- bütün sempatiyi uz a ... 

Iranda bir çime nto fabrikan 

cÇalus• da, Hazer denizinin tuzsuz, diyen yepyeni şehırler ve "köyler geç -
acımsı suyuna girip çıktıktan sonra mu tik .. Sürülmüş tarlalar, yeşillenmiş pi
azzam otelinin gayet lüks döşenmiş o - rinç filizleri yolumuzun iki tarafından 
dasında vücudümü dinlendırdiğim ge - bizi takib ediyor; balta girmemiş or -
cenin sabahı, cRamser» denilen kap - man1arı, temmuz sıcağında bize serin
lıca şehrine hareket ettik.. lik veriyordu .. Az gittik, uz gittik; de -

Hazer denizine yüzümüzü dönüp de re tepe düz gittik .. nihayet gene haca
sola saparsak, Ramser yoluna girmiş o- ları tüten fabrikalar bizi karşılad ı ; be
luruz .. Cedvelle çizi~ gibi uzan:.n ton köprüler bize yol verdi; azametli 
şose, bize yeni yapılını.ş köy ve şehir - modern bir otel bizi kucakladı; şık, za-· 
leri cŞehsuvan gibi enfes yerlerden rif bir plaj da: cHadi bana hadi bana• 
geçirdi.. Nihayet İrarun en güzel ve dedi!. Hepsini selitmlayıp hal ve halır 
modern bir sayfiyesi olan Ramsere var sorduktan sonra ismini öğrenip teşer -
dık.. Böylelikle, Tahrandan berı 266 rüf ettik: Meğer cBabuliser• denilen 
kilometre yol gelmiş olduk.. yere gelmişiz.. cBabuh, Şehinşah haz-

Bir saray kadar muhteşem, gene o- retlerinin doğduğu şehrin ismı ımı~. 
nun kadar müzeyyen olan otel, maa - eSer• de malUm. Demek kicBabulıo ün 
lesef tenha idi.. sebebini araştırd•m: cbaşı~ ndayız.. 
Vasıtasızlık ve pahalılıkta buldum .. Bu Artık buradan itibaren sahilden ay
rası, bizim Yalova İnisali b ir yer .. Am- nlıyor; dağlara tırmanarak, bayırlara 
ma Yalovanın İstanbula yakmlılt, bun- uzanarak Tahran istikametine dönüye
da yok.. Buraya m uhakkak hususi bir ruz. .. 
otomobille ve bir günde gelinir .. Hal - Babul, eski bir şehirdir .. İran tarzı 
kın her sınıb bu ücreti ödeyemez. Bu binalarile, sivri kubbeli türbelerile Av
vakti de sarfedemez ... İkincisi de: Ote- rupahiann bayıla bayıla seyredecclt -
li pahalı buldum.. İran çok ucuz bir leri bir yer ... Yeni yapılmış şehir ler -
r, ~mlekettir .. İnsan Tahranın en ıyı den çıkıp buraya girmekte de ayrı bir 
lokantasında bir ctümen• e yer, en bü- zevk var .. Şarkta aranılan manzara, 
yük otelinde bir buçuk ctümen• e ya- seyyah gözüne, burada daha iyi çarpı
tar .. Bir tümen, maddi değil amma, yor .. Büyük Adarnın doğduğu yeri de 
manevi kıymeti itibarile bizim bir lira- hürmetle selimiayıp geçtik .. 
mızdan fazla iş görür .. Halbuki Ram - İran devletinin yaptığı en mühim 
serdeki otelde yemek dahil, sekiz ctü - işlerden biri Hazer sahilinden, cHali -
men• e kaldım .. Bu para bir iranlı için cifars» a kadar uzanan demiryoludur .. 
çoktur .. Yalovanm Tennal oteli, Bur- İşte bu muazzam esere buralarda te -
sanın Çelikpalas'ı, buradan daha ucuz- sadüf ettik .. Bu dağlann tepelerine o 
dur .. Ucuzluğun daha fazla kazançlı hatları nasıl çıkarmışlar!.. Bir tepeden 
olduğunu biz de daha yeni anladık.. öbür tepeye köprüleri nasıl tutturmu~-

Bu karlı düşünceyi Hazer sahille - lar! Bu ne ince bir hesab işidir! .. ŞDka 
rinde de tatbik ederler, muntazam o • değil, sahilden kalkan tren üç bin met
tobüs servisleri ihdas ederlerse yakın reye yakın şahikalara çıkacak!.. Oto -
zamanda, değil yerlilerin, hatta ecne - mobille giderken tepemde gördüğüm 
bi seyyahların bile ziyaret edeceği bir tren köprülerinden başım döndii... O 
yer olur.. trenin içine binip de seyahat edenlere 

Yok ... hinası, tefrişatı, idaresi, gar- Allah yardım etsin! .. 
sonların lerbiyesi beni hayran etti.. cBenderşah-. dan başlayan tren hat-

Hususi surette Avrupadan getirti - tı ile cŞahi» kasabasında karşılaşmı~ -
len en son model renkli banyo, tefer - tık .. . cFirüzigüh• de ayrıldık.. O, da -
rüatı ve dairesi bir gülüstan kadar gü- ha aşağılardan dolaşarak Tahrana p,ide-
zel.. cekti. Biz, kestirmeden ilerledik.. · 

Ormanla kapanmış muazzam bir da- İranın çok kullanılan bir sigara~ı 
ğın eteğindeki bu otelin önü de, ta Ha- vardır. İsmi, eski harflerle cGüı-gan» 
zer sahiline kadar ovadır .. Ovanın ~)i- yazıldığı halde cKurl;tan• okunur.. Bu 
hayetinde modern ve her türlü teşki - icim, Mazenderan vilayetinin, meşhur 
latı havi bir plajı vardır.. Gazinosu, bir kasabasının ismidir .. Şehinşahın da 
terasları, otomobil için husust .garnj - hazır bulunduğu ilkbahar at koşu!a rı 
larile, Avrupada gördüklerimin c~i. bu kasahada olur .. Halkı, saf Türkçe 
onların daha yeni bir tarzıdır. En ufak konuşur.. Cedlerinin san'atları o!'ın 
teferrüatına kadar düşünülmüş, san - cAtcılık» yarışları burada yaptırtacak 
dıklar dolusu deniz oyuncakları bile kadar ehemmiyetlidir .. 
getirtilmiştir ... Fakat dedim a, ne ya - Vasfi R. Zobu 
zık ki: Tenha... Erzurumlu öğretmen: Bay Cemi! 

k lSlnda Almanyanın teklif ve onlara bunu kabul de ettirttı"'··· Cağı henüz belli değildir ... Skoda Avru • Bu vaziyet arş . . . 
l>anın en mühim harb sanayii merkezi - şark ve cenub cihetlerınde~ h~ç bı;den,..: * 
Ilir n b" • . b··ı·· . .d d d" . kalmamı..tır. Kuvve erın o u5~ Kimseye kabahat bulrnamalı ... Biz ki 

· nar ı umumının u un ırntı a ınca ışesı ~:. li bilecektir... i · d d d k 
<\vusturya - Macarİstanın batün harb gibi Fransaya yuk yüe . "' Almanyanın şın ışın ai i . Müşkülatın içyüzünü bil 

Atatürk için yaptınlan köşk de yu- Solakoğluna: 
kardaki muazzam otelin yanında, gül - Hem gönderdiğiniz mektubu, hem 
ler, çiçeklerle süslenmiş bir bahçenin de bahsettiğiniz yazımı baştan aşağı o
ortasındadır... kudum .. Birbirlerile hiç bir münasebet 

Dönüş yolunu daha uzatarak, fakat göremedirn .. Ya, siz benim yazımı yan
cennet gibi güzel olan Hazer snhilini lış tefsir etmişsiniz; yahud da ben, si
baştan aşa~ kat'ederek yaptık .. Tekrar zin mektubunuzdan m fma çıknramıya
Ça1us'a döndük. Oradan geldiğimi:;: yo- cak kadar zihnen yoraunum .. Affedcr-

tı'ıal · · h Sk . . M sell ve Meuse zerın- miyoruz ... Almanyanın harbe kat'i suret-
tir. zemesını ep oda ternın eylcrnış • 0 e ilk bücum 45 fırka tarafından te karar vermiş olduğu sanıldı ... Haki -

. . yapaca~ . Bu 45 fırkayı bir çok kat hal böyle değildi belki. .. Skodanın nrazısı ÇekosJovakyada kal- icra edılecektır... . d kt" (Devamı 11 ı·ncı· sayfada) ~a b" k 1 ı takib e ece ır •.. ıle bunlann işlemesini temin eden ihtiyat fır a ar la sapmayıp, ilerledik ... Gene mütema- siniz.. V. R. z. 



8 Sayfa 

Körler parmaklarile 
nasıl görüyorlar ? 

1 - Elln1n yanmaması IA;in klbrttı siga
rasının yanında tutarak yakıyor. 

2 - Sevd~i çocu~unun simasım elin\n 
temasile tanımaktadır. 

SON POSTA 

Alt1n sesli delikanli 
Bir buçuk yıl evvel maden amelesi 
olan Allan jones nasıl sinemaya 

girdi ve nasıl yıldız oldu? 
[Amerika ltususi muhabirimiz /. Sata yazıyor 1 

Şimdi Amerikalıların çok sevdikleri bil' t 
serenad var lı:i dillerden düşmüyor. Rudol! 
Frlınl'ln eseri olan bu serenndı bu kadar 
çok meşhur eden Allan Jones'Ur. Bu genç 
san'atkar, Janette Mac Donald ile beraber 

çevirdlii cAteş Böcelii• filminde Don Diego 

rollle bir anda parlamış, çok tatlı scsi be
yaz perde meraklılarının alAka ve perestişlm 
celbetmlştır. 

W yıl içinde büyük bir şöhret kazanan 
Allan Jones, 8 sene evvel Pennsylvanla'dn 
kömür madeni amelellltt yapıyo"rdu. Fakat 
o zaman da sesi güzeldi. Bütün gayesi sesini 
terbiye etmekti. Bir mektebe girmek, orada 
ders görmek, sonra da hayata atılmak Isti

yordu. 
Bir buçuk yıl topraltın alnında günde 16 

saat qalı.şarak 1500 dolar toplıyan Allan Jo
nes nihayet hamlesini yaptı. AmelellAi bı -
raktı, derbal Parise gitti. Bir müddet War
tord müzik mektebinde çalıştı. Sonra meş-

S - Saatierin tek, çeyreıt saat.ıenn çlft kabartma nokta 
parmaklarının temaslle vaktlni tayin edeblliyor. 

11ıur se.s muallimi Reynaldo Hahn ve Ellz Le 

lle tşaretlendilti saatine Roux'dan ahenk ders! aldı. Elindeki 1500 
doları bitirdikten sonra da Nevyorka gıt+!. 

Nevyork fllArmonlk orkestrasında solist c.l

du. Bu lO onun için 1stikbnl kapısı açtı. Or
kcstranın maestrosu genç san'atkArı hlmn
yesl altına aldı ve yeniden Parise «önder
d!. Allan Jones bir sene Pariste kaldı. A -
merlkaya döndü~ü zaman mükemmel bir 
tenor olmuştu. St. LouJs belediye operasında 
Boccacio rolünde ilk rolünü yaptı ve gok 
al kışlan dJ. 

Şöhr&tl bundan sonra yavaş yava1 arttı. 

Her tiyatro meraklısı Allan Jones'yi altışla
mata koştu ve nihayet beyaz perde merak
lıları da bu kafileye katıldılar. 

Genç aan'atkArın ilk 11lml .Operada bir 
ıeceo oldu. M. O. M. bu ttıimden mükemmel 
para kazanınca Allan Jones'i angaje etti ve 
ona yeni ttıimler çevirttl. Allan Jonesm cSon Posta. için imzaladığı resım * luktan ve 61Caktan uuk tutmat lAzımdır. - Yüzrnek ve ata binrnek bence en 

Amerikada cAltın sesli san'atki\.r• lAkabı- Halbuki iyi bir ses, dikkatle yetl.otirllmiş iki ldmandır. Üç güzel atıın var. Boş va 

hususl
·yede yapılan •at•·anç m olan Allan Jones lle konu"urken dedim kuvvetll bir a~aca benzer. Zayıf bir çiçek gi- lerimi bunlarla geçlrlyorum. Onlara m 

f - Kendisi glbl kör olan arkadaşlle korler içln sureti , • .. tabtasında parmaklarlle temas ede ede şatranç oynuyor. tl: bl üstüne düştıp itina etmek lüzumsuzdur. telif oyunlar ve yürüyüşler ötretmek' 

1 - İçldsinl doldurduAu kadebin dolup 
dolmadıtım tadebin atırııtııe ve par
maRının kontrome öğrenlyor. 

İngllterede St. Dunst.an aceze yurdunda 
barındınlmakta olan ve Umumi Harbde göz
lerini kaybeden eski muharlblerln sayısı 

2000 i bulmakta, bunların ailelerı ve çocuk
ları da aynl müessese tarafından himaye e
dilmektedir. Son seneler zarfında buraya 
41 kör daha alınmıştır. Şayanı hayret olan 
cibet bunların da Umumi Harb muharlb
lerlnden olmaları ve o zaman zehlrli gaz
ların tesirine maruz kalıp aradan 20 sene 
geçtikten sonra gözlerini kaybetmelerldir. 
Görmek kablllyetlerlni kaybetmiş ve ebedi 
bir zulmet lçlnde yaşnma~a mnhküm kalmış 
olan bu eski muharlblerin gözleri yerine 
ellerini kullanmak suretlle ufaktefek lşle:l-: 

nl yapnbllmelert kendllerine öCretıımı,ur. 

Bu usull.i tedrl.s bu körlere (ellerlle gorme> 
.kabU!yetl vermektedir. 

5 - Gene hususl surette hazırlanm~ 
küçük kıa.bartma l.şaretll JskambU kA;
tıdlarlle kAtıd oynuyor. 

ı - Bahçesinde yet.LştirdiAI fidanların 
tomurcukiandıtını ellle yoklıyarak an
lıyor. 

_ Ellerinde çok kıymetli bir~ey bulunan Besin esas merkezi botaz ve cilerlerdlr. Her başlıca etlencemdir. aAteş BöceAb filmi 
de blndlAim beyaz at benim atıındı ve 
fllimde atımın beni öpmeğe geldl~lnl 
müşsünüzdür. Ben bu öpüşü ona tam 
ayda öArettim.D 

lkl merkezi .kuvvetli olmıyan ınsanlar zaten 
iyi ve dayanıklı bir ses sahibi detlldlrler. 
Bu yüzden ben sesimi muhafaza etmek ıoın 
hlçbir külfete katlanmıyorum. Yalnız tura-

her ınsan bu kıymetıı şeyin muhafazası için 
birçok tedbirler alır. Siz de seslDlzin gUzel
lllini korumak için ne gibi külfetlere kat
)anıyorsunuz? 

Sükünetle §U cevabı verdi: 
- Size cevabıın, tahmin ettı~lnlzden, di

ter san'atk8irlarfn verdikleri te~blardan 

mnı unutmamalıdır .ki, ses, .kol, baca.k ve Eski maden kömürü anıelesl, yenı aıuıı 
dljter aza gibi ldmana ve tallme muhtacdır. sesli san•atkdria ancak ayaküstü konuşa ~ 

- o halde sesinizin ldınamndan başka blldlm. Vakti pek dardı, karısı lle iki ço~ 

bambaşkadır. Bazıları sanırlar Id, güzel sesl sıhhatlnlz icin hanai ldmanları yapıyor su- cu~nu eve götünnek için acele ediyordu. 
muhafaza etmek için göisü ve bolazı so - nuz 'l t. SAFA 

Allan Jones cŞoııbcıt» fiLminde Allan Jones ,şovbt1t• filminde makyaj He 
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Kar1n1z size sOylemez amma, bak1n1z, 
içinden neler diişünür ve nelere iizülii 

,.,..-,.~;---=-...-..~~,...-

1 - Eve geç döndüğünüz akşamlat· karınızın 
son derece meraka düştü~ü görüp te: cMerak 
t'Öılecek ne var?, dediğiniz zaman size söylemez 
amma ir,inden. [Eğer beni eskisi gibi sevse idın 
endişemi saçma bulmaz, cSenin. yerind~ ol.~a~ 
hiç te teHi~ etmezdim, diyemezdın) der ve uzu-

lür. 

!i- Ufak bir kırgınlıktan sonra karımz her şe
yi unutup size tatlı taUı hitab edince, başkaları
nın önünde, onun bu çocukça unutkanlığı ile eğ
lenırseniz size hiçbir şey sezdirmez, içinden: cAh 
dH. Bır daha ben de sana açılmıyacağım. Kırgın
lığınu içimde saklıyacfım.~ 

9 _ Karınızın yanında içinizden gurur duya
rak: cBen yalnız başıma da yaşıyabilirin'. ~les'ud 
oJ:mak için kimseye ihtiyacım .Y~~: det!:cn~z size 
1:1Öylivemez fakat: cBenimsc bırıcııt saadPtım sa
na· fa~ydalı olmak, bensiz olnmıyacağına inanmak
tı» diye düşünür ve kırılır. 

2 - Karınız size verdiği fotog:afını masanızın 
üstiind<' unutup gittiğinizi görünce açıktan açığa 
söylemez, fakat içinden: cHani; blr zamanlar bir 
tnnfcik fotografımı almak için neler yapıyordun 
neler ... ~ diye derdlenir. 

