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İdare işleri telefonu: 20203 

.,_elil Baıar Belgadda A~anada ha sahalı 
YugOslavga,BaŞ'llekilimizı coşkun bır kadın asıldı . 
tezahürat ve " Yaşasın Atatürk ,, Ayşe sevdiOi adamıll kansile çocuounu 

sesleri ile karşıladı arsenikli balla zehirleyerek öldürmüştü 
iki Başvekilin istasyonda Telakisi Çok Samımı Oldu 

8ir Yugoslav gazetesi cli1or ki: "Türki1e Bqvekili burada Türk milletini ve 
1-milletin Kral Alekaandnn katli paünde lüzumu takdiriqde Ordu7u seferber 

edecetini bildiren Bfi1ük Şefini temsil edecelctir" 
Kral Naibi Prens Pol bugun Celil Bayan 

kabul ltleCak 

--- I~ ""'~,,,~...... ~ 

ille İf olarak Ankara Hükumet tarafindan dün 
•e lstanbulda birer Meclise verilen layihanın 

!.-ile sandığı kurulacak batlıca eaaslan 
~ kara 8 (Hususi) - Hususi kananla Ankara 9 (Hususi) - Maktu flat tl· 
,~~IUn olarak kurulan Halk bankası zerine satış meeburiyetine dair hazır• 

UZdeJd günlerde faaliyete geçecek- lanan kanun llyihasını bugün htıkd • 
<Devamı 11 inci ıtıyfada) met Meclise vermiştir. Llyihadakl e&U 
Hallı 6cınlıcuı .,. laallı ıan- lara göre perakende surette satq y~ 

·~4-... ~Ja 7 inci wqlamuıda lan btl6mum dilldcinlarda, mapa • 
~ • mdıw,,_ 6.lacdmu (DeHtrtl 11 '9ıd Mı!/1""4) 

Y •li mhda rmnanlcınnusın 
en shel H en m&Wnunel 

llrnelıl.rWen 6iri 

.... - YAZAN ;t') 

l:~~~~~J 
Pek yakında "Son Posta,, da 

---
Huual surette ıCinderdiiimlz arka
dapmıı Naci Saclullahuı JUlll ile 
eüret resimlerini 9 uncu •yfamııda 

bulacabıtnz. 

Vak'a iki yıl evvel olmqtu, katil kadın hükmü temJia 
etmifti, kurtulacağım umuyordu, idam eclilecefi, bu 

sabah uykudan uyandınlarak kendisine teblii .dildi 
Adana, 10 (HUIUll) - Bundan iki yıl 

evvel aevdilf erkeğin karısile küçük ço
cutunu taammüden zehirliyerek öldaren 
ve bu yüzden idama mahlalm edilen Ane 
bakkındakJ hiüQMa tasdik edJldiJinden. 
bu aabah saat 3,5 ta aalben idam edil
miftir. 

Ayp yanında metres olar.ak bulundu
ğu Karaisalı kazasının Darbhane ki>
yünden Kasım Ali Hasanm kansı ile ot
lu küçük Aliyi içine arsenik 
kanftırdılı balı yedirmek suretile zehir- · 
lemffti. Bu yüzden ajırceza mahkeme
since 6Ulme mahk\iın edilen Ayte, bu 
karan temyiz etml§ ve karar nakzan tek
rar Adana ajırceza mahkemesine iade 
olunmU§tu. Ayni kararla bu sefer Ka-

( Dnamı 3 ürıcil ıafllada) 

-

MilletlerCemiyeti konseyi 
Habeş işini görüşüyor 

Din yapılan gizli toplanbda bu İçtimaa Habet 
mümesıillerinin de kabulü kararlaıb, Hariciye NUJr

lan ara11nda mühim konuımalar oldu 



2 Sayfa 

Her gün 
Celal Bayar dost 
Yugoslavyada 

Yazan: l\1uhittin Birgen 

Celal Bayar ve Dr. Aras Belgrada 
vardılar ve bermutad büyük bir dost
luk tezahürü içinde karşılandılar. İki 
memleket arasındaki dostluğun ve itti
fakın tabii bir neticesi olarak Türk ve 
Yugoslav devlet adamları ve hüku.met 
reisleri sık sık ziyaretler teati ediyor
lar. Bu ziyartler de alelade hal ve hatır 
sormak, cemile ve nezaket göstermek zi
yaretleri değil, belki de inkişaf halinde 
bulunan bir takım siyasi hareketlerin a
rada sırada devlet adamları arasında te
ması iktiza ettiren icablarıdır. Her ziya
retin, iki memleket arasındaki münase
betleri gittıkÇe sağlamlaşan bir dostluk 
kuşağı içine· aldığını gördüğümüze naza-

SON POSTA 

Resimli Makale : İrade tecrübesi 

ran, bunların daha sıklaşmasını temenni Hayatınızda size çok cazib geldiği halde zarar veren 1:>ir Zararlı bulduğu halde sevdiği bır şeyaen uzaklaşaımyan 
dahi edebiliriz. Balkan camıasmın şimali hayli şeye rastgelmişsinizdir, karakter kuvvetinizi anlamak insan zayıf karakterli, iradesiz bir mahluktur. Kuvvetli a-
garbi köşesile cenubu garbi köşesini iş- istediğiniz takdirde kendinizi kolaylıka imtihan edebihr- dam, iradeli edam kendisi için en cazlb gelen bir maddeden 
gal eden iki memleket, gerek askerlik ve siniz. dahi zararını görür görmez çekinebilen adamdır. 

;;JJı:~:~~I~~ff~;~;; =c=~=~=~=c=~~=~========:=~~§~§~~~=~=ı 
dar daha sıkı bağlarsa bundan Balkan \ , ••••••••.••••••••.•••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••• ,~ 
Antantının edeceği istifade de o kadar Sabık Kayser t · 
kuvvetli olur. Balkan Antantını kuvvet- v;,·ınelm'ı·n ! Hergu··n b·ır fıkra 
lendirmek nasıl bu iki memleketin en ~ 
esasıı menfaatleri cümlesinden ise bu iki Torunu evlendi ! 
memleket arasındaki dostluk ve ittifak 
bağlarının sıkılaşması da Balkan Antan
tının en mühim kuvvetlerinden birini 

Onları de ben 
beğenip almadım 

Lülıs bir gemi deniz 
Ortasında 
Tutuştu 

teşkil eder. Belgrad, Balkan Avrupasının 
bir c başköpril> noktasıdır. Türkiye de 
Avrupa ile Asya arasındaki birkaç yolun 
geçtiği bir köprünün bekcisidir. Bunların 
siyasetleri arasında tam bir ahenk ve te
sanüd ve kuvvetleri arasında da tam lıir 
ittifak hüküm sürmesi, sade kendilennin 
değil bütün Balkanların ve yakın §arkın 

Kırmızı sakallı, kırmızı bıyıklı bir 
I 

hükümdarın sakalsız, bıyıksız bir ve-, 

, 
6elameti iktizasıdır. 

* Türk Başvekili Celal Bayarın seyahate 
çıkmazdan evvel Anadolu ajansına ver
diği beyanatta da bütün vüzuhile işaret 
etmiş olduğu veçhile bu defaki se) ahat, 
çok mühim siyaset şartları arasında vu
kua geliyor. Bu bakımdan Başvekilimizle 
Dr. Arasın bu defaki seyahatlerinin e-
hemmiyeti üzerinde ısrar edebiliriz. Av
rupa işlerinin alınış olduğu yeni cere-
1anlar, iki memleket arasındaki temas 
lhUyaçlannı artırmıştır. Bu ziyaret te bu 
ihtiyaçların tesiri altında vukua geliyor. 

Başvekilimizin Anadolu ajansına yap-

ziri varmı§. Bir gün hükümdar vezi
rinin yüzüne bakmış: 

- Bu ne yü.z, demi§, ne sakalın, ne 
bıyığın var .. sakal, bıyık dağılırken, 

sen nerede idin? 
Vezir cevab vermi§: 
- Efendim, sakal, bıyık dağıldığı 

otaman ben biTaz gecılcmi§'tim. Bütün 
ıakallar, bıyıklar dağılmış, yalnız bir 
kırmızı sakalla bir kırmızı bıyık kal
mıştı. Onları da ben beğenip alma-

Sabık Alman Kaysen Vilhelıuın toru- • dım. Bu yüzden böyle sakalsız, bıyık
nu prens Luiz ile, son Rusya imparato- ~ sız kaldım. 
runun akrabasından grandüşes Kyranın ~ • 
evlenmesi münase'betile bu düğüne yüz- , .......................................................... r 
lerce hanedan ailesi davet edilmiştir. Londrada çıkan 
Kayser Almanyaya gelemediği için, ev- Yeni bir 
liler, Doorna giderek, sabık imparatorun 
elini öpmüşle?'dir. Şapka modeli 

Çingeneler Kralının mevkii 
sağlam degil 

Fransızların meşhur lüks Lalayette 
gemisi, Havr limanında tutupnuş ve 
üstünden 24 saat geçtiği halde daha 
hala yanmakta devam etmiştir. 

Vapurun iki tiç gün daha yanacağı, 
ondan sonra kendi kendine söneceği 

tahmin olunmaktadır. Bittabi vapur -
dan hiç bir hayır kalınıyacaktır. Zara
rın 12 milyon Türk parası olduiu sa -
nılmaktadır. 

Bir köpek için yapılan . . cenaze meraszmı 

tığı bu beyanattan anladığımız~ göre Çingeneler Kralı Birinci Jan galiba 
Ankara - Belgrad münasebetleri çok iyi makamında çok kalamıyacaktır. Zira 
ve çok sağlam bir hava içinde inkişaf et- Polonya çingeneleri 10.000 imzalı bir 
mektedir. Bunun böyle olmasını tabü gö- muhtıra ile cKrab Tarının ctahb mdan 
rebiliriz. Ancak Başvekilimizin sözlerin- feragat etmesini istemişlerdir. Sebebi 
den çıkan ikinci bir mana da şudur: An- ise J an'ın çingeneler arasına sokmak 
kara - Belgrad münasebetleri, sade iki istediği yenili:klerin milleti tarafından 
memleketi a!akadar eden bir dostluk ve beğenilmemesi imiş. Yugosiavyanın Srnenderevo kasaba-
mütemadi yaklaşma havası içinde inki- Mesela: Jan tebaasının falcılığı, bü _ sından Lazar İvkoviç isminde meşhur 
§af etmekle kalmıyor, belki de bu iki yücülüğü ve buna benzer eski san'at _ bir avcı kaybettiği köpeği için bir ce -
memleketin Balkan Antantı içindeki ha- }arını bırakarak yalnız sepetçilik, is _ naze alayı tertib etmiştir. İvkoviç tıp-
reket ve vaziyetleri ve nihayet Balkan kemlecilik gibi san'atlar ile meşgul ol- kı ölen insanlar için yapıldığı gibi kö -
Antantının da Küçük Antant ile olan malarını istemektedir. Çingeneler Kra- peği için bütün sokaklara cenaze ilanı 
münasebetleri bakımından da hemahenk lı bu teşebbüsünden ric'at etmemeğe İşte size dumanı üstünde yen. §apka yapıştırtm1' ve dostlarına cenazede bu 
olarak yürüyor. karar verdiğinden eğer muhafazakar modası.. lunrnaları için hususi davetiyeler gön-
Dünyanın büyük siyaset mücadeleleri tebaası tahtını terketmesinde ısrar e _ Londra sokakhmnda görülen ·cu ba- dermiştir. Memleketinin en zenginle -

arasındaki vaziyetleri hep birbirine ben- derlerse istifa edip eski san'ati olan ka- yanın şapkası arkasına o kadar puestiş- rinden ve hatırlılarından bulunan İv -
ziyen devletlerden mürekkeb olan bu Iaycılığa başlıyacaktır. Ur kafilesi toplamıştır ki, kadıncağız koviç'in davetine binlere' ahali icabet 
muhtelif iki grup arasındaki menfaat bir- kendisini otomobile atmaktan başka ha- ederek köpeğin ölüsü müdebdeb bir a-
liklerl bunları birbirlerine ne dereceye Holivudda doifan yeni las çaresi bulamamıştır. lay ile mezara götürülmüştür. 
kadar yaklaştırabilir ve bu yaklaşmadan 5 Süslü tabutun iki tarafında şunun 
müsbet oıarak ne gibi faydalar çıkabilir? ve garib bir yıldız Dünyanın en mükemmel bunun gönderdiği sayısız çelenkler bu-
Bu cihetin, henüz tedkik edilecek bir vasiyetnamesi lunuyordu. Tabut hususi mezara konu-Holivud yıldızlan arasına büs -
mevzu olduğu a!i~ar b~lunmakln bera~er bütün yeni cins bir yıldız daha ilave e- Amerikada Fladeliiya şehrinde i - lacağı anda avcılar klübü reisi uzun bir 
mevzuun en muhım bır unsuru da Tur- . . . . . c· . . k d k t T fil ş k nutuk sa··yıı·yerek avcıların sevinç ve ki il y 1 d k" d 1 k dılrnıştır. Bılı ılbert ısmınde olan bu ·amet e en avu a eo tor geçen 

yiettüek uldgoğs avdya ~rbahsın akı ost u san'atkar, 24 muhtelif şekilde aksır - ay vefat etmiştir. Çok zengin bir adam savaşlarını, elem ve kederlerini tas -
ve a o u un a şu e yo tur. . . B k 1 .. t ff . . vir etmiş, köpeğin kendilerine yaptığı 
Başvekilimlzle Hariciye Vekilimizin bu ~a~ta bırnbış. Du~u oı;d~ya Vçı ara~ Mi - od.~rtn m~ ev.e a,b mkmuazztam F sek rvt ctını kıvmetli yardımı anlatmıştır. 

d f k. . tl . t• . d A k kı'nın a ası ısney ır. e yem çe - o yegenıne ıra ış ır. a a tan- ==J=============== e a ı zıyare erı ne ıcesın e n ·ara - _ . 1 . ld w • t . k ld kl · b · d B 1 d .. b ti . . d h k 1• virmekte oldugu bir filmde baş oyun - zırn ey emış o ugu vasıye name şım- kazanaca o u arı para nıs etın e 
e gra munase e erının a a uvvet ı d" ~, d . ·t·ı . k"ld d" y . t istif d d kl a· Bir 

b. ·f d · · d b" k d h t "d dil cu olarak kendisine rol vermektedir. ıye ~a ar ışı ı memış şe ı e ır. e - mıras an a e e ece er ır. se -
ır ı a e ıçın e ır ere a a eyı e · - ,.. w • • k 

1 mı., b 1 ,.., .. bh . d" M 1 b Bilinin marüeti aksırırken ruhı halleri genlerının hazır paraya onar konmaz nede kazandıkları para an noterce tes-
~ u unacas• şu esız ır. ese e u- " h dd h b . f d kl . . b'ld" w. b" . cllkt mikd d rada d ğ"l h .k. 1 k t" t ~b 1. de izhar etmesidir. Mesela: i et. sev- der al unu ısra e ece· erını ı ıgı ıt ettır en sonra gene o ar a 

e ı, er ı ı meme e ın ecru e ı . f"l · · · k "ld d 1 kl d D .. d .. d 
devl t d l b .. kü" d.. t gi, nefret gibi her biri insan ruhunı,ın ıçin Teo ı vasıyetnamesını şu şe ı e noter en para a aca ar ır. or u e e a am arının ugun unya şar - . . . . . 
lan iç. d b 1 1 .. .. .. t k . vaziyetini gösteren halleri tasvir ede - tanziin etmıştır. uyusuk delıkanlılar olan ışcıler şimdi 

ın e, u e e e yuruyen muş ere sı- .. w • b" · 365 ·· • k · · 
Yasete V kı . . ist"k ti d' bilmektedir. Dort yegenınden her ırı gunde harıl harıl çalışma ta ımışler. 

erece erı yenı ı ame er ır. ~~;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;~~;;;;;;;;~~~~~~~~~:;;~~~;;;;;~;;;;;~~~~~~:;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;:;;;~ 
Bu işi de onların tecrübelerine ve görüş- r 
!erindeki kuvvet ve isabete bırakalım. 

Muhittin Birgen 

Amerika ticaret hey'etile 
müzakereler neticeleniyor 

Ankara, 9 (Hususi) - Amerikalı he
yetle devam eden ticaret müzakeresi ö
nümüzdeki günlerde neticelenecektir. 

iSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
İstanbul şehrinin kenar mahallelerini geçtikten sonru bra 

çıkan iki şosesi vardır, birincisine Edirnekapı, ikincisine Bı: · 

da birer mezarlık vardır. Bir pazar günü tedkike çıkınız. bu 
mezarlıklardan Şişli sonundakini çiçek getiren ziyaretcllerle 
dolu p,örürsüniız, ikincisinde gözünüze çarpanlar ise çoluk, 

yükdere yolu deriz, her iki şosenin de başlangıç noktaların· çocuk selvi altında yemek yemeğe eelıniş ailelerdir. 

1 STER i NAN, İSTER iNANMA! 

Mayıs ıo 

Sözün Kısası 

Yazı ÇokÖ
0

ldıığu /çiız 
Bugün Konamadı 

················································-·· .. ·······" 
Mil'letler Cemiyeti 

konseyi Habeş işini 
görüşüyor 

(Btı§ tarafı 1 inci sayfada) 
gün öğleden evvel Milletler Cemiyeti 
konsey azalarile ayn ayrı görüşmüş ,,e 
bu mesele hakkında takib edeceği usu 10 

dair izahat vermiştir. 
Aynca, konseye tevdi edilmiş oJ"ll 

muhtelif meselelerin müzakeresini Hızaı1 
maksadile murahhaslar arasında temas• 
lar yapılmı~tır. Fransız hariciye naz 1 

Bone İngiliz ve Fransız heyetlerinin ria"' 
yet edecekleri umumi hattı hareket hnk• 
kında Lord Halifaks ile mutabık ku]nı.1~· 
tır. Öğleden sonra Lord Halifaks Litvİ' 
nof ile görüşmüştür. Bone ise Roman)11 

hariciye nazırı Komnen ile uzun bir rt'lil• 
lakat yapmıştır. ,, 

Ruznameyi hazırlamak üzere saat l 1 

de yapılmış olan konseyin hususi toplan• 
~.; 

tısında, Habeşistan imparatorunun ır.ıJ 

mesillcri de müşahid sıfatile hazır bulun.
muşlardır. 

Konsey bilahare gizli bir toplantı yap3-
rak, yarınki celsede Habeşistan mes:?le'° 
sinin görüşüldüğü sırada Habeş müın~s~ 
sillerini kabul edip, etmemek mesel" .1

1 

görüşmüş ve Cemiyet paktına tevf ıkr11 

Habeş mümessillerinin kabulü:ıe kar<il' 
vermiştir. 

Konseyin yarınki aleni toplantısınrlı 
Lord Halifnks, İngiliz - İtalyan anlao:;..ı"' 
sile Habeşistan meselesi hakkında izah ~ 
verecektir. 

Habeşistanı, konseyin bu içtima devre~ 
sinde daimi delege Taezaz temsil etmc1'· 
tedir. Norm.an Angel, profesör Brkrlc" 
ile Stanley teknik müşavir olarak Ta~ 

1 

zaza refakat etmektedirler. 

Yeni inhisarlar 
1 Büdcesi 

(Btı§ tarafı 1 inci sayfada) 
İnhisarlar idaresinin Ankarada bulı.t' 

nan memurlarına mesken tazminatı ,·e
rilebilmesi için inhisarlar büdce layib$' 
sına bir hüküm ilave edilmiştir. Bu hii)c' 
me göre diğer devlet müesseselerinde •tı 1' 
bik edilen cedvel ve dereceler inhisarW 
rın Ankaradaki memurlarına da ayııc!l 
tatbik edilecektir. 

Fransa Hariciye Nazıt' 
Ankaraya gelecek 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Arab ajansı, Jorj Bonenin Türkiye ~" 

dostluk münasebetlerine ehemmiyet 'c~ 
diğini söylemekle beraber yeni Frafl 
hariciye nazırının bundan bir müddet 
.evvel, 934 de, Türkiyeyi ziyaret etmi~ ", 
hatta Atatürk tarafından kabul ediltf. 

1 
olduğunu hatırlatmakta ve kendi~İ~ı:J 
Türkiyeye karşı çok iyi hisler besledığl 
ilave etmektedir. 

Asfalt ocak lan hakkındıı 
yeni bir kanun 

ıl' Ankara, 9 (Hususi) - Petrol kanUfl 
nun birinci maddesine bir fıkra ilavcSl~, 
dair hükumetin bugün Meclise verd•~; 
bir layihada mikdar ve evsaf bakııl'l11~ 
dan petrol istihsaline müsaid oıınad1 

1 
İktısad Vekaletince tesbit edilen asf;v, 
ocaklarının mezkfır vekaletçe idare. e 

11
, 

mek üzere taşocakları nizamnamesı }l r 
kümlerine tabi tutulması teklif oluntıl1' 
tadır: 

Amerika büyük Okyanust~ 
beş deniz üssü inşa edi)'0 

"1'~ 
Vaşington 9 (A.A.) - Amerika hlJ ~ 

meti, Havay önünde bir müdafaa zille 
teşkil edecek surette büyük Okyaııtl 
beş deniz üssü inşa etmeğe karar , 
miştir ki bunlar şunlardır: f 

Alnska Midvay, Vake, Kanton ve , 
gopago. 

Aziziye tüneli inşaatı ~ 
Ankara, 9 (Hususi) - Aydın hat~ -f 

zerindeki Aziziye t.üneli inşaatınuı c 1 
trikli işletmeye göre inşası kararlaşıttf 
tır. Bu tünelin uzunluğu 1100 metre 1 
caktır ve tünel için 1,325,000 lira .sa.rf 
lecektir. 



Hitler bugün Berline dönüyor 

-
Istanbulun imarı 

----··---
Başvekil belediyenin 6 
milyon liralık istikraz 
yapmasına müzaheret 

vadetti Mussolini 14 Mayısta mühim bir nutuk sögligecek, 
R ..J B h d k Vali ve Belediye Reisi Muhiddin oma Südet meselesinae er/ine müza eret e ece Üstündağ dün gazetecilere şu beya -

e Bir itti/ ak şayiası ve 
bir dolambaçlı tekzib 

e Küçük itilaf ve 
Avusturya natta bulunmuştur: 

. Bertin 9 (AA) - Bertin şehri, ya- İngiltere Ue iyi geçinmek ve İngiliz ef- len vazifeyi bir kronometre doğruluğu _Sayın Başvekil Celal Bayar seyahat
bıı akşam buraya dönecek olan B. Hit- kin umumiyesini gücendirmemek is - ile ve kat'yen şaşmıyan endahtlarla ku leri sırasında buradaki pek ku;a ve mu· 
iare misli görülmemiş bir kabul resnii tediğine atfolunmaktadır. sursuz olarak yapmıştır. vakkat ikameilerinden isüfade edHek İs-

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

F ransız başvekilile hariciye na· 

zırı bundan birkaç hafta evvel 

Londraya gittiler. İngiliz hükfunetile son 
İtalyan anlaşmalarına dair temasta bu
lundular. Bu temaslar sırasında bütün 
dünyaya bir İngiliz - Fransı'Z askeri an
laşmasının akisleri yayıldı ve bir harb 
vukuunda İngiliz ordusunun bir Fransız 
generalinin emir ve kumanda.:;1 altına 

verileceği, buna mukabil Fransız deniz 
kuvvetlerinin de İngiliz donanması baı 
kumandanı tarafından idare edileceği 

bildirildL Bütün dünyada heyecanlı bir 
tesir uyandıran bu hadise münasebetile 
bir İngiliz mebusu Avam Kamanısında 
başvekil Çemberlayna şu suali sormuş

tur: 

)aıiınak. için şimdiden hazırlanmaya Bava manevraları IDtJer ve Mussolini Floransada tanbulun imarına karşı gösterdikleri sa-
başlamıştır. Yüzlerce kişi B. Hitlerin Roma 9 (A.A.) - HiUer şerefine dün Floransa 9 _ Hiiler ve Mussolini bu- mimi ve ciddi alakanın yeni bir delilini 
leçeceği yolları tezyin işile meşgul - tertib edilen hava manevralan 400 ki- raya gelmi~erdir. vermiş oldular. 
dür. lometre sür'atle uçan 350 avcı tayyare- Dün öğleden sonra imar planının ze-

Mussolini 14 Mayısda bir nutuk sinin havada Gamalı Haç resmetmesile Çekoslovakyada ekalliyetler meselesi min üzerindeki vaziyetini ımütalea ve 
söyliyecek başlamış ve 350 tayyare 400 kilometre Prag 9 (Hususi) - Süüdet Almanları- tedkik etmek arzusunu izhar buywcular. 

Roma 9 (A.A.) - Röyter bildiriyor: sür.atle giderken toplu, en müşkül ak- na en geniş tavizlerde bulunmak husu-
l gil Fr f .J Bu planla açılacak olan şehrin büyük 

Hıtler - Mussolini mülakatının ha - robasi numaraları yapmıştır. sunda, n · tere ve ansa tara ını ... an 
ı..:1 A d' d ı l t arterleri üzerinde ve bu yollar üstünde .ı:Utci şumulü ve manası Mussolininin Müteakiben ağır bombardıman tay - Çek hükumeti nez ın e yapı mış o an e-
14 Mayısta Ceneve'de söyliyeceği nu - yarelerinin hareketleri başlamış ve şebbüsün müsaid bir şekilde karşılanmış bulunan Azapkapıdaki Atatürk köprüsü 
tukt belli olacaktır. Mussolininin bu bunlar hakiki endaht talimlerinde bu - olduğu anlaşılmaktadır. başı ile Azapkapı - Karaköy güz~rgahın!, 

d'l A b' İstanbulu Beyoğluna bağlıyacak olan ar-hUtkunda İtalyan siyasetini etrafile çiz- lurunuştur. Davetlilerin bulunduğu tri- Bu akşam neşre ı en yarı resmı ır 
1 d d Ç k l k d ki b"tU' 'ı ı teri, stadyom ve hipodrorfıu, YenH.apıda tnesi bekleniyor. bünden ancak birkaç yüz metre i eri e tebliğ e e os ova ya a u n e ca -

· · k t'A 'h A b' tesisi derpiş edilen liman ve hintt?rlandı-Burada zannedildiğine göre, Mus - sanayi merkezini, ordu karargahını ve liyetlerin vaziyetının a ı ve nı aı ır 
tolini Südet Almanlan statüsünün ta - saireyi temsil eden hedefler kurulmuş esasa bağlanacağı bildirilmektedir. nı, ve buradan karşıya geçerek Boğazda 
:.ın f M ht · t ·ı açılacak sahil yolu güzergahını esaslı 'Iİ!inde Almanyaya diplomatik müza - ve sahile yakın da eski dört ila beş bin Diğer tara tan, acar mu arıye çı_e-
herette bulunmagwı vfıd etmekle bera • tonluk çürüğe çıkmış vapurlar demir - ri şefi Esterhazi, Çek hükiı.metine bir tedkik buyurdular. Bu tedkikatın neti
L_ h k s·· d t Al ı · · cesi kendileri için mucibi memnuniyet 
"lef herhangı· 'bir harbe meydan verme- lenmişti. Aralarında telsizle irtibatı o- mu tıra verere u e man an ıçın 

- Bir Fransız generalinin emri altına 
verilecek olan İngiliz ordusu, keuJ.i em
niyeü ile tezad teşkil edecek bir emir a
lacak olursa, bu hususta kendi hükfune
tine baş vurmak hakkını haiz olacak mı· 
dır? 

·· il oldu. tnesini Hitlerden bilhassa rica etmiş - lan ve muhtelif tayyare meydanlann - taleb edilen himaye kanununa mumas 
tir. dan hareket eden bir çok ağır ve hafif bir kanunun Macar ekalliyeti için de ka- Planın tatbikatı için Meclisten atdığı-

liitlerin Alman müstemleke taleb • bombardıman tayyarelerile keşif ve hü bul edilmesini, Çekoslovakyada bir Ma- mız bir buçuk milyonluk istikraz salahi-
1.eruu de mevzuubahs ettiği tahmin o - cum tayyare filoları bombardıman sa- car üniversitesinin tesisini ve hükumette yeti bu işlerin pek küçük bir kısmının 
lunabilir. Fakat bu hususta resmen hiç hasına gelerek manevralara iştirak et- Macarların da temsil edilmesini .iste- dahi hayatta akislerini gösterecek şekil
bir şey söylenmemiş olması İtalyanın miştir. Bu tftyyareler kendilerine veri- miştir. de temin edemiyeceğinden bunun alh 
-===~~,;,;;;;;;,;;;;~~~~=~~===-.:;;===============:================; milyon liraya kadar yükseltilmesi la?.Im 

Yeni on liralıklarda 
tedavüle çıkarılıyor 

Ankara 9 (A.A) - 16/mayıs/1938 tari
hinden itibaren yeni on liralık kupürler 
de tedaville çıkanlmaya başlanacak ve 
bundan evvel çıkanlan kupürler için ya
Pıldığı gibi çıkarılacak mikdar mukabi
linde mütedavil banknoUardan ayni mik
dar tedavülden çekilecektir. 

Bu yeni on liralıkların tedavüle çıka
fıhrıaya başlandığı tarihten itibaren ha-
en nıütedavil 10 liralıklar beş sene mü.d
detıe mecburi olarak tedavül edecek, 
bundan sonra kanuni müruru zaman 
lttiiddeti nihayetine kadar yani beş sene 
daha Merkez Bankası gişelerinde tebdil 
edilecektir. 

le ~Upürlerin tebdiline başlanma tarih
ı....~, aynca bildirilecektir. Yeni 10 liralık 
~otların evsafı apğıda kısaca gös
ti ılıniştir. Banknotun aslını görmek is
~nler Merkez Bankasına ve diğer ban· 
)'er r gİ§elerine ve banka bulunmıyan 
ed lerde malmüdürlüklerine mühcaat 

ebilirler. 

On llr8hklaml eb'ad ve evsafı 
~adı: 7,5 X 16,5 santimetredir. 
. Y6ztı: Kiremid rengi olup orta ze

lbin açık mavidir. Ortasında pembe, ye
~ mor renklerden mürekkeb bir !'ozet 
«'ru dır. Kenar çerçevesinin üst ortasında 
ibt tkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 
~~esl iki üst köşesinde madalyonlar i
ka ISilıde iki satırda clO Türk Lirası. ra-

ın \Te Yazılan, alt iki köşesinde iki mu-

kırşehirde zt.lzele 
haıa devam ediyor 
kır!ehir ve Y ozgada giden 

•skin hey'eti döndü 
~kara, 9 (Hususi) - Köşker mınta
'hlıl n:: Yer sarsıntıları kısa fasılalarla 
diil"\in vauı etmektedir. İskan umum mü
l oz ün reisliğindeki heyet Kırşehir ve 
ltliz!ad__daki tedkiklerini bitirerek fclıri

d<>nınüşlerdir. 

"!o;tancıda yangın 
tacid n .gece saat 24 de Bostancıda Bağdad 
h &a esutde Seliın ağaya fild 528 numara
~ ıhı.o ile berber ve mahallebici dük -
~ YtUunı§tır. 

lıek~ngın Bağ~ad caddesinde mahallebici 
lnıft aş 0ilu Nıyaziye &id dükkandan çık
yı.1-:~,~urada bir sandığa yoğurt ma -
-._..., irin b • tef Bandı~ ıraz ateş konulmuş, l:>u a-

etınış im içindeki samanlara sirayet 
berberve .Yangına sebeb olmuştur. Yanan 
lehÇete ~ Peııcllkte oturan berber 

rabba içerisinde yalnız clO• rakamları 
vardır. 

Orta zemininin sağ tarafında cAta
türb ün resimleri, rozetin ortasında c 1 O 
Türk Lirası• rakam ve yazıları ve bun
ların altında ild satırda cll/haziran/1930 
tarih ve 1715 numaralı kanuna göre çı
karılmıştır> ibaresi vardır. Rozetin alt 
ve üstünde sağ ve sol taraflarında siyah 
renkte l8rl ve ıııra numaralan ve sen sı
ra numaralarının altın~a da banka u
mum müdür ve umum müdür .muavini-

nin imzalan bulunmaktadır. İmzaların 
bulunduğu orta alt kısmın fonunu ufak 
yazılarla yazılmış cTürkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 10 Türk lirası> ibareleri 
teşkil etmektedir. 

Arka yüzü: Önyüz renginin aynldir. 
Tezyinat çerçevesinin üst ortasında ve 
iki satırda cTürkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankası> ibaresi ve üst iki köşesinde 
madalyon içerisinde iki satırda clO Türk 
lirası> rakam ve yazıları vardır. Çerçe
venin ortasında Ankara kalesinin resmi 

ve bunun sağ tarafında da beyaza yakın 
mavi renkte bir daire vardır. Banknot 
ziyaya tutulduğu zaman bu dairenin i~ 
risinde cAtatürkt ün filigranı şeklinde 
baş resimleri görÜlmektedir. Çerçevenin 
alt ild köşesinde iki ufak rozet içerisin
de c 10> rakamları vard,ır. 

Banknotun her iki tarafı taydus cçe
lik> tabıdır. 

Öd~mişte feci bir 
zehirlenme hadisesi 
On beş köylü mantardan 

zehirlendi, ikisi öldü 
İzmir, 9 (Hususi) - Ödemişin Adagide 

nahiyesinde feci bir zehirlenme hadisesi 
oldu. Köy halkından 15 kişi topladıkları 
mantarların zehirli olduğunu farkına 

varmıyarak yediler. Hepsi de hayatları 

tehlikeye girecek derecede zehirlendiler. 
İçlerinden Asye ve Mehmed ölmüştür. 

Belçika da parasını 
Dilşürecek mi? 
Paris 9 (A.A.) - Fransa hariciye ve 

maliye nazırlarının Belçika hariciye ve 
iktısad nazırlan ile dün Pariste yapmış 
oldukları görüşmeler, mali Fransız me
hafilinde şiddetli bir alBka uyandırmışttr. 

Umumiyetle serdedilen mütalealara 
göre Belçikanın parasını Fransız parası 

ile bir hU.aya getirmek mecburiyetinde 
kalması muhtemeldir. 

Hatay Alevileri 
aldatılıyorlar 

Ankara, 9 (Husus!) - Hataydan bu
raya gelen haberlere göre Yenişehir şu
besi mm takası asker ve. jandarma tara
fından kordon altında bulunduğundan 

hiçbir Türk mazbataya kaydedilmemek-

tedir. Serbest bulunan partizanlar ve hü
kfunet memurlan Alevileri teker teker 
yakalıyarak ve geceleri ev ev dolaşarak 
tehdid ve iğfal etmektedirler. İskenderun 
halkından Halkevine müracaat eden A
leviler Türk taraftan olduklarından ve 
şapka giyemediklerinden dolayı hayatla
rının tehlikede olduğunu söyliyerek hi
maye taleb etmektedirler. 

lstanbul elektrik şirketile 
temaslar müsbet bir 

safhada 
Ankara, 9 (Hususi) - İstanbul elek

trik şirketi mümessillerile Nafıa Vekale
ti arasındaki görüşmelere devam edil
mektedir. Görüşmeler iki taraf için mem
nuniyeti mucib bir surette inkişaf etmek
tedir ve yakın zamanda bir neticey~ va
rılacağı ümidi vardır. 

Adanada bu sabah 
Bir kadın asıldı 

(Bq tarafı l inci sayfada) 

sım Ali Hasan da zan altına alınmış ve 
ikinci defa cereyan eden muhakemede 
Kasım Ali Hasan da 7,5 sene ağır hapse 
mahkCtm edilmiştir. Bu sefer ·Ka
sım Ali Hasan hükmü temyiz etmiş ve 
hüküm temyiz heyetince tekrar nakzedil
diğinden muhakemeye yeniden bakılmıt
tır. 

Bu sefer Kasım Ali Hasan beraet et
miş, Ayşe ise yenlden idam cezasına çarp
tırılmıştır. Bir yıl evvel gene temyize 
gönderilen evrak, bu sefer temyiz heye

tince de tasdik edilerek Meclise sevkedil
miştir. İdam hOkmü, birkaç gün evvel 
Meclis tarafından da tasdik ve tasvib o
lunmuştur. 

Bunun üzerine vaziyet Adliye Vekale
tince Adana müddeiumumiliğine bildiril
miş ve idam hükmü sabaha kar§l tam 
saat 3,5 da infaz edilmiştir. 
Ayşeye idam edileceği bildirildiği za

man hiç tellş ve heyecan eseri gösterme
miştir. Sakin bir tavırla giyinmiş ve idam 
sehpasının yanına gelinciye kadar ayni 
soğuk kanlılığını muhafaza etmiştir. 

Son dakikaya kadar affedilmek ümi
dini kaybetmiyen kadın idam seph:ısınm 
önünde de: 

- Beni haksız yere asıyorsunuz, 
mi§tir. 

de-

geldiğini, bu hususta İstanbul Belediye
sine müzaheret edeceklerini eıııiı:- ve 
vad buyurdular. 

Çindeki Japon kuvvetleri 
mUşkUI vaziyette 

İngiliz başvekilinin verdiği cevab §U 

olmuştur: 

c- İngiltere ile Fransa arasınd:ı dedi· 
ğiniz şekilde bir askeri anlaşma yapılma· 
mıştır. Bu sebeble, mülahaza ettiğinia 

mahzur da bittabi varid değildir!. 

* Avusturyanm Almanya tarafından il· 
hak edilmesinin mes'ulleri arasında biz. 

zat Fransızlar da· 
KUçDk ltllAf hi bazı küçük m-

ve Avusturya laf devletlerinin 
Japon kuvvetlerinin mer- ve bu arada Çe-
kezle irtibatlan tehdid koslovakyanın ftilAfgrizllğini sa~yorlar. 

Filvaki Çekler, Avusturyada Habsburg 
ediliyor hanedanı iş başına geldiği gün, bu hare-

L dr 9 ( 'U' i) ş· 1A ç· d J keti, bir harb sebebi sayacağını ve oto-on a n.usus - ıma ı ın c. a· 
k tl . k ,, . tl' matik bir surette harekete geçeceğini her pon uvve erme arşı muva.ı.Lagıye \ a- . . . 

kını Ç. t cil . . 30 vesileden ıstıfade ederek tekrar ed;p dur· ar yapan m çe e ennın sayısı 

bini aşmaktadır. Çin komünistleri de bu muşt~. "Halbuki Habsburglar Avusturya· 

t il iltih k t işi rd. da hukümran olsalardı, Almanya bugün-
çe ec ere a e m e ır. k" . kil İ u emrı va yapamaz ve talya, böyle 
Japonların vaziyeti gittikçe güçleşmek- bir harekete bitaraf kalamazd t>.klind 

te ve merkez ile irtibatlan daiınt tehdid umumi bir kanaat vardır. N:te~im. ~ 
altında bulunmaktadır. devletlerin son toplantısı müııasebetile 
Diğer taraftan Hankau'dan bildirildiği- Parisli cTan> şu mülahazaları St!rdediyor: 

ne göre, Şaharlı seyyar bir Çin kolu Avusturya tahtının Habsburglar tara· 
Siddi Çini geçmiştir. Bu kol, şimdi Pe- fından işgal edilmesine muhalefet etmek
kinin ancak 35 kilometre şimali 3arbi- le bazı küçük itilaf devletleri h:ıta irtl· 
sinde ve Pekin - Suiyan demiryolu iize- kab etmişlerdir. Şimdi, ellerinden geleni 
rinde bulunan Şangpinge hücum etmek· yapmak suretile geçmişteki hatalarının 
tedir. Resmi Çin membalarından verilen tesirlerini izale etmiye çalışmalıdırlar. 
bu haberlerde diğer bir seyyar Çin k<>- Çünkü emniyetleri gene kendi elle-rinde
lunun Tiençinin ancak 14 kilometre gar- dir. Bugünkü şerait içinde hodgimlıja 
binde ve Tiençin - Pukov demiryolu ü- yer olmadığı gibi umumi bir badıreden 
zerinde bulunan Yangliuş1ng'e hücum yakayı sıyırmanın da kolay olauııyacalı 
etmekte oldulu ilive olunmaktadır. (Devamı 11 mcı sayfada) 
....... ..__............. o -·--········ ............................ - .... ..---. •• -..... • ............. ... 

Sabahtan Sabaha : 

/ dare makinesi 
Genç Ziraat Vekili Faik Ku•-do~lu veküet işlerinin çabuk görülm~ Jçfa 

iyi bir sistem buldu. Her §Ube kendısinden geçen i§i yirmi dört saattt! netl
celendirecektir. 

Bazı genç valilerimiz de hükUmetle işi olan halkı günlerce bekletmemelı 
için doğrudan doğruya makamkrına bağlı birer şikayet bürosu kurmuşlar
dır. İzmir valisi Bay Fazlı Gülecin daha Bursada iken bulduğu bu sistem mU. 
bet neticelerini vermiştir. 

Mülkiyenin ayni sınıfının yetiştirdiği Fazlı Güleçle Faik Kurdoğlu idare 
teşkilatımıza yeni bir istikamet ·ıennekte önayak olmUf bulunuyorlar. Dahili· 
ye VekAletinin de kırtuiyecillğe nihayet vermek için senelerdenberi tefkilA .. 
tına tamimler yaptıj'ı mal'llmdur. 

Halkı hükfimet kapılarında bekletmemek arzusu her iaare Amirinin :ırzu .. 
sudur. Fakat arzu ile hakikat arasındaki mesafe o kadar genlftir ki bu tıaml• 
rnt fikirler bjçblr zaman tahakkuk ıafh.uuıa geçememiftir. Yeni ve genç lda
recilerimizlıı devamlı bir mücadele ile bu mesafeyi kıaaltacaklarından .Ubhe 
etmiyelf.m. 

Bu davada bilhassa halk ile daha çok münuebetleri olan maliye, tapu Y6 
evkaf idarelerini ilk plAna almak lazımdır. 

Maliye tahakkuk şubelerini, evkaf bürolarını ve tapu dairelerini sıkı .,. 
devamlı bir kontrol altında bulundurmak mutlaka IAzımdır. Vergi işleri. f~ 
rag muameleleri itiraf etmeliyiz ki her vatanda§& usanç verecek kadır ap 
ve karaşıktır. Bilhassa vergi işlerinde her mükellefe bir dosya ayrılmamq 
olması yüzünden kayıdlar içinden çıkılmaz bir haldedir. Avrupada oldulu 
gibi fiş usulünün behemehal tatbiki ve muayyen fişlerin mürakabeslne me
mur edilenlerin mes'ul tutulınast lazımdır. Bugünkü listemin sakatlığı yn .. 
zünden karşılaştığımız mü~külat hem memurları, hem vatandaılan muz. 
tarih ediyor. · 
İdare mekanizmasını düzeltmek zaruridir. Bir de düzelen makineyi aba 

madan işletmek vardır ki, Cumhuriyetin genç memurlan herhalde bwıu ba-
şaracak kudrettedirler. Btlrhon Caldd 
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Belediyede otobüs işletme ls~a~bul ka~alizasyonu 
• • ıçın 100 mılyon hra 

Jimnastik şenrk eri 
provaları yapıl ı 

şefliği ihdas edılıyor harcanacak 
Belediye Hazirandan sonra 40 otobüs getirtecek, 
n"evcud otobüslerin de idaı esini deruhde ederek 

imtiyazını kullanmıya başlıyacak 

Şehir içinde otobüs seferleri ihdas nin otobüsleri her hatta dağıtılacaktır. 
etmek üzere belediye reisliği Şehir Belediye. yalnız kendi otobüslerinin 
Meclisi:ıden beş yüz bin liralık istik - idaresile meşgul olmıyacak, tekmil 
r az müsaadesi almış olduğundan işlet- hatlarda çalı.şan oto'büslcrin idaresini 
me etrafındaki hazırlıklara başlanmış- de üzerine alacaktır. 
tır. Bazı firmalar şimdiden belediyeye Böylece bir şirket kurulmuş bulu -
müracaat edip oto'büs satmak istedık - nacaktır. Şehir yollarında çalışan oto
lerini lbildirmi.şlerdir. Hazirandan iti - büsler. otobüs işletme şefliği adında 
'bnren otomobil, otobüs vesairenin güm teskil edilecek bir mü<lüı ilik idaresin -
rük resimlerinde bir mikdar tenzilat d; bulunacaktır. imkan bulunursa bu 
yapılmış olacağından belediye haziran- sene sonuna kadar tekmil hatları be -
dan sonra derhal otobüsleri getirte - lediyenin otobüs'eri dolduracaktır. 
-cektir. Belediyenin şehir içinde işlete- Taksimden Yenimahalleye giden o
ceği otobüsler, Avrupada mevcud hat- tobüslerin Hacıosman bayırından geç -
farda çalışan otobüslerin en son siste- meleri yasak edilmiştir. Belediyenin o
minden olacaktır. 

tobüsleri İstinye bayırından inecek ve Karoserleri Avrupadan takılmış ge-
1ecek, içlerinde kalorifer tesisatı bulu- Hacıosman bayırından döneceğinden 

'Jlacaktır. Şimdilik 40 otobüs işletilme- bu takdirde Büyükdere - Taksim yo -
ıi mevzuubahs ise de 1938 yılı sonuna lu 2 5 dakikaya inmiş bulunacaktır. 
kadar bu mikdann yüzü geçeceği ve Şehir içinde çalışan otobüsler şehir 
böylece belediyenin şehir içinde bir varoşlarında çalıştırılan otobüslerden 
çok hatlarda otobüs çalıştırmağa mu - daha mazbuttur. Bundan sonra bu ay
vaffak olacağı muhakkaktır. Belediye- rılığa meydan verilmiyecektir. 