6 - Akşam evde gazetenize dalıp karımza hat
ta o gün neler yaptığını sormayı unutursar:ıı, 

kendi kendine: c Vaktile teneffüs ettiğim havayı 
bile kıskanırdın, kıskançlığı şimdi bu hda.c unu-
tuşunu nasıl hoş görmeli, diye üzülür. · 

10 - Size çok begendiğiniz yemekleri hazırla
yıp ta yorulan karınız sizden en küçilk kampli
manı bile duymazsa söylemek istemez, fakat için
den: cNe yazık boşuna memnun o:acağını ssn
ımşım. Yalnız senin tatlı sözün bann bütün zah
metimi unutturabilirdh der ve meyi.ls olur. 

: - Hasta karmız; ~ndisine yardım ederken 
kaşlarınızın çatıldığını görürse size belli etmez 
amma kendi kendine: cArtık der. Ban:ı koca gibi 
değil, yabancı bir hasta bakıcı gibi bakıyorsun, 
ve bu, onun içine en büyük derd olur. 

7 - Kannız sizin pek az tanıdığınız yakın ak
rabalarından birini kaybeder de bu hadiseye kar
ll tamamen kayıdsız kaldığınııı görürse belli et
mez, fakat: cSenin yanında ilk defa kendimi 
yapyalnız duyuyorum. Halbuki hüznüme kalbin· 
de cevab bulmayı ne kadar iaterdim.- diye kendi 
keıvHrıi ver, durur. 

ll - J(arınızın mektublarını muhakkak okıı
rnak istediğinizi itiraz kabul etmez blr ifade ile 

·söylerseniz; arzunuzu yapar amma içinden: eBu 
tecessiisün, bu merakın ikimizi de küçültüyor. 
Beni se\·se idin içinde ne olduğunu tahmin edebi 
lirdın» diye üzülür . • 

4 - Akşam eve döndüğünüz zam<4ı kendısin
den evvel çocuklarınızı arar, onlarla konuşmaya 
clalarsanız, karmız size gtistermez amma içın 

için: c Vaktile ilk aradı~ın bendlın. Her şeyini 
bana söylerdin, şimdi yalnız evin il!Jaresinc yarar 
aleJtide bir insan mı oldum?ı. diye Jçler:ır. 

8 - Karınız size bir lokantaya gidip beraber 
yemek yemeği teklif eder de siz de oraya başka 
arkadaşlarınızı davet ederseniz sesh!i qıknr:mnı 

amma içinden: c.Ben seninle başbaş:ı kalrr-\ı.vı 

ztvk sayıyordum, halbuki sen başkalarını ara~u
u katıp ne§'emi kaçırdınt der, kederlenir. 

12 - Karınızın çocuklarınız üzerindl~ki hfiki
mjyetine onların nazarı dikkatini çekecek~· ·..,ırı':! 
müdahale eder: cAnneniz olsun demiş amma ben 
oJmasın diyorum, derseniz size bir şey söylcınez 
amma içınden: cBeni üzmekle kalmıyorsun, bü
tün lıızibatı, bütün terbiyeyi bozuyorsun, dcr ve 
çok mtiteessir olur. 

ı GARÖB ·VE ÖNANDLMDVACAK ŞEVLER 
-------------------------------------------------------= 

İskoçgalılar neden nikô.h dairesine gitmezler de bir 
demirci dükkô.nında evlenmeyi tercih ederler? 

. 
b 

.. .. ... ,1848 Gretna - Green'de evlenmek için velki örf ve adeti üzere köyünü idare 
«Allahın huzurunda ve u orsun ° ' · ı .. h ft 'k · o · ~ .. . . . . . . . Saadet İskoçyada hıç o mazsa uç a n ı ame - etmektedır. zamanın Iskoç adetleri -

n~nde ıkmızı bırleştıny~r~m. 1 ti mecburi kılan 185 7 tarihli kanunıa- ne göre izdivaçlar kayda tabi olmak • 
jçınde y~şayıtz. ~lah sızı. ~oru~u)n.d» 'ra· belediyenın ortaya çıkardığı müş ··sızın mahallin sulh hakimi huzurunda 

Bu ~role n~ltered~ (Is OÇ.) a ea kUllere, cezayi nakdilere rağmen hala icra olunabilirdi... 
Dramfri.es .k?ntlugunda~ı Gretna. ~-~·r • demirciye gidip onun huzurunda ev - Gretn"a • Green'in ilk sulh hakimi 
en ~emırcısınln evlendırme tabıı ınır. k · teyeniere rastgelinmekte • demirci idi. Oğlu da demircilik rnes -

Is~o~a~a~i .. bu demirci . arzu e~~; lenme ıs leğini seçmiş-tL Örsün üstüne mukad -
çiftlerı orsu onunde evlendırmek~e · · dir~ieseleyi biraz tenvır edelim: De - des kitabı koyarlar ve müracaat eden -
Evlcnme merasimi esnasında demı~·.cı • . . e müracaat edenler ona sırf de- leri evlendirirlerdi. Zamanımızdaki İs· 
ı:~n çı~akları. sırtların~a n:e~inde~ o~ • m~rc~) olduğundan dolayı ve eksantı i.k koçyalılar dahi bu birkaç asırlık an • 
luklerı, ellennde çekıçlen ıle 'azı; et ~~~urette ev ıenmek istediklerinden anelere son derere riayet ey lemekte • 
alırlar ... Lavanta kokuları yerine k z • .. .. .. hareket etmemektedırler. De • dirler. 
gm demir kokuları dükkanı kaplar.. ot~r~ nı zamanda kövünün sulh ha - Bir vakitleı· Londra dahiliye neza· 

• mırcı ay . ~ Feshedileıruyen bir adet . 'd' Fakat Iskoçyanın asıTlar cv - reti bu çeşid izdivaçları meneylemek 
Gizli surette izdivaçlan rnenedefl kınu ll'. 

arzusuna düşmüştü. 
Edimburg valisine her emir gönde -

rilişinde ayni mealde bulunan şu ce -
vab alınıyordu: 

eBu bir an'anevi adetimizdir. Biz 
kimseyi demirci huzurunda evlendir • 
rnek için icbar etmiyoruz. Halk bu ~ -
deti unutrnadıkça, biz ona riayet et -
rneğe rnecburuz. Bu milli adetirniz CV· 

veHi kalbierden silinmeli ki hayattan 
da silinsin.» 

Londra bu cevaba karşı bir şey di -
yemiyordu. Londra zorlad.ıkça demirci 
huzurunda evlenmek isteytınlerin sa • 
yısı artıyordu. 

Şimdi her hafta yüzlerce çift İsl.:uç
yayı boylamakta ve Gretna- Green'de 
bir iki gün kaldıktan sonra evlenmlk
tedirler. 

Bu izdivaç rneı:asimi İngilterenin 
her tarafmda muteberdir. Demirc"nin 
bir evlenme defteri vardır. İngilteı ~ -
nin en asil ailelerinin isimleri bu d~f
terde kayıdlı bulunmaktadır. 

Örs önünde izdivaç 
Örs önünde izdivaç nasıl olur? Bt. 

izdivnçta dini hiç bir nokta yoktur. EY· 
lenecek olan çiftler demircinin deft~ -
rine isimlerini yazdıktan sonra imza -

(D.vamı 11 inci aayfada) 
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Mari Valevska 
Na onun aşk roman1 
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Napolyonun tatlı bakışlan 
Kudret ve hikmeti yaymala batlaıfı -(ima Yaife ile vzVIara JQIIadılı.. ~~ NapoJyamm okpy:ıcı •iaiine zorati 

ğı ılk senelerdeki balile neieli ne(Eli diqes (Rovifo Ja pek IUI2:ik dnralldı; bir ~ cevab ~ BaJivıTô 
söyledi, Imııu:pu. anlattı durdu. (De - (Jıfarie)ye brp ~ haiJıbil c»- hükfundar oaa ııe &üzel bakıyardll! Yii
lil'e yeni çıbn kitabındaki pirlerini layısi1e takdir eUili pnusa· (.lablo - züuiiD mlırasmcla De büyük bir p.fkat 
beğendiğini söyledi ve :iltif.atlarda bu- DOW'Sb} ile pblar )'apb ft sabhetinin we lleVIi n:rdı! Omm ta.biatini artık iyice 
iundu.. Yan pb ederek de veımek is- C2Dbblı, Utifelrri Dr cıriahiı p!ll1aı - ii1Jenmi1 olan Jı1ari. şu. havadan. suda 
tediği ihsanian kabul etmemesine ç- dirdi. Sonra da OJDD m;ıs:alan kuru1ıııu:'ı koıınşmasmın altmda, söyJem1met iste
kıstı. ı~ endini ~ bfr (Ogüsl) ( 1} küçük salonda. iki pencerenin arasında'ki ~ fakat nedense tutmağ:ı çabalanı -
yerine koyarak, demn Vırjifi (Vı.rgile) sedi.rde. loş bir kii§ede oturan (Marie)ni:ı Wı mühim ve ciddi düşüncelerin pktan-
addetüği bir adamın muhabbetini bir yanma gitti. dığmı hissedıyordu.. 
türlü kazanamadığına daima yanacağın: Işıklardan, seslerden bir ik: adım öte- Bu intıbamda a!danmıyordtt, tam iki 
sövledi. deki bu karanlık yerler..ndr.! kendilerini defa Napolyonun dilinin ucuna kadar bi: 

Ak saçlan altmda yüzü sevinçten nur- yapayalnız sanmak vehmin.e kapılıyor- cümle. bir şey geldi. Ama Mariyi o ka -
lanan şair büyük bir urafeUe kendini laı:dı. dar seviyordu ki böyle yorgun ve üzgiin 
müdafaa etmeğe çalışıyordu. İmparatorun aksine. Mari o akşam göründüğü bir akşamda onu birden faifa 

Hayata yeni atıldığı sıralarda (Marie mahzundu. Tatlı bakışlı göılerinin altmı heyecana kapurmaktan korkuyardu. Bü
Antoitte) tarafından himaye görmaı ve bir yorgunluk karartısı haleliyordu. Da- yük kararının müjdesini, ertesi güne tam 
bu kadının hatırasım bir ibadet kudsiye- ha henüz pek belli olmıyan gebeliği artık manasile yalnız kalacakları bir dakikaya 
ti içinde vecd ve hürmetle saklamıştı. onu sarsmağa başlamıştı. Hem şu son bıraktı. 
Parasızlığına rağmen de Napolyondan günlerde gclen gidet ~ ~ KiJDse.- öte yanda büyük salonda da (Dük d' 
sade-ce (College de France) da bir edebi- yi kabul etmediğini SÖJleııek :mecburiye- Otrante) kolluklamı. arasında, kadln!a,

yat kUrsüsünden ~bir şey kabul et- tinde kalıyordır.. Düşimmek istemediği rm etrafında. sinsi sinsi dolaştyor, bir işe 
memişti; ve i:mparator (Delıl)in bu tak - fakat için için benliğini saran bir mevki yaramağa., resmiyeti biraz ortadan bl • 
dire değer ·vefası karşısında ne de olsa değişik:liği.nin baberdieri gibi etrafında- dumağa ve sezilmez harEketJede evin 
havran kalmaktan kenfuri alamıymıiu. kilerine hepsi de onu fazla iltifat göste - samimi bir dcıstu imiş gjbi göriinmeğe 

Tek o biraz rahat edip iyi vakit geçire- rişieri ve gizli telmihlerle sanyor.lardı. çabalıyordu. ( Arlaısı t:«r J 
bilsin diye kocası zavallı (Savary)yi da- ============================== 

(1) Anguste: Esti Roma tarihinde rfik~t: 
yer alan ~ en Ileri «denle.rüıde!ö
dlr. Asıl adı Ottav~J"anustur. K~bur Seza
rın yeğeni ldL Daymnm öldiiriiidüfü rad~ 

henüz dofttır yqmda ldl. Hastahklı. mn 
benizli korkak. «iiriinür bfr ıençU. Fakat 
çok harlstl. (ok f)i diqüniirdü. na,uı n
s1yetnamesinde triitilıı :mfrıl.smı cma buat -
mış.sa da Selann tam~ s:ıra.smtü 
Roma Idaresini eline alan Antuvan bu m!ra
aı zaptetınlşti. OktaJvtyanus Senato ile el, 
meşhur hatlb Çtçeron 'la da dri blrH~ yap
tı, AntuvnnJa tarafdıtrlan aJeybJne mücade
leye girlfti. Bımmr!a berahtt bAdlseiB cmu 
sonradan Anttıunıa blrlqme~e aevketti 
b:ı. ttiı. ona m tardr.şinl verdL 

. 
lnbisariar u. Müdürlüğünden : 

I - İdaremizin Çanbrı tuztasmda p~ ve projeleri mu.cibince F~Jk'lrıla
cak üç merrnrr evinin inşaab kapalı zarf aıulile eb:iltmeye l:omnııştur. 

n - Keşif bedeli 12817 lira 66 kıınq ve muvakbt teminalı 96L33 liradır. 

m - Eksiitme 31/X~ tarihine r:asth.yaı:ı Pazartesi giiDü saat 15 de. Kabataşta 
levazım ve :mübayaat fDbesindeki abm komisyonunda yapılacaırtır. 

IV - Şartnameler 64 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum müdürlüğü 

levazun ve mübayaat J~Ibesile Ankara b~dürlüğünden ve mahalli inEı.isar 

idaresinden alınabilir. 

y- EksiiLmeye i..Jtirak etmek istiyenlerin hir mukavele fle yaptıkları iş bede
Unin 10000 liradan .tı ()lmaması ve kendileri bimt mimar veya mühendis 

olmadıklan takdirde fenni ehliyet ve iktidarları inşaat şubemizce tanınmış 

bulunması ve fenni evrak ve vesaikini ekailtme gününden bıi.r hafta evveline ka

dar inbisarlar mnmn miidü:ılüğü inşaat ~e ibraz ederek ayrıca ehliyet ve
sikası almabn lhımcbr. 

VI-I&iilriir.lii teklif mektubunu bmıDi ftSiik ile V inci maddede yazılı 

iDpat pbenüden alınacak ebliyet ftSibsı ve " 1 ~ güveıiTR parası makbam 
veya banka teminat mettuınmu ihtin edecek olm kapalı zarflarm ~ &ii
nü m geç saat 14 de kadar yukanda adı ıeçm alım Jromisymu bqbnlı~ mak-

Lepidüs de öldürüldükten sonra. garbte 
Oktavlyanns, ~arkta Antuvıın olmak üzere 
Roma bu iki adamın elinde kaldı. Antuvan, 
Kleopatranın a.tkı u~na yenicim Olr.t.a.vl -
yanusla düpıan ~ ~ da me;ıhur 

At.slyom deniz Jll1lbarebeslıı de «me Kle
opat.raya ol2n ~ )ii&Üıdrn ,.mfllp. is
kenderlyede lntfbar edince Roma filkesl ta
mamUe Otta~ 'büm6 aıtma ıeç
tl. Bütün ratfbkrlD1 odadan bldırm:q ~n 
bu tudnW Insana Roma Senatom mn dere
ce saJ'IP &öıderf7ordu. 1htenk ~disfne tm
paratOT ünnmın 'fe a:rnea da -.8aKı deler. buz mabbili veil:mesi limndır. c"l3SS .. 
manuma &elen (Auguatal Aaı-te lltabı -
nı vud.iler. B6ttin onlularm bq kumandan-
lığı da onun uhdeslDde ldL Oi'6st di)e ami
rnap bqland:ın Okta"fiyamas JZc«oanm tek 
ba.ıına hüim oldtı Ye eumJnıd ldareyl 
-r~en bir defi-1itDk yapmala tiimm eöc
mtden- impsratorıut tetiiDe mtm1q ba -
landn. Kırt .sene Roma det1ıetlnl eliDde tut
tu. Hiç bir zaman Kral ft'Ja diktatör tmva -
nını almadı, bir hükümdar libf de danan -
mndı. YaJnu her f.tde kendi mmnti 7iir6Uii. 
Romanın mün!erid hli.klml olmaktan ger! 
kalmadı. Gayet ıade blr surette ya.p.rdı. 

Evine tekllf.slz girilir çıkılırdı. Gidip gel~ -
lerinde arkasmda klmscyf gotürmezdl. İşte 
bu zayıf, çelhmfz, h:ıstnltklr adam, Roma ta
rihinde JenfiJ blr deorre açmlJtır. İtaJyayı 
Şimalden muhafaza l~fn Alplardan Tu!raya 
kadar uzayan yerleri aiJJU4. İsp:u:ıya üıUin -
deki kavimleri uslandırmış. Adriyatik ~ar
kındakl da~hk arazi halkını Romaya ısın
dırnu.ş, garbda Roma nüfuzunu köklendlr
rnlf, CemıenJer! yıidırm~ 

I- tda.ıenıirin Çankm tuzlasmda. plim ve pıtnamesi muci~ yapbnlacak 
Varagele tesi.sati1e miibayaa olımacak dek:aril malzemesi bpah zarf usuJileo ek
siltmeye konmuştur. 
n- Tesisata aid malzrmenı:ı sif Zonguldak teslimi ve maJWiine rnmrtajm 

yapılmatı, mnhammrn bedeli 13J00 lira ve IIl1IYilkbt teminatı 101250 liradır. 

m - Ebiitme 5JXII/fXJI tarihme ratlayan Pazartesi günü gat 15 de Iüba -
bqta Jevamn ft miibay2aı tubesindek; a1mı kcımisyommda Y3P'lacaktır. 

IV - Plan ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı -
nabilir. 

V - Eksiltıneye iflirak etmek isıiyen firmalarm fiatsız fcnni teklillerini p1a.n 
Te detay resimlerini ıedkik edilmek üzere ihale gfmiinden en geç bir haft.l ev
veline kadar İnhisarlar umum müdürl:i~ü tm; feı:ı: şubesine vermeleri ve teklif
lerinin kaboliinü mutazammın vesika. al ınaları lhtmdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni l"e!aik ile V inci maddede yazılı tuz 
fen §U besinden alınacak eksiltmeyt> iştir ak vesikası ve % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubuQ u ihtiva edece'k olan kapah zarfların 

eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukanda adı geçerı l:omis-Jon bap:anlı
ğına makbaz mukabilinde verilmesi lazımdır. c7657 .. 

Roma onun zamanında .ımaiden llalllf, 
Rayn. '1'1ma Te Karadeniz: Şarktan Fırat ve 
Arabistan çöllerl; Cenubtan Afrika çölü lle 

~:;~~~~~~~R~~~z~=~asu~r::.t~~~.~~= r D E N . Z B A N K 
mali Afrika ve Atdenfs aratındaki bUtün J 1 1 -. 
memleketler bu hudud Içinde ldl, Roma bay- j 
rağına boyun eğlyordu. ...,- ~ ~ .-. ~ ~ _ ~ ..-. - ~ ~ ~ - - -Le~~ - ~-·~~~~~~~ Ogust yetmiş altı yaşrna kadar yaşadı. 

o yaşta ve bir seyahat sırasında baatab.n - f t•h d aff k J l 1 hele dı. öıece~ını anıayınca bir ayna ıst.edi, saç- m I 8D 8 m U V 8 O 80 8 e r 
larını düzelttl, dostlarını yanına çaetırdı: 

• - Artık oyun bUtf. RoJömü lyf j"llp!Jm 
mı?,. diye sordu ve sonra giileret' Dbe ettt: 
cM~mnunsaıı.ız ıılk~ymızb, 

0"üst'ün cesedi yakıldı ve kendisl Roma 
Senatosu tarafındım mabud Uan edildi. Ve
fatı mfiıiddan evvel on dördüncü yıld:ıdır. 
Hıı; bir mzıltıya meydan vermeden tam ya • 
mn asır Roma lmparntorl~muı ei1 lçtnd.e 
tutan bu adamı, nadir yetqir bir idareci 
tanımak, pek doğru blr teliikkl olur. 

Sezai Kızıltunç, Tarık. Aygcn. Osman Taviloğl~ Bürhan Beksaç, Hüseyjn 
Fethi Eralp, Enis Baştaymaz. Orhan AUınan, Nazif Ergin, Ertuğrul Nişel, 

Mi.i.fid Hasan İpni.r, Ali Sami Bengİsu. Şamıl Urallı, Abdüikerim Arduman, 
Kazım Feridun Scrim, Ali Haydaroğlu. 

Denizbank ta:raiından gemi ~iye ve makine tahsili için Avrupaynı g,önderile
cek: talebeler için ~ mezunları ara'sında açılan imti.handa yukarıda isim
leri yazılı talebeler muvafiak olmuflarclır. Me.zkfır talebelcJ:m Denizbank 
Per:sanel Servisine hmıen müracaatları. 

'·~------.-----------------------~ 

MÜCEVHER SATIŞI 
lataabal ImalJet Saadıla Dlrektlrlltladea : 

Te§hir 
No. 

41/1 
41/% 
4113 
41/4 
41/5 
41/1 

18Z/1 

liZ/2 
liZ/3 
liZ/4 . 

183 
189 
1.9% 
193 

194/1 
l!M/2 
195/l 
195~ 
195/l 
195/4 
195/5 
195/6 . 
195/7 
195/S 
195/9 
195/10 
195/11 
195/12 
195/13 
195/H 
195/15 
195/16 

196/l 
1.96/2 
196/3 
198/l 

198./% 
198/3 
198/4 
200/1 
200~ 
200/3 
200/4 
20!/I 

Dosya 
No. 

• 

31/US 

• 
• 

l"l/206 

37/%'JS 

:t 

:t 

38/lrl 

~ 

38'/45Z 

Hesap 
No. 

Borçlunun 
Adı 

7C71'1% Nadire 

• • 
• • 
• lt 

. .. 
• • 
• • 

74812 Refik 
6194'7-l Selim Sabit 
mm Lusi 
69315 Nacl 

'i0389 Fatma 
• » 

'22!m3 İhsan 

• • 
• lJ 

• • 

lt :t 

• •• 

• • 

• • 
73410 Şayeste 

675'15 Fitnat 

• • 
• • 
~ . 

?5042 Seber . ~ 

~ . 
... :t 

5781~ İnayet 

Rehinin cin.sı 
~ 

tahmin edi
len kıymet 

Lira 

Bir roza ilDe- ao 
Bir roza ilDe- 05 
Bir parlantah ilDe- 150 

Bir çift pırlanta Jdipe. 100 
Bir roza yüzük. 10 
Bir a1tm saat. 35 
Bir :roı.a pmtautiıd (alı pül 02 
.kiilii ıdsau}. 
Bir aJtm mfllriir. 
Bir altın bl saati. 
Bir ~ kupa. 
Bir altm saat. 
Bir altın saat maa kastek. 
.Bir altın kordon. 
Bir roza gerdanlık (orta tqı 
no!tsan). 

Bir pırlanta tek ~ yüzük. 
Bir altın kordon. 
Bir roza yüzük. 

• • • 

. ~ 

• • 
ll .. 
40 

110 
158 

40 

40 
15 
u 
15 

08 
15 
30 
25 

Bir pırlanta yüzük. ıM 

Bir pırlanta kiipe. 100 
Bir roza k:üpe. ıs 

Bir roza sürgü. 20 
Bir elmaslı saat (3 tq nolann\. 15 

Bir altın saat. 10 
lJ » • ~ 

:t • :Jo 40 

Bir altın saat. 
Bir altın köstek. 
B!r altın yüzük. 
Bir çift roza küpe. 

Bir roza yüzük. 
Bir altın saat. 
Bir altın köstek. 
Bir roza yü.ziik. 

H'ır a1tm saat. 
Bir altın köstt'k. 
:Bir albn 'kalem 
Bir çift roza küpe { orla taş-

ları sırça). 

15 

50 
28 
05 

100 
40 
JG 
50 
lO 
2G 
25 
OCI 

ı' 

202/2 • • » Bir roza yüzük. 07 

"JJIZ./l • • • • • • • m 
8/f. • • lt Dört gram inci. 03 
Yalaında jsimlrri y.mh borçlular Smcbia olan borçlarmı borç senedi mtJd. 

hiDa!' öcJemıpmi'f old~• :rm No. lu bmm hükmüne göre her biri ha~ 
da bafJıpn takib bzwbile rehlrıleri ayrı a,n satıp çıbrıbnı§tır. RebfnJein • 
olduğu ve hesab ve takib dosya ve rehiJı ~ nmnarah her bcrçlunım. ismi hi-
za.smda ~- JLolrinl« 7/l.l/UJ tar"'!ine bdar Cağaloğlunda Sanclıi 
binası içiDdrti tauıeHnd:ı tqtıir edildi iinden isti~ görebilirler Rehinle. 

rin açık aıttu nyq 9/ll/9J& tarihiDıe mfjıpdif Çarpmba giiDii Smdılt tammdp 

İstanbul Be1aJiJai me:cıd dairesinde (Smcbl bedestı!ml yapılacaktır. Bor-çla w 
rehin hakkmda ayn ayrı nan mahiyetinde olmak ve borçlular i1e alıcılarm sa-
tıştan baherJm temin edilmek üzere ilan ohumr. (7605) 

afıa Vekiletinden: 
Eksiltm.~ye konulan iş: 

ı - Seyhan sai sahil sulama ana kanaiırun kilometre lS+SOO den 37 +500 e 
kadar olan sım parça~ kilometre 23+ 500 de be kanaldan ayrılan takriben 20 
ki1ometre. u.zanhığundai.i üçün.c:ii: ayrım kanalı keşit bedeli ( 401,570) liradır. 

2 - Eksiitme 27 /19/D tarihine rastlı yan per~embe günü saat (16) da Nafia 
Vekaleti sular uınum müdürlüğü su eksiitme komisyonu odasında kapalı zarf usu· 
me yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiitme şartnam.esi, mukavele, projesi. biyındırlık işleri gem.el 
şartnamesi, femıi şartname ve projeleri (20) lira {10) kuruş mukabilinde sular 
tırnum müdörlü~en alabilirler. 

4 - Eksiörneye girebilmt>k için isteklllerin (19812) lira (BO) kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve ebiitmenin yapılacağı gjinden en az sekiz &ün evvel ellerin
de bulunan bmün vesikalarla birlikte biY istida ile Vekilete müracaat ederek 
bu işe mahsus olmak ilıere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu miid'det itinde vesib talebinde balannuyanlar eni.Itmeye iştirak edemezler 
5 - İsteklilerin teklif rnektabTarım ildnei maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar sular umum mü.dürlüğüne makbuz mukabilinde vermelerı lazım
dır. Postada olan gecikmeleı: kabul edilmez. ( 4107) {7Q99) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Aşağıdaki işler 24.10.938 Pazat'tesi günü saat 10 da pazarlık.la ihale edilece • 

ğinden istekillerin Ba§Uliidü~lükteki komisyona müracaatlarL ilan olunur. 
1 - 1 adet 160Xl15 ob'adında karaağaç kaplamadan evrak c:Wlabı. Lira 70 
2 - Ba§müdürlük binasının zemin katındaki banka ve camlı bölmelerin cllbı. 

~. 248. {7658) 

MiDE Rahatsiziikiart: 
Y anmalan, mide agTilım, ekşilik leri, mide atır
n~ı ve yemeklerden 5onra vncudd& hissedilen 
çOkftırttl Te ~rhk ne işkence. Bu hallerin kat't MAZON MEYVA TUZU: 

alın ız. Ayni zamanda KA B ıZ Lı (i ı defeder. 
E K Ş lL 1 K Te YA N M ALAR I gl dererek 
vnca.de faralılık verir. MA Z O N ve H OR O Z 

presl Glarak tesiri ta bil olaD markasına dikkat. 



19 Birinciteşrin 

• 
Denizbankta yenı 
leşkilit ve kadro 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 
kafi salahiyet vermiş bulundu~n?an, 
yeni projenin tatbikine derhal ve al~ka
dar servislere gönderilecek bir tamımle 
ve nihayet bir hafta içinde başlanacaktır: 

Denizbank Umum Müdürlüğü, yenı 
teşkilAtında tam bir merlı:eziyetcil~ p~en· 
sipi takib etmektedir. Bunun netıc~~ı o
larak ta evvelce tamamen ayn hü.kmi 

1 .. 

şahsiyeti haiz, müstakil birer mucsse~e 
olan ve banka kurulduktan sonra da ış 
itibarile bütünlüklerıni muhafaza eden 
Denizyolları işletmesi, Akay işletmesi, 
Kılavuzluk Tablisiye, fabrika ve Havuz
lar idarelerl, Liman İşletme Müdürlü~ 
tamamen ilga edilmekte, bu mües.ses~lere 
aid servisler umum müdürlükte ihdas e
dilen yeni kısırnlara bağlanmaktadır. " 

Halen mer'i teşkiliita göre umum m~
dürlüğün üç muavini vardır. Y_enı t~şkı
ldtta bu muaviniikiere de yenı vazıyet
ler verilmektedir. 

Muavinlerden Harun yeni kurulan fen 
servisi müdürlüğüne getirilmiştir. De
nizbanka bağlı müesseselerin bütün fen 
teşkil~tı bu servise ilhak olunmuştur. 
Fabrika ve havuzlar idaresi ile İstinye 
dakları bu meyandadır. Yeni fabrika ve 
havuzlar müdürü bu servis müdüdnün 
muavini vaziyetindedir. Eski fabrika ve 
havuzlar müdürü Cemil de müşavirlik 
vazifesini görecektir. 

muştur. İşletme servisinde blrer bild~~i 
müdür vaziyetinde çalışııcak olan u uç 
ef şimdi oldu~ gibi yalnız kendi kısırn

iarı işlerile değil, bütün işletme muam: 
!atile meşgul olacaklardır. Akay, T~lı-
. ve Kılavuzluk müdürlen bu ~ervıste 
sıyc G . 
müşavir obırak çalışa~aklardır. eı::u 
Kurtarma Şirketi anonun girket oldugu 
için bu servise bağlı bir müdürlük olarak 

kalacaktır. 
Yeni teşkilatta, umum müdürlüğün 

banka kısmı da iş ve teşkil~t itibarile ta· 
dilata uğramaktadır. 
Şimdiye kadar bankayı teikil eden ida-

reler, İstanbul şubesine bağlı bulunuyo~
lardı. Bu şekil de bozulmuş ve umum mu
dür muavinlerinden Tahir Kevkeb mali 
servis müdürlüğüne getirilmiştir. Ban· 
kanın bütün finanse! i~leri bu servis ta
rafından görülecektir. İstanbul şubesi de 
§imdiden sonra yalnız tediyat, tahsilat ve 
mali taahhüdlerle meşgul olacaktır. 

Denizbank Umum Müdürlüğü yeni teş
ldlata mütenazır olarak bir de kadro ha
zırlamaktadır. Yeni teşkilAt delayısile 
açıkta kimse kalmamıştır. 
Bankanın esaslı teşkUAtı fUDlardan i· 

barettir: 
ı- Umum müdürlük. 2 -İstanbul §U· 

besi. S - İzmir şubesi. 4: - Trabzon §U

besi. 5- Van §Ubesi. 6- Şubeler bulun
madığı mahallerdeki banka acentaları. 

Bundan sonra Denizyonart vapurları 
ve Akay vapurları yoktur. Hepsi Deniz
hankın uzak sahiller ve yakın aahiller 
vapıırlardır. 

Denizhankın form 
Yeni fors için ted.kikler yapılmaktadır. 

SON POSTA 

Eden, tehdid alt1nda 
sulh olmaz, diyor 

Londra 18 (Husust) - BeynelinUel 
sulh birliğinin tertib ettiği bir toplantıda 
bugün, bir nutuk söyliyen eski hariciye 
nazırı Eden, ezcümle demiştir ki: 

cMemleketimizde harbcu niyetler bes· 
liyen hiç kimse yoktur. Hepimiz de sulh 
taraftarıyız. Fakat daimi bir tehdld al
tında hakiki sulh temin edilmez. 

Teslihat programımızı tamamen başa
rabilmek için, bütün partileri ihtiva e
den geniş bir milli hükfunete ihtiyacımız 
vardır. 

Bilhassa şu noktayı da tebarüz ettir· 
mek isterim ki, milli müdafaamızın. tak
viyesi sırf teslihat sahasına inhisar ede
mez. Teslihat programımızın ikmali, 
memleketin iktısadt ve içtimat bünyele
rinde de birçok de~işildikler yapılmasını 
icab cttirecektir. 

Bu değişiklikler ise ancak birlik, kuv
vet ve adalet prensipinin teminile elde 
edilebilir. 
E~er milletler her vakit imzaladıkları 

muahedeleri, verdikleri sözleri, her iste
dikleri zaman ihlal edecek olurlarsa, hay
vanat bahçesindeki bütün hayvanlarm 
hep bir arada salıverildikleri vakit arze
decekleri keşmekeş! andıran bir ıahne 
ile karşılaşırız. 

Bunun içindir ki, daima müteyakkız 

hareket etmeliyiz.• 
Çemberlayn'i tenkid 

Tekrar bu akşam, başka bir toplnntıda 
söz alan muhalif liberal partisi eeflerin
den Arçibald Sintler, batvekil Çember
Iayni milli müdafaa konseyi reisli~ vazi
fesinde gösterdili ihmalden dolayı t1d· 
deUe tenkid etmqtir. 

Sinkler, sözlerine devamla Edenin tek
rar hariciye nazırlığına ve Çörçilin ue 
milli müdafaa nazırhtına getirilmesini 
istemiştir. --------

Leh Hariciye Nazırı Be 
dün Bükreşe gitti 

(B~ tarafı 1 inci sayfamızda) Yan resmi Macar gazete6inin 
Nazırın bu seyahati Çek· Macar ihtilA- tehdidi 

file alakadardır. Budapeşte 18 (A.A.) - Macar 
Albay Bek, Macarisıanın arazi taleble- bildiriyor: Yarı resmi Peşter Loyd 

rinin yalnız Slovakyaya münhasır kala- tesi, a§ağıdaki ba~kaleyi 
cağına dair Romanya hükumetine temi- tedir: 
nat vererek, bu talebierin tahakkukuna Muhakkak ki Avrupa sulhü, Mün 
mürnanaat etmemesini istiyecektir. bir ay sonra Pragın daha az kuvvetli 

Bek, kral Karol tarafından kabul edı· sımlarına karşı kısa görü§li ve 
lecektir. si ile tehlikeye girmesi için elde ..... u.u. .. ..., 

Macar Beşvekilinin beyanatı miştir. Çek hükii.meti, diplomatik yolJ 
Budapeşte 18 - Başvekil İmredi, Ma· yapılacak müzakereler ıçin mantıki 

car ajansına, Çekoslovakyanın bugünkü sı teşkil edebilecek tekUflerıni, sarih 
vaziyeti etrafında a§8jıdaki beyanatta dürüst bir surette yazılmış bir notn 
bulunmu§tur: linde, 24 saat .zarfında Macaristana 

cKomarno müzakerelerinin inkıtaını etmelidir. Bittabi yapılaca~.: bu mü 
müteakib ilk tabii teşebbüsümüzü, Mü- reler de uzun sürmemeli ve Prag 
nih kar~lar~a iştirak etmiş olan ve bi- miz faaliyetindeki seri ahenKten 
zinıle dostane münasebet halinde bulu- almalıdır. 
nan Alman ve İtalyan büyük devletleri
ne, IUI'eti mahsusada gönderdiğimiz ze
vat vasıtasile bu vaziyet üzerindeki nok
tai nazarımızı bildirmek teşkil etmiştir. 