Şehir işlPrl: 

Şehrin tenviri işi 

Şenlik günlerinde şehirde tenvi -
rat yapılması için belediye büdcesine 
yilz bin liralık tahsisat konmuştur. E
lektrik şirketi hiikfunete geçtikten son 
ra elektrik ücretleri mühim mikdarda 
ucuzlayacağından İstanbulu geceleri 
daha çok aydınlatmak mümkün olacak
tır. Şimdilik tenvirat işleri eskisi gibi 
olacaktır. 

Surlann yıkılllcak yerleri 

Bizans surlarının harab ve yıkılmış 
kısımları ortadan kaldırılacağından be
lediye, Şehircilik mütehassısı Prust'un 
mesaisine yardımcı olma'k için Müzeler 
umum müdürlüğünden bu hususta ma
fümat istemiştir. Müzeler idaresi sur -
ların yıkılabilecek taraflarını tesbit e -
decek ve raporunu belediyeye yollıya
caktır. 

Hayreddin iskelesi meydanı 

Şehir pltınına göre Beşiktaşdaki Hay
r eddin iskelesinin bulunduğu yerde ge
niş bir meydan vücude getirilecektir. 
Belediye fen hey'eti meydanın proje -
s in i hazırlamıştır. Projeye göre mey -
dan iki yüz bin lira harcanmak sureti

Deniz işleri: 
Suvak vapuru g efo ildi 

Akay işletme idaresi tarafından Ada 
seferlerine tahsis edilmek üzere fzmir
den istenilen körfez vapurlarındnn Su
vak vapuru dün limanımıza gelmiştir. 12 
mil sür'atinde güzel bir vapur olan Su
vak yakında Akay yaz tarifesinin tatbi
kUe beraber Ada seferlerine baş1ıya

caktır. 

Vapur dumanını dağıtacak bir 
ci baz ietirildi 

Şirketihayriye tarafından bir müddet 
evvel Almanyaya ısmarlanan vapurlar
daki dumanı dağıtma cihazı şehrimiz<' ge
tirilmiştir. Bu cihaz yakında şırketin 68 
numaralı vapuruna konularak tecrübe 
yapılacaktır. Bu tecrübeler müsbet neti
ce verdiği takdirde şirketin diğer vapur
larile Akay vapurları için bu cihazdan 
mühim rnikdarda sipariş edilecektir. 

Mudanya yaz tarifesi 
Denizyolları işletmesi tarafından ha

zırlanan Mudanya hattı yaz tarifesi 23 
mayıstan itibaren tatbik edilmeğe başla
nacaktır. Bu tarifenin müddeti 31 ağus
tosa kadardır. 

Kültür işleri: 

le açılabilmektedir. Bu para temin edil- Orta mekteb muallimJiği imtihanı 
diği takdirde meydanın açılmasına ge- Orta mekteblcrde muallim ihtiyacı 
aecek yıl başlanacaktır. gittikçe artmaktadır. Maarif Vekaleti 

Çırağan aarayı orta mekteb muallimliği için haziran -
da bir müsabaka açacaktır. Müsabaka

. Maarif Vekaleti Çırağan sarayının da hangi mevzulardan sual sorulacağı 
tamir edilip edilmiyeceğini belediye ve Maarif Müdürlüklerine gönderilmiştir. 
m üzeler umum müdürlüğünden sor -
muştu. Müzeler umum Müdürlüğü Çı
rağanın tamiri için neler yapılmak lA
zı.m geleceğini Maarif Vekaletine bil -
dirrniştir. İstanbul belediyesi fen hey -
eti ise Çırağanın tamir edilmiyeceği 

yolunda cevab vermiştir. 

Rontgen filmleri için iyi b!r 

ıart konuldu 
Hükfunet, uzun müddet beklemiş ve 

Gazi köprüsünün ır. ontajı başladı 

Gazi köprüsünün dokuz dubası su
ya indirilmiş ve bunlardan yedisinin 
üzerine köprü kurma ameliyesi başla
mıştır. Karada on bir dubanın monta -
jı yapılmaktadır. Köprü yirmi altı du
ba üzerine kurulacaktır. Dubalar ka -
milen getirilmiştir. İki yedek duba da 
bilahare Almanyadan getirilecektir. 

Asfalt yollar için tcdkikat 
bozulmuş olan rontgen filmlerinin satıl-

Belediye, asfalt yolların süpürülme 
masına rnAni olmak ve hastalann mü~kül ve temizlenme şekilleri etrafında Av -
vaziyette kalmamalarını temin etmek ü- rupanın bazı memleketlerinden broşü~ 
zere bir temmuz tarihinden itibaren id- ler getirtmiştir. Bu broşürlerde görü -
hal edilecek filmlerin hangi tarihe kadar len bir tip otobüs sokağı süpürmekte 
istimal edilebileceğinin ambalajlara işa- ve hem sokağı sulamaktadır. Broşürler 
retinin usul ittihaz edilmesine karar ver- tedkik edilecek, muvafık bulunursa 
miştir. Keyfiyet dün Gümrük ve Sağlık bu şekilde kamyonlar getirilecekti. 
Bakanlıklanndan alakadarlara bildiril- Yeni H~l yapılıyor 
miştir. 

Nizip gümrfiğft lağvedildi 
Gümrük ve İnhisarlar VekAleti Gazi

anteb gümrük müdürlüğüne bağlı bulu
nan Nizip idaresinin bu aydan itibaren 
kaldırılmasına karar vermiş ve keyfiyeti 
al.aka darlara bildirmiştir. 

Meyva hali yanına yapılacak olan 
yeni sebze halinin temelleri atılmıştır. 
70.000 liraya çıkacak olan yeni hal do
kuz ayda bitirilecek ve gelecek sene 
se'bze mevsimine yetiştirilecektir. Bu 
halin idaresi ve teşkil8tı da tamamen 
meyva haline bağlı olacaktır. 

Kanalizasyon şirketinin Kası.mpaşa
daki boru fabrikası mevcud mukavele 
ahkamı mucibince belediyeye geçmiş 
bulunmak.tadır. Bundan sonra kanali
zasyon tesisatını bizzat belediye yapa
cağından boru fabrikasını da belediye 
işletecektir. Boru fabrikasının işletil -
mesi için bu seneki büdceye on beş bin 
liralık tahsisat konmuştur. 

Bu seneki büdceye kanalizasyon 
inşaatı için tahsisat konmamış oldu -
ğundan 'kanalizasyon şirketinin yaptır
makta olduğu Kasımpaşa ve Cihangir
deki tesisat tamam olduktan sonra 1936 
yılında yeni inşaat yapılmıyacaktır. Bu 
sebebden Kurbağalıderenin temizlen -
mesi keyfiyeti, Kadıköy semtirun kana
lizasyon tesisatı inşaatı gelecek yıla 
kalmıştır. 

İstanbul cihetinin Halice bakan sır
tına, Eyübden Sarayburnuna kadar o
lan mesafe dahilinde kanalizasyon ya
pılmıştır. Yeni inşaat bu cihetin Mar
maraya bakan sırtında, Beyoğlunun mü 
him bir kısmında ve Kadıköy, Üsküdar 
ve diğer semtlerde olacaktır. Bunun 
için de yüz milyon liraya ihtiyaç var
dır. Hükumet, bu seneden itibaren i -
mar işlerine harcanmak üzere İstanbul 
belediyesine nakdi yardımda buluna -
cağından kanalizasyon inşaatı bu pa -
ralarla tamamlanacaktır. 

Sirkeci meydanının 
alacağı şekil 

Sirkeci meydanı açılırken yıkılması 
icab eden Ankara caddesinin alt tara -
fındaki Emirler camiinin istimlaki için 
evkafla dokuzuncu işletme idaresi ua -
sında tam bir anlaşmıya varılmıştır. Ca
miin arsasına 25,000, camie de 10,000 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Henüz meydana aid olarak hazırlanan 
plan gelmemiş olmakla beraber, anlaşıl
dığına göre, şimdi yataklı vagonlara aid 
olan bina ile yazlık gazinonun yeri, ileri
de 30 metre açılacak olan yola kadar park 
haline getirilecek, ortasında bir havuz 
bulunacak, buraya ya yer altında, yahud
da üzerinde modern bir umumi hela ya -

Dibıkü proucı Zardan bir intıba ..,. 

19 Mayıs jimnastik fenlikleri için zareti altında provalarını yapmışlar, 
dün bir prova yapılmıştır. İstanbul ve şenlik gününde alacakları yerleri öğ -
Beyoğlu semtindeki talebeler Taksim renmişlerdir. 
stadında, Kadıköy. Üsküdar ve havali- Bu sene jimnastik şenliklerinin her 
si orta mekteb ve lise talebeleri ise Fe- seneıkinden daha muntazam olmasına 
nerbahçe stadında muallimlerinin ne - çalışılmaktadır. 

Abidelerin tamirine bu yll da 
devam edilecek 

İstanbulda bu yıl da Abidclerimizin ta
mir ve tezyinine devam edilecektir. E -
minönü meydanı açıldıktan sonra tama
men bedii haşmeti ile meydana çıkacak 
olan Yenicami ile Süleymaniye, Sultan
ahmed gibi büyük camilerimizle tamir -
lerine lüzum görülen diğer cami ve ta
rihi kıymeti haiz eserlerin asıllarına uy
gun olarak tamirleri hazırlanan program 
dahilinde yapılacaktır. 

Evkafa aid arazide bulunmaları iti
barile evkaf idaresinde kalan Taşde!en ve 
Defneli sularından şehrin sıhhi surette 
istifadesi için yapılan hazırlıklar önü -
müzdeki yaz mevsiminde ikmal edile -
cektir. Almanyadan getirilen makineler
le bu sular fenni surette doldurulup kap
süllenccck ve kurşunlanıp piyasaya çı

karılacaktır. 

Bu suretle hem halk hileli sulnr i\

mekten kurtulmuş olacak ve hem de bu 
memba sularının safiyetinden bir şey 

kaybetmemeleri temin edilmiş olacaktır. 

······As·ö·:r····Maö·i1···1a0·it:"E~s·i· .. ··· . 
4 Mayısda tehir edilen jübile 11 Mayıs 

Çarşamba akşamı saat 21 de Fransız tiyat
rosunda verilecektir. 

TAGORE 

BAHÇIVAN 
Çeviren: 

IBRAHIM HOYI 
Şarkın en kudretli şairi Hindli Ra· 
bindranath Tagore'ün en güzel aşk 

şiirlerini toplıyan bu şaheserin tü rk-
cesi yakıııda çıkıyoı: 

Şehzadebaşı cıFERAHo Sinemada 

Bugün matinelerden itibaren dünyar.ın 
en heyecanlı iki büyük tuml ve bir ko
medisi: 

ı - Doktor Şandu - S. O. S. - İmdnd 
(Bella Lugu:ji ) büyük heyecan ve dehşet 
filmi. 

2 - istiklal Fedaileri. (Büyük barb 
filini). 

3 - Keyifli r üya. (Büyük komedi). 

BALK OPERETi 
Bu akşam : 

pılacaktır. ----~ 

Şimdiki Ankara birahancsile gar binası EBTUuRUL SADi TEK 

Pangaltı Kurtuluş 

Sinemasında 

Çarşaın ba akşamı: 

arasındaki istasyona aid bahçe olduğu B 
gibi muhafaza, biraz da tevsi edilecektir. U gece 

Beşiktaş Suad Park 
Perşembe: 

Şimdi yalnız eczane ka1nn ve eskiden 
polis komiserliği ile askeri yollama me
murluğunu da ihtiva eden paviyon yı -
kıldıktan sonra garın çıkış yeri olacak 
olan cepheye bir parmaklık konacak ve 
şimdi dar olan çıkış kapısı genişletilecek, 
ayrıca da bir kapı daha açılacak, bu su
retle de daha kolay çıkış temin edilecek-. 
tir. 

Buradan çıkılacak meydanın ortasına 
bir Atatürk heykeli veya bir abide ko -
nacağı ve bunun kenarına çiçekler diki -
lerek etrafında otomobiller için dairevi 
bir yol bırakılacağı anlaşılmaktadır. Bu 
takdirde, trenden inen yolcular, gardan, 
doğruca bu meydana çıkacnklardır. 

Yeni Ankara birahanesi sahibinin yap
tığı tesisata mukabil tazminat talebi yü-
zünden idare ile aralarında çıkan dava 
dokuzuncu işletme idaresi lehine netice-
lenmiş, birahane sahibi tarafından tem -
yiz edilmiştir. 

······························································ 
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Tekirdağ Halk 

sinemasında 

Bakırköy Miltlyadi 
sinemalarında 

Kadınlardan Bıktım 

Yarın akşam S CM~~ sınemasmda 
iNKiJiNOFF Büyük Rus 

aktörO 

GRlFFİTH JONES ve ADR1ENN RENN ile beraber çevirdiği 

s ~J~. çv~a~n !cera f~n~ J!.~I~ 1 
GörUlm•Ge aeza bUyUk bir fllm. 41----~ 

OSMANLI 
1 LAN 

BANKASINDAN : 
Osmanlı Bankasının Galata Jdarel merkezlyeslle Yen!caml ve Beyoğlu şubeleri gışe: 

ıeri ve kiralık kasa daireleri 16 Mayıs 1938 Pazartesi gününden itibaren 1ş'an nhlre ~a 
dar aşağıda yazılı saatlerde açık bulun'lcaktır. 

GALATA İDAREİ :MERKEZİYESİ İLE BEYOÖLU ŞUBESİ: 

GİŞE SAATLERİ 

Saat 9 dan 12 ye kadar ) 
11 13,30 D 15,30 a il ) 

11 9 D 11,30 a il ) 

KİRALIK KASA DAİRELERİ SAATLERi: 

Saat 9 • dan 12 ye kadar 
il 13,30 ıı 17 il Jt 

D 9 D 12,30 8. il 

YE1'1CA1\ıi ŞUBESİ : 

GİŞE SAATLERi 

saat 9 dan 15,30 a kadar 

• 9 D 11,SO :o J 

) 

) 

) 

) 

) 

KİRALIK KASA DAiRELERi SAATLERİ: 

Saat 9 dan 17 ye kadar ) 

il 9 il 12,30 a. • ) 

Adi Günlerde 

Cumartesi günleri 

Adi Günlerde 

Cumartesi günleri 

Adi Günlerde 
Cumartesi günlerl 

.,. 
Adi Günlerde 
Cumartesi aüıılerl 



Borsada Temenye tepesindeki heyelan 
160 bin metre murabbalık sahadaki heyelan oldukça 

tehlikeli görülüyor ve tahtelarz kanallar açılarak 
tedbir alınması lüzumlu görülüyor 

Vasker deresi 
Taştı 

Erzincanı su bash, 
fakat belediye derhal 

tedbirler aldı 
Erzincan (Hususi) - Burada Vasker 

deresi taşmış ve şehri sel basmıştır. Sel
ler, Horan mahallesi önünden posta yo -
lunu takib ederek şehre inmiş, çarşı bir 
dere haline gelmiştir. Belediye muvak -
kat köprüler kurmuş, bu suret\e karşı -
dan karşıya geçilmesi temin edilebilmiş
tir. Su yolları bozularak yirmi çeşmenin 
suyu ke:silmiş, belediye, altı saatte yol -
ları tamir ettirerek su vermek imkfınını 
temin etmiştir. 

Selin bir kolu da şehrin batı tarafında
ki Ulalar ve Hnrabedi köylerl arazisine 
doğru gitmiş, epey geniş bir saha su al -
tında kalmışttr. Zarar ve ziyan mikdarı 

Sayfa 5 

Yurdda toplantılar 
Lüleburgazda muallimler, Çorluda ve Ilgında 
muhtarlar ve köy katibleri toplantıları yapıldı, 

halk toplantıları da eğlenceli oluyor 

henüz tesblt edilmemif olmakla beraber Lüleburgaz (Hususi) - Kaza öğretmenlen yaraun sandığı yıllık to:r-tantısını yap 
selin epey zarar ve tahribat yaptığı an- mı§tır. Bu münasebetle bir öğ} yemeli verilmi§, toplantıya iştirak edenler güzel 
laşılmaktadır. bir gün geçirmişlerdir. Resimde toplantıda hazır bulunan muallimler görülmek-

1i eyeldn mıntakasının civannda bulunan Seabaşından oır gôrünıış Vasker çayı kumlarla gittikçe doldu - tedir. 

bellur~a (Hususi) - Temenye mıntakası Ani bir kayma ile ~yrı~a Gökdere mec -
Yelanı hakkında yapılan fenni tedkikat rasmın dolması ihtımalı çok fazladır. Ve 

lleticesindc şu rapor verilmiştir: netice olarak ya mecra taşar ve böylece 
'l'c,.., k k"d b . sahili ve mücaviri evleri yıkar ve tah-

h •uenye mmtakası ço es ı en en 
Qursanı .. 1 . r d" lent· ye rib eder, veyahud gene mecranın taşma-
tl olduyn e~b?uze _gezdın bı veh mı· 1

h 1- sile dere asıl mecrasını değiştirerek bazı 
gu gı ı bugun e u eye anı a - . . d 

ltın yerleri harab eder. Her ıki bakım an 
İfüe:n çoğu .. gözle gördüğü halde bilerek tevlid edeceği zarar çok, hem pek çok 