Macarisıanın bu teşebbüsleri neticesinde, 
Macarlada meskfuı arazinin ~;eri ve kat'l 
bir surette Macaristana rabtı meselesin
de karar vermek maksadile muhtelif ha
riciye nezaretleri arasında büyük bir dip
lomatik faaliyet başlamıştır. :Macar efka
n umumiyesi, bu harekete anlaşılması 

Kanlı hadiseler 
Budapeşte 18 (A.A.) - Macar ajansı, 

geçen pazar günü Pozsony - Bratislavada 
bir kilise önünde Macarlara kar§ı kanl:ıi 
taşkınlıklar yapıldığını bildiriyor. 

Kilise önünde Macar milli mar§Ulı söy· 
liyen Macarlara Çek polis memurları lle 
Slovak gençleri hücum etmişler ve ll ~ 
ajır olmak üzere birçok kimseler yara
lanmıştır. Tezahüratta bulunan Macar-o 
lardan bir ço~u tevkif edilmiştir. 

tabil bir 'abırsızlıkla intizar eylemekte- Bir iç harbi manzarası 
dir ve Macar hükılınetf, bu meseleDin Budapeşte 18 (A.A.) - Macar hjans~ 
hallini çabukla§tırmak için elinden gele- bildiriyor: Hududdan gelen haberler«i 
ni yapmaktadır. Her türlü tehir ve tali- göre, Rütenyada hadiseler gittikçe bir IQ 
ke, en aziınkAr bir surette muhalil bulu· harbi §eklini almaktadır. Birçok yarnU 
nuyoruz. vardır. 

Derhal ve ayni zamanda vaziyetten Bütenya Bnşvekilinc ateş 
kendisini de haberdar ettiğimiz üçüncü Uzhorod 18 (A.A.) - Leh ajansı bildi• 

Umum müdür muavjnlerinden Hamdl 
Emin, yeni işletme servısine riyaset e
decektir. Denizyolları, Akay, Kılavuzluk, 
Tahlisiye, Gemi Kurtarma, F'enerler ida
releri isimleri ve teşkilatı kaldırılarak bu 
servise ilhak olunmuştur. Denizyolları
nın işleri hareket, Akay işletmesı kama· 
ra isimleri altında görülecektir. Lıman 
işletmesi servisleri de yükleme, boşalt

ma, yolcu salonu, iskeleler, su verme kı
sımlarına ayrılmıştır. 

Vapur hacalannın üstleri liyah ve alt 
kısmı sarıya boyanmaktadır. 

büyük dostumuz, yeni ve kuvvetli Polon- riyor: Bir Çek devriyesi, Rütenya başve.! 
6 ar ip Ve ya bize §imdiye kadar birçok sempati, kili Brodij otomobille Beherovoya gider .. 

dostluk ve müzaheret eseri göstermicı bu- ken otomobile agıy r makinelı tü'f k1 t 
ınanllmlyacak .Clegler .. e e a eı 

. Fors hakkında memleketin yüksek res
sam, san'atHrlarının fikirleri alınmıştır. 
İlk tecrübe Suvat vapurunda yapılacak· 
tır. Dü~nülcn fors §Udur: 

v lunmaktadır.:t açmıştır. Ba~ekile bir şey olmamıştır. 

(B~ tarafı 9 uncu sayfada) ==~~========~=~=~~::=~==~~~===; 
İşletme servisi müdürüne yardımcı o

larak Denizyolları müdürü Raufi, liman 
işletmesi müdürü Hamid Saracoğlu, fe
nerler müdürü Yusuf Ziya tayin olun-

Filistinde askeri idare 
teessüs etti 

Tarihi bir remzi işaret eden bir kadirga 
ve üzerindeki yelkenierin çizdiki (D. B.) 
şekli de Denizbankı ifade etmektedir. 

Çekoslovakyayı yalnız 
bırakınakla fena ettik 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) (Baş tarafı 7 inci ıayfada) 

larını atarlar ve demirci dükkAnının 
ortasında bulunan örsün önüne gelır -
ler. 

Örsün karşı tarafında elinde koca 
çelticile demirci bulunmaktadır. 

Kadın ve erkek birhitlerine yüzük
lerini geçirirler ve sorulan suallere la
zım gelen cevnbln.n ve.riı'ler. 

Aradan iki dakika ya geçer ya geç -
mcz. Demirci çekicini havaya kaldırır. 
ve şunu söyler. 

-Kan koca olmağı kabul ediyor 
musunuz? 

POKER 
traş bıçakları en sert sakalı bile 

yener ve cildi yumuşahr. 

Her yerde 

Poker traş bıçaklar1n1 
ısrarla isleylniz. 

de asilerle İngiliz askerleri arasında Paris civarında bolşevik hareketler se· 
şiddetli bir mitralyöz ateşi teati edil- zildi ... H arbe hazır bulunmıyan İngilte -
miş olduğu bildirilmektedir. renin bizi mukavemette teşci ve takib 

Asiler, şehrin eski mahallelerine ha- eylemedi~i ö~enildi.. Madem ki partiyi 
kim askeri noktaları işgal etmiş bulu - kaybetmemiz mukadderdi, i§e girişmeme-

ls tan bul Belediyesi Ilanları 

.Ev'lenecek olanlar cevab verir ver -
mez demirci çekicini kuvvetle örsün ii
zerine indirir. Bu suretle evlcnme me- 1 
resimi nihayet bulur. ~ Son kara.rla.r ,...._ ___________________ _. 

nuyorlardı. miz iyi oldu ... 
Kudüsele Jı.adiseler Fakat 30 eyliU gecesi Fransa §ehri Ayin 

.. Filistinde dün yapmıyacaktı... ıÇünkü bu •ırada Al • 
. Kudus. 1 ~ (A.A.) - . . A- manya muazzam bir zafer kazanmıştı ... 

bırçok hadıseler cereyan etm~ştir.. Müttefiğ'imiz Çekoslovakya ölmek üzere 
siler, Kudüsün eski mahallelenn: g~r - bulunuyordu. 
rneğe muvaffak olmuşlardır. Mb' uslü - Münih te zafer knzandı~ımız zannını 

h lı lerinde çıkanlan ır yan
man ma a e . l· Fransızlara vermemeli... Bil!kis 30 ey -
gm neticesinde polıs merkezi ?arab. 0 ıeıı 1938 tarihinin Fransa için büyük bir 
muştur. Polis devriye koll~nl~ as~Ier hezimet tarihi olduAunu öfretmeli ... 

İngiltere parlamentosu meseleyi. ye
niden tedkik ile meşguldür. Bu sefer 
dem.irci huzurunda izdivacın kat't su -
rette menolunacağı muhakkak addedil
mektedir. 

Kendisine bu yüzden varidat temin 
eylemiş olan İskoçyalı demirci vatan -
daşm zarar görmemesi için ona bir me
muriyet bulunacaktır ... 

Hendek Asliye Hukuk Mahkeme-arasında sokak muharebelle~ 0 
huu" ~: Fransızlar har bd en kurtulduklat'ından 

d' .. sese erıne '- ........ 
Asil:r Y~hu ı m~es dlerinin önü- dolayı meserretlerlni izhar ettiler ... Şeh- sinden: 
etmışlerdır. Yahudı mabe . eha- ri fiyin yaptılar ... Fransa zannetti ki harb Hende~in Karaçökek K. den Ömer cA-
ne bir bomba atılmıştır. Vazıyet ~ ihtimali artık hertaraf ed.ilınifl,ir. lu İdris tarafından Hendek Asliye Hu-
metini muhafaza ettiği için resmı ma- Ona hakikati öğrctmeli... kuk mahkemesine ikame ednip 938/263 
karnlar 23 olarak tesbit edilen ışık nurnarada kayıdlı, meıki\r köy!ln Til • 
söndü~e saatini şehrin heyeti umu - Münih muabedenamesi, Çekoslovakya- tünlüdere nam~ mevkide kAin şarkan ~~ 

. . te ·ı tınişlerdir nın Alnulnyaya tesltmi, barbin vadesini garben dere, şımalen Karatepe dal dibı 
rnıyesıne şmı e · alnı iktirml.,.i Bu harb muh k · 

1 d cere- Y z gee ~ ... r... a - ve cenuben Abdi vereselen Sohum o~lu 
Eyaletin muhtelif kıs;m ~: a; h~i kaktır ... Alman büyük erkAnıharbiyesi Ahmed veresesi ve Ahmed oğlu Hatız Meh 

Ke~il bedeli 8925 lira olan Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Bakırköy, Karta!, Kadı· 
köy, Beykoz, Çatalca, Sarıyer, Üsküdar, Eyüb, Adalar, Silivri Şile kazalarındaki 
ilk mekteb binalarının yaptırılacak soba hacaları açık eksiltıneye konulmu§tur. 

Şartnamesi Levazım Müdürlü~.inde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ıtanunaa 
yazılı vesikadan başka Fen işler~ müdür I üğünden alacakları fen ehliyet vesikasi
le 669 lira 37 kuruşluk ilk teminat mak buz veya mektubile bernber 21/10/936 
Cuma günü saat 14 de Daimi Encürnende bulunmalıdırlar. (İ.) (7216) ,.,.,., 

Cumhuriyetin on be~inci yıldönümti b ayramı münasebetile 86 Veeize kutula· 
rının, 276 tane Rozet He 828 tane Şali bayrağın tramvay direklerine taliki ve 
258 adet ampul, duy, kordon, ve kablol:ı rlle beher kutu içine üçer H1mba tesisatı 
ve bayram hitamında sökülerek tekrar ambara nakli i§i zarar ve ziyan rnüteah· 
hide ai d olmak §artile pazarlığa konulmuştur. Buna 495 lira bedel fahırirn 
edilmiştir. Listesi Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 74 lira 25 kuru§
luk teminat makbuz veya mektubile beraber 21/10/938 Cuma günü saat 14 bu • 
çukta Dalml Encümende bulunmalıdır! ar. (B.) (7663) 

yan eden badiseler netıcesın e Fransayı da vurmak için ıevkulceyş pla- med tarlalarile mahdud 17 hektar 50 Ar. 
ölmilij, 8 kişi yaralanınıştır. nını hiç şa§IIladan tatbik etmektedir. mlkdarı ve 350 lira de~erindeki bir kıt'a 

Son vaziyet )'! Merkez! düşmanı yok etmek suretile tarlanın ötedenberi zilliyedı bulundu -

1 DeAist Demiryolları ve limanları işletmesi Um um ıdarası ilAnfar ıl 
İlk eksiltınesi feshedilen 70,000 lira m uhammen bedelli 3 adet 6 tonluk buhar lı 

vagon vinci ayni şeraitle 1/12/1938 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
ne Ankarada !dare binasında satın alınacaktır. Londra 1 8 (AA.) - Palesli~. !ev - büyük harbin ilk partisim kazandı... ~ndan narnma tesclllne karar verilmesi

kalAde komiserinden bu gece Mustem- Şimdi artık bütün kuvvetlerini garba ne dair olan davasının görülmekte olan 
lekat Nezaretine gelen bir telgrafta nakledebilecektir... . muhakemesinde Mezkt1r araziye alAkası 
Kudüste vaziyetin gerginliğini ınuha- Gelecek harb müd.hiş olacaktır ... Çün- olan zevatın ilAn tarihinden itibaren on 
faza etmekte olduğunu, örfi idarenin kil Almanya kuvvet ve kudretini; taar _ gün müddet zarlında vesaikle birlikte 
teşmil edildiği ve şehir etrafında bu - ruz kabiliyetlerinf, sevkulceyş imkan - müracaatları kararı mahkeme veçhile 
lunan mühim noktaların İngiliz kıta- larını müdhf~ bir surette arttımu§tır... ~ur. ........... •• 
atı tarafından i~gal ve tüfek ateşi_ teati ERTUÖRUL SADt TEK 
edilmekte olduğu bildirilmektedir. Başvekil ve Dahiliye Vekili T:uimd~\abti~~s~lllııda 

Kudils 18 (AA.) -Bugün neşrol.u· dOn viiAyet parti Bu ıe• 
nan bir kararname lle polis teşkilatı ÇA~~:,~~KBIR 
kAmilen ordunun emrine verilmiştir. merkezinde meşgul Oldular Vodnl 3 perde 

.. . . . . • d bHtün B şvekil CelAl Bayar, beraberinde Bar pvdeeiade mblk ft 

Bugunden ıtıbaren Fılıstın e u. ~. Vekili Şükrü Kaya olduğu ·-···--··-··!~!!~~~:..!~~~? ....... ___ _ 
harekatın mes'uliyeti orduya geçn:ı§ - DahiliY~. öğleden sonra Cumhuri • Turan Tiyatrosu 
tir. Bu harekat asi Arab şehir}erinin halde d: Partisi vilAyet merkezine Halk uıı'atkln Nqld·oku-

işgalini istihdaf etmektedir. Ögleden· yet ~a 'ki saat kadar metgul olmuş _ JU~.~~~h·~f~i'::ar:;s-
beri Filistin budud-lan kapatılınıştır. gci.mış, 1Müteakıben Bqwkil ve Da- 8 A R 1 a pa 
Kudüste mütemadiyen zırhlı otomo - tı:r~ır. Vekili saraya dönmüaler • Komedi 3 J>el"d. 
biller dolaşmakta ve harekat sahası ü- ~ye Dau•, Solo, Oa.t 
lzerinde tayyareler uçuşmaktad1r. dir. 

Bu işe ginnek istiyenler 4750 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettili vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisli~ne 
vermeleri 18.zımdır. 
Şartnameler 350 kuru~a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılrnaktndır. 

(7504) 

Istanbul Jandarma Satınal ma Ko misyonundan: 
Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli 

Lira K. 
İlk teminatı 

Lira K. 

1220 Kuru pil 976 00 78 20 
ı - Cinsi, mlkdarı, tahmin bedeli ve ilk teırJnatı yukarıda yazılı 1220 aded 

kuru pil Gedikpaşadaki İstanbul Janduma Satınalma Komisyonunca 20/Blrin
clteşrin/938 Perşembe günı.i saat 15 de açık eksiitme ile satın .ılınncaktır. 

2 - Şartname hergün adı geçen komisyonda görülebilir veya parasız oldırı· 

labilir. 
3 - İstekliler in 2490 sayılı kanuna ge re ibrazı icab eden vesikaları ve ilk te-

minat mektub veya makbuzlarile yazılı gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 
~nı o. 
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"Son Posta, nın HikAyesi ....._.---. Yapı İşleri Ilanı 

N afıa V e kiletinden: MONBLA N PASTASil 1 -
I - Eksiitme ye konulan iş: Ankara Hukuk fakültesi ikinci kısım inşaatıdar. 

Umumi keşif bedeli 939,429 lira 52 kuru~ olan işin vahidi fiat esası ü?.crindcn 
784,000 liralık kısmıdır. 

.. !11111111111.... Çeviren : Faik Beremen All- 2 - Eksiitme 3/11/938 Perşembe günü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı işleri 
eksiitme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. Pastacıların şu fena huyuna ihtimal siz 

le benim kadar içcrliyorsunuzdur. Vit
rinierde çe.şit çeşit pastalar teşhir ederler. 
Içiniz bir tanesini çeker, içeri dalarsınız. 
Bo~unuza giden pastayı yersiniz; eve de 
&6türmek için büyüğünil sorunca: 

- Büyüğü yoktur efendim, başka çe§id
lerden verelim, derler ... 

- Büyüğü ho~nuza gider de ayni cins
te:ı bir küçüğünü yemek isterseniz bu se
fer de: 

- Onun küçüğü yoktur, derler .. 
Bu yüzden çocukluğumda geçen ve ha

yatunda hiç bir vakit unutamadığım \'C 

unutamıyacağım bir vak'ayı size anlata
Jım: 

* SC:kiz dokuz yaşlarındoydım. 
He: r gün, evde pasta değHs~ bile ~re

le benzer bir şey yerdim. Fakat haftada 
iki defa biri perşembe, diğeri pazar ol -
mak üzere dadırola bernbet' bir pastacıya 
1önderilmem adetti. 

Pt>r§embe günkü harçhğım pazarın -
kinden az olduğu için o gün pek keyfim 
yerine gelmezdi: fakat pazar günleri ce
bimin ve yaşırom icab ettirdiAI. kadar bol 
bir surbtte canımın istediği şeyleri yer -
Clim. 

Bir pazar günü idi. Arkasında, süslü bir 
elbise ve yüzü boyalı satıcı madmazehn 
oturduğu yüksek tezgahı boyumun ye -
tiştiği kadar muayene ettim. Göz:.ime 
kestirdiğim bir büyük pasta hakkında 

marlmazelden izahat alma~a başladım: 
- Rica ederim madmazel, bu beyaz, 

listünde sarı bir şey olan pasta nedir? 
- O mu? Onun adı Monblan! Beyaz 

kremadan yapılmıştır. Üstünde 1amfıs -
bğıdır. 

- O pastanın küçüklerinden bir tane 
Istiyorum .. 

- Beni elimden çeken dadım bağırdı: 
- Görüyorsun, ki onun Jı;Üçüğü yok; 

başkasını seç! 
Bu azara rağmen ina:i ettim: 
-Bu büyükten istiyorum ben; bir par

Ça versinler!. 
Satıcı madmazel bu sözüme gü ldü. Dük

kanın sahibi olan madam ise sert sert çı
kıştı: 

- O büyük pasta parçalanmaz!. 

Onlar bizden önce gelirlerse bekler
ler. Lakin ben mallarımın ikisini de 

yor. 

rana bilirim. On· 
lar tezberi döne -
cek takımdan de
ğillerdir. 

-Adam su-' . 
nun şurasında ra-
hat rahat, tatlı 
tatlı oturuyoruz. 
Önümüz deniz, 
derya. Püfür pü -
für rüzgar esi -

- Onların hepsi de bizim İstanbulda 
var. Hem de alası, daniskası .. 
~ Ya, yolumuzu şaşırırsak? 
- Neden şaşıralım? Baksan a, tr am· 

boylar vızır vızır işliyor. Bir tanesine 
biner, kuruluruz, bir boy gider, gene 
geli riz. 

- Allahaşkına, iş çıkarma, hanım! 
İfakat hanım ağır sitemlere girişti. 

-Zaten sen hep böylesin. Şimdiye 

kadar hangi arzumu yaptın? Senin yü
zünden kırk yıldır bir defa olsun e~ -
ıenmiş, gülmüş değilim. Sade cefa, sa
de üzüntü! 

İşin daha ileriye gitmemesi için, Gu· 
rabi efendi nihayet nza gösterdi. Sa -
dece: 

- Eşyalan ne yapacağız? diye sordu. 
- Kapının önündeki papuççuya 

(vestiyere demek olacak) bırakırız. 

Öy1e yaptılar. Az bir şey tutan kah
ve paralarını Gurabi efendi ödedi. 
Kalktılar. Giderken, garsonlara tenbih 
gt-çmek akıllarına gelmemişti. 

Ben tahkikatımı ilerl~tiyordum: Çok şükür! Bir tane Monblanı satın a-
- Peki madmazel beyazın altında ne Iabilecek kadar zenginleşmiştim. 

var?. Bu büyük gün, büyük bir bayramın a-
- Badem ez.mesi .. diye bana cevab ve- rifesi olan bir pazara tesadüf etmişti. So-

ren madmazel sözüne devam etti: kaklar, her taraf bayraklarla donatılmış-
- Onun yanındaki de kremalı; onu ve- tı. Ağustos sıcağının ortalığı yakıp ka -

reyim? vurduğu bu mevsimde, her ye ı· dondur -
Hayır .. gözüm ondaydı. Fakat ne çare!. ma atıştıran insanlarla doluydu. Dadırnın 

Başka bir şey yedim. şişman avucu içinde tuttuğu elim s:rslk-
Dadımla beraber dükkandan çıktık am- lam olmuştu. Sıcak değil ya, ateş yağsa 

ma aklım, fikrim, bir türlü tatmadı~ım gene sesim çıkmıyacaktı. Uslu uslu yü • 
Monblan pastasındaydı .. canımın çektiği rüyordum. Nasıl uslu yürum.iyeyim? Ya 
taraf ta kremayla üstündeki şamfıstı • kızar da Monblanı bana almazsa?. 
ğından yapılmış başlıktı. Dilim dama~ı- Fakat heyhat.. dükkana vardığımız za-
ma yapışıyordu. man daha beş hafta evvel tczgahta sı -

Eve geldik. Gece yatağım:ı girerken ralanmış olan Monblanlardan bır tane 
dadıma sordum: bile yoktu! .. Sebebi iUydu: Birdenbire 

- Dadı o pasta kaç paradır? bastıran sıcaklar! 

Dadım bilmiyordu. Bunu ancak per • Tezgahın arkasındaki yüksek sandal -
~embe günü öğrenebileceğimizi söyledi. yede oturan satıcı madmazel mendilile 
O perşembe Monblandan eser yoktı.ı. 0- yelpazelenirken bana izahat veriyordu: 
nu sade pazar günleri yapıyorlarmış. ı - Sıcaklar bastı: arhk kremah pasta 
Maamafih fiatını öğrenmekte gecikme - yapmıyoruz. İnşaallah sonbaharda!. 
dim; elli kuruşa satıyorlarmış. E, ne o- Sonbaharda pastacı dükkanı sıkı sıkı 
Iursa olsun para bfriktirır altrım. kapanmıştı. Dadırola soruşturduk. Dük-
Dadımla oturup hesab ettik; şayed beş kan sahibi satıcı madmazE.'ll'! birlikte 

hafta uslu oturuh da mektebden iyi not kaçmışları Bu işe fevkalade hiddetlenen 
getirirsem hafta ba§ına on kuruş aldı~ı- dükkan sahibinin şişmaıı karısı da pas • 
ma göre pastanın parasını bu beş haftada tacılıktan vazgeçerek dükkanı kapamış .. 
biriktirebilecek ve bir Monblan alabi • İşte ben de bu yüzden Monblam yiyc _ 
lecektim. medim. Zaten, sıcaklar geçip ortalık se-

Zavallı dadım: rinleyinciye kadar elli kuruştan on pa-
- Kat'iyyen olmaz, diyordu, o kocaman ra bile kalmamış olduğunu tahmin eder-

pastayı alıb da ne yapacaksın7 siniz!. 
- Sana da vereceğim, dadıcığım! 
-Pasta durursa bayatlar, bozulur, ka· 

lanı fukaraya veririz öyleyse .. 
Zavallı dadım pisboğazlı~ım bahsinde Uzun dil 

benimle uyuşmanın kefaretini lukaralara Yazan: A. Çehov 
pastanın geri tarafını dağıtmak suretilc 
ödemek istiyordu .. 

Çeviren: H. Alaz 

Artık o gü.nden sonra bendeki usluluğu ........................ .................................... . . 
görmeyin! Melekten farkım yoktu. Beş 

hafta süren bu meleklik neticesinde her 
cumartesi günü aldığım avantadan harç
lıfı kemali dikkatle bir köşeye koyup bi· 
riktiriyordum. 

Nihayet binbir mihnet ve gayretten 
sonra geçen yılba§mın hatırası olan kır
mızı minik çantarnın i~ bir taM yirmi 
beşlik, iki tane on kuruşluk ve bir tane 
de beş kuruşlukla dolmuştu. 

Askerlik işleri: 

Şubeye davet 

BeyoRlu Yerll AakerlUt Şubeslnden: Bey
~lu yerli, askerilk ~beslnde kayıdlı (33~l 
dotumlu ve bu dofumlularla muameleye t~
bi kısa htzmeUUerden olup tahstllnl bitl -
rerek' 7llltsek ehliyetname almış olanlar ı 
ikincltetrln 1938 de askere sevkedllecekle -
rin.den timdiden şubeye müracaatleri. 

YAZAN: Erclimend Ekrem Talu 

3 - Eksiitme şartnamesi ve buna mü tefcrri evrak 39 lira 20 kuruş bedel mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için istekUlerin 35,110 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve Nafia Vekaletinden alınmış chliyet vesikası göstermeleri lazımdır. 
Bu vesika eksiitmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile 
isteklilerin Nafia Vekaletine müracaatbrı ve istidalarına en az bir kalemde 

400,000 lira kıymetinde bu işe benzer bir iş yaptığına dair işi yaptıran daireler
den alınmış vesika iliştirilmesi muktezidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunnuyanlar eksiltıneye giremiyeceklerdir. 

5- İstekliler teklif mektubiarını ihale günü olan 3/11/938 Perşembe günü 
saat 14 de kadar eksiitme komisyonu reisliğine makbuz mukabllinde teslım ede
ceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c7484. 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm~, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı der ha) kes ~r. 

- - Icabında r nnde 3 kat• alınabilir. - -

Pazarhkla. Eksiitme Ilin• 
Zonguldak Am ele birliğinden: 

1 - Eksiltıneye konulan iş Zonguldak ta Arnele birliği hastane binasının üçün-
cü katı ile çatı arası ve bodrum 1 nci, 2 nci kat verandaları, kaloıHer tesisatıdır. 

2 - İlk teminat (400) liradır. 
3 - Eksiitme müddeti l5,'l0/93tl tarihinden itibaren (15) gündür. 

4 - Eksiitme 1/11/938 Salı günü saat (16) da Zonguldakta amelc birliği salo· 
nunda birlik faal heyeti tarafından yapılacaktır. 

5 - Talibler, eksiitme şartnamesi, mukavele projesi ve bu işe aid diğer bütün 
evrakı (5) lira bedel mukabilinde Zonguldakta Arnele birliğinden ve lstanbultla 
İktısad Vekaleti Maden irtibat memurluğundan tedarik edebilirler. (7618) 

Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
1148 kilo ipliği boyalı pamuk mensuc at 2256 K. kasaTsız pamuk mensucat 

513 K. müstamel ceket, yelek ve pantalon, 220 K. kasarlı pamuk mensucat, 20() 

ipek li mensucat, 48 K. sun'.L ipek başörtü sü, 18 adet ipekten masa, karyola örtüsü, 

47 adet yün boyun atkısı, 24 adet vidala deri, 74 adet müteaddid ayakkabı, 141 K. 
pamuk basma hakkındaki satış ilanımız Yeni Sabah gazetesinin 12/10/938 g-:inlU 
nüshasmdadır. İstekliler bu gazeteyi ok uyarak satışa gelmeleri Uan olunur. 

- 8 2-

(7658) 

gibi bir acele, bir acele .. ne oluyorduıı 
be adam? Beni de şaşırttın.. • 

- Usta hırsız ev sahibini bastınr · 
mı ş. Şaşırmasaydın, ne olacaktı sanki? 

-Ne mi olacaktı? Sorup da öyle bi· 
necektim. 

- Nece soracaktın bakayım! 
- Nece soracaksam, soracaklım ışte, 
- Haydi oradan, cazu! 

halleler, ufak ufak amma, senin aklın 
arnele evleri, fab - 1 ermez.. demek ıs -

- Sensin! Ağzını topla. 
- Benim ağzım burnum oldum ola· 

rikalar, imalAtha - tiyordu. 
neler .. küçük küçük Yolun yansına 
meyhaneler, a~cı kadar manzara de _ 
dü.kkanları .. Sokak - . ğişmemiş, geldikle -
ta oynayan pis pis ri, geçtikleri yerle -
çocuklar, kirli ve ri tanımışlardı. La -
bayağı kılıklı ka - kin yarıdan sonra, 
dınlar.. bahçeler.. sokakları, binaları, 
ve nihayet son is - manzarayı yadırğa -
tasyon: Mezarlıkları mağa başladılar. İ -

Burada tramvay kide birde, birbir -
arabası yolcuları - lerine soruyorlar -
nı kamilen boşalt - dı: 

mıştı. -Ay! Bu koca e-
Kondüktör, içe • larnet bina da nere -

ride iki k~lnin kı - si? Demin den, ö-
pırdamadığını gö - nünden geçtik mi 
rünce yanlarına yak bunun? , 
laştı. Almanca : Ikisi c.te bir tramvny11 binip kuruldular - Bak, bak! Taş-

- İniniz! dedi. ı - Gideceğimiz yeri nasıl anlataca -ı tan, kocaman adamı gördün mü? Biz 
Anlamadılar. Bö~ bön bakıyorlar - ğız? gelirken nerede idi bu? 

dı. Bunların herhalde yabancı olduk - - Aniatmağa hacet mi v.ar, sanki? - Ay! Bu bahçe de yoktu! 
larını gören adamcağız bu sefer de in- - Yoo! Kondüktörler bu memleket- Bu yabancı manzaralar temadi et -
melerini elile işaret etti. te keraınct sahibi imişler. Yolcunun su- tikçe onlar da ayılıyorlardı. Bir müd -

sı topludur. Sen kendi mendebur çeh· 
rene çeki düzen ver. 

- Mendebur senin gibi olur .. 
- Eh! Sus! Beni zivanadan çıkarm2. 

şimdi. 

- Çıkıp da ne yapabilirsin? Elinden 
ne gelir sanki, lapa herif! 

Yolun öbür yarısı bu tatlı muhaver8 
ile tekmil oldu. Bu hattın da son nok . 
tasımt varmışlardı. Gene indiler .. Grne 
beklediler. 

Akşam da hazin hazin çöktü. 
Artık ne Gurabi efendinin, ne de 

karısının kavgaya mecalleri kalmamış· 
tı. Üç dört defa daha tramvay değisti . 
ler, gidip geldiler. Aksi gibi her defa · 
sında da başka bir hattın arabasına dü· 
şüyorlardı. 

Son seferde, İfakat hanım meşin pa· 
ra çantasını yokladı .. acıklı bir tavırla. , 

- Benim bozuğum kalmadı .. dedi. 
Gurabi efendi, pardesüsünün • yan 

cebinde dörde katlanmış bir yirmi 
marklık banknot buldu. Onu bozdur · 
du lar. 

Fakat bu serseriyane dotaşmanın 

Kapının biraz ilerisindeki durak ye
rini. orada biriken kalabalıktan tanı -
mı~ ardı. Bekleyenlere onlar da katıl -
dılar \·e ilk gelen tramvay arabasına 
bindıler, 

Zaten vagonun içine, elinde süpürge 
ile farq tutan bir de kadın girmiş, yer 
lerdeki yırtık biletleri, süprüntüleri 
süpürme~ koyulmuştu. 

Çaresiz, Gurabt efencü ile İfakat ha
nım emre ita.atle tramvayı terkettiler. 
İhtiyann ilk sözü şu oldu: 

ratına bakınca gideceji yeri anlıyorlar- det her ikisinin çeneleri kilidlendi. 
mış! Sonra pes perdeden aralarında ağız da

- Sen istediğin kadar zeklen! Bak laşına başladılar: 
hele tramboy gelsin, binelim de gör. -İşte sen hep böyle haltlar edersin! 

Beş, altı dakika kadar bekledller. Tevekkeli: «Karı aklile iş gören eşek· 
Bir araba geldi. İçine kuruldular. Ara- ten beterdir•, dememişler? 
ba kalktı. Kondüktör bilet kesmeğe - Onu sen affedersin. Yanlış bindi 
gelince, İfakat hanım parayı uzatarak, isek, senin sebebinedir. 

sonu nereye varacaktı? Ötede, Torlk · 
le Takvor kim bilir ne türlil ~ahırsız · 
lanıyorlardı. Kendilerini nasıl karşı · 
layacaklardı? Sonra da, ya o akşam 
kalkacak vapur vardı da, Torik bilet • 
leri kestirmis, yerleri tutmuş bulunu· 
yor idiyse?! Bu, şehrin en uzak semtine, dış va • 

roşlara i~leyen bir tramvaydı. Gurabf 
efendi bir pencerenin. İfakat hanım da 
diğ'er birinin önüne kuruldular. 

Rıhtım boyu, derken şehrin iç so
kakları.. çarşı, pazar .. sonra kenar ma-

- Gördün mü? Dediğim çıktı mı? 

İfakat hanımın eşek inadı tutmuş -
tu: 

elile, ileri işareti verdi. Herif iki bilet - Aman bayılırım! Neden ben se~b 
ile beraber paranın üst tarafını verdi. oluyormuşum? 

Koca karı kıs kıs gülüyor, tavı-ile, - Öyle ya! Allah vermesin, arka -
- Ne var? Ne oldu? dedi: sirndi baş· kocasına: mızdan atlı kovalıyormuş, yahud kf 

kasına biner, gideriz. - İi~ bu, bu derece basit bir ışdir ötede bizi devlet müjda.i bekliyorm1Ji 

Bir taksi tutmak ve onunla dlSnmek 
d~ akınarına gelmiyordu. Hoş! Gclsey
di, ~oföre nasıl meram anlatacaklardı 

zaten?. 
( Arkaft ""') 
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SelAnikle dağa kaldırılan Amerikali kız 

Yazan: Ziya Şakir 

Iki ateş aras1nda 
Silya; bu komiteci Bulgar karısı, ar

tık sabredememi!lti.: 
- Boris .. sürükle şu kızı .. ateş için

den çıkaralım. ZavaJlı, korkudan öle -
cek. 

Demişti... Sarafof, öfke ile bir küfi.ir 
savurduktan sonra: 

- İşte, ben de onu yapmak istiyo -
rum. 

Diye söylenmiş .. Mis Estonu omuz -
larından tutarak ileri doğru sUrüklcr
ken, çete efradına da: 

- Sıkı ateş .. tam, bine kadar ·ay:ı -
caksınız .. sayarken de ateşe devam e
deceksiniz. Bin sayıyı bitinneden geri 
gelen idama mahkfımdur. 

Emrini vennişti. 
Tesadüf, Sarafofa yardım etmişti. 

Mis Esionu sürüklerken, onunla bera
ber, kliçük ve kör bir derenin içine 
yuvarlanıvermi.şti. İşte bu, talihin en 
büyük bir ıutuf ve nimeti idi. 