ek ve oğrenerek bu mıntakada pa- mühimdir. Bunun önüne geçmek için he-

~~~ar~ı geçirmektedir. Burada ani he- yelan mıntakasında etüd yapılarak muh
Uı n ıle karışık çökme hadiseleri olmak telif istikametlerde ve muhtelif eb'ad ve
/1~ali fazladır. Bazı yerlere aylık he- ya kuturda kollektör ctoplama kanallara 
e an ha k t" - ' ı· · ı· 1 k larnak .. re e ~ sur a mı ~asa ı 0 ara nn- yaparak toprak altında akan suları top-

li uzerc ışaret kazıkları konmuştur. lamak ve dereye vermek ve arizi olarak 
teey hin mıntakası bugünkü tedkike gö- da su birikinttilerine mani olmak la -
b 16 

hektar, yani 160 bin metre murab - zımdır. Bu derenaj işi hayli pahalı ve ay
~ aı bir sahadadır. Sürekli y~nutt ve ni zamanda tehlikeli bir iştir 
~ . 
la erde yalnız dere mecrasında akıntı - Su birikintilerine aid çukurlar zamanla 
ttıtın kolaylaşması için bazı tertibat alın- hissedilmiyecek derecede kayan topt"ak
Ce akta ise de bu işler heyelan ve kuvvetli ların tevlid ettiği çukurlar olup fazla -
tı~teYan vukuunda büyük tehlikenin önü- laşmast, derinleşmesi ve tevessüü heye -
'ô geçmez. Ayrıca su !en memurunun lanı sür'atlendirir. Bunlardan en mühim
~ Y~diği mıntnkalar birer birer gezildi. mi takriben 50,000 metre murabbaıdır. 
tıı~ t toprağı seviyesinden aşağı muh - Azami irtifaı mücavirine nazaran tahml
C· f seviyelerde bulunan kil tabakaları nen 15 metredir. 

le~~dere mecrasının şarkı cenubi dahil- Kollektörlerle toprak altı iyice taran -
~eı~de görülmektedir. Ve bu sahilin he- dıktan sonra da arz dahiline sür'atle çe
Ü~er~ rnıntakası tulünce kil tabakaları kilen su birikintileri - ki su bulunduğu 
la. ınde yağmurlu zamanda çok fazla o- müddetçe ölü bataklık halinde olup sıt-

tak su s t 1 .. ·· l ·· ı·· V h. b. tıı ~ ızın ı arı goru muş ur. e ay- ma misali hastalık tevlld eder, ıç ır su-
Vaş a~~nda nebati tabakalar da yava~ yıı- retle istifade edilmez - çukurlarının dol
....... ~~~?ere havzasına dökülmektedir. durulması gerek kollektötler derununda 

b • ................................................ ve gerekse sathı arzdaki su cereyanını o,,. m ünakaıa intizama sokmak cihetile fennen icab et-

e• tiği gibi bu sahalardan gezinti ve istira-
ltzagef /e hat mahallinin genişlemesi fazlalaşması 

A 1 cihetile de gerek şehircilik ve gerekse be-
1. Vefi c e /endi lediyecilik noktasından icab eder. 

ğundan fazla kar yağan senelerde bu selin 
tekerrür edeceği muhakkaktır. Dere te
mizletilirs~. tekerrür edip gidecek olan bu 
halin önüne geçmek mümkündür. 

Bir adama yıldırım çarptı 
Erbaa (Hususi) - Bidevi nahiyesine 

bağlı Tanoba köyünden Ahmed Kolukısa 
oğlu iki arkadaşile beraber köyüne gi -
derken Eksel köyü civarında düşen bir 
yıldırımın isabetile derhal ölmüştür. Ah
medin yanındaki arkadaşlarına bir §ey 
olmamıştır. --------
Samsunda payton 
Yasak edildi 
Samsun (Hususi) - Belediyenin itti

haz ettiği bir karara göre şehrimizde mev
cud paytonların muayyen bir tip ve te -
rnizlikte seyrüsefer yapmaları esas iti -
barile kabul olunmuştur. Bu karar cüm
lesinden olarak bütün paytonlar tedkik -
ten geçirilmiş, matlub evsafı haiz olma -
dıkları görülerek seyrüseferden mene -
dilmişlerdir. İki gündenberi Samsun pi
yasasında paytondan eser görülmemek -
tedir. 

Termede belediye faaliyeti 
Terme (Hususi) - Kaza belediye işle

r ine büyük bir hız verilmiştir. Belediye 
reis vekilliğini yapan kaymakam Necati 
her §eyden evvel halkın sağlığile al8ka
dar işlere büyük bir önem vermektedir. 
Bütiln gıda maddeleri satan yerlere sıhht 
şekilde tadilA.t yaptınlmış, dükkanların 

camekansız öteberi satmalarının önüne 
geçilmiştir. Parkın ağaç ve çiçeklendi -
rllmesi işi de ikmal edilmiş, halkın bun
dan istifadesi imkanları genişletilmiştir. 

~ ~U~üşhacıköy (Hususi) - Kazarnı- lspartada miniminilerin müsamereleri 
Oltıı agh Köseler köyünde bir cinayet 
bi .. tıh:· 1\1.ehmed Cin isminde bir köylü Isparta (Hususi) 

• 1 - İlk mektebler ta-
~llı .. ç Yüzünden arkadaşı Haydar Kı- !ebeleri velilerine bir 

O}dürın·· t•• 
İk uş ur. yıllık çalışmalarının 

ken h arkadaş tarlalarında çalışırlar - verimli neticelerini 
ir a avanın sıcak olup olmadığına da- bilfiil göstermek ar -
bı.ı. raıarınaa . bir münakaşa çıkmış ve zusile müsamereler 
te~ı.raaa Haydar Mehmed Cine !küf _ tertib etmekteditler. 

1Ştir Bu müsamereler çok 

~ tıı ~~ed Cin de buna kızarak bıça- güzel olmakta, mini-
qa d miniler t akdirler ka-

tll', 11 y ar Kızılın göğsüne saplamış- zanmaktadırlar. Re-
t ~Ydar ölürken Mehmed Cin de: 

ttı~ ~ Intikamımı aldım» diyerek kaç -

lı7>': akat biraz sonra yakalanarak ad-
~ teslim edilmiştir. · 

simde müsamere ve
ren miniminilerden 
bir grup görülmek
tedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

........ li 
~lt k.'basan Bey amcazadcn 

ı ar bir adam.. 
. . . yanılmıyorsam ayni za. 

manda modaya fevkalidı 
düşkün ... 

Hasan Bey - Bunda yan· 
Jışın var .. moda ile kat'iyen 
tilkuı yoktur. 

- Sahi mi Hasan Bey?. 
Hasan Bey - Hiçbir ıeyi 

taksitle almıyor ki? 

Çorluda k öy muhtar ve kAtiblerJ Jçm bilgilerini arttırmaK g:Ayesue ıtasabamız
bir kurs açıldığını, ve bu kursun muvaf- da bir muhtarlar kursu açılmış ve 51 köy 
fakiyetle devam ettiğini yazmıştık. Re- muhtan bu kursa devam etmişlerdır. 

simde kursa devam eden kAtib ve muh- Kurs 8 gün devam etmiş, köy kanunu 
tarlarla kurs talim heyeti görülmektedir. ve köylünün kalkınması esaslan üze -

~da muhtar kunu rinden dersler gören muhtarlar köyle • 
Ilgın (Hususi) - Köy muhtarlarının rine avdet etmişlerdir. 

Bahar bayramında Mersin Halkevi K azanlı köyüne bir gezınti tertib etmiştir. 
Bu gezinti esnasında köyde at koşuları ve güreı müsabakaları yapılmıştır. Köy
lüler neş'eli bir bahar günü yaşamışlardır. Resimde köy kadın ve erkekleri bir 
a rada milli oyunla:rını oynarlırrken görülmektedirler. 

Ankara orman mektebi talebe
sinin Denizlideki tedkikleri 

Denizli (Husust) - Ankara orman 
mektebi talebesinden bir grup Alman ve 
Türk profesörlerile beraber buraya gel
mişlerdir. Bir tedkik seyahatine çıkmış 
olan t alebe, çamlık ve Hiyerapolis mevki
lerinde tedkikler yaptıktan sonra Ankara 
trenlle dönmü~lerdir. 

Bir köylU kudurarak öldü 

Bursada Pirinç hanmm 
bir kısmı yıkıldı 

Bursa (Hususi) - Şehrimizde ha!lgi 
zamandan kaldığı tesbit edilemiyen çok 
eski ve harap cPirinç hanı. adında bü
yük bir bina vardır. Dahili kireç harçlı 
3 X 30 X 27 eb'adında tuğladan yapılmış 

chaçvari tonoz• sistemine yegane misal 
teşkil eden bir Türk yapısıdır. Bir çok kı
sımlarında yıkılmak tehlikesi olduğun -
dan, bir an evvel tehlikenin ortadan kal -
dırılması için belediyece harekete geçil -

Bursa (Hususi) - Bundan bir müd- miştir. Bu handan bir kısmı yıkılmıştır. 

det evvel, Akça köyünden Yahya oğlu Bu yıkılış Coya Erkohen adında bir ba
Ömer adında birisini ve birkaç arkada- yanı da fena halde korkutmuştur. Çtinkü 
şını bir köpek ısırmıştır. Ömerden ma- inhidam, bayan tam bu yıkılan duvacın 
ada diğerleri hastaneye müracaatla la- ve yuvarlanan koca taşların altından 
zım ge1en müdavatı yaptırmışlar, fa - geçtikten biraz sonra vuku bulmuştur. 
kat ômer buna lüzum görmemiştir. Bi- ==============::::ıı 
raz zaman geçtikten sonra, ÖIMr ye - mıştır. Nihayet hastaneye kaldırılan 
mek.ten, içmekten kesilmek suretile zavallı, geçenlerde kudurarak vefat et
hasfalık allmetleri göstenneğe başla - miştir. 
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SA~UN 
Elime tesadüfen bir kitab geçti. 
Bu kitab cRüyadan:ıt bahsedi -

yordu. Sayfalarını gelişi güzel çevir -
dim. Gözüme ilişen bazı kısımları ge
lişi güzel okudum. Kitabın bilmem ka
çıncı say.fasında şöyle bir cümle vardı: 

cBir insan, uvumak üzere iken zih-
ni neyle meş ', gördüğü rüyanın 
onunla münasebeti olur.> 

cRüya> kitabını bir yana bıraktım. 
Elime gazetemi aldım. Birinci sayfa -
dan bir iki havadis, ikinci sayfadan bir 
kaç serlevha, üçüncü sayfadan bir ma
kale okudmn. Sayfaları çevirdim ve o
kumaya devam ettim. 

* Gazete elimde uyumuşum, uyandı -
i,rım zaman gördüğüm rüyayı hatırla -
dun: 

* Ben ufak bir çocukmuşum, beni ha-
mama götürmüşler, elimde bir tas var. 
Tasın içi sıcak su ile dolu, bir sabun 
alıyor, tasdaki suyu köpiırtüyorum. Su 
köpürdükçe köpürüyor; avucumun içi
ne bu sabunlu sudan alıyorum. Sonra 
yumruğumu sıkıp bir ucundan üflüyo-

rum. Öbür ucunda sabun köpüğü to -
parlaklaşıyor. Bir balon oluyor, ben üf
lemekte devam ediyorum.. Bir ikinci 
balon, birinciyi, bir üçüncü balon ikin
ciyi takib ediyorlar .. Fakat balonlar 
birdenbire yok oluyorlar. Nasıl delini -
yor, nasıl eriyor, nasıl yok oluyorlar; 
hissedemiyorum .. Gözle göremiyorum .. 
Kulağımın dibinde biri söylüyor: 

- Sabun köpüğü, ne olacak ... 
Düşündüm: Rüya kitabında okudu

ğum bahis neydi? 

cBir insan uyumak üzere iken zihni 
neyle meşgulse, gördüğü rüyanın onun 
la münasebeti olur.> 

- Acaba zihnim ne ile meşguldü? 
Elimdeki gazeteye baktım, anladım: 

Gazetenin c Yeni neşriyat> sütunun
da, son bir iki gün zarfında neşredilen 
telif ve tercüme birkaç kitabın isim -
lerini ve neden bahsettiklerine aid ve
rilen izahatı okurken uyuyuvermişim. 

Rüyamda duyduğum ses, !kulağımın 
dipinde çınladı: 

- Sabun köpüğü, ne olacak. .• 

İsmet Hul\tsi 

ı_ Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Hamile kadmlarm dikkat etmesi Dünyanm en büyük mikroskopu 

lazım olan bir nokta yapıldı 
Gebe kadınlar 

üzerinde ve bil-
hassa albümini !az 
la olanlarda ani 
kuvvetli ziyaya 
maruz kalmanın 

büyük zararı var
dır. Bfr anda, ha
mile kadının tansi
yonu bir buçuk 
santimetre nisbe .. 

tinde artabilir. 

Dane ve Grnton 
adlı iki Amerikan 
tabiiyat alimi, top
rak ve kaya taba-

'\\11' 
~ -

kalarını en küçük -
teferrüatlarına ka
dar tedkik edebil- "" 
mek için muazzam 
bir mikroskop yap
mışlardır. Bu mik
roskop, herhangi bir nesneyi, kutri 

rak 50,000 defa büyütebilmektedir. 

ola

Fa-

kat bir madde, nihayet 6000 defadan !az-

l>N POSTA 

~ 
Çok beğenilen 

bir model 
Bir sahtekarlık davası 

Bir kadın, kocasının kendi imzasını taklid ederek tS 
bin liralık emlakini dolandırdığını iddia ediyor 

Mühim ve oldukça karışık blr sahtekar- gitmek istemiş ve iddiaya göre Şevket vaB1' 
lık hfıdlsesl etrafında müddeiuınumllltçe ya- taslle Hasköy nüfus memurluğundan snbte 
pılmakta olan tahkikat sona. varmıştır. bir hüviyet cüzdanı çıkartmıştır. 

Htıdise, mWga İstanbul 2 ncl noterlik da- Bu iş için Şevkete 600 Ura da ücret ver· 
iresinde yapıldığı 1ddla edilen bir sahte se - mlş ve bu sayede bir pasaport elde etnıii • 

. ned meselesidir. tir. 
Bir müddet evvel Sotyn namında bir ka- Şevket tahkikat sırasında İsaktnn p:ı.rt 

dm miiddelumuınlliğe müracaat ederek, ko- almadığını ve bu sahtekflrlık hfıdisesllC ııır 
cası şekerci Yani Sarnı.foğlunun 15 bln il- illşlğl bulunmadığını söylemiştir. 
rıılık bir sahte sened tanzim ettirerek, mal - Diğer taraftan bu sahte nüfusun, 11ufl 
larını kendl üzerine geçirm~e teşebbüs et- memurlarından ne suretle çıkarıldığı cı: 
tlğlnl ihbar etmişti. Sofya 2 ncl noterde ya- meçhul bulunmaktadır. Bu hususta. d:ı, rıı 
pılnn bu senedin kendislnl kocasına 15 bin deiumumlllk takibat ynpmnktndır. 
lira borçlu gösterdl.ğinl ve senedde kendi 1m Şevket ve İsak haklarında, sorgu h!\tllJl' 
zasının taklld edildiğini söylQmlşU. Kocası llğlnde açılan llk tahkikat ta neticeıenJl\ 
ise, senedin karısının huzurunda ve onun ve suçlular Asliye 3 üncü ceza mahkemesi 
lsteğlle hazırlandığını, imzanın da sahte ol- verilmişlerdir. • 
madığını blldlrn1lşti. K.. k ·· ·· d k · tin 

Tayin edilen bir ehlivukuf yaptığı tedkl - ope yuzun en ÇI an emaye 
kat neticesinde, senedde bulunan imzanın tahkikatı 
Sofyayıı. ald olduğunu tesblt etmlştlr. An - Köpek yüzfınde-n çıkım kanlı blr kavgn11ıll 
cak, Sofya esti iddl.asında şlddeUe ısrar et- tnhklkatı bitmiş ve hlidlse mahkemeye ııı ' 
mcktedlr. Ukal etmiştir. 

Fakat imzanın taklld olmamaslle, mese- Galata.da Arabcamllnde bir lokantild• 
le kapanmış değildir. Zira tedkik ve tahkik- Hayrul1ah isminde biri yemek yerken, ya • 
ler, senedde bulunan noter mühürünün s:ıh- t4 
te olduğunu ıöstermlştır. Dl,.er taraftan nında bulunan köpeği müşterilerden AhJll 

6 Çetlnle, Cemalin midesini bulandırmış, dl ' 
noter defterinden senedin suret! sökülmüş dit 
ve muahhar bir tarihle ba.şktı. bir sayfaya şan. çıkarmasını Hayrullaha. söylemişler ~ 
nakledllmlştlr. öteki itiraz etmiş, münakaşa da şiddC 

bir şekil almıştır. 
Bu suretle mevzuubahs senedin .sahte ve Nihayet, Hayrullah bıçağını çekerek. ce· 

hazırlıyanın noterlik kAtiblerlnden Ru§en ol- mali ''e Ahmed Çetini nğır surette yarnlıt • 
duğu anlaşılmıştır. Noter Hnsan Arku:ı hfı - mı tır 
diseden haberi olmamakln beraber, onun ş · "UI' hakkında da vazl! ini ih ld n takib t , Hl'ı.dlse etrafında 7 inci sorgu hftklınlb. ı:. 
pılınaktad es ma e a Ja ce yapılmakta olan tahkikat sona crere. 

Bu ka.::;ık sabtek~rlık ht\dlsesl suçlula _ Hayrullahın suçu sabit görülmüş ve Ağıt 
rın muho.kemelert ve tecziyeleri taıeblle A- ceza mahkemesine gönderilmiştir. 
~ırcezaya cöndertımıştır. icra dairesinde terfiler 

Nüfus sahtekArlıgı tahkikatı İstanbul 2 ncl icrn muavini Ali IIo.l'd~ 
da bitli ne 3 üncü icra munvlnl Abdullah birer dC 

rece terfi etmişlerdir. . 11, Diğer bir sabtekfırlık hMisesi etrafında Antalya icra muavini Kerim de Istailb 
müddeiumumlllkçe yapılmakta olan tahki - la tayln edllmlştlr. 
ka.t dn neticeye varmı§tır. d 

Hadisenin suçluları Kulediblnde seyahat Bayrak çalan o acı ~ 
acentası yo.zıhanesi bulunan Şevket lsmin - Eminönü belediyesi odacılanndnn Bedi' 
de birlle İsak Paleçl adında bir MlL!evldlr. dniredcn dört bayrak çalmış, iş anlnşılıı~ 

İsak Vekiller Hey'etlnin bir kararlle va- adliyeye teslim edilmiştir. t' 

la büyüdükten sonra yeni bir hususiyet Bu senenin çok beğenilen modellerin

çöstermediği için, bu mikroskpun ameli den: Beyaz benekli Jfıciverd rob, kenar
olarak büyütme kabiliyeti de 6000 dir, de- larına lficiverd geçirilmiş beyaz manto. 
nilebilir. Küçük bir kitab noktasını iki 

tandaşhktan çıkarılmış, bir müddet şurada Sultanahmed 1 inci sulh ceza mahıceııı , 
burnd::ı dolaştıkta.n sonra, gizlice Tü.rkiyeye sinde yapılan duruşmada suçu sabit gor01

0, girmiştir. müş ve 2 ay müddetle hapse ma.hküın ed 
Buradan Ameriltadakl kardeşlnln yanına mlştir. 

Poliste; Müteferrik: 

surette çalışır. O- ~::::::::==:=.=-=-
nun bu çalışmasında amil olan bir robo-

tadır. Bu robota ışık yakar, sisli havalar

da düdük öttürür, puslu havalarda, her 

katlı bir ev kadar büyüttüğünü söyle-

mek bu müdhiş filelin kabiliyeti hakkın

da daha sarih bir fikir verebilir. 

30 saniyede bir ihtar topu atar, ve kısa 
mevce ile ve telsizle vaziyeti bildirir. Bir 
kaza olursa, hususi elektrik tertibatı ile 
robota bundan müteessir olur, derhal 

vak'ayı haber verir. Eğer bir kaza olmaz
sa her ıey yolunda manasına gelen fran
sızca ctout va bien• cümlesinin ilk harf
leri olan T. V. B. işaretini verir. 

SLER 
Bir avuç 
Suda fırtına 
Merih rümuzile mektub gönde

ren okuyucum, benden şu beş suali 
soruyor: 

1 - Birisini seviyorum. O da beni 
seviyor, fakat onun vaziyeti, dört sne 
için evlenmemize manidir. Bekliyeyim 
mi? 

2 - Bizim seviştiğimizden ailemin 
haberi yok, haber aldıkları takdirde, 
fena bir muamele görmekten korku
yorum. Ne yapayım? 

3 - Sevdiğim genç resmimi istiyor, 
bu isteği yerine getireyim mi? Getir
diğim takdirde, resmimin arkasına ne 
yazayım? 

4 - Sevdiğim gencin vazifesi icabı, 
birbirimizden dört ny ayrı kalacağız. 
Bu müddet zarfında mektublaşmamı
za da imkan yok. 

5 - Yalnız kaldığımız zamanlar, o
nun kollan arasından ayrılmak iste
miyorum. Ne yapayım? 

* Kızım, 

Suallerine sırasile ccvab veriyorum: 
1 - Birbirinizi, uzun sürebilecek bir 

aşkla sevdiğinizden eminseniz, dört 
sene, geçmiyecek kadar uzun bir za
man değildir. Fakat, aranızdaki müna
sebete, meşru bir şekil vermeniz z.a-

ruridir. Şimdi nikahlanır, sonra da ev
lenirsiniz. Sevdiğin delikanlının vazi
yeti buna da mani değildir a? 

2 - Nikıihlandığınız takdirde tabii 
aileniz de haber almış olacaktır. O tak
dirde, bu endişenizi doğuran sebeb de, 
kendiliğinden ortadan kalkmış olur. 

3 - Gene nikilhlandığınız takdirde, 
resminizi vermenize, ve arkasına da 
hislerinizi - bir genç ve nişanlı kıza 

yakışan bir ketumiyet ve nezahetle -
ifşa eden satırlar yazmanıza hiçbir ma
ni kalmaz. 

4 - Nikahlanma, bu müşkülü de or
tadan kaldırır. Nikahınız yapıldığı tak
dirde, birbirinizle bol bol mektubla
şırsınız. 

5 - Arzulatınıza hakim olunuz. 
Çünkü insanlar, en büyük feliıketlere, 
zevklerine arzularına hiıkim olama-, 
mak yüzünden uğrarlar. 

Arzularınıza hakim olduğunuz tak
dirde, hem sevdığiniz gencin gözüne, 
gönlüne daha fazla girmiş, hem de 
kendinizi fena bir Akıbetten korumuş 
olursunuz! Arada, nişan, nikah gibi, 
hiçbir meşru rabıta yokken, sizin ya
şınızda, ve sizin vaziyetinizde bir genç 
kızın, bir erkekle bu derece müs!lma
hakar ve müsaadekar davranması, hoş 
ve mazur görülebilecek bir hafiflik 
değildir kızım! 

TEYZE 

Ör~Ü kazak 
ve şapka 

Bir camiin kubbesi çöktü İnhisarların yeni kadro~u 
Balntta Mollaaşkı ma.hallesindetı Ket - İnhisarlar umum müdürlüğünün 9'Jf 

hüda ca.milnln kubbesi gece birdenbire çök-
müştür. Camide bu esnnda kimse bulunma- yılı kadrosu hazırlanmaktadır. . 
dığı için nüfusca zayiat olmamıştır. Kubbe- . İnhisarlar teşkilatı memurları atıı~~ 
nin çöküşünün çıkardığı gürültü civarda o - da bu yıl 400 kadar tahvil yapılaca1'tl 
turanları bayll heyecana düşürmüştür. Aynca 938 mali yılı başından itibarCJl 

11
, 

İki otomobil çarpışb mum müdürlük tedkik ve umumi rr.ııb~ 
Vatman Mehmedln idaresindeki 95 nu - scbc takibat servislerinin Iağvedilı1le 

maralı tramvay arabası lle fabrikatör Na - mevzuu bahsolmaktadır. Taşra m~rlte. 
dire ald husus1 bir otomobil arasında Os - t 1'"1

' müdürlükleri de yeni elemanlarla n 
manbcyde bir çarpışma olmuş, her iklsl de 
hasara uğramışlardır. ye edilecektir. 

Bir motosiklet bir çocuğa çarpb Pencap maliye komiseri 
Şofor Fikret ta.rafından idare edllen 294 memleketimize geliyor 

numaralı motosiklet Mecidiye köyünden ge- p:ı!' 
çerken o clvnrda oturan 9 yaşında Piyaleye Pcncap maliye komiseri Mr. M. L. ı 
çarparak bacağından ya.ralamış, suçlu ya - ling Türk köylüsünün hayat şartları~ 
kalanmıştır. ve Cumhuriyet rejimi altında tahaıc1'ıl 

Bir kadın bostan kuyusuna düştil, ettirilen yenilikleri yakından görme}{ ~ 
itfaiye tarahndan lçıkarıldı tedkik etmek üzere yakında Haleb yol• 

memleketimize gelecektir. Fethiye caddesinde bekçl Sallhln nezdin
de ikamet eden Osinanın karı.sı 22 yaşların-
da Gül1ü çocuğunu muayene ettirmek üze - Bir duvarcı 6 metreden düştiİ 
re Gureba hastanesine götürmüş, bostanlar Şişlide Sekmen sokağında oturan dU~,r 
arasında dolaşıp çocuğu abdest ettirmek fi- ıı çl' 

. .. .. .. .. zere muvafık blr mahal ararken kazaen ü- cı Agop Rumeli caddesinde bir inşantt d'ıı 
Bu spor kazak şışte orulmuştur. Uzun- zeri teneke lle örtülü 10 metre derinliğinde, lışırken 6 metre yüksekliğinde blr duvnl' ıı 

luğuna çizgiler (3) er düz ilmiktir. Enine bir kuyuya düşmüştür. Anne.sının dÜ§mesi düşerek başından ve muhtelif yer1eril
10

t, 

çizgiler (6) şar tane ters yüz ilmik-tir. iızerlne çocuk avazı çıktılı kadar bağırma - ağır bir surette yarnlnnmış, Beyoğlu nııStf 
ğa başlamış, hldlse mahalline yetlfen po -

Roba ters yüz örülmüştür. Kol kenarla - llsler, itfaiyeye telefon ederek lmdad iste - ne~nde tedavi a~tı~a alı~mıştır. cfı 
nna da beşer sıra ters yüz örgü yapıl- mlşlerdlr. On dakika sonra itfaiyeden bir Bır adam elını makıneye kaptır , 
mıştır. tahlisiye grupu gelmiş, kuyuda pek az su Eyübde oturan Hnsan oğlu Meıuned /t • 

bulunduğu için kadıncağızı yalnız vilcüdü - ~ ıcntılıı 
nün muhteııı yerlerinden ha.tifce yaralı o - yazmakapıda Hnblbin doğrn.mncı duk tıJ'' 

Dar bir etekle giyişi pek rahat, sade p larak kurtarmışlardır. Güllü Gureba basta- da kereste biçerken ellnl mnkineye ıtıı 
nesinde tedavi altına alınmıştır. mış, sol elinden nğırca. yaralanmıştır. ve genç bir kıyafet olur. 

l __ B __ a_c_a_k_s_ız_ı_n __ nı __ a_sk __ a_~_a_l_ık_l_a_r_ı_: __________________________ H_a~p~i_s __ 

1 
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Ankara mektubları: 

H lk Bankası ve Halk Sandıkları 
[ ___ ~B_o_ş~s_ö_zl_e_r ____ ~I 

Halk tabakalarının muhtaç olduklan küçük krediyi ko
.... 1 __ G_ü_z_e_l_fı_ılı_r._a_la_r __ I layca ve ucuzca temin edecek müesseseye kavuşuyoruz 

Evvelden sorsalardı 
Kırda geziyorlardı. Bir bahçede bir el

lr.ıa ağacının altında bir çocuk gördüler! 

- Çocuğum bu ağaçtan bir kaç elma 
koparıp yiyebilir miyiz. 

- -Hayhay. 
Elnıaıarı kopardılar, yediler, çocuğun 

eline yirmi beş kuruş verdiler: 

- Bu bahçe senin babanın değil mi? 

. - Hayır, kimin bahçesi clduğunu ben 
de bilmiyorum. 

o 
Lokantada 

1 
- Garson, tabağın kenarını mendilin

e nıi siliyorsun? 

l
' - Zarar yok bay, esasen mendilim kir
e.runişti. 

Sorar mıydım 
Sarhoş polise sor

du· c • 

- Ben bir arka -
Üaşımın evini an -
~Orunı, acaba ne ta
raftadır? 

- Arkada~ın, han 
gi ınahallede, han -

gi sokakta, kaç nu
bıaralı evde oturu -
~·or? 

Dişcinin av hatıraları 

Anlaşamamazlık 
Kan, koca ayrılacaklardı. Mahkemeye 

gittiler; haklın sordu: 

- Niçin ayrılmak istiyorsunuz? 
Kadın cevab verdi: 

- Kan koca anlaşamıyoruz. 
Bay hfildm. 

- Aranızdaki anlaşamamazlık neelir? 
- Ben ayrılmak ;istiyorum, kocam ay-

rılmak istemiyor. 

• 
Evde yok 

Alacaklı kapıya geldi 
- Bay evde yok değil mi? 
- Nereden bildiniz? 
- Ben gelirken, kendisi beni pencere-

den gördü de .. 

Acele 
Otel garsonu ka -

pıyı vurdu. Odada 
yatan bağırdı: 

- Giriniz! 
Otel garsonu bir 

mektub uzattı. 
- Size gelmiş 
- Bu mektubu 

neye açtınız? 
- Efendim, mek

tubu getiren: cÇok 
aceledir hemen gö -
tür ver• dedi. Ben 
de o kadar aceleye 
değer mi, değmez 

- Bütün bunları 
hatırlamış olsay -
dıın, sana sorar mıy --!..-~~~------------'··mi öğrenmek için a
dun? - Haydi Ali, sıra sende .. Oynasana!. 

- Dada, önü.m.üzdeki araba kaç mo -
ieli? 

- 936. 
~ki modclmif, onu geçmelisin./ 

Duymadım 
~:- Dün akşam müdhiş bir fırtına var-

- Hiç duymadım. 
- :Nasıl olur? 

... :- Kanın, o sırada mahalleye yeni 

...ŞUıan komşuları anlatıyordu. 

gözlerin 
Talı dedi artık cana, 
Senin .iyah gözlerin .• 
Benziyor bir ummana; 
Senin ıiyah gözlerin .• 

Görü~dim bir ara; 
Göz kara, kirpik kara; 
Kalbimde açtı yara, 
Senin ıiyah gözlerin .. 

Ağlattı, güldürmed:; 
Vurdu da öldürmedi, 
Yaktı da ıöndürmedi, 
Senin Biyah gözlerin .• 

Aıkı, bahane etti; 
Deli divane etti. 
Beni pervane etti, 
Senin ıiyah gözlerin .. 

** 
• • 

D • • ~!t~,, \-'enzemıştı ~ H~i t;" 
~ess~m, çirkin bir kadını gösierd\: # r. •

0 ~! f : ~_6. 1 

Bır resmıni yapmıştını. ,,... . ,"'ı, - ~Q~~ 
- Resmi kendisine benzemiş miydi? ~··t~~ ~~~ - m 

Ilı:- B~nzemişti, hem o kadar benze - fi.o 'llf}~\.. ~b" 
lŞtı ki, resmi hiç kimseye göstermedi. sr· ~~ ~ f4A j •"' ....; . . _,.._ . ~~ ~ 
_ Mesela ~~~ 

birt l!er kadının hayatında gizli kalmış _, - '""" 
ara{ vardır. - ~ 

- ? 7 ? ? ? Kasa hırsızı konserve kutusu açı-
~seıi ;aşı! ' yor. 

Paravan 
Çirkin kadın, ko -

~asına sordu: 

-Bu ~ Yeni aldı -
tSltnıı; 

li> Paravan birim 
alonu güzel 

t" gö te-
1Yor llllu? 

~rk k . e karısın•n 
l'lizune baktı: 

- Gösteriyor, bil
ha~sa 

çıp okudum. 

- Çalışırken seni hatırlarsam, yorul
duğumu 1Liç hissetmiyorum. 
- Bu sabah halıları sopalarken de 
beni mi hatırlamıştın! 

Yatacağım 
Sar'hoş, sallana sallana evine geldi. 

Karısı kızdı: 
- Eve böyle mi gelinir, ayakta du

ramıyorsun. 

- Ben de ayakta duramadığım için 
eve geldim ya, hemen yatacağun. 

• S!zsiniz 
Bayan - Gülsüm, evin bayanı sen 

misin, yoksa ben miyim?! 
Hizmetçi - Sizsiniz Bayan. 
Bayan - Öyleyse budala budala 

söylenmPlc sana mı düşer?.. 

• Dönsün 
Ahiretten konuşuluyordu: 
- Günahları o kadar çok ki cehennem