Sarafof, çılgın bir sevinç içinde Mis 
Estonu sırtma yüklenmiş; iki büklüm 
olarak dereyi takip etmişti. Üç dakika 
sonra da, geniş bir nefes almış; 

- Oh .. Artık hududu geçtim. 
Demişti. 
Çevik bir tilki gibi kendisini takib 

eden Silya, geniş nefes alarak sormuş
tu.: 

- Kızcağız ne oldu?. 
Sarafof, elini hemen Mis Estonun 

göğsüne sokmuştu. Onun, ılık ve yu
mu§ak derisinin altında, hafif hafif 
kalbi çarpıyordu. 

Mis Eston, vefat etmemişti; yaşıyor
du ... Yalnız her tarafmda n, çok ağır 
bir koku intişar ediyordu. 

* 
- E .. Mis Eston, geçmiş olsun. 
-Ne oldu? .. 
- Artık tamamen emniyet ve rclfı-

met içindesiniz. Hiç korkmayınız. 
-Ya, müsademe? .. 
-Bitti... 
-Türkler? .. 
- Kaçtılar. 
- Siz, Türklerin yatağanlarını gö -

rebildiniz mi? .. 
- Hayır. Karanlıkta, pek o kadar 

farkedemedim. 
- Hangi taraf galebe kazandı.? 
- O, daha bem değil.. 
- Sarafof nerede? 
- Dağılan çete ile, yaralı arkadaşla-

rını toplamıya gitti. 
Uzaktan, tek tük silMı sesleri işitil-

mektc idi. Sarafofun, muhafız olarak 
Mis Estonun yanına bıraldığı d<Srt Bul
gar çetecisinden biri de hafif yaralılar
dan idi. Yarası soğuduğu için şimdi on
da da bir ıztırab başgöstermişti. Ho -
lllurtulu bir sesle, Silyaya şikayet .et~i: 

- Bu kadının yüzünden, hepıı:.ıız 
serilip kalıyorduk. Daha hfıla. ne soy
lenip duruyor?. Hadi şunu zorla. Bir an 
evvel köye gidelim. Orada bol bol ko
nusursunuz. 

Köy uzak değildi. MUsadernede et-
:rafa dağılan çete efradının o Bulgnr 
köyünde içtima etmesi için Sarafof e
mir vermişti. 

* 
Köye geldikleri zaman, henüz orta-

lık ağarmakta idi. Çetenin sağlam ka
lan efradı, yaralı arkadaşlarını sırtla • 
rına yüklenerek buraya getirmişlerdi. 
Her taraf, inilti içinde idi. 

Sarafof, yaralıianna ilk tedavileri 
Yaptırdıldan sonra, Mis Eston'un ya -
nına gelmişti. 

Mis Eston; onu görür görmez, bü -
Yük bir heyecan ile: 

-Dostum!... Bir gazeteci için, haki
katen çok enteı:esan bir sahne gördüm. 
Yalnız, müteessif olduğum bir şey var
sa, o da bu h~disenln ztflri karanlık i
çinde geçmesidir. Eğer gündüz olsay -
dı, herhalde Türklerin kavuklarını, şal 
Varlarını, yatağanlarını daha iyi göre -
cektim ... Maamafih, gördüğüm şeyleri 
de kafi addedlyorum. Artık, biz döne
Jim. 

Demişti 

Sarafof, m~s~ehzi bir tebessümle ı (Ah .. biz: yirmi ~işiden ibaret olan, 
mukabele etmıştı: kahraman kafilemiz ... Bu binlerce Tür 

- Dönmek mi istiyorsunuz?.. kü nasıl kaçırdık? .. Bun~, daha hala 
- Evet. hayretteyim ... İngilizle .. in Vaterlo za-
- Nereye? feri kadar mühim olan bu muvaffaki -
- Selaniğe. yeti; yalnız ,.e yalnız, Sa-afofla onun 
- Fakat, beş on gün daha bizimle cesur askerlerinin kullandıklan mede-

kalsanız, çok iyi ederdiniz. ni silahiara borcluyuz. Yasasın me -
- Hayır. Kararımı değiştirdi m. Ar- deniyet...) · 

tık, kafi... Biz. dönmeliyiz. Diyerek, Amerika gazeteciliğinin 
- Pek ala, Mis Eston. Nasıl ister - haşmet \'e beUigatini göstermişti. 

seniz öyle olsun ... Fakat, yollar telıli -
keli olduğu için sizi yalnız bırakamam. 
Selanik hududuna kadar beraber gide
riz. Olmaz mı? .. 

- Bu nezaketinize de ayrıca teşek-
kür ederim. 

- Şu halde. bugiin ve bu gece bura
da istirahat ederiz. Yarın sabah erken-
den, yola çıkarız. 

- Yes .. Olrayt... 

* Mis Eston, o gi.lnü akşama kadar 
sayfalarca yazı yazmakla vakit geı;ir -
mişti. İçinde bulunduğu o gürültülü. 
korkunç ve kanlı hadiseyi. pek müba
lagalı bir şekilde tasYir etmiş .. birkaç 
bin Türk tarafından baskına uğradlk -
lanna dair mükemmel bir masal uy -
durduktan sonra; hayalinde canlam.n 
bu masalı ikmal etmek için Türklerin 
kırmızı renkteki kavuklarını. hilal 
şeklindeki yatağanlarını, her tarafı kıp 
kızıl kan renginde olan meşin şal\'ar -
larını ayrı ayrı tasvir eylemi~ti. Ve so
nunda da: 

* Ertesi sabah erkenden atlara binen 
küçük kafile, o gün a~ama doğru (Kra 
niça) ya tekarrüb etmişti. Bu kliçük 
kafilede, Mis Eston, Silya, Sarafof, ve 
dört çeteciden ibaretti. 

Yola çıkacakları zaman. muhafizla -
rın azlığı Mis Estonun nazarı dikkati -
ni celbeylemiş: hatta: 

- Mister Sarafof! .. Yolların eınni -
yetsizliğinden bahsediyordunuz. Bu. 
dört muhafız kafi gelecek mi? .. Ya, dün 
gece olduğu gibi bir muharebe mecbu
riyeti hasıl olursa ... 

Sarafof. hiç düşünmeden cevab ver-
miş: 

-Mis Eston! .. Müsterih olunuz .. çe-
temin bütün efradını yollara gönder -
dim. En tehlikeli yerlerde. pusulara 
yerleşccekler. Kendilerini kimseye gös
termiyecekler, şayed. Türkler bize hü
cum edece>k olurlarsa, derhal etrafı -
mızda birlc~ecek1er. 

(Arkası vnr) 

İŞT AHSIZLÜ< - H AZlMSIZLIK - ŞİŞKİNLİK - BULANTI - GAZ -
SAN CI- MIDE BOZUKLUCU- DIL P ASLICil-BARSAK AT ALETİ
INKIBAZ - SARILIK - SAFRA - KARACİGER - SlKlNTI -
SINIR- HORLAMAK VE BÜTÜN MİDE VE BARSAK RAHAT-

SIZLIKLARINA MUTLAKA 

HASAN MEYVA OZü 
Istimal ediniz 

Mide için her yemekten sonra ı . 2 tatlı kaşıgt yarım nardak lU ıçinde ve 
b ~ak hastalıklarında her sabah veya gece yatarken aç karnma ı . 2 çorba 

ars"' •anın bardak su içinde köpürterek lçmelldlr. HA 6 AN M Ey yA 
kaşır,ı ) • ı . . Öz O meyvalardan ve me~ va arın özlerınden yapılmış bır harlkai san'attir. 

ve bilhassa Ingiliz meyva tuzlarından daha ynksek oldu~u kat'iyetle 
Avr.•::ıa Buna ra~men Avurupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur 
::.~·H MIYYA özO yalnız bir turın olub şekersizdir ve çok köpürur: 

25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 

KAN ve DERMAN 
BiOGENiNE • Terkibinde bulunan kinin, Çelik, Arsenik ve 

• acı nebatat hülasalariyle tababetin fevkalade 
ehemmiyet verdiği ve tayanı hayret muvaffakiyetler temin ettiği 
bir devadır. 

BiOGENiNE • Uzun Ye kısa ateşli Ye ateşsiz süren hastalık-
• lardan sonra görülen zafiyet, halsizlik kaosız-

lık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale ed~r. K~n
daki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar, der
mansızlığı giderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir. Cildin soluk 
rengini canlandırarak penbele,tirir. 

BiQGENiNE • S~n~rlilerin kıymetli ~e sadık bir arkadaşıdır. 
• Sınıriere kuvvet verır. Hastayı Ye muhitini 

usandıran bir çok asabi bulıranları en çabuk bir zamanda tifalan
dırır. Hiçbir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptelA olanlara 
C BIOGt.NINE) kadar iatifade temin edemez. 

·BiQGENiNE • Gençlerde görülen ve çok defa nevrasteniden 
V • 

1 • mütevellid olan iktidarsızlık ve bel gevşekli-
gmde pek mühim rol oynar. 

BiQGENiNE • ~ıtm~y;a karşı fevkalade koruyucu tesiri oldu
• gu gıbı sıtma nekahatlannda da pek müeaairdir. 

BiOGENiNE • Şekerli hap ~~~lindedir. Büyük ve küçükler 
• kolaylıkla alabılırler. Sıhhat Vekaletinin müta-

adesini haizdır. Her eczanede bulunur. 

Gayrimenkul satış ilanı 
Istanbul Emnh·et Sandığı Müdürlüğiinden 

Bayan Ayşe Muzaiferin 22!l39 hesab No. si1e Sandığımızdan aldığı 350 lira 
borcuna karşı birinci dereced~ ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden 
hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 
40 cı maddesine göre satılması icab eden Kadıçeşmesinde Sinanağa (Yeni Fe
ner, Müf:i~li) ~ah~Uesinin Çıkrıkçı sokağında eski 37, yeni 49, cn yeni 22 kapı 
No. lu kagır bır evın tamamı bır buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmu~ _ 

tur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 168 
lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmi~ bütün vergilerle belediye resimleri ve tellaliye rüsumu 
ve vakıf icaresi ve taviL bedeli borçluya aiddir. Arttırma şartnamesı 20/10/938 
tarihinden itibar~n tedkik etmek istiye.ılere Sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnarnede ve 
takib dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tedkik ederek satı -
lığa çıkarılan gayri menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Birinci arttırma 9/12/938 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda kain San
dığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapıl:ıcaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesı için 
~eklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayri menkul mükellefiyeti 
ıle Sandık alacağını tamamen geçmiş ol ma•;ı şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki ~almak şartile 26/12/93e tarihine müsadif Pazartesi günü ayni 
mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul 
en çok arttı~anın üstlinde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan aHi
kadarlar ve ırtifak hakkı sahibierinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarif 
dair iddial~rını. ilan .tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleril: 
beraber daıremıze bıldirmeleri lfızımdır. Bu suretle hakiarım bildirmemış olan
!~rla hakları tapu sicillerile sabit olmıyan lar satış bedelinin payiaşmasından ha
rıç kalırlar. Daha fazla malt1mat almak istiyenlerin 938/103 dosva numarasıl 

Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. e 

*** DİKKAT 
Emniye~ San~ığı: Sandık.tan alınan gayri menkulü ipotek göstermek istiyen

lere tahmın edılen kıymetın yarısına ka dar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 
göstermektedir. (7606). 

,----• Erı rahat çelik somyelerile şık, metin ve ucuz ._ ____ ,lıııı. 

KARYOLALARI 
ve madeni 

HALIL 
möbleleri 

SEZER 
Karyol» ve madeni eşya fabrika salonlarındaki 

Me4herlnde giSreblllralnlz. 
'-•• Sirl~eci, Salkımsö~Ut, Demirkapı caddesi No. 7 Tel: 2 63?. ~ 

~~--~-B-ey_o_öl_u_v_a_k_ıfl_ar __ o_ir_ek_ıo_··r_ıu_ou __ i_IA_nl_ar_• __ --~1 
Muhammen kıymeti 

Lira 

3216 Asmalımescid mahallesi nin Vencdik sokağında eski 12, yeni 22 
No. lu kAgir hanenin tamamı. 

89 Küçükpiynle mahallesinin eski Yenimahalle, yeni Mümeyyiz ı;o
kağında e.!!ki 13, yeni 9 No. lu ahşab hanenin tamamı.. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile 15/10/938 t~~ . 
nünden itibaren 10 gün müddetle uzatılmıştır. 

thalesi 24/10/938 Paıartesi günü saat 15 de komisyonda yapılacaA"ından talib
lerinin yüzde yedi buçuk pey paralarile akarat, mablQlAt §Ubesine gelmeıleri. 

(7623) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğ'ı Istanbul 
Sahnalma Komisyonundan: 

1 - Deniz vasıtaları için 100 er metrelik 7 par.;a galvanizli zincir ile, 3 er kilit, 
2 parça adi zincirin ve iki adet admiralti dern1rinin müteahhidi nam ve hesabına 
3/11/938 Perşembe gUnü saat ll de açık ekstltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 3000 lıra ve ilk teır.fnatı 223 liradır. 

3- Evsaf ve §artnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4. - l.steklllerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesmaları 

ile Galata eski idhalAt gumrı.iğli binasındaki komisyona gebneleri. c7450, 
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B 1 G A 
(SATIŞ jLANI) 

ICRA VE IFLAS DAIRESINDEN: 
Müflis Dimetokalı Halilin borçlanndan dolayı iflas dairesince haciz edilerek 

paraya çevrilmesine karar verilen. 
Biga tapusunun Kanunuevveı. 932 tarih ve 129 num4rasında kayıdlı Biganın 

Dimetoka Kargı. çiftliği mevkiindeki Ka ra başlı da taş çıktığı ve Karabigalı Hacı 
Ahmed ve Kerli oğlu Emin ve Da~lı oğlu Ahmed ve İsmail ve Aziz ve Koyun 
köprüsü ve Susak çeşmes1 başı ile mahdud tamamı 30000 dönüm mesahada bu· 
lunan tarla. 

Bu tarlanın 10000 dönüm yerinın toprağı kumsal, 1ÔOOO dönüm yerinin topra~ı 
ise milli toprak .olup her iki kısmın yani 20000 dönüm yerin toprağı ziraate el
verişli ve kuvvei inbatiyesi birinci derecededir. Geri kalan 10000 dönüm arazi 
de mahsul yetiştirrneğe ve ziraate elverişli ise de toprağı daha zayıf ve kuvvei 
inbatiyesi de muhtelif derecelerde ve nevilerdedir. 

Tamanu 30000 dönüm olan bu tarlanın hali hazırda 500 dönüme yakın ufak bir 
kısmı ziraat edilmekte olup diğer kısım ları mer'a ve otlakiye olarak kullanıl
makta ve bu yerlerden rle senevi ve asgari olarak bir milyon kHo ot istihsal e
dibnektedir. Bu vasi arazid"' ayrıca 300 dönüm e yakın bir orman lık, ad ed ı sa yıl· 
mı yacak kadar ve yaygtn bir halde yabani armud ahlat, d işbu dak, karaağaç, sö
ğüd, çınar ve meşe ağaçları mevcuddur. Ormanın alt kısmında bir ırmak vardır. 

S.ıız ve ağaç dallarından yapılmış muhtelif yerlerde hayvan ve ~obanlar için 
mandıralar, barakalar, bulunan bu yer Karabiga ve Dimetoka nahiyeleri ara
sında etekleri bayır orta kısımları dtiz ve iyi bir mevkide her nevi ziraate el
verişli hayvan beslemeğ~ müsaid ve odıı nundan istifadesi de her zaman kabil ol
masından dolayı tamamıM ehlivukuflar tarafından 200000 lira kıyınet takdir 

edilmiştir. 

Yine Biga tapusunun Kanunuevvel 932 tarih ve 128 numarasında kcıyıdlı Susak 
çeşmesi ve Üvey ve Koc-ahlat tarla ve yolca Kavakdere, kulağından Kadınde
re çatısı ve Üveyilden Eğridere başınd:ıki yoldan Kargı deresi kulağı ve Çatnurlu 
kulak ve Hamzabey yolu ve Menekşe d~resi ve Güvem çukuru ve Kurtdede ve 
kum yol kuyusu ve Yürükler makheresi ve Hacıveli kışiası ve lebbi dcrya ve 
Çay ağzı ve Karabaşlıda T~çıktı ile çevrili 17500 9önüm mesahada bulunan bir 

mer'a. 
Bu mcr'anın yedi bin dönümü fundalık ve ormanlık, dört bin dönümü kumluk 

ve azmak, 3500 dönümü pirenlik ve çalılık ve fundalık ve 3000 dönümü ise ça
yırlık olup orman kısmının odunundan ve çayır kısmının da otundan ve mer'a
sından istifade iyi derecede edilebilir. Münbit ve verimli olan bu mer'anın orta
sında (Kabaklı gölü) isminde ayrıca büyücek bir göl vardır orman dahilinde 
meşc, akça, dişbudak ve bir mikdar da yabani meyva ağaçları mevcud olup ara· 

zinın Dimetoka ve Karabıga nahiyclerine ve sahil boyuna yakın olması odun 've 
otundan sahilin yakın bulunmasından az masrafla istifade temin edilmekte ol
duğunda ve civarda başkaca bir çiftlik olmamasından dolayı bu çiftlik mer'a
sının tamamına ehlivukuflar tarafından 40000 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Yine Biga tapusunun Mart 932 tarih ve 30 yasında kayıdlı tarafları çiftliğe 
aid mer'a ile çevrili çukur bir mevkide etrafı kerpiç ve taş duvarlarltı çevrili 
çiftlik binası. Mesahesı: 6 dönüm. 

Evsafı: Çift tahta büyük bir kapıdan içeri girildikte büy.ik bir meydanlık ct
rafında ameleye mahsus iki katlı ahşap üstü kiremid iki oda bir hela bir sofayı 
şamil eski bir bu evin sağında kerpiçten yapılmış büyükçe bir mutfak ve bunun 
yanında bir ahır ve sıra ile hayvan muhafazasına mahsus ön tarafları açık sa
çaklık ve saçaklık ortasında da dört gözlü bir zahire arnbarı mevcud olup ı.o

lunda kerpiçten yapılmış tek katlı bir oda ki üstü kiremid ile örtüHidür ve 

bunun yanında da ziraat makinelerini koymağa mahsus üstü kiremidli büyuk bir 
mahza ve ) anında altı hayvan ahırı ve orta tarafta bir kuyusu mevcud olan bir 
çiftlik binasındaki binalar umumiyet itıbarile pek harab bir derecede olup kıs
men duvarları çökmüş ve tahta aksarnı çürümüş olup tamamına ehlivukuflar 
tarafından 1000 lira kıyınet takdir edilmiştir. ' 

Yukarıda yazılı 3 gayri menkulden: 
30000 dönüm tarlanın 60 hissede 9 hissesi. 
17500 dönüm rner'anın 60 hıssede 9 hissesi. 
Çiftlik binasının 72 hissede 14 hissesi açık arttırma suretile satılacaktır. 
Yine Biga tapusunun Ağustos 937 tarih ve 2 No. sında kayıdlı: Tokadkırı kö

yünün Kurugöl mevkiinde doğu yol, batısı akıntı, poyrazı Zekerıyya ve kıblesi 
Ali (halen hissedarlar arazisi) ile çevrili olan 2 HR. 7579 M2. mesahadaki tarla
nın beşte blr hissesi. Haien mer'a halinde ve hayvan otlakiyesi olarak k).lllanılan 

.ziraate elverişli kuvvei inbatiyesi orta derecede arazinin bir kısnu milli toprak 
olup tamamına "'ehlivukuf tarafından 150 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Tapunun ayni tarih ve 3 No. sındtı 1;tıyıdlı: Karabiganın Şehirller mezarlığı 

mevkiinde (tamamına ehlivukuf tarafından 120 lira kıyınet takdir edilmiş olan) 
doğu ve batı yol, poyrazı yol çntı, kıblesi Şehirller mezarlı~ı ve Alibey arazisile 
çevrili 2 HR. 7579 M. 2. mesahada bulunan tarlanın beşte bir hissesi. 

Evsafı: Kuvvci inbatiyesi orta derecede olup ziraate elverişlidir. 
Tapunun ayni tarih ve 4 No. sında kayıdl'l.: Karabiganın Azadlı mevkiinde 

(ehlivukuf tarafından 30 lira kıyınet - tamamına - takdir edilmiş olan) tarafları 
Şehirli Hacı Emin -oğlu ve Ragıp ve Azmak ile mahdud 9193 M. 2. mesahadaki 
tarlanın beşte bir hissesi 

Evsafı: Kuvvei inbatiyesi orta derecede ve her nevi ziraate elverişlidir. 
Tapunun ayni tarih ve 5 Ncı. sında kayıdlı: Karabiganın Kabalar mevkiinde 

(chlivukuf tarafından tamamına 900 lira kımyet takdir edilmiş olan) doğus•ı Ka
rabiga caddesi ve Hacı Emin oğlu kerimeleri ve Defterdar azmağı ve Çınarköp

rü arazasile çevrili 18 HR. 3860 M2. mesahadaki tarlanın beşte bir hissesi. 
Evsafı: Kuvvei inbatiyesı birinci derecede olup her nevi ziraate elverişli ve 

halen mer'a halinde otıından istifade edilmektedir. 
Tapunun ayni tarih 1'e 6 No. sında kayıdlı: Karabiganın mezarlık alçağı mev

kiinde (tamamına ehlivukuf tarafından 136 lira kıyınet takdir edilmiş olan) ta
rafları sahibi sened ve Metrez azınağı ile çevrili 3 HR. 2175 M2. mesahadaki 

tarlanın beşte bir hissesi. 
Evsafı: Halen ziraat edilmektc olup kuvvei inbatiyesi orta derecededir. 
Tapunun ayni tarih ve 7 No. sında kayıdlı: Karabiganın Şehidler mezarlığı 

mevkiinde (tamamına ehlivukuf tarafından 240 lira kıyınet takdir cdiJmiş olan) 

tarafları yol ve Ali bey, Karabiga yolu ve Metrez azmağı ile nıahdud 5 HR. 
5158 M2. mcsahadaki yarı hisse tarlanın dörtte iki hissesi 5 hisse itibarile bir 
hissesi. 

Evsafı: Kuvvei inbatiyesi birinci derecede ve her nevi ziraate elveri~li, halen 
ı·e otlakiye olarak kullanılmaktadır. 

Tapunun ayni tarih ~ıe 8 Ne;. smda kayıdlı: Karabiganm Şehidler mezarlığı 

mevkiinde (tamamına ehlivukuf tarafından 240 lira kıymet takdir edilmi~ olan) 

tarafları Alibey, Metrez azınağı ve sahibi scned arazisile mahdud 5 HR. 5158 
M2. mesahadaki tarlanın yarı hissesinin beşte bir hissesi. 

Evsajı: Halen mer'a balinde kullanılmakta ve kuvvei inbatiyesi orta derecede 
ziraate elverişlidir. 

Tapunun ayni tarih t'o? 9 No. smda kayıdlı: Karabiganın Şehirller mezarlığı 
mevkiinde (tamamına ehlivukuf tarafından 240 lira kıymet takdir edilmi~ olan) 
tarafları Alibey, Metrez azmağ• ve Karaafpç tarlalarile çevrili 5 HR. 5158 M2. 
mesahadaki tarlanın yarı hissesinin be§te bir hissesi. 

Evsafı: Kuvvei inbatiyesi orta derecede ziraate elveri~li olup halen mer'a ha
linde kullanılmakta olup otundan istifade edilmektedir. 

Tapunun ayni tarih ve 10 No. smda 1cayıdlı: Karabiganın Şehirller mezarlı~ 

mevkiinde (tamamına ehlivukuf taratmdan 65 lira kıymet takdir edilmiş olan) 
Ali ve Metrez azma~ı ile çevrili 1 HR. 3189 M2. mesahadaki tarlanın yarı his
sesinin beşte bir hissesi. 

Evsafı: Kuvvei inbatiyesi orta derecede ve her nevi .ziraate elverişlidir. 
Tapunun ayni tarih ve 11 No. sında kayıdlı: Karabiganın Karaağaç mevkiinde 

(tamamına ehlivukuf tarafından 100 lira kıyınet takdir edilmi~ olan) taraflan 
azmak ve tarafeyni sahibi sened tarlalarile çevrili 2 HR. 2982 M2. mesahadaki 
tarlanın yarı hissesinin beşte bir hissesi. 

Evsafı: Kuvvei inbatiyesi orta derecede olup ziraate elverişlidir. 
Tapunun ayni tarih ve 12 No. sında kayıdlı: Karabiganın Kabıı. tarla mevkiin

de (tamamına 950 lira kıyınet takdir edilmiş olan) tarafları Karabiga caddesi ve 
Metrez azmağı ve yol ile çevrili 18 HR. 3860 M2. mesahadaki tarla ve çiftlik bi· 
nasının yarı hissesinin beşte bir hissesi. 

Evsafı: Kuvvei inbatiyesı orta derecede ve her nevi ziraate elverişli bu' tarla 
dahilinde 240 aded dud ağacı mevcud olup ayrıca şose kenarında kerpiçten ya
pılmış (Dudluk çiftliği) namile maruf çiftlik binası mevcud olun bu binanın böl
me duvarları ve cebhesi yıkık bir vaziyette ve umumiyet itıbarile hnrab bir hal
dedir. Binanın üstü kiremid örtülü olup bunların bir kısmı da çökük bir haldedir. 

Tapunun ayni tarih ve 13 No. sınd.-ı kayıdlı: Karabiga nahiyesinin Azadlı nam 
Metrez azmağı mevkiinde (ehlıvukuf tarafından tamamına 375 lira kıymet tak
dir dilmiş olan) doğu Güleçköy yolu batısı Ali, poyrazı Metrez azmağı ve 
kıblesi Azadlı yolu ile çevrilı 9 HR. 1930 M2. mesahadaki tarlanın yarısının beşte 
bir hissesi. 

Eıısafı: Halen mer'a halinde kullanılan bu tarla her nevi ziraate elverişli ve 
kuvvei inbatiyesi de orta derecededir. 

Tapunun ayni tarih ve 11 No. sında krıyıdlı: Karabiganın Azadlı mevkiinde 
(tamamına ehlivukuf tarafından 110 lira kıymet takdir edilmi~ olan) doğu Ali
bey, batı mezarlık, poyrazı Sancıdede, kıble Ragıp tarlasile çevrili 2 HR. 7579 
M2. mcsahadaki tarlanın beşte bir hissesi. • 

Evsafı: Kuvvei inbatiyesi orta dcrı;>cede halen mer'a halinde kullanılmakta 
ise de her nevi ziraate elverişlidir. • 

Tapunun ayni tarih ve 15 No. :;ı nd u lca yıdlt: Karabiganın M et rez azma~ı mev· 
kiinde (tamamına 370 lira kıymet takdir edilmiş olan) doğu Meırcz azma~ı, pay
razı Alibey, batı ve kıble Azadlı yolu ile çevrili 9 HR. 1930 M2. mesahadaki tar
lanın yarı hissesinin bet~e bir hissesi. 

Evsafı: Bu tarla halen mer'a halinde kullanılmakta ve otundan istifade edil
mekte olup zir aa te elverişli kuvvet: in b3 tiyesi orta derecede olup hayvan otlaki
yesine de elveri~lidir. 

Tapunun ayni tarih ve 16 No. sında 1\ayıdlı: Karabiganın Çınarköpriı ova mev
kiinde (tamamına ehlivukuf tarafından 110 lira kıymet takdir edilmiş olan) ta
rafları Sakar Mehmed ve Hacı Emin oğlu ve Azmak ve Bozhali ilc çevrili 2 HR. 
7579 M2. mesahadak.i tarlanın beşte bir hissesi. 

Eıısafı: Düz bir mevki de toprağı zıraa te elverişli kuvvei ·in batiyesi orta dere
cede bulunan bu yer hali hazırd-s mer'a halinde olup otundan istifade edilmek
tedir. 

Taptıntın ayni tarih ve 17 No. sında ka yıdlı: Karabiga nahiycsinin Kumlar 
mevkiinde (tamamına 120 lira kıyınet takdir edilmiş olan) doğusu yol, batı anah
tarcı Hakkı, poyrazı yol ve kı b lesi hisse darların tarlalarile çevrUi 3 HR. 6772 
M2. mesahadaki tarlanın beşte bir hissesi. 

Evsafı: Tapu kaydına göre 3 HR. 6772 M2. yazılı ve ehlivukuf tarafından 4 
HR. a yakın olduğu tesbit edilen bu yer de halen mer'a olarak kullanılmakta 

olup ziraate elverişli ve kuvvei inbatiyesi orta derecededir. 
Tapunun ayni tarih ve 18 No. smda kayıdlı: Karabiga nahiyesinin Şehirller me

zarlığı Göbekci yeri mevkiinde (tamamına ehlivukuf tarafından 300 lira kıyınet 
takdir edilmiş olan) doğusu Metrez azmağı, batısı Azadlı yolu, poyrazı Şerife ve 
kıblesi sahibi sened ve Şerife tarlalarile çevrili 7 HR. 3544 M2. mesahadaki ~ar
lanın beşte bir hissesi. 

Evsafı. Toprağı kısmen milli ve zir aa te elverişli kuvvei inbaıiyesi orta dere
cede ve ayni zamanda hayvan yetiştirrneğe elverişlidir. 

Tapunun ayni tarih ve 19 No. sında kC!.yıdlı: Karabiga nahiyesinin Sancıdede 

mevkiinde (tamamına ehlivukuf tarafından 165 lira kıymet takdir edilmiş olan) 

doğu Hacı Emin oğlu yetimlerı, batı Maliye hazinesi tarlası ve Zelıra tarlası, 
poyrazı Karabiga Saman yolu, kıblesi sahibi sened tarlalarile çevrili 5 HR . 
7916 M2. mesahadaki tarlanın beşte bir hissesi. 

Evsafı: Ziraate elverişli ve kuvveı inbatiyesi orta derecede mevkii düzdür. 
Yine Biga tapusunun M(u·t 933 tarih ve 9 No. sında kayıdlı: Karabiga nahiye. 

sinin Şehidler mezarlığı mevkiinde (tamamına ehlivukuf tarafından 1200 lira 
kıymet takdir edilmiş olan) şarkı Şehirller mezarlığı, şimali yol, garbı Metrez 
ayağı, cenubu Biga caddesile çevrili 150 dönüm tarlanın yarı hissesinin dörtte bir 
h

. . • 
ıssesı. 

Evsafı: Tapu kaydına göre 150 ve ehli vukuf tahminine göre de 200 dönüme 
yakın olan mevkii düz kuvvci inbatiyesi iyi derecede ve ziraate elverişli ve ha
len mer'a halinde kullanılan tarla. 

Tapunun Mart 933 tarih ve 10 No. sında kayıdlı: Karabiganın mezarlık alçağı 
mevkiinde (tamamına ehlivukuf tarafından 900 lira kıymet takdir deilmiş olan) 
şarkı ve şimali Veli ağa tarlaları, garbı Mctrez azmağı ve cenubu yol ile çevrili 
150 dönüm tar lan ın yarı hissesinin dört te bir hissesi. 

Evsafı: Kuvvei inbatiyesi birinci derecede içinde ağacı ve suyu mevcud olmı· 
yan ve toprağı kara olan bu tarla her nevi ziraate elverişlidir. 

Tapunun Temmuz 326 tarih ve 103 No. sında kayıdlı: Dimetoka nahiyesinin 
Bayır mevkiinde (tamamına ehlivukuf tarafından 120 lira kıyınet takdir edilmiş 

olan) şarkan Osman bini İbrahim, garben Hacıköylü Mehmed. Ali, şimalen Po
mak Orhaniyeli Canbaz Süleyman, cenubu Nuh ve Mehrned arazisile çevrili 40 
dönüm tarlanın dörtte bır hissesi. 

Evsafı: Mevkü bayır ve düz toprağı kumsal ve gevenlik olup 10 dönüm kadarı 
ziraate elverişlkiir. ' 

SATIŞ: Açık arttırma suretile yapılacağınd;;ıın ve arttırma bedli de peşin oldu· 
ğundan arttırmaya iştirak edeceklerin muhammen k.ıymetin % de 7 buçuk nis
betinde pey akçesi veyn milli bir bankadan teminat mektubu getirmeleri icab 
eder. Müterakim vergi tanzifat, tenvjriye ve vakıf borçları (borçluya) aid olup 
ihale bedelinden tenzil olunur. 

Birinci arttırma: 21/11/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü Biga. !cra daire
sinde saat 9 dan ll e kadar yapılacaktır. ·Birinci arttırmada muhamrnen kıyme
tin % 75 şini bulduğu takdirde üstte bıra'kııacak ve aksi halde en son arttıranın 
taahhüdleri baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdid edilecektir. 

İkinci arttırma: 6/12/938 tarihine rastlıyan Salı günü yine saat 9 dan ll e ka· 
dar Biga İcra dairesinde yapılacak ikin.ci arttırma sonunda en çok arttıranların 
üzerinde bırakılacaktır. 

2004 sayılı İcra ve İflas kanununun 242, 243 ve 244 cü maddelerine göre yapı
lacak olan bu satış hakkında daha fazla izahat almak istiyenlerin 7/10/938 tari
hinden itibaren Biga İcra ve İflAs dairesinde mahalli mahsusunda asılı buluna-

cak o}an açık arttırma şartnamelerini ve .936/643 sa~lı dosyadaki vaziyet ve 
takdiri kıymet zabıt varakalarile mevcud evrakı aörü.P anhyabilecekleri ilan olu· 

nur. .(11232) 

Biriw:ite§rin 19 

1 2 3 4 o 6 7 8 9 10 

t - -11~1-1-l=-1--:1--F·=-
2 • 

- -·1--1--ı---ı.:=ı----
8 • 

' . . . 6 - •• ---1-
6 • • 1-

7 • .1-
1--

8 • 
f} ---- -ll.;:;.;;;.ı--ı---1-

lO • 
SOLDAN SAÖA: 

ı - Yazı başlı~. 

• 
2 - Oarlb - Acele eden. 
3 - Kesrnek masdarındar.ı emri har:ır 

Kese satan. 
4 - AHidan daha iyi. 
5 - Fikir - Yenen balıarlı bir ot. 
6 - Ne olmuş ki - Hane - Baba. 
'l - San'at - Ya~ur. 
8 - Nümune - İnanttll4. 
g - Hazır - Bir sesin daha kesldni 

10 - Son harfln okunuş şekli - Kasabıl 

sattı~ı - Keml~in lçlndekl. 
YUKARDAN AŞAÖI: 
ı - Ketmedilemez. 
2 - Kraliçe - kız evlld. 
3 - Kaşa sürülen boya - Şart llhikuı. 
4 - İsimlerden sıfat yapmak için kuUa • 

nılan llhtka - Çaınlıcada bir semt. 
5 - Sonuna bir cM• illve edUlrse dilsis , 

Avadanlık. 