de ne kadar azab çekse gene az gelecek! 
- Öyle ise tekrar dünyaya dön~im! 

Geç kaldınız 

- Bay komiser .. 
-Ne var? 

- Dün cüzdanı -
mm çalındığını söy

lemiştim ya. 
-; Evet. 

- Cüzdanım ça -
hnmamış, evde do -

laba koymuştum, 
buldum. 

- Çok geç kaldı
nız. sen o parava-

tıın arkasına 1 1 
Ceviz kıran - (Cevize) Seni kollanmı'llı 

nıp t saıt a - arasında sıkarken ne büyük bir zevk 
0 uı·ursanL hıssettiğimi bilsen_ 

Pijama pantalonu. - (Piiama ceketine) 
Bana mı kabarıyorsun, al öyleyse! 

- Neye? 

- Cüzdanınızı ça-
lanı tevkif ettik. 

Ankaradan bir Manzara: Bankalar cadde.rl 

Ankara 7 (Hususi) - Cumhuri~et hü- iki yüı bin liralık bir sermaye ile kurul• 
kfuneti ödünç para verme işlerini bir ka· masına muvaffakiyet hasıl olmuştur. İle· 
nunla nizam ve intizam altına alırken, ride icab ederse bu sermaye arttırılabile .. 
ve bu kanun tefeciler ve tefecilikle mü- cck ve üç milyon liraya yükseltilebile
cadele gayesile çıkanlmışken; halkın kil- cektir. 
çük kredi ihtiyacını karşılamak ms.ksa- Halk bankası §Ube açamıyacak, ı:adece 
dile bir halk bankası ve halk sandıkları ihtiyaç görülen yerlerde halk sandıkları 
kurulması da derpiş olunmu~tu. ismi nltındn anonim şirketler halinde k ı

Bankaların faaliyet sa halan dışında 

knlan esnaf, küçük san·atkar, küçük zür
ra, memur vesair halk tabakalarının 

muhtaç oldukları mahdud mikdardaki 
krediyi kolayca ve ucuzca temin edecek 
olan bu müessesenin kurulmasına teşeb
büs etmek halk hükt1metinin halka ya
pacağı en tabü hizmetlerinden bili idi. 
Sayın Celal Bayarm tkusad Vekilliği za
manında atılan bu ad.un, zamanla te
kemmül ederek; eser sahibi hükumetin 
başında olduğu bu sıralarda realiteye in
kılab etmiştir. 

Halk bankasının sermayesini temin 
için zorluk çekilmemiştir. Geçenlerde çı
kan bir kanunda, bu müesseseye hazine-
nin iştirakini temin için hazinede mevcud 
tahvillerin satılmnsı derpiş olunmuştu. 

Bu ameliyeye tevessül olunmuş ve hazi
ne banka sermayesine bir milyon Türk 
lirası ile iştirak etmiştir. Milli müessese
lerimizden İş, Ziraat, Sümer, Türk Tica

ret ve Emlak Bankaları da muayyen nis
betlerle yekunu iki yüz bin lirayı bulan 
bir meblağ ile iştirakte bulunmuşlardır. 

Bu suretle Halk bankasının bir milyon 

Kütahya elektrigindeki 
Arızanın önüne 
Geçmelidir 
Kütahyadan Yahya oğlu Eyüb isim

li okuyucumuz yazıyor: 
- Kömür, diğer şehirlere nazaran 

ı:;ehrimizde daha ucuza mal edildiği 
:ı: 

halde, burada elektriğin kilovatına 25 
kuruş veriyoruz. Sonra her müşteri 
yaksın yakmasın ayda üç kilovat be
deli vermek mecburiyetindedir. Bütün 
bunlara rağmen Kütahyada gün oımu .. 
yor ki, cereyan kesilmesin, karanlıkta 
kalmıyalım. 

Elektriğin kilovatına 25 kuruş ver
diğimiz ve üç kilovat bedeli vermek 
mecburiyetinde bulunduğumuz halde 
arızasız lamba yakabilsek, gam yemi
yeceğiz. Fakat intizam da az. Elektri
ğin bu arızasının önüne geçilmesi için 
alfıkadarlann nazan dikkatini celbe-

deriz.> * 
Bu okuyucumuza şurasını hatırlata 

lım ki bir şehirde elektrik fiatının 

yüksekliği veyn alçaklığı sadece kö
mür piyasası ile alakadar değildir, ve 
küçük şehirlerde en büyük rolü de a
bonelerin azlığı veya çokluğu oynar. 

* Okuyucula1'1J11lzın sorgularına 
cevablnr 

Adapazannda M. Yavuz: 
- Kemanınmn hakiki bir Stradi

varyüs kemanı olup olmadığını bilme-

rulacak kuçük kredi müesseselerini !i
nanse edecektir. Banka, mevduatı koru
ma kanununa göre kendisinin ve halk 
sandıklarının sermayeleri ile ihtiyatları 

yekununu esas tutarak, her birinin ser
mayesi ne olursa olsun; mevduat ta !tabul 
edebilecektir. Bu cebheden, yeni mnll 
müessese küçük tasarruf hareketinin 
memlekette genişlemesinde ve yerleşme
sinde de vazife almış oluyor ... 

Mektubumu tamamlamadan, ucuz ve 
bol kredi davasını güden Başvekil Celal 
Bayarın Halk bankasının kurulması mü
nasebetile müesseseye verniği kıymetli 
bir direktiften umumi efkarı haberdar 
etmeği faydalı görmekteyim. Cumhuri· 
y~t hükUmeti reisi, halk sandıklarının; 
faizlerin indirilmesi hakkında Millet 
Meclisine takdim edilmiş bulunan pro3e
nin kanun olmasını beklemeden, halka 
yapacakları ikrazlardaı;ı komisyon ve fa
iz namile alacaklan paralarda asgari 
haddi tatbik etmelerini emretmiş bulun
maktadır. Öğrendiğime göre bu had, yüz· 
de sekiz buçuğu geçmiyecektir. 

Mec. S. 

yiz. Ancak bunun mütehassısları tara• 
fından tcdkikten geçirilmesi lazım gel .. 
mektedlr. Bu mütehassıslar da Lon
:irada ve Romadadır. Kemanınızdaki 

yazı italyancadır. Fakat yeryüzünde 
o kadar çok saht~ Stradivaryüs kema
nı var ki, hakikilerini ancak mütehas
sısları ayırd edebiliyorlar. 
Beypazarı Karşar nahiyesinden Fat

maya: 

- Bu şikayetinizi bir istida ile bu .. 
lunduğunuz vilayetin en yüksek me
muru olan valiye veya müddeiumuml· 
liğe bildiriniz. 

* Bir türlü çıkarılamıyan bir 
nüfus künyesi 

Galata Yağkapanı eski Balıkhane so
kak 6 da oturan okuyucularımızdan 

Necati Tığlı yazıyor: 
c- Kayıdlı bulunduğum in('bolu 

nüfus memurluğundan mühim bir işim 
için künyemin celbi icab etti. 8/4/938 
sabahı 2057 rnersule numarasile ve Ga
lata nüfus memurluğu lfadeslle Gala
ta postanesinden çekilen telgrafa bir 
haftadır cevab verilmedi. İşimin müs
taceliyet ve ehemmiy tine binaen ay· 
ni kanallarla ve Yıldırımla tekid et
tirdiğim halde gene cevab gelmedi. 

Bu vaziyet karşısında cidden şaşır
dım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu
nun çaresi nedir? Hangi yola baş vu· 
rayım ki işim görillsün? Alakadarları
nın nazarı dikkatini celbederim. 
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RESiM 

POSTA Mayıs 10 --
Umumi Har eopold Levini~ sergisi 

Yazan ı Fikret Adil 

Bir uallimin atıraları 

e 
... 

zı ua t z 
Yazan:Muallimftlihad 

U mumi harbin üçüncü senesi orta-

.._J 

Sergideki ta.b1olardan biri: lstanbu.ı manzarası 

larında idi. Geçinmek imkanları 
büsbütün sarpa sarmıştı. Maaşların kıy
meti yoktu. Faraza bin kuruş maaşı o
lanın eline tekaüdiye ve pul parası ke
sildikten sonra sekiz yüz kırk sekiz 
kuruş giriyordu. Ölen karım da boca idi. 
İkimizin maaşlarının yekfınu J 253 ku
ruş tutuyordu. Biz zavallılarsa küçük 
çocuklarınıızı baktırmak üzere hizmet
ciye 300 kuruş veriyor, mahalleden ve
rilen vesika ekmeği gündüz hizmetçi 
ve beraberinde getirdiği kendi çocuk
larile bizim yavrular tarafından pay
laşıldığı için biz her akşam 20-25 ku
ruş vererek bir asker ekmeği almak 
mecburiyetinde kalıyorduk. Bazan 
mahallenin vesika ekmeği de sabahtan 
\'erilmez, ikindilere kalır, biz mekteb
lerimize aç ve biilaç koşuşmaktansa bir 
20 veya 25 de sabah için vermek zor

Güzel San'atlar Akademisinde, Fran
sız ressamı ve Kültür Bakanlığının Türk 
resmine bir yol çizmesi, resim tedrisatı
nı teftiş etmesi için getirtmiş olduğu Pro
fesör Leopold Levi bir sergi açtı. Bu ser
gi, san'at hayatımızda mühim bir hAdi
sedir. Çünkü dünya ölçüsile birinci sınıf 
bir yabancı ressam, ilk defadır ki mem
leketimizde eserlerini toplu bir halde 
teşhir ediyor. 

Sergiyi, Leopold Levi, gene memleke
timizde ilk defa olan bir hususiyetle, 
kendinden bahseden bir hitabe ile açtı. 
Resim kültürümüz o kadar noksan ki, bu 
hususta ne kadar 5ÖZ söylense, hattA bir 
ressam kendinden bile bahsetmek vesile
slle bunu yapsa, gene azdır. Nerede kaldı 
ki, Leopold Levi hitabesinde, teşhir etti
ği eserlerden değil, sadece phsiyetinden 
bahsetti ve esasen son zamanlarda, 
san'atkarlann, sergilerinde, kendili!rin
den bahsetmeleri bir adet hükmüne efr-
miştir. 

Bunun sebebi nedir? Bence sebebi, ale
lfunum san'atın ve bilhassa resmin, ta
mamen ferdi, şahst bir araştırma ve teza
hür oluşunda, münekkidin nihayet bir 
san'at komisyoncusu vaziyetinde kalarak 
hem san'atkarı, hem de seyirciyi mem
nun edemeyişindedir. Hoş iki tarafı da 
memnun etmeğe imkdn mı var? San'at
kar, birçok ihtiyaçları olan, her gördüğü 
§eyde bir fayda arıyan, inanı imkansız 

halis ve tam bir.san'ata karşı daima şüb
heli ve hatta düşman bir vaziyet takı
nan cemiyet içinde, her zaman bir lüzum
ıuz mahlCik, bir deli gibi telakki edil
miştir. Cemiyet, kendisine arzedilen her 
feyin niçinini, nedenini arar ve san'at
kar, yalnız pratik ve gündelik lüzumla
rın ifadesi için yapılmış vokabülerle 
cgayri kabili izah, m izahını yapamaz, 
muğber bir çocuk gibi kalır. 

• 
Resim sergisi, bir mahkeme salonuna 

benzer. Ressam, hepsi birer gayri mes'ul 
müddeiumumi olan seyircilerin ithamla
rından haberi olmıyan bir maznundur. 
Onun yegane siliıhı, eserlerinin dilsiz 
müdafaasıdır. Fakat dilsiz kendini nasıl 
.müdafaa eder? İşte san'at münekkidinin 
rolü burada başlar, münekkid san'atkfi
nn müdafaasını üzerine alır, avukatlığı

nı yaptığı san'atk!r fena bile olsa onu 
mahkfun etmez, lehine esbabı muhaffef e 
arar. Tıpkı avukatlar gibi. 

• 
Anlaşılması, yalnız anlıyamıyanlar için 

lmkAnsız olan resmi anlıyabilmek ıçın 

iki yol vardır. Biri, resim kültürüne sa
hib olmak, öteki, resmi sevmek. 

Ben, sadece resim kültürümüz olma
dığı için değil, his ve kalbe en yakın ol
duğu için, ikinci yolu tavsiye edeceğim, 
ve fena bir ressamın, her şey olabilece-

ğini, fakat hiçbir zaman iyi bir ressam 
olamıyacağını kaydettikten sonra, Leo
pold Levi'nin eserlerini nasıl sevdiğimi 
ııöyliyeceğim. 

Sergiyi, dört defa, muhtelif arkadaş
larla gezdim. Hemen her seferinde, arka
daşların, gördü&rümüz tabloları, birisine, 
bir şeye benzetmek arzularına şahid ol
dum, bir tablonun önünde Dören'den, ö
tekinde Şiriko, bir üçüncüsünde Vı:rlen
den bahsedildiğini duydum. 

Tasniften hiç hoşlanmam. Tasnifi mah
dud san'atkarlar icad etmişler, her 
san'atkara bir üshlb tayin ederek oradan 
tanımak, üslubu da kaidelere bağlıyarak, 
resmi, adeta amaH crbaa gibi mu11yyen 

Leopotd Levi 

formüllerle öğrenilebilir bir va~yete 

sokmak istemişlerdir. Halbuki üslUb ile 
şahsiyet birbirinden ayrı şeylerdir ve 
Leopold Levi'nln bütün tablolarını ayni 
imiş gibi göstermekle beraber onları bi
ribirinden ayıran işte, bu şahsiyettir. E
ğer sadece üslO.b olmuş olsaydı, o da, ken
disinin bir vakitler mensub olduğu 

cfauve> ler gibi artık eski ateşinden şim
di elinde sadece bir cmetier> kalmış o
lurdu. 

luğunda kalırdık. 

Diyebilirim ki karı, koca her ikimi- vesikalarla oradaki heyete müracaat e- zı iğfal ettiğime z~ib ?ldu. Ot~rdu1U 
zin maaşının dörtte üçü hizınetci aylı- dip istihkalmnızı alacaktık. Fiatlar da bir de ona hesab doşettım. On lıra el 
ğile ekmek parasına gidiyordu. Kahğa tasrih edilmişti. Piyasaya nisbetle ha- kuruşa erzakımızı alan delikanlı yenıc• 
gelince: Ne hatır ve hayale gelmez ye- kitaten ucuzdu. Mesela, piyasada kes- yip de piyasa üstünden beş on kurı.ıŞ 
mek taslakla.r~ icad ediy.?rduk . .l\t!es~ı~ me küp şekerin okkası 350 iken bize eksiğine de satsa 350 kuruştan fo.zl9 

bunlardan hırı sucuk w tuk~e~ı. ıdı. kilosu 50 ye, gazyağı 320 kuruşken bi- kar ediyordu. . 
B:_ş kuruşluk sadeyagında bır ıkı baş ze kilosu 40 kuruştan .. diğerleri de bu- Yarın erzakımızı alacaktık. Şirnd1' 
sogan sarartılacak, ondan sonra yassı na mümasil tama ve rağbet uyand".l'a- ki halde on lira elli kuruş da pararll1ı 
sucuklar ince ince 'kesilip atılacak, azı- cak fiatlarda idi. Fakat ilk maaşımız- vardı. Geçirdiğimiz çok acı günlerde 
cık kızarır gibi olduktan sonra bir maş- dan erzakın tutan bir hamlede kesile- böyle gökten inmiş bir ni~et, bir kud· 
ral-.J sıcak su katıl~p . kaynatılacak cekti. Maaşı yetişmiyenlerin de iki ma- ret helvası görmemiştik. Öyle ise ?ti 
ve baharlı kokusu ıştıha ver~n bu aşından kat'iyat icrasile hesab kapatı- akşam olsun rahat rahat uyuyabilirdıl« 
yemek kapışa kapışa yenılccek. lacaktı. Karım mektebden vesikasını Muallim ::Nihncl 
Gene sucukla pişirilmiş fasulye alıp bana verdi. Ben de aldım. Ertesi (Arkası var) 
çorbası veya bakla .. çorbası, .. bul- salı günü erzakı koyacağımız gaz tene
gur çorbası hemen hergun tekerrur e- kesi, çuval, zeytinyağı teneke veya şi
den mahdud gıdalarımızın envam - şesi gibi kahları hazırladık. O rıkşam 
dandı. karı koca bir hesaba oturduk. B:.ı bol 

Bir aralık muallimlere maaşlarından erzak fukara evimiz için büyük bir ni
kesilmek üzere ucuz fiatla erzak veri- metti. Ama o ay alacağımız mrıa~lar 
leceği Iatif şayiası ortada dolaşm1ya güme gidiyor, bize ekmek parası ve 
başladı. Sevincten ne hale geldiğimizi hizmetci aylığı bile kalmıyordu. Karı
pek kolay tasavvur edebilirsiniz. Frıl:at ma dedim ki: 
acaba bu rivayet hakikat mi idi, yoksa - Yahu! Maaşı kifayetsiz bazı arka
bir yem borusu mu idi? Şübhemiz üç daşlar vesikalarını elden sattılar. Biz 
gün devam etti. Maarif müdürlüğiin- de böyle yapsak. Mf'seıa; senin istih
den verilen bir emir işin hakikat oldu- kakım okutsak, benimkini alsak. Senin
ğunu meydana koydu.• Gelen emirde kinden elde edeceğimiz para zannede
erzakın müfredatı ve mikdarı da zik- rıiın ki aylıklardan edilecek kesintiyi 
rediliyordu. Bir gün gelip de o badire- telafi eder. Etmese de benim alacağım 
den sağ kurtularak bizden sonraki nes- erzaktan bazılarını da piyasa fiatından 
le o acı günleri yazacağımı hiç de talı- beş on kuruş eksiğine versek kim olsa 
min etmediğim için o cedveli aynen alır. Çayı satarız, şekerin bir kısmını 
saklamadım. Fakat Allaha şükür h!'r satarız. Ne dersin? 
patırdıya rağmen yükünü boşaltmıyan Rahmetli uysal refikam derhal mu
hafızam aşağı yukarı bir iki ufak hata vafakat gösterdi. İyi ama, bu saatte bu-
ile şöyle olduğunu hatırlıyor: nu kime satabilirdik? ... 

Gelevi köyü cinayeti 
Köy bekçisini öldüren kut" 
şun bir kızın da kafası111 

delip geçmiş 
Silivrinin Gelevi köyünde bir cin~· 

yet olduğunu, Süleyman isminde bit 
şahsın köy bekçisi Fahreddini tabancıı 
ile vurup öldürdüğünü yazmıştık. 

Hıdrellez günü olınası münaı;Fbeti: 
le Gelevi köyü halkı köy civarında1'~ 
bir mesireye toplanarak eğlenti ya • 
parlarken bir aralık Si.Ueyrnan taba~t· 
casını çekerek birkaç el havaya ateş a 
miştir. Bunu gören köy bekçisi işe t1'1, 
dahale etmiş ve Süleymanın tabanC9 

sını almak istemiştir. . e1' 

Bir buçuk kilo sade yağ _ İki kilo Biz har~in ikinci s.en.esinde evin bir 
zeytinyağı _ üç kilo gazyağı _ üç kilo kısmını kıra!a veı;nıştı~. Şamdan mı, 
şeker _ altı kilo bulgur _ üç kilo pi- Halebden mı gelmışlerdı, oldukça va -

Bundan sonra yapılacak sergilerde ay- . ç _ üç kilo kuru fasulye _ yu .. z yirmi kit ve halleri yerinde bir aile kirala-
ni usulün taltib edilmesi çok iyi olacak. nn t y· · d b' k · · b 

Sergide beni en çok memnun eden şey
lerden biri de, tablolarile beraber, Leo
pold Levi'nin gravür, desen ve akuarel
lerini de teşhir etmiş olmasıdır. Bunlar 
sayesinde ressamın kabiliyetlerini, zaf
larını ve kuvvetlerini açıkça görüyoruz. 
Leopold Levi'nin gravürleri fevkalade 
güzel. Onlardan, kendisinin nasıl mü
cerrede, iç aleme doğru gittiğini adeta a
dım adım ve tablolarından daha sa!'jh bir 
şekilde takib edebiliyoruz. Leopold Levi, 
gravürde hakikaten bir üstaddır. 

Nihayet köy halkı aralarına gırer}l9 
işi yatıştırmışlar ise de be~çinin bU sa 
reketinden son derece rnugber olan . e 
leyman ta·bancasını bekçinin ü.zer1~. 
tevcih etmiş, çıkan kurşun bek?ı. fıı f' 
reddinin sağ memesi altından gırıP D • 
kasından çıktıktan sonra orada oynıı • 
makta olan, ayni köy halkından ·H~.s:.ı , 
nın 5 yaşında kızı Huriyenin yüzu~, 
den girerek kulağının arkasından ?1~ıl 
mak suretile onu da ağır ve tehlı~ d;ı 
surette yaralamıştır. Hadise hakk~rı 11 
zabıta ve müddeiumumilik tahkıl<!I 
tamik etmektedir. 

beş gram çekirdek kahve - otuz yedi mış 1• ırmı. ya~ın a ır ız, yınnı eş 
Çünkü desenler, gravürler vesaire.. ile buçuk gram çay _ bir kilo sabun _ altı yaşlarında hır oglan, kırk, kırk beş yaş-
bir san'atkarm, resim unsurlarına nasıl 1 d bi ı·d d "b t ı b 

kilo patates. .arın a . r va. ı e .~n ı ~!'.e o an u a: ve ne dereceye kadar tasarruf ettiğini ı h b b kl d tl 
V ·1 k k t · h n· · ı e, ar ın ıze yu e ıgı zarure erı görmek, fikir edinmek kabil oluyor. - Bir erı ece erza ın evzı ma a ı ş:m- km .b. . . l h tt. b k 

d .k. t ta b 1 k k l' · d M h çe ez gı ı geçınır er, a a azı a -1 d d 1 caı.ı gı'bı· yalnız ı ı s n u er e ısesın en a - .. .. ev yanız ışar an o a e; • • •• • • samları kuçuk yavrularımıza ufak ta-
içerlerinden de güzel olabilir. Bunu anla- mudpaşaya gıden yolun uzerınde sag b kl .. d b' . b' k d. t 

· · fın ·· k ı· d tarafta ahşab ve muazzam bir konak a ar ıçın : ızım ır aç sene ı.r a-
mak ıçın her tara ı gorme azım ır. - b"lm .. dını unuttugumuz yemekleri verırler-

Leopold Levi'nin eserleri, ilk bakışta vardır .. ~ ~man ı em .ne numt~ne di. Refikamın vesikasını satmak için h 1 
göz alan sarışın Hollywood güzellı::>ri gi- me~tebı ıdı: İşt~ o~a~ı. J?agıtm~.tarıh- bunlar aklıma geldi. Aralık kapıyı vur- Nazillide bir İ ti As 
bi değil. Onlarda, baktıkça kendini ifşa len de tes~ıt edilmıştı .. ~ır salı ogleden durn. Oğlu cevab verdi. Ziyaretime mü- Nazilli (Hususi) - Nazilli tayyare c~ 
eden bir esmer güzelliği var. Onda ciddi- sonra ve bır J>er~embe ogleden ~?~:a:. İs saadesini rica ettim: miyeti şubesinde yapılan teftiş netiC:, 
y& ölçü, neş'e, huzur şeklinde tezahür tan.~.ml.u?,. Uskudar:n'.. Ka~~oyunun, _ Buyurunuz muallim bey, ~eref sinde sekiz bin lira açık meydana. ç.ı ,.e 
ediyor. Leopold Levi heyecanını bir tek Bogazıçının, Bakırkoyun, butun .ilk - verirsiniz!. mıştır. Aydın tayyare cemiyeti reısı b' 

b l b·t· . b' mekteb hocaları mektebden alacagımız . Ah d E in ıı 
1 tabloya oşa tıp ı ırmemış, ır mevzuu Cevabı geldi. Kağıdı cebime sokup vilayet encümen üyesı me m ·r. 

büyu.'k bir sabırla, sükunla birçok kere- ed geçtını' . Bı'zı·m evde yüzünü çoktan gör- desine bu yıl mıntaka tayyare şubeıcrı,,, tablolarında, Piyer Loti vari, cami, m - /v• 
ler tekrar tekrar ele almış ve üzerinde b" 1 medı'g·ıın· iz kahveyi içtik. Meseleyi an- teftiş ve kontrol vazüesi de verilince _,,, rese, kafes mevzuları aramamış, oy ece, - bll<;J 
büyük bir inadla çalışmıştır. Çok eskiye zevahire ne kadar az ehemmiyet verdiği- lattım. Sonradan bir bakkal dükkanı med Emin Gürel derhal teftişlere >ı, 
aid intıbaını veren bir tablosunun yeni ni göstermiştir. Filhakika, o, her tablo- açışından anlaşıldığına göre ticaret mış ve Nazilli şubesinde sezdiği yo~~er 
yapılmış, yeni hissini verenin de ilk yap- sunda görünürü değil, görünmiyeni, ru- fikri kuvvetli olan bu genç, benimle luk üzerine derhal merkeze maıuma 
tığı tablo oluşu bundandır. Zayıf taraf- hu, iç alemi vermek ister. Araştırmaları çetin bir pazarlığa girişti. İşte bütün miştir. . ·etl·~ 
ları yok mu? Belki var. Fakat görünmü- da hep bu bakımdandır. ömrümde var kuvvetimle malımı sDt- Ankaradan gelen tayyare cemı) .,e-
yor. Hem bundan ne çıkar. Esasen öyle e makta bir Yahudi hasisliği gösterdiğim ,müfettişi Bahri ile bi.rlikte ü~ se~clilc ~ • 
zannediyorum ki, bir san'atkarın her ta- Sergi birçok bakımdan alaka uyandır- gece bu gece olmuştur. Bu his bana ne- .sabatta yapılan tedkıkat netıcesındc , • 
rafı ayni derecede kuvvetli olursa, onun dı. Daha ilk gün, onun resimlerini ilk de- reden geldi? Bunu pek de tahlil edeme- zilli Hava Kurumu kfıtib, tahsil~nr f(' 1 
eseri san'at eseri olmaz. San'at eseri, bir fa görenlerden bir kısmı: dim. Var kuvvetimle ben de çekiştim. odacısı üzerinde 8 bin lira kadar zıJ1'1 
san'atkarın, zayıf taraflarını örtmek için - Modern resim bu mu? Tut aşağı, vur yukan vesikanın bütün mevcud olduğu anlaşılmış. katib fl 1 d 
meziyetlerini tezahür ettirmesi değil mi- Diye birbirlerine ~cmışturdular, bu tutarını oraya tediye edeceğinden baş- yin Sezgin, tahsildar Etem oğlu Ahil ' 

dir? tabloları, mahallebici dükkanları, üzenU ka on lira elli kuruş da kar etmek su- odacı Hasan çavuşa hemen işten el 
1 

, 
Sergide, 1stanbulda yapılmış olan, zan- apartıman medhallerinin duvarlarında retile sattım ve parayı derhal aldım. tirilerek hükumetçe bunların en:ıvıı. d 

nedersem beş tablo var. Bunlardan üçü görmeğe alıştıkları resimlere benzeteme- Fakat kararımız şu idi ki yarın bera- emlakine ipotek vazedilmiştir. Uç ,r' 
manzaradır. Bu manzaraları g&-enler, dikleri için şaşırdılar. Fakat sergiden, re- her gidecek-tik. Buna muvafakat ettim. içinde bu para ödcttiıilccektir. Ta:Y' ' 
Leopold Levi'nin san'atı, san'at teltıkki- sim hakkında derin bir malumat değilse Yüzüm giller bir halde bizim bölüğe §Ubesi işlerini buraya çağırılan (J{ar~ d' 
leıi hakkında kafi ve sarih bir fikir edi- de büyük bir fikir edinerek çıktılar. avdet ettim. su) katibi idare etmektedir. Teftiş ,,e 
nebilirler. Leopold Levi burada yaptığı ' Fikret Adil Karım w.kuuhali duyunca kiracımı- kiklere devam edilmektedir. 
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Kırk intıbalar 
•• • 

1 en re 
Sağlam, iri yapılı pehlivanlar yiğitçe niıralar attıkça 
süt sakallı ihfigarlar bile dayanamayıp coşuyorlardı 

Tarihte Kırkpınar güreşlerinde birinciliği kazanmak, bir muharebe kazanmak, bir kale fethetmek 
kadar güç ve büyük bir muzafferiyetti. Koca Yusuflar, K.ırtdereliler hep buradan yetişmişlerdi 

ti Edim.ede, Sarayiçinde üç gündenbe
.. Qevam eden, ve nihayet, dün akşam 
Uzeri geç vakit neticelenen cKırkpı -
nara güreşlerinin çok ehemmiyetli, ve 
Çok alflka uyandırıcı bir tarihi vardır. 

Ben evvelki gün, sadece cKırkpı -
~ara güreşlerinde bulunmak maksadi
e Edirneye gittim. Güreşleri, ve gü -
~eşler esnasında gördüklerimi, duy -
Uk.larımı anlatmadan evvel, cKırkpı

llara ın, Türk pehlivanlığının şerefli 
~rıhindeki büyük mevkiini tebarüz et 
lllnek istiyorum: 

d _Güreşin, Türklere has bir spor ol -
~gu, tarihin su götürmez hakikatle -

linden biridir. 
b Eski devrin bütün düğünlerinde, 

1 a~ramlannda, eğlentilerinde, kendi
l er~ne. güvenen pehlivanların kispet -
:s':i gıyip meydana çıkmalan adetti. 
d ılhassa Trakya Türkleri, bu güzel a
l ete: daha geniş bir mahiyet vermiş -
n~:<Jı: enıar, her yılın muayyen bir gü
l Unde muazzam bir spor şenliği hazır
'Yô.ı:lar, ve o gün, cirid'ler, didar atılır, 
1 a1:1şlar, güreşler yapılırdı: Bu şenlik
~rın en büyüklerine sahne olan tarihi 

ahal, •Kırkpınar> meydanıydı. 
dan lier Hıdırellez günü, Kırkpınar mey 
Gç ~da yapılan güreşler ve şenlikler, 

gün, üç gece sürerdi. 
·~Bu güreşleri kazanan pehlivan: 
\1 ırkpınar Ağası> ünvanını kazanırdı. 
fee · •Rırkpınar Ağası>, Hıdırellez ari -
t~llıde, bütün Trakya şehirlerine, bü -
ıı Trakya köylerine, dipleri kırını -
d?~ boyanmı.ş balmumlan (•) gön -
ıa;:r, ve bu suretle, bütün pehlivan -
~er nıeydanına çağırır, bütün halkı 

e davet ederdi 
bavet edilenler, yanlarında hediye
"':':----

"- (•) Dibi kırmızı bahnmnu ile mi ..::! edelim! tabiri, buradan kal • 

l>eıtede " goze çarpan iki genç peh!ivan 

Kırkpınar güre§lerine iştirak eden tunç vücudliL, çelik pazutu pehlivanlar gilreıle1'den evvel kazan. b<ı§ında yağlanıyorlar 

On binlerce halkın önünde yekdiğerile tutuşan pehlh;cmlar ermeydanında güreşiyorlar 

lerile Kırkpınara koşarlardı. Ve Kırk - Sarayiçi köprüsü, tabii Sarayiçi .sta - - Bugün, diyor, eski pehlivanlar a
pınar Ağası, 'koca meydana, kendi kö- dına to.rnike, ve antre vazifesi görü yarında pehlivan az. Nasıl, bir ağaçta
yünün yardırnile kurdurttuğu çadırlar- yormuş: ki 20-30 okka kiraz içinden ancak bir, 
da, ibütün misafirlerine ayranlar, kah- Biletlerimizi kontrol ettirip köprü- iki okkası yenebilirse, bu meydandaki 

Bu sene böyle bir şey yapsaydık, 
puvan hesabile, Kırklareli başta, Te .. 
kirdağ ondan sonra gelirdi. Edirneye 
ise, artcak üçüncülük kalırdı! Fakat 
gelecek yıl, Edirne, başı kazanmanın 
en kuvvetli namzedidir. 

Kara Emin, hususi bir otomobili 
gösterdi: 

- Ru araba, Kazım Dirik'in araba
sıdır. Şimdi güreş meydanile şehir tı. -

rasında onuncu seferine hazırlanıyor: 

Kazım Dirik İstanbulda telefon başın
da bekliyor. Biz burada yetiştirttiği 

pehlivanlann aldıkları ıneticeleri kcn • 
disine dakikası dakikasına haber veri • 

, yoruz. 
Alakasııiın, heyecanının hududunu 

görseniz, şaşarsınız! 
Ben şaşmıyor, seviniyorum: Çünkü 