6 - Genlşllk - Nefer. 
7 - Mahsulü toplamak vakti. 
8 - Çabuk - ErlşmlJ. 
9 - Evkafın aldı~ı vergi. 
ıo - Yüksek - Çocuk doturtmak mealett 
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Bugünkü program 

iSTANBUL 
18 Birinciteşrin 1938 Çar~mba 

Akşam neşriyatı : 

18,30: Keman konserı: Kadıköy HallcevS 
namına, Konservatuvar profe.sörlerlndeDı 

İskender Ardan, Piyanoda Rana Seven, ıgt 
Konferans Fatıh Halkevi namına, RilfdQ 
Diktürk (İçtlmalyatta Halkevlerinin roUU, 
ı9,30: Halk türkülerl: İsmall Hakkı tarafın· 
dan, 19,55: Borsa haberleri, 20: Nezihe Uyaıı 
ve arkadaşları tarafından Türk musiklal 
ve halk şarkıları, 20,40: Ajans haberleri, 
20,4'7: Ömer Rıza Dotrul tarafından araboa 
söylev, 21: Saat Ayarı: Orkestra, 21,50: Sa~ 
tiye ve arkadaşları tarafından Türk mustltl .. 
&1 n halk şarkıları, 22,10: Hava raporu, ı:ı.ıs: 
Darüttaıim m~iki heyeti; Fahri Kopuz n 
arkada.f}.arı tarafından, 22,50: Son baberler 
ve ertesı günün pr~amı, 23: Saat lJan.ı. 
İ3t1ltlll marşı. 

ANKARA 
19 Birinciteşrin 1938 Ça.r,amba 

(Öğle neşriyatı tecrübe mahiyetinde ola
rak yeni stüdyoda yapılacaktır.) 

ı2,30: Alaturka plAk n~rtyatı, 13: Haber
ler, 13,15: Karıtık pllk nt1riyatı. 
Akşam neşrlyatı: 

18,50 Darl8 plfık neşrlyatı, 19,15 Türk musl· 
klsi ve halk şarkıları (Makbule Çakar), 20: 
Saat !yarı ve arabca söyleT, 20,10 Haberler 
20,15 : Halk türkülerı (Mustafa Qaıtıar Tt! 
Semahatl, .21,15: Stüdyo :salon orke.stn.•, 
22: Haberler ve hava raporu. 

Nöbetci eczaneler 
Bu ıece nöbetel olan eczaneler twı -

lardır: 

İstanbul cibeündekHezo: • 
Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: 

(Esad), Beyazıd da: (Bel lde), Samatya -
da: (Erofllos), Emlnönllnde: (Salih Ne. 
ca tl), Eyübde: (Arif Bef!r>, J'enerde: 
(VltaliJ, Şehrem.inlnde: (Nazım), Şe h • 
zıı.debaşında: <Üniveratte), Karacüm • 
rükte: (Suad), Küçllkpaıarda: Clnl&: -
m et Cem ll), Baltırköyünde: (Hill!). 

Beyotıu cihetindekiler: 
İstikl!l caddesinde: (Oalataaaııay, 

Oarth), Oalatada: (Hldayet), Kurtulut -
ta: <Kurtuluş), Maçkada: <Feyzi), Be -
ş1ktaşta: (All Rıza). 

Boğa.ı.içi, Kadıköy ve Adalardakller : 
Üsküdarda: (Ömer Kenan), Sarıyer

de: (Asat), Kadıköyünde: (8aade~. Os -
man Hulllsl), Büyükadada: (Hall[), Hey
bellde: (Halk). 

'-----· -----------~ 



BON POSTA 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
Esas No Yeri 

352 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sok~, No. 2/4, 12, 10 

353 Beyoğlu Tcşvikiy~ mahallesi Ye· 
niyol sokağı, No. 2/5, 12, 10 

iM Beyoğlu Te§vikiye mahallesi Ye· 
niyol sokağı, No. 2/6, 12, 10 

355 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 2/7, 12, 10 

356 Beyoğlu Teşvikiye mahallesı Yc
niyol sokağı, No. 2/8, 12,10 

359 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Y c
niyo1 sokaF, No. 4/4 

360 Beyoğlu Teşvikiye inahallesi Ye
ni yol sokağı, No. 4/5 

361 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 4/6 

363 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 4/2 

364 Beyoğlu Teşvikiüe mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 4/1 

365 Beyoğlu Teşvikiye mahalles: Yc
niyol sokağı, No. 6/5 

366 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 6/6 

367 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 6n 

368 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 618 

3e9 Beyo~lu Teşvikiy~ mahallesi Ye
n\yol sokağı, No. 6/9 

370 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol soka~, No. 6/4 

3'71 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 6/3 

372 Beyo~lu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 6/2 

373 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 6/1 

374 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, No. 8/3 

375 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol sokağı, N o. 812 

376 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol soka~, No. 8/1 

379 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
B06tan soka~ No. 4/10 

380 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostnn sokağı No. 4/11 

2181 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı No. 4/ô 

382 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan soka~ No. 4/5 

383 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı No. 4/4 

384 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, N o. 4/3 

385 Beyoğlu Teşvikire mahallesi 
Bostan sokağı, No. 4/2 

387 BeyoJlu Teşvikiy~ mahallesi 
Bostan sokağı, No. 6/7 

388 Beyo~lu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No 6/8 

389 Beyo~lu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 6/9 

390 BeyoJlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 6/10 

391 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan soka~ı. No. 6/5 

392 Beyo~lu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 6/4 

393 Beyoğlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan soka~ı, No. 6/3 

396 BeyoRlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan soka~ı, No. 6/6 

397 :BeyoJlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokaJı, No. 8/7 

3t8 Beyotlu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağ'ı, No. 8/7 

399 Beyoğlu Teşvikiye mahalleô 
Bostan soka4ı, No. 8/4 

400 Beyoğlu Teşvikiye Mahallesi 
Bostan sokağı, No. 8/5 

401 Beyoğlu Teıv.ikiye maballeal 
Bostan sokağı, No. 8/6 

402 Beyo41u Te§vikiye mahallesi 
Bostan soka~ı, No. 8/2 

403 Beyo~lu Teşvikiye mahallesi 
Bostan sokağı, No. 8/1 

404 Beyo~lu Teşvikiye mahallesi Ye
niyol .soka~ı, No. 8/4. 

Kıymeti 

T. L. 

4584.-

4986.-

5650.-

7938.-

6362.-

4400.-

3464.-

3787.-

8325.-

9960.-

4224.-

2274.-

2189.-

2105.-

2632.-

2700.-

3503.-

2502.-

3181.-

3362.-

4880.-

4620.-

5300.-

15891.-

5430.-

&350.-

5705.-

5810.-

9456.-

4280.-

3832.-

4172.-

3270.-

7072.-

3354.-

3330.-

3310.-

4445.-

7483.-

6202.-

3701.-

7812.-

5516.-

7154.-

115.-

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
:t 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
:t 

• 

:t 

• 
• 

• 

• 

:t 

• 
:t 

• 

• 

• 
• 

HARİTA: Mesahası 
No. 

573 

3 779 

4 565 

5 567 

6 383 

10 1100 M2 

ll 1082.50 M2 

12 1183.50 M2 

14 832.50 M2 

15 830 M2 

16 1508.50 M2 

17 947.50 M2 

18 912 M2 

19 877 M2 

20 940 M2 

21 675 M2 

22 625.50 

23 625.50 M2 

24 994 M2 

25 1401 M2 

26 1220 M2 

27 1155 M2 

31 530 M2 

32 920.50 M2 

33 543 M2 

5315 M2 

35 570.50 M2 

36 581 M2 

87 591 M2 

39 535 M2 

40 479 M2 

621.50 M2 

511 M2 

' 
520 M2 

44 279.50 M2 

45 277.50 M2 

48 591 M2 

49 694.50 M2 

60 719.50 M2 

61 646 M2 

62 385.50 M2 

651 M2 

54 492.50 M2 

626 M2 

56 86.50 M2 

405 Beyoğlu Te§vikiye mahallesi Ye-
niyol sokağı, No. 8/5 288.- lt 57 240 M2 

Depozito 
T.L. 

918.80 

997.20 

llŞO.-

1587.60 

1072.40 

880.-

692.80 

757.40 

1665.-

1992.-

844.80 

454.80 

437.80 

421.-

526.40 

540.-

700.60 

500.40 

636.20 

672.40 

976.-

924.-

1060.-

1178.21) 

108ô.-

1070.-

1141.-

1162.-

1891.20 

856.-

766.40 

834.40 

654.-

1414 40 

670.8& 

656.-

662.-

889.-

1496.60 

1240.40 

740.20 

1562.40 

1103.20 

1430.80 

23.-

57.60 
Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı arsalar açık arttıana. usu~ü ih ve pe§in para He satııacaktır. 
İhale 3/11/938 Perşembe günü saat ondadır. İsteklilerın hızalarında yazılı depozlto akçesini vezne.mlze yatıraraıt arttır-

maya girmeleri ve yanlannda nüfus tezkerelerile üçer foto~af getirmeleri. (741) 

İstiklil Lisesi Direktör lüğünden : . 
ı - lik; Orta ve Lise kısımlarma yatılı veya yabsız kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Isliyeniere mektebin kayıd şartlannı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

. Adrea: Şelazadebap Polll brakola ark .. a Telefoo: 225M 

Milyonlarca 
kişinin sıhhi ve-.. 
idare/i sabıinu 

..._.., 

Milyonlarca pratik kadının bulduklart 
ve kullandıkları Ideal sabunu olan 
CAOUM sabununu siz de kuUanınız. 
Gayet kurudur, fazla köpürür ve ko-' 
kusunu son damlasına kadar muha• 
faza eden en ekonomik bir aabunduri 
En sıhhi bir sabun olup en hassas 
cildieri bile mükemmelen temizler 
ve beyazlatır. ,. 

ALMAN 

Sayfa 15 

WESTFALYA KOKU 
Kaloriferler ve diğer tesbin vasıtaları için 

en mükemmel ve elverişli koktur. 

ALMAN 
SRIKET KÖMÜRO 
Her sobada zahmetsizce yanan çok temiz ve 

Yüksek Hararetli Kömürdür. 

HUGO STINNES REDERAY A.G. 
Galata Gümrük binasının karşısında 6 ncı Vakıf 

Han 3 üncü kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamulAtımızı görmeden ÇA T AL 
K AŞlK ve BIÇAK takım!arınızı alma
ymız. 

Bütün mallanmız hem kalite itibarlle Av· 
rupanınkinden daha yfiksek ve hem de fiat
ça yözdc OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan sat1ş yeri: Tahtakale caddesi No. 61 
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16 Sayta SON POSTA Biriaciteşrill ft 

Cild unsuru olan 

L'i 
tesiri şayan1 hayret 
Olduğunu bayan 

M areilla 
rliyor : 

~ADVOLARININ 1939 MODELLEQiNI 
GELiP Gb~URSI:Niz RADYO iNTIHABINDA 

Bir kaç gün zarfında yüzüm.deJd kü
çük buruşukluktarım ve çf.zgllerlm 
kaybolmağa başladığını gördüm ve 
birkaç hafta sonra 10 yq daha ıenç 
göründüm. 

• Biocel, büyük bir Viyana Profesö
rünün keşfidir. Pembe renkteki Toka
lon kreminin terkibinde Biocel vardır. 
Her akşam yatmazdan evvel bu .kre
mi ve sabahları da beyaz renkteki To
kalon kremini kullanınız. Bu suretle 
en esmer ve en sert bir cilde çabucak 
bir gençlik parlaklığı ve canlı bir taze 
llk vererek yumuşatacak ve beyazlata
caktır. 

• • • • ARTIK TEREDDUD ETMEZSINIZ 
. 

VERE51YE 
SATIŞ. 

SAl-IiBiNiN SESI !O?. iS>TiKLAL .CAD 
e,E.yOCıLU 

, VE ACENTALA1UNO~ •• • 

Baş Diş 
~ 

agrısı, 
V 

agrısı 

ve bütün ızi:ırabları teskin eden 
G R . P • 

1 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

Iş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

Buluadurmayı unutmayınız. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormu. Icabında gDnde 3 kate alın11bUir. 

lsmine dikkat, taklidlerlnden akınınıs ve Ortpin yerine başka 
bir marka verirlerse şiddetle redriedlniz. 

Kantız~ık, kemik 
ritamin1izliktea 

hutalıklan, dimai yorrunlu1dan ile 
doima b&tfta zayıflıklara kartı 

KUVVET ŞU RUBU 

TAL V • 
1 N • 

1 
Her annenin bilmui icab eden bir kuvvet turubudur. Çocuk· 
larınıza Vitalin kuYvet turubu Yermekle onlan 1ağlam , pr

büz ve net' eli yetittirirainiz. 

V iT ALi N KUVVET ŞU RUBU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

hayali kudret Ye kuvvetlerini artınr. 

İNGILIZ KANZUK ECZANESt 
BEYOCLU ·ISTANBUL 

,_ ______ ~ 
Emsali arasıud' en gUze1 ve şık 

Mobilyalll r satan 

( ESKl HAYDEN ) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziya ret ediniz. SALON, YEMEK ve 
YATAK ODASI takınılarının zen
gin çeşidleri her yerden iyi şartlar 
ve ucuz rhıtlarla bulursunuz. 

Kartal sulh hakimliğinin 9 38/ 1 ı nu

mara ve 23/ 3/ 9 38 tarihli ilamil e ha -

~ine ye 1 S 3 liranın mafaiz tediyesine 

borçlu, mukaddema Maltepede sakin 

eski maliye müfetti~ muavini bay Ra -

sim Rıza narnma gönderilen icra -em -
rinin zahrine müba~ir tarafından ve -

rilen meşruhatta mumaileyhin ika -

metgahının meçhul bulunduğu bildi -

rilmi~ olmakla ilanen tebliğat icrasına 

karar verilmi~ olduğundan tarihi ilan
dan itibaren on beş gün zarfında mu -
maileyhin işbu borcu mamasarif tesvi
ye etmesi ve bu babta bir itirazı varsa 
ayni müdet zarfında bildirilmesi, aksi 

takdirde hükmün icra olunacağı t.P.bliğ 

makamına kaim olmak üzere iHin o -
lunur. 1171 

511 LiRA YENİ DliÇİ IOLTUI

Mod. Bchne.ider Atlantlt ~5 Uraya satJ. -

lık. Beyollu Nur1 Zlya (sabıt Polonya ) .sok.. 

ilan T arifemiz 
Tet ıtıtun ıant.tmı 

aahile 400 '"rat 
aahile 250 » 
aalaile 200 » 

Oörılünei aahile 100 » 
Iç ıahileln 60 » 
Son uıhile 40 » 

Muayyen bir miidde~ ıarfınd .. 
fazlaca mikdarcia llln yaptıracak
lar ayrı.ca tenzUlth tarifemizdeıı 

istifade edeceklerdir. 1'am. yarım 
ve çeyrek aayfa ilAnlar içJn ayrı 

· bir tarlfe derpiş edilmlştir. 

Son Posta'nın tıcari ilinlarını 
atd i§ler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

binedık K.oUeldlf SirkeU 
K.ahramanza de Dan 

ADbra caddeal 

Son Posta Matbaası 
································ Nqriyat Müdürü: Selim Ragıp Emtt 

SAHlPLEBla 3. &gap EMEÇ 
~ Rrnt UŞAKLIOU. 

Daima Radyolin 
Çünkü o sizin hem dişierinizi hasta
lıklardan, hem paranızı yabancılara 

gitmekten kurtarmıştır 
~----------- -----------~ 

RADYOLiN 
Müstesna bir formUlle ve azami 

itina ile yapıldığı için yurdda 
ecnebi mamulAlının hAkimiyetini 
ortadan kaldırmıştır. Kazandığı 

bu rağbet sebebiyle elde hiç atok 
bulundurmadığından da miltema• 
diyen taze ihzar olunarak piya
aaya çıkanlır . 

Radyolin kullanınız; .. de dit
lerinizi temizlemek, korumak Ye 
güzellettirmekle kalmauımz, Yer• 
diğ'iniz para da kendi cebinizde 
kalmlf olur. 

Sabah, öğle ve alışam her gemelıten •onra 

,-. ARADA B0Y0K FARK VAR-
PerteY çocuk pudruı; timdiye kadar hiçbir benzeri tarafmdu 

taklid edilmemİftir. Bu pudramn, en bnylk meziyeti bilhaua ço
cuk cildieri için hazırlanmıt oiiDUI Ye terkibinde tahrit edici ldçYr 
madde bulunmamaaıdır. 

PERTEV CUK PU R SI 1 
. 

Şitman vücutlu yaılı kimaeler de kullanmaktad.ırlar. VDcadtba 
iltivalarında ve koltuk altlannın pi.pklerine kartı bundan daha 
müessir bir pudra henüz ketfedilmemittir. 

Onu dls)er adi (Talk Pudr•) lar• ile 
kartttarmayanız. 

.-.-.. KAPALI 16ZLI IBÇINIZI..--~~ııı. 
Piyango biletinin numaraaı kadar itina ile muhafaza edeceğiDiz 

bir tey vardır: O piyango biletini aize verenin adreai •••• 

Iş Bankası karşısındaki 
A 

LULC L E • 
1 

• 
1 

Sizi numara çekmek zahmetinden kurtaracakhr. 
Onun biletlerini kapah gözle seçebilirsiniL 

/ 