Kara Eminin sözleri beni öyle inan ~ 
dınyor ki, Kazım Dirik'in bu alakası 
kadar büyük olan gayesi, cSarayiçi• 
meydanını, eski Kırkpınarın mazisini 
aratmıyacak kadar parlak bir istikba .. 
le kavuşturacaktır! 

Meydandan ayrılırlken, Tekirdağlı 

Hüseyinle de görüştüm. Ve koca şam • 
piyona: 

veler, meyvalar, yemişler ikram eder - yü geçtiğimiz zaman, kendimizi muaz- 400 pehlivanın da sekiz on tanesi işe 

d . zam bir insan kalabalığı içine karış - yarar. Fakat ben tam pehlivan anyo - - Senin, dedim, burada işin ne? Bu; 
1. • 
Kırkpınar Ağalığı, külfetli olduğu mış bulduk: Biraz sonra anladık ki, rum ha!.. rada seninle tutuşabilecek rakib yoK 

nisbette de şerefli bir Unvandı. Fakat, Kırkpınar ·güreşleri, beş büyük vila - Buradan ayıracağım o sekiz, on peh- ki? 
bugünkü Türkiye şampiyonluğu rnesa- yetin, bir düzüne kazanın, ve yüzden Uvandan her biri, bir, iki sene içinde Sevimli şampiyon, derin bir sami ~ 
besinde sayabileceğimiz Kırkpınar A - fazla lköyün hemen sütün halkını, bu dünya şampiyonu olabilir!.. rniyetle güldü: 
ğalığını kazanabilmek, bir muharebe muazzam mey~?!:~ to?layabilmişt.~r. Yani. senin anlayacağın, böyle en _ Ben, dedi, buraya güreşmeye de· 
kazanmak, bir kale fethetmek kadar Kavak, ve sogud agaçlarının go~ge- zayıf senesinde bile, Kırkpınar mey - ğil Hacca geldim ... Kırkpınar hepi • 
güç ve büyük bir muzafferiyetti. }erindeki yemyeşil çimenlere serılen daruna çıkan pehlivanlar iç.inde, en az .'. ub ·a· 1 B K 'y fl 

K k A v 1 v "kl 1 " b' • kt . d'• . d" . rd I mızın Kö esı lr.... en, OCa USU a Çünkü her yıl, ır pınar ga ıgı mera ı arın sayısı yuz ını ço an aş- hır uzıne unya şampıyonu va ır. .. . 
uğrunda kapışan dev cüsseli ve çelik mış görünüyordu. Şimdi, Tekirdağ, Kırklareli, ve E - nn gureşt.ikl:ı bu meydana çıkarken 
pazulu pehlivanların sayısı iki bini ge- Etrafı çadırlarla çevrilmiş olan ko- dirne pehlivanları arasında müdhiş bir h~m k~ en ut~nıyorum, hemken• 
çerdi. ca meydanın ortasında 200 d.en fazla rekabet var. Fakat bu sene bizim ga - dıme güveniyorum . 

Devirlerinde, Kırkpınar Ağalığını çift gür~.şiyord~. Davullar zurnalar - yemiz ihangi vilayetin üstün olduğunu - Niçin? 
alınış olan Koca Yusuf, Adalı Halil, la m~temadıyen. coşturulan tam değil, hangi pehlivanların üstün oldu- - Utanıyorum: Çünkü onlar kadar 
Kurddereli, Kara Ahmed, Filiz Nurul- 400. pehlıvanın .~ynı m~y.danda ve ğunu anlamaktır. olamadım! Güveniyorum: Çünkü ben 
lalı gibi bir çok pehlivanlarımızın ci - aynı. zaman~a gureş~ele~ se~reder - Gelecek yıl, sade en üstün pehlivanı onlardanım! 
han şampiyonluğuna kadar yükseldik- ken ınsan, hır çok kıms.eler~n, ta İstan- değil en üstün vila eti de ayıracağız!. 
}erini hatırlarsak, Kırkpınar meyda - buldan, Bursadan, Tekırdagından bu - ' y 
nının Türk pehlivanlığma neler kazan- ralara kadar gelmek zahmetinden ni -
dırdığmı anlamakta zorluk çekmeyiz. çin çekinmediklerini anlamakta zor -

cTürk gibi kuvvetli• darbı meseli - luk çekmiyor. 
ni, bütün dünyaya tanıtan o canlı ve Meydanın kenarlarında'ki kazanlar
devrilmez çınarlardan hepsini, Kırkpı- da ha'bire yağlanan pehlivanların sağ -
narın münbit toprağı, temiz havası, lam, mevzun, ve iri yapılı vücudleri 
ve bal gibi suyu yetiştirmiştir. Bal - bronz birer heykel gibi parlıyor. On -
kan harbindenberi hududlarımızın dı - lar güreş coşkunluğuyla: • 
şmda bulunan cKırkpınar> meydanı- - Haydaaa! diye nara attıkça, süt 
nın şerefli hatıraları gönüllerimizde - sakallı ihtiyarlar bile mücadele arzu -

d. sile dincleşiyorlar!,, 
ır. 

Ve işte cSarayiçi• meydanında her Yenilen, kenara çekilirken, ortada 
yıl tekrarlanan cKırkpınarı> güreşleri, dolaşan hakemler, tıpkı birer mübaşir 
bize hem eski günleri hatırlamak zev- gibi, diğer çiftleri çağırıyorlar: 
kini, hem o günlere tekrar kavuşmak - Kırklarelili Halil... Tekirdağlı 
ümidini tattırmaktadır! Mustafaaaaaah .... 

Edirneden, Sarayiçine, on dakikada O sıradağ güreşleri idare eden Ka -
geldik. cSarayiçi• meydanına ve ko - ra Emin pehlivanla görüşüyorum. Kurd 
rusuna giren köprü, Çocuk Esirgeme derelilerle 'boy ölçüşmüş olan bu eski 

Naci Sadullah 

l
l{urumunun pazubendlerini takmış me güreş kurdu, şimdi, Edirnede, amatör 
murlar tarafından kesilmişti. Meğer pehlivanlara hocalık ediyormuş: Kırkpınar güre§lerinhı en heyecanlı safhalarından biri 
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HAKİKİ ÇAM KOKULU 
•• 

v v 1 
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Satıf yerleri : 
lstanbulda : RÜŞDÜ MURAD OGLU, Mahmud Paşa Kürkçil han 

No 28 
ISAK PILAFlDIS. Galata, Mahmudiye cad. No 21 

Ankarada : VEHBi KOÇ Ticarethanui 
lzmirde KARL HORNFELD 

IHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keruteciler 
YUSUF ve KADRi İŞMAN 
ŞABAN MAHMUD KÔKNER 

Samsunda : GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER 
Umumi satıt ~eri ı fstanbul, Sir'<eci, MQhOrdar Zade Han No S 

YENi KONTR-PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - Şartname ve nümunesl mucibince 250.000 metre düz beyaz kanaviçe pa

zarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 13/V /938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayata Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
TII - Şartnameler parasız olarak her gün aözü geçen fUbeden ve İzmir Bq

müdürlüğünden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık Jçin tayin edilen iün ve saatte % '1,5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c235h 
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----Tütün sepeti 
Dökme soba. 
Saç 
Saç varil 
Tel tefrik kafesi 
Mozayik tekne 
Büyük cam çerçeve 
Ufak cam şişe 

Muhtelif marka yazı makinesi 
Baskül 
HelB. taşı 

Kapı 

Kayış 

Muşamba parçalan 

Hortum 
Tönbeki derisi 

300 > > Tönbeki bezi 
400 > > Tönbeki tiftiği ... 
17 > > Demir saç yağ bidonu 

I - Cins ve mikdan yukarıda yaz.ılı eşya pazarlıkla satılacaktır. 

Il - Pazarlık, 18/V /1938 tarihine rast lıyan Çarşamba günü saat 13 de Kaba
taşta levazım ve mübayaat şubesi sa~ komisyonunda yapılacaktır. 

IlI - Satılacak mallar Cibali fabrikasında her gün görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 13 teminat parala

rile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatlan nan olunur. 

' ~~ 

1 DevletDemiryoll~ rı ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 

19/5/l938 de yapılacağı ilin edil~ olan 1300 idet çam tomruk eksiltmesi 

görülen lüzum üzerine vakti ahara talik edilmi1tir. c2684:ııı 

NllfW 

Sirkecl'de Tah~R n Tabll1e lcretlerlode teft11Jil 

15/Mayıs/1938 tarihinden itibaren Sirkeci istasyonu hududu dahilindeki Tah
mil ve Tahliye işleri, İdare teşkilatı tarafından yapılacaktır. Yüz metreden fazla 

mesafelerde iki misli alınmak üzere beher ameliyeden ton başına 20 ve ambarlar

da teslim veya tesellüm edilen hamulenin ambardan arabalara tahmili veya ara -
balardan ambara tahliye.si için ton başına 25 kuruş ücret alınacaktır. 

Vınçle yapılan işlerin ücreti, vinç tarifelerine göre hesab edilir. Vinçlerin yeti

şemediği mahallerde hususi alat ve edev,at ile yapılacak işlerin ücreti iki tarafın 

nzasile tesbit edılir. 

Vagonlar içınde nakledilerek: yapılması lAzım gelen işlerde kullanılan vagonu..'1 

beher dingili için maktuan 60 kuruş alınır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müraca~t edilmelidir. c2668:ııı 

HAYATiMiN 
En BüyOk 
HEYECANI 

YENi SiNEMA 
VILDIZI 

~ merasım gününde adi bir pud· 
ra kullanmak mecburiyetinde kaldım. 
Pudra, cildıme parça parça yapışı· 

yor ve yuzüm cmakiyajlı> bir şekil 

gosteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfınazar ettim ve havalandırılmış 

ve krema köpüğü ile karıştırılmış '"}e· 

ni ve tamamen görünmez bir pudra 
k1,;llanmağa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Çunkü ben artık ayni de
ğildim. 

Pudra llemJnde keşf edilmiı en bü· 
yük ıırdır. Bu yeni pudranın formülü 
ve istimal hakkı büyük mali fedakar
lıklarla hemen Tokalon müessesesi tı
rafından satın alınmıştır. Şimdi Toka· 
lon pudrası namile ve hergün daha 
taze!, ctar.a nernıin, daha güzel görü
nünüz. 

Bayanların nazarı 
dikkatine: 

Satın aldığını'Z Tokalon kremi 
•azolannın büyük bir kıymeti 
•ardır. Onları bayiinİ2'e iade et
tiğinizde beheri için 5 lruru, ala. 
cak, ayni zamanda kıymettar mü
kafatları bulunan T okalon müsa
bakasına istinık haklcını veren bir 
bilet takdim edilecektir. 

# ' 1 Dr. [RFAN KAYRA 1 
Röntgen MUtehassısı 

1 HergUn öğ.eden onrn saat 3 ten 
7 ye kadar Belediye, Binbirdirek 

Nuri Conker soknk No. 8- 10 

ilan Tarifemiz 
Birinci 
ikinci 
Uçüncü 

N/ail• 40() lnmıf 
•ahilt1 250 » 
sahile 200 )) 

Dördüncü .ahi/• 100 J) 

iç MJhileler 60 " Son sahile 40 )} 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı ta:rifcmizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ÇP}'rek 
sayfa ilanlar için ayn bil' tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl ilanlanna aid 
işler için §U adrese müracaat edil
melidir: 

:tıincllık Kollektil Şirketi 
Kahramanzade Han 

An.kara cadde..! 

1 Harici Askeri Kıtaatı ilanları ] 
Kırklareli Tüm hastanesinin ihtiyacı için kapalı zarf usulile 4/Mayıs/938 Çar

şamba günü ihalesi yapılmış olan 45 kuruş muhammen fiatlı ve 657 lira ilk te-' 
minatlı 20 ton koyun etine verilen 44 kul'UJ 75 santim fiat galt görül.aıüf oldu
ğundan 23/Mayıs/938 Pazartesi günü saat 16 da ihalesi yapılacaktır. İstekliler 
şartnamesini her gün Tümen Satınalma Komisyonunda görebilirler. Taliplerin 
kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublannı havi zarfları
nı belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Kırklarelinde Tümen 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. c852> c2682• 

Lüleburgaz Merkez birlikleri için 190000, Hayrabolu SV. AlaJl için 30000. Kay" 
narca SV. Alayı için 29000, B.abaeskl SV. Alayı için 46000 kilo sığır eti ayn ayrı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Lüleburgaz etinin ilk teminatı 

4100 lira, Hayrabolu SV. Birliğinin ilk teminatı 562 lira 50 Kr., Kaynarca sV. 
Birliğinin 609 liradır. Babaeski birliklerinin ilk teminatı 862 lira 50 kuruştur. 
Merkez birlikleri ile Kaynarca birliğinin eU 19/Mayıs/938 Perşembe günu, saat

leri Merkez bil'liklerinin 11, Kaynarcanın 15 dedir. Babaeski ve Hayrabolu sV. 
birliklerinin eti 20/5/938 Cuma günüdür. Saatleri Babaeskinin 11, Hayrabolunuıı 
15 dedir. Şartnameleri okumak istiyenlerin her gün, münakasaya iştirak edecek-

lerin 938 senesi Ticaret odası vesikalariyle ihaleden bir saat evvel ınektublarını 
Lüleburgazda satınalma Komisyonuna vermelerL c836:ııı c2483, 

. İzmir Tayyare alayında yllptınlacak bir çift cF:ıt tipi hangar inşaatı kapah zarf
la eksiltmC'ye konulmuştur. Keşif bedeli 252.901 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 
23/Mayıs/938 Pazartesi günti sa:ı.t 15 tedir. İlk teminat 13.866 lira 05 kuruştur. 
Keşif proje ve şartnameler 12 lira 65 kuruşa M. M. Vekaleti Satına!ma komis

yonundan alınır. Eksiltmeye 17lrccekler kanunt teminat ve 2490 sayıh karıunuO 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamenin 4 üncü m~dr!esinin 
cF> !ıl .. rasında yazılı vesiknJ:ırile birlikte teklif mektublannı eksiltme saatin
den behemehal bir saat evveline kac!ar Ankara M. M. Vekaleti Satıralm~ Ko-
misyonuna vermeleri. c843:ıı c2568:ıt 

~ 

Pınarhisar garnizonu için lJJ.000 kllo sade yağı kapalı 7.arfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltmesi Vizede Aı;kert Satınalma Komisyonunda yapılac<ıktır. Şart" 
namesini görmek isteyenler her gün komisyona müracaat edebilirler. Eksiltmeli 

20/5/938 Cuma günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen fiatı 17.100 lira, ilk temi
natı 1283 liradır. Münakasaya ıştl!'llk edeceklerin bildirilen günde ve tayin ed.!leJl 
eksiltme saatinden bir saat ~vvel teminat ve teklif mektublarile icab E'dcn salt 
vcsaikin komisyona tevdii illn olunur. .~. c2569, 

Kor ihtiyacı için 30 adet binek hayvanı alınacak: 

Satın alınacak hayvanlar irtifaı en az 1,43, göğüs çevresi en az l,tro, yaştan 4 
den aşağı olmamak fi.zere 8 yaıını geçmfyecek ve bilclimle ilel ve emrazdan sa-
Um olacaktır. MatlOb mikdarda binek hayvanı bulunmadığı takdirde diğer biı• 
met hayvanlan da alınacaktır. .ı 

Hayvan satmağa tallb olanlar her gün Çorluda Kor Satınalma K. na sabalY 
ları saat 9 dan 12 ye kadar müracaat edebilirler. Satın alınacak hayvanlar Ko .. 

misyon tarafından beğe~ilmesinl müteaklb malleln ve a~ı tatbik ed1lmek {}zer• 

Kor Hayvan Hastanesine gönderilir. 24 saat mezkfır hastanede nezaret ve rnüşa" 

hede altında bulunduktan sonra aşı neticesi müsbet zuhur edenler sahihlerin' 
1 

ve menfi zuhur edenlerin parası derhal Komisyon tara!mdan verilecektir. 
(2600) 

İstanbul Askeri Levazım Amirliği ilanları 

İstanbul Levazım Cımirliğine bağlı müessesat için 113985 kflo sütün kapalı zarf" 
la eksiltmesi 17/Mayıs/938 Salı günü saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği 
Satınalma komisyonunda eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1253! 

lira 35 kuruştur. İlk teminatı g40 lira 37 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gO
rülebilir. Sütün hepsi bir müteahhide ihale edilebileceği gibi Anadolu ciheti, 
Rumeli ciheti, Siır harici olınak üzere Uç grupa da ayrılabilir. İsteklilerin ka" 

nuni vesikalarile beraber teklU mektublarını ihale saatinden bir saat evvel 1'0" 
misyona vermeleri. c503:ııı c2442> 

"1/llıliıllıl 

İstanbul Levazım Amirliğine bığlı müessesat için 113316 kilo yoğurdun kaps1ı 
zarfla eksiltmesi 17/Mayıs/938 Salı günü saat 15 de Tophanede Lev~zını Amirlil' 
satmalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 18130 lira 56 k1Y 
ruş, tık teminatı 1359 lira 79 kuruştur. Şartnamesi komisyonda göriilebflıt· 
Yoğurdun hepsi bir müteahhf~ verilebilecelf gibi Anadolu ciheti, Rumelt ciltti! 
ve sur harici olmak 1lzere üç grupa da ayrılabilir. 1steklJlerln kanuni vesikıl_. 

rfle beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver " 
melerf. c504, c2443t 

MıW 

Maslakta Preventorfumda yapılacak cam tamiratının pazarlığı 11/M.ayıs/93' 
Çarşamba günü saat 15 de Tophanede Levazım amirJiği Satmalma komisyonuıt" 
d(l yapılacaktır. Keşif bedeli 150 lira, teminatı 22 buçuk llradın fsteklıJcıi' 
belli saatte komi.tyona gelmeleri. c504, c2646' 

.... 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

600 lira muhammen. bedel ile Bakırköy Barut fabrikasında bulunan 100 tOfl 
bisülfat Askeri Fabrikaların Salıpazarın.daki Satınalma Komisyonunca 17/5/IJI 
Salı günü saat 14 de açık arttırma ile ~tılacaktır. Muvakkat teminatı olan 45 liri" 
nm her hangi ctr malmüdürlüğüııe yatınlarak alınacak makbuzile beraber iste"" 
lilerin o gün ve saatte 2490 No. lu kanunun istediği vesaikle birlikte KomiS1oO' 

da bulunınalal'lt nümune her gün Komi~ yanda görülebilir. c2679> 
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Zayıf ve kuru bir adam olan fahri dev

let müsteşarı Kraterof İmkofa doğru iler
liyerek: 

- Ekselans! diye söze başladı, uzun 
yıllar büyük rehberliğiniz ve müşfik iti
nalarınız altında ... 

Zakusin arkadaşının kulağına f ısı~dadı: 
- On senelik amirliğiniz, diye söylı -

Albümü gören ekselA.nsın küçük kızı 
Olya: . 

- Oo baba ne güzel albüm diye mırıl
dandı. Elli ruble eder .. Ne güzel, ne gü
zel.. Onu bana ver baba olmaz mı? 

Yemekten sonra Olya albümü alarak o-
dasına çekildi ve onu bir çekmeceye ki
litledi. 

yeceksin! Ertesi gün albümdeki memurların por-
Kraterof kendini toplıyarak: trelerini çıkarıp yere fırlattı ve yerleri-
- On yıllık rehberliğiniz altında ge - ne mekteb arkadaşlarının resimlerini 

çen o mes'ud ve verimli günler .. hım .. Bu- yerleştirdi. Üniformalı memurların yeri-
giınlerin bizde uyandırdığı tahassüs.. ne beyaz pelerinli mekteb kızları geç -
sevgi.. işte bu tahassüslcrimizin bir nişa- mişti. 
nei hürmet ve muhabbeti olarak, aramız- Ekselfınsın oğlu Kolya resimleri top-
da geçen günlerin hatırasını bir albüm ladı ve memurların bütün elbiselerini kır-
şeklinde size takdim etmek cesaretini mızıya boyadı. Bıyığı olmıynnlara birer 
gösteriyoruz .. Bu çağı, bu devri hayatı - bıyık ve bıyıklı olanlara da birer sakal 
mızın sonuna kadar unutamıyacağız. Bu yaptı. 
albümde hepimizin, bu mesai arkadaşlan- Boyama işi bitince resimleri kcsmeğe 
nızın birer portresini bulacaksınız. başladı; ve kesik resimlerle asker oyu -

Sözü Zakusin alarak ilave etti: nuna koyuldu. 

Mayıs 10 

••••••• - • 

Ba~, diı, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütiin 
ağnlarınızı derhal keser. icabında günde 3 ka§e alınabilir. 

•••••••••••• 
Türk 

25. 
Hava Kurumu 

ci - TERTıB -----p y su 
Birinci keşide 11IMayıs/1 ~38 dedir. 

Büyiik ikramiye: 4 • Liradır ••• 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 
Şimdiye kadar Binlerce kiJiyi zengin eden bu piyangoya 

iştirak etmek suretile ıiz de taliinizi deneyiniz ••• 

-Bizihahl~tvemuvrlfu~ycl~has~ K~ile~er arasında muh~rem hhrl ~-~----~-~-~-----~-~~~~~-----~ 
na ulaştıran pederane himmetleriniz.. müsteşar Krateı%f da vardı. Kolya baba-
(Alnında biriken iri bir ter damltısını sil- lmlrof fCLhsı 1ıakkında biçilmez bir paha sının bu aziz dostunun başını bir kibrit ""'--------•••••••• 938 Modeli c w 
dikten sonra durur .. Bu nutku saatlerce takdir etti. Anl<1§ılan o dünyaya. gelme- kdualtduısuvnea: yapıştırarak babasının odasına K y o L A 1 
düşünmüş hazırlamıştı. Kendini zorlıya - seydi ortalığın hali harabdı 
rak sözünü tamamlar) ve zekanızın pırıl- B k b b - Efendiler, iki saattir, nasıl bir ha _ - a a a, bir heykel yaptım! dedi. 
tıları bize dalına rehber olacaktır. i lNGILtz AMERiKAN VİYANA leti ruhiye içinde çırpındığımı bilemez _ mkof oğlunun marifetini görünce kop- ve , , 

Bu sözlerden müteessir olan İmkofun 
şiniz. Bütün hayatımda halk için faydalı çaları koyuverdi ve yere düşecek kadar sistemi ÇELİJ{ SOMYELERt bilhassa : 

buruşuk yanağına doğru bir damla yaş k hk h ı ı d 
olmağa çalıştım. Bunu şeklen deFtil, bü- a a a ar a gül ü, sonra oğlunu ku - KROME, NiKELE ve mubteill renk-

yuvarlandı. e; kl k 

1 tün varlığımla yapmağa uğraştıg·ımı sa - ca ıyara : terde MADL'Nl "iÔBLELER Fabrika Tıtrek bir sesle arkadaşlarına hitab et- s · .ı;; "'' 
nıyorum. Bugün dairedeki arkadaşlarım, - em yaramaz seni! Git bunu anne-

ti: . salonlnrındn teşhir edilmiştir. 
mesai yıllarımızın hatırası olarak bana ııe göster de o da gülsün biraz! dedi .. 

- Efendiler .. Asla düşünmüyor ve bek- M 11 "l t• fı·atlar çok ucuzdur bi·r· a .. lbüm. verdile.r .. Bu hareket bende ne ,.. a ar sag am ve me ın, • !emiyordum. Naçiz varlığıma karşı gös- r 
terdiğiniz bu llitüfkfırlık ve hazırlanan buyuk bır tahassus uyandırdı bilemezsi- YARINKİ NÜSHAMIZDA· HAL/L SEZER Karyola ve mtıdent eşya fabrikası 
b ... b'l b i k ··t h · tt• f 1 niz. Albümü hayatımın en aziz hatırası, . Salkımso··gv üd Demı·rkapı caddesı· 7 Tel. 21632 u JU ı e en ço mu e assıs e ı, az a- Ç 1 kk b f •-e11r bir abidesi olarak ömrümün sonuna ka - amur u aya a 1 ar sile heyecanlıyım. Hayatımın sonuna ka-

par saklıyacağım .. dar bugünü unutmıyacağım. İnanını7, 
Sofradaki bütün başlar albümün üs -

b.:ına, ınanınız dostlanm; ihtimal aramız-
Çeviren: lsnıet HıılUsi 

tüne doğru eğilmişti. 
da ufak tefek anlaşamamazlıklar geç - ============================== Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dikkatine ! miştir; fakat bunlar emin olun sizin iyi-
lığıniz içindi. 

Böyle diyeıek İmkvf fahri müsteşar 
Kraterofu kucakladı. Bu kadar büyük 
bir şerefi bcklemiyen Kraterof yüzü he
yecandan sarardı!. 
Şef İmkof artık kendinde sözünü ta

mamlıyacak kuvvet bulamadı ve bir ço
cuk gibi ağlamağa başladı. Bu sırada 
kendisine arkadaşlarının bütün portre -
lerini ihtiva eden albüm takdim olun -
du. 

Biraz sonra kendine gelen ekselans bO.
tün arkadaşlarının ellerini sıktı ve te§ -
}1kıirlan arasında merdivenleri indi, a -
rabasına bindi. 

Evde de onu bir sürpriz bekliyordu. 
Bugünün şerefine bir ziyafet veriliyordu. 
İmkof bu vaziyet karşısında şahsı hak

kında. biçilmez bir paha takdir etti. An -
!aşılan o dünyaya gelmeseydi ortalığın 

hali harabdı. 
Yemek, tebrikler, kadeh kaldırmalar 

\'e iyi temennilerle geçti. Hülasa, İmkof 
ömrunde tatmadığı heyecanları, sevinçle
ri duydu. Ziyafette de söz söyliyenlere 
şu suretle mukabele etti: 

Erzincanda De11izli belediyesinin 
Ağaç dikme ba11ramı Yeni yıl prograını 
Erzincan (Hususi) - Mezbaha civarın- Denizli (Hususi) - Şehir meclisi, ni -

da yapılan ağaç bayramında şehre bin - san devresi içtirnalarını bitirerek dağıl -
lerce ağaç daha kazandırılmıştır. Hava- mıştır. Bu yıl büdcesi. 1930 büdcesine na
nın müsaadesizliğine rağmen büyük bir ıaran üç misli olmak üzere 118 bin Hra 

Fabrikamızın B ŞKURT marka
lı yerli mamulabmızı görmeden ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takımlarınızı alma -
yını.z. 

halk kalabalığile mekteb talebesi tara - olarak kabul edilmi§tir. 
fından bayram parlak bir şekilde kut - 1938 yılı belediye mesaisi arasında buz 
lulanmıştır. Halkla beraber, vali, gene - fabrikası ve soğukhava deposu in~aatı; 
ral ve komutan başta olmak üzere askeri İncirlipınar mesiresindeki gazino inşaatı
ve sivil memurlar da, hazırlanmış olan nın ikmali, açık akar suların kapatılması 
çukurlara ağaç dikmişlerd1r. ve su taksimatı; şehir pUinının tatbiki 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile Av· 
rupanınkinden daha yüksek ve hem de fiat· 
ça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

Ağaç dikme merasimine iştirak eden - için yapılacak istimlakler en ön safta gel- İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: 
lere ve mekteblilere belediye tarafından mektedir. Bu işler için mühim tahsisat Hakkı hapis surctile merhun olup bu 
"RY ve pasta ikram edilmiştır· . ayrılmıştır. t 
r- kere paraya çevrilme.sine karar verilen s-

Ef mahda imar faaliyeti Bursanm sut meselesi tanbul Yeşildirek Hoca han 5, 7, 8 No. da 

Elmalıda yeni bir park yapılml§, açık t'" ~ursad"lın(H.usu.~i) - Şehrimi~de P35 - bir aded santifuruş makinesi, ilti aded bo-

1 .ğ 1 ·· 1 · k t 1 t B orıze e ı ış sut satışını temın etmek a am arın uzer erı apa ı mış ır. u se- . . ya kazanı ve 10 aded ağaçtan mamul ıu 
d ğl f l "kta d • ka maksadıle beledıye tedkikaia girismiş-

ne a ara az a mı r a yagan r su- . B k dl . . 1 . • . . teknesinin birinci açık artırması 12/5/938 
larının ekinler üzerinde tahribat yapma- tır. u ~a sa ~ Va~, .. be cd~ye ıeısı 
sına mAni olmak için vaktinde lazım ge - ve ?eledıye e~c~~enı uyel:rı Yalova
len tertibat alınmış ve bu suretle on beş dakı Devlet çıftlıgınde tedk1kat yap -
k .. " h l~' . ı·ı. d k t mışlardır oyun ma su "'4ı su ıs ı asın an ur a - ====·=========== 
rılmıştır. kaza kaymakamı Cemal Babaç halk ta-

Bütün bu işleri muvaffakiyctle başaran rafından çok sevilmektedir. 

Perşembe günü saat 9 dan 11 re ve bu ar
tırmada mezkur eşya muhammen değe
rinin % de 75 şi bulmadığı takdirde ikin

ci açık artırması 17 /5/938 de Salı günü 
saat 13 den 15 şe kadar yapılacaktır. Alı-

••-••DIŞ TABiBi ~-, .. 

RATIP TÜRKOGLO 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

N o. ~6J Kat ı de hergnn Oğleden 
sonra saat 14 den 20 ye kadar 
hastalıırı kabul eder. 

cı olanlar muayyen gün ve saatte mahal' 
linde hazır bulunacak memuruna müra

caat ederek pey vurup almaları ilAıı olu· 
nur. (7597) 

~ uSon Postaı> nın edebi ronunı: 6 ~~~ nu sonra anlattı. Kuş ilk kopduğu yer- - Bırak Hasan dayı. dedim. Vazgeç- ru, hem de alçaktan geliyorlardı. Ba · 
de etrafı kontrol ederm~, 'kendini em- tim, bırak uçsun. bama yahrardım: 
niyette görürse yavaş yavaş inermiş. İhtiyarın fersiz gözlerine vahşi bir - Ateş et baba! 
Yüksek dallarda iken küçük bir hare- parlaklık gelmişti: O böyle ufak avlara tüfek atmazdı· 
ket onu kaçırtırmış. _ Nasıl olur. bev dedi. Nasıl olsa Herhalde beni sevindirmek için ola -

~~~~ Bürhan Cahid ~ Hasan dayının dediği gibi kurşuni, ölecek. Keseceğim ... ' cak, bir anda namlunun havaya yü'kse-
Hasan dayı benim avcılıkta pek yaya - Nereden? boz renkteki iki kuş biraz sonra tam • !ip iki gözün birden çekildiğini gördtıın· 

olduğumu bildiği için yavaş sesle jza- - Oturduğum yerden!. suyun üzerine uzanmış alt dala indi - Yere bırakt~gı halde çırpınıyor, f~t Keskin tüfek sesile beraber bir patır· 
hat veriyor: Hasan dayının gülmemek için kendi- ler. Hasan dayı gene kolumu dürttü: l~çkaıdnı;;~okrdut · . at~malar kanadlarını e- dıdır koptu. Bulut halinde tam ilzeri· 

Kuş ag• t "k t d h . t • 1 H ı esı e mış ı. · ğ k kil d l t"· - aç a ı en a arsanız a a nı zor tu tugunu an ıyorum. • - aydi! • • mızden geçen sı ırcı mesi o u .. 
emniyetli olur. Eğer bir kaç kuş bir - - Öyle değil bey. Gözünüzü namlu- Deminki talime göre nişan aldım. İki Hasan dayı avcı bıçagını .kı~ından neleri gibi etrafımıza döküldüler. 
den gelirse iki gözü birden ateşleyin. nun ucundaki arnacıkla karşıki av ve kuş zaten birbirlerinden uzak deg·mer- sıyırırken başımı arkava çevırdım. D"k nı· ı d- il ka · 

·l:' B 'd' . "'1 d 1 ı e ı ça ı çırpı arasına uş p 
Babamın pek kıymetli tüfeklerinden bir de nişan köprüsü üzerine uydura - di. Ateş ettim. - en gı ıyoı um, ge sen e. ı 1 d b k ·· to ı dığı g .. ır-an ar an aş a o gun p a m sı 

biri elimde. Kundağı şöyle rastgele o - caksınız. Bu üçilnü bir hizada gördü - Tetiği çekmemle beraber olduğum Dere boyundan atlan bıraktığımız cıkların sayısını hiç unutamam.. tartı 
rnuzuma dayadım. nüz mil tetiği çekersiniz. yerde çarpılmışa döndüm. Omuzum yere doğru yürümeğe başladım. Artık 38 tane idi. 
Ha~n dayı telaşlı bir sesle sordu: Dediği gibi yaptım. Ağaçta muayyen fena halde acımıştı. Silah sesi de beni avcılıktan .~a~ge.çmi~:im. Bu iş benim Bunların çoğunu yarı ölü bir halde cnll 
- Öyle mi atacaksınız? bir dalı hedet tutup nişan köprüsünü ürkütmüştü. Ne olduğunu anlıyama - harcı~ degıldı. Ömrumde ilk defa. ma- veriı1ken tutup elimdeki avcı torbasınıı 
- Nasıl ya? ve namlunun ucundaki sivri de.miri bir dım. Kendime gelir gelmez kuşlara sum hır cana kıyµııştını. Hele onun su . .. " ı.rı 

Aman bey Sak tl k ık h . t' d' H d b kt t..,-;, d lı bo bo t T l"' . k . . d . d... . ö dükt atıyordum. O zaman hıç bugunkü ac r - . a ı ç arırsın. ızaya ge ır ım. asan ayı memnun a ım .• "5acın a m ş u. e.aş - ıçme - 1çın ereye ın ıgmı g r en .. 
- Peki nasıl tutayım? oldu: tan Hasan dayının yanımdan uzaklaş - sonra! Bunu önce de biliyordum. Bu duymadım .. babam ve amcam bu or 
O beni iyi anlamıştı. Acemi nefere -Tamam. Şimdi kuş gelince böyle tığını farketmemişti.m. Onu karşıda, mahlü.kun ancak burada ve bu şekilde manlarda yaz, kış ne avlar yapar, ne 

silah talimi yaptıran onbaşı gibi tüfeği yaparsın bey. suyun içine dalmış gördüm. Ben de a- avlandığını hatırlıyorum. Babam da bu canhır yakarlardı. Yuvalarının ağ1.ıf19 

sert bir hareketle omuz kemiğimin çu- Biz bu konuşmada iken ormanın sağ yağa kalktım, Hasan dayının elinde bir raya gelirdi. O zaman çocukluk hali o- saman yakıp sansarı dışan çık:ınr, oı 
kuruna yapıştırdı. yamacından süzüle süzüle inen iki bü- kuş çırpınıp duruyordu. Ona doğru lacak. Vuru!an. avları ken~ koşar a- rnanm ıgeçid yerlerine pusu kurup lcB"' 

- Şimdi nişan alın bakayım. yük kuş tam karşımızdaki dişbudağın koştum. Zavallı hayvanın kanadların- lırdım. ~att~. h~~ unutı:n~m, bır gün ba- raca, tilki, kurd ve domuz öldürürlerdi. 
Eski bir göreneğin insiyaki hareke- üst dalına kondular. dan kan sızıyordu. bamla bır buyuk. av ıçın Oba denilen o·· .. 1 . . t tl im1 . L~ttd 

tile k f b. . • mur erının en a ı mevs en lJt'.' a amı ır yana eğdim. Hasan dayı kolumu dürttü, ve alçak Hasan dayı: k-uytu hır yere sıgınmıştık, her tarafı- 1 
- Şimdi nereye bakacaksınız? bir sesle: - Yazık bey, dedi. Ötekini kaçır - mız dallar, yapraklarla sarılmıştL Ba - .de bur~lar~.a geçmişti ..• b~n burs:1. 
- Karşıki ağaca! - Üveyk! dedL dık! bam bir büyük av bekliyordu. Bunun yufka bır yurek, hasta bır vücud.la g 
- ~ani ağaca konacak kuşa. - Atayım mı? Ben bunu vurduğuma pişman ol - ne oTduğunu şimdi hatırlamıyorum. dlın. Babamın elli beş altmış yaşı.ııdl 
- Oyle ya! - Bekleyin., alt dallara inerler. muştum. Zavallı hayvan şu dereden bir Gündüzdü, sıcak bir mevsimdi. Biran· yaya olarak dolaştığı bu dağlarda bel 
- Peki nereden bakacaksınız: Benim için üst dalla al't dalın farkı yudum su içmeğe gelmişti. Bir saniye da çayırlar üstünden bir sığırcık kü - hayvanla gezerken yoruluyorum. 
- Buradan!. yok ama elbet bir düşüncesi var. Bu- içinde ne hale gelmiş. mesi kalktı. Bulut gibi üzerimize doi- (Af'ka.n oar) 

NARALTI ç 



Tufan kaptan, birdenbire denizin üzerinde bir pırılh belirdiğini, yavaş yavaş da 
hareket ettiğini gördii: " işte kafirin gözü parlıyor, gördünüz mü çocuklar? ,. 

diye haykırdı. Herkes korku ile kaptanın gösterdiği yere bakb 
8ir delikanlı, cevab verdi: 
- Bağda, Mösyö Zakuto ... 

~ ~~to, kayıktan çıkınca, doğru kah-
enuı önüne geldi. Bütün orada bulu
~r da toplandılar. Zakuto söze baş-

' """:"Biz, To~n dayı ile konuştuktu. 
~gQn üzüm kesecekti. Şimdi bu üzüm
,_ İstanıbula götürecek bir kayık la -
-ıı.: hanginiz götürecek? 
!er 'ltiç kimse ses çıkarmadı .. bütün göz
\.~ 'rufan reisin üstünde toplandı. Her· 
-.q, onun: 
1l - Ben götürürüm!.. demesini bek -
)Ordu. Fakat, ne tuhaftı ki, daha de
~ Karadenizdeki kahramanlıklarını, 
.._.!.._ donanmasına takasile karşı koy -
;;;unu anlatan reis de ses, sada çıkar-

C>rdu. 
~~n Arif ağa döndü.. Musevi 

-; f~!e bu aslan götürür, diye, Tufan 
,,_ _, gosterdi. 
~Uto: 

- Ne dersin reis? diye sordu. Reis: 
lllr - Ben götürürüm ama, öyle ucuza, 

llfkına götüremem! dedi. 
~sadı, fazla para istemek ve uyu
~ Yarak gitmemekti. Tabil, korku -
)Sii ~~hlikeden dem. vuramazdı. Zira, 

,, ~!ıgi kötülememek 16zımdı. 
"4ttUto: 
~ Veririm.. dedi. Ne istersen veri
leri Yalnız çabuk götürelim şu üzüm-

. 
Torpil btr anda yelkenliyi bGf ıarafın.aan ikiye böldü 

Yola çıktıklarının ertesi sabahı, Bo -
ğazdan Marmaraya geçtiler. Biraz 
ilerlediler. Tufan kaptan, korkmayor 
da denemezdi. Hatta biraz da onun i -
çindi ki, Rumeli sahilinden, kıyı kıyı 
gitmeyi tercih ediyordu. Çok güzel bir 
sonbahar sabahıydı. Güneş, şarktaki 
mor dağların üzerinden, altın hüzmeler 
halindeki bol ışıklarını denizin yüzü
ne serpiyor, deniz sathında, göz kamaş
tıran altın lem'alar, akisler yapıyordu. 

Kaptan, birdenbire, ·denizin üzerinde 
bir pırıltı belirdiğini, yavaş yavaş da 
hareket ettiğini gördü. Bu muhakkak 
bir tahtelbahir periskopu olacaktı ve ... 
Filhakika da öyleydi. 

- İşte .. kafirin gözü parlıyor .. gör -
dünüz mü çocuklar? .. diye bağırdı Tu
fan kaptan ... 

Evet, bu bir periskoptu ve onlar da 
görmüşlerdi. 

- Gördük .. gördü~! .. diye cevab ver
diler onlar da ... 

Tutan kaptan, dümeni, görünen pe
riskopa doğru kırdı. Ölümü, artık, mu
hakkak görüyordu. Oldu olacak, 
tahtelbahire saldırmağa karar vermiş
ti. Bir taraftan da bağırıyordu: 

- Vurun kafirin gözünün üstüne! ... 
İki tayfa, birer kanca kaptılar .. yak

laştıkları periskopa, kancaları salladı
lar .. fakat tutturamadılar. Tufan kap -
tan bir taraftan da; 

- Vurun! Vurun! diye bağırıyor, bir 
taraftan da: 

- Vira!. Mayna! gibi emirler veri -
yordu. 

( Arktuı ııar) 

Yerli yünlü mensucat fabrikalan 
imalatlarını tahdid ettiler 

Dt1nya Jtln Oatıannın diifmesl berine 
barlcden getirilen yilnlü mensucat daha u
cuza mal olduğu· için tüccar ecnebi mem -
letetlerden tülllyeW mik.darda y1lnl11 men -
aucat getirmektedir. Bu 8ebeble 7erll :yünlü 
menauoat fabrikalannııı 1' hacmi daralm14-
tır. Ayni auretle pamuklu 1f yapan fabrika
larda da ifler azalmış, bir k.ı.smı aece ser -
vlalerlnl tatil ettlli gibi .kısmen de teqlh -
ları tahdld etmişlerdir. İstihsal azııtının 
yüzde 30-35 tadar olduğu tahmin edilmek -
tedlr. 

Bunun aksine olarak. ipekli mensucat 
fabrikaları bu yıl diğer senelere nlsbetle bir 
misil fazla 1.f sipariş almışlardır. Ç1n - Japon 
bldlsatı yüzünden dünya ipek. fiatıannda -
k1 yükseli.§ harlc piyasalardaki 1peti piya 
samızın fiatına yaklaştırmıttır. Battl bu 
yüzden memleketlmlz ipek ihracı lmklnla
rına varm14tır. Yalnız yerll lpek fabrikaları 
slparl§lerin artmasından mevcud stoku ta -
mamen işleınlşlerdlr. Fabrikalarımız fanta
zl ipekli kumaşlar ve kl()flu kumqlar lma
llne ha~aretle devam etmektedirler. Yalnız 
Almanyadan aeıen 8UD1 tpeklerde birden -
bire yüzde 10 bir tereffü olın111 ve bu aebeb
le tiiccar İsviçreden sipariş lmk.Anlannı a
ramata başlamıştır. 

Varşovalı bir Türk 
İstanbulda ekmek 
fabrikası açacak 

lan yatın ıtnyatta, tababette kullanıldıtı 
tahmin edilmektedir. 

Bir müddettenberl alAkadarlar Türk U -
caret ataşeleri vasıtaslle bu ihracatın Fran
saya yapıldığını öğrenmlşler ve İstanbul 
piyasa.sına bu eslc1 ihrac maddesini sevke 
bqlamışlardır. Dün piyasaya 200 çuval gün
Ullı: yapratı ve 400 teneke Sıgala yatı gel • 
ml§tir. 

Türkiye· Brezilya ticaret 
muahedesi 

Türklye - Brezilya ticaret anlaşması 

31-12-938 tarihine kadar yeniden uzatılmıı, 
Jı:eyflyet alllı:.adarlara blldlrllmlştır. 

Huhubat ofisi 
Yeni kurulacak olan hububat ve silolar 

ofisi umum müdürlüğüne tayin edllecellnl 
yazdığımız Afyon inhisarı umum mtidüril 
Hamza Osman Ankaradan İstanbula dön -
müıtür. 

Hububat oflaine ald olmak. üzere hazır • 
lanan kanun llylhası çok yakında Mecllse 
verilecektir. LA.yihanın mecllsde mtıstacell
yetle müzakere edileceği ve mümkün stir'at
le ~ıkanlacalı tahmin edilmektedir. 

Bundan sonra derhal teşklllta başlana • 
cak ve ona kurulacaktır. 

Kereste fiatları yükseliyor 
Bu aene ureste flatları geçen seneye na .. 

zaran blr mik.dar daha JilltselınlşUr. Allka· 
darlar bunun sebebini, büJilk. sermayeli 3-• 
müessesenin birle§Dlelerlnde bulmaktadır • 
lar. 

varşovada yerleşmif ve oranın en büyüt Kereste tıaclrlerl, bir nevi monopole ben· 
un ve unlu maddeler fabrikasını kurmllf o- zlyen bu ftzlyetten memnuniyetalzlllı: beyaı: 
lan Abdullah Emir Çobanoğlu adında blr etmekte, bunun önüne geçlllrse kereste flat; 
Türk Türklyeye gelmek arzusundadır. Bu !arının blr mik.dar daha ucuzlaması mlllrı • 
maksadla hütftmetımıze müracaat ederek t1lıı oldutunu söylemektedirler. 

oradaki fabrika ve müessesatm tutan olan 
yüz bln liralık malın ldhall mtıaaadeatnl la-

temlştir. Bu firma burada da sünde 100 bin 
ekmek yapabilecek büJilk blr ekmek fabri
kası kurmak flkrlndedlr. Bu fabrikada 250 
amele çalışacaktır. Yalnız kısa bir müddet 
lçln beraberinde yirmi kadar miiteh88818 a-

Ankara borsası 
~kesin yanında, Musevi tüccarla 
~ k kaptan pazarlığa giriştiler. Tu
~aptan pek yüksekten tutturmuştu. 
._,._.. tacirin gözleri faltaşı gibi açıldı. 
;..~t, sonradan, biraz daha çıktı ve o 
~ın nakliye ücretinden çok fazla 
~ bir nP.vlun haddine kadar da yük
~ Tutan ~plan, lir taraftan bu 
... ı. .. 1.._ücreti_ kazanmak, bir taraftan 
.. ...__~ğına herkesi hayrette bı 
~ gibi iki ruhi lmilin tesiri al -
~.tacirle mutabık kaldı. 

~:i:~~=::::::::::::::::::::::::::::::::::7:::::::::::::::::::::::= mele getirmek müsaadesi istemektedir. BIJD-

~ 
/ 

Bir ~~~:=~nd:~nlük' ğ~~TI~~ 
Açıl11- kapaDlf fiatlan 9 - 5 - 938 

ÇEKLER 

~, yanına bir delikanlı alarak, 
' dayının bağına gitmek üzere yola 

tt...~n kaptan da, yan memnun, yarı 
~li, tayfalarına seslendi: 

ıa.;;- llaydi uşaklar, hazırlanıı{ baka -

"~ Ve Bekir ismindeki iki tayfa ka
.. ._ dotru yürüdüler. 

~ sonra, ar~arla, küfe küfe 
~ ~ ~keleye inmeğe başladı. Bir 
Sılikanıı, Ali ve Bekirin de yar -
"1abl~ küfeleri, Tufan kaptanın bir 
~::::-n kadar bilyük yelkenlisine 
~~eğe, istif etmeğe başlamış -
~ ltapıan da, elinde çubuğu, göz -
'-tG~e, dalgın dalgın taıbta iskelenin 
.. dolaşıyordu. 

~\ıaevt tüccar da geldi. Tufan kap -
~ 0 lllnan yeni çıkmış olan gıcır 
4a; "'rakı nakdiyeden, navlunu say-

'İtllaıı isterse, ne zaman yola çıka
'~ kaptan? diye sordu. 
~ lrın sabah çıkarız, ölmez sağ ka-
~ diye cevab verdi. Kaptan da: 
~ iki 11.bah, erkenden, Tufan kap
' ~ t&Y'fasue beraber kayığına at' ::::rl bastılar. İskelenin ü-

' bir kalabalığın; 
~~ selimet versin! Gme güle!. 
~· açık olsun! gibi temennileri 
iık"..l'tllı, b kay•, iskeleden açıldı. Tufan 
~ ir kahraman, muzaffer bir kus: ec:laıue, koltuklan kabararak 
~ıa:tll?d~ Tayfasına, emirler, ku-
~Ol Vemıeğe başladı. 
~Boğazı geçinceye kadar, 
telt leçı·' fakat her an korkulu, endi -
~ord ı. ı:,zgar poyrazdı .. kayığı kar
tli)or; u. yu~a vo~ta yapmak lazım 
~ bir Yeltenli, Bogazın bir kıyısın
~u. YP~aına volta yaparak ilerli -
"-ciiye~-Ptan, yolda, tayf.asına, müte
~h· . konferanslar veriyordu.. tah

ırın gö .. d zun en ( periskopundan) 
... _. 1Yordu Ey -Yarlar · ger tahtelbaihirle karşı-
~ii ~··onun suyun yüzünde olan 
hyıa ~etmek için, kancayla, so -

alannı öğütlüyordu. 

Bugunku program 
ISTANBUL 

ıt Mayu 1931 Salı 
ötıe neşriyatı: 
12.30: Pllkla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Pllkla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif pllk neşriyatı. 

Aqam D9'J'iyatı: 
17: İnkıllb tarihi dersi: Üniversit-.~en 

naklen. 18.30: Spor ve gençlik bayramı: Kon
ferans, Hasan Atalay, Fen Fakülteshıden. 
18.45: Pllkla dans muslklsl. 19.15: Kor.fe
rans: Beyoilu Halkevi namına Mustafa Tu
nalı (Halkcılık). 19.55: Borsa haberleri 20: 
Vedia Rıza ve arkadaşları tarafıııdan Türk 
mu.slltl.sl ve halk şarkıları. 20.45: Bava ra
poru. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca 
ooylev. 21: Tahsin KarakUf ve ark.adnslan 
tanıfından Türk musiklsi ve halk ıarkılan, 
(saat Ayarı). 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans 
haberleri, 22.30: Pllkla sololar, opera ve ope
ret parçalan. 22.50: Son haberler ve ertesi 
günün proeramı. • ANKARA 

it Mayıs 1931 Salı 

ötıe neşriyatı: 
12.30: Karışık. pllk. neşriyatı. 12.50: Pllk: 

Türk n.usik.lsl ve halk p.rloları. 13.15: Dahill 
ve harlcl haberler. 

Akşam nqriyatı: 
18.30: Pllkla dans musikisi, 19.15: Türk 

musikisi ve halk tarkıları ; <Nihal ve arka -
daşları), 20: Saat Ayan ve Arabea neşriyet, 
20.15: Türk musikisi ve halk şarkılan; (Han
dan ve arkadaşları), 21: Konferans: (Feri -
dun; Ziraat Enstitüsü talebesinden>, 21.15: 
Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans haberle"i, 
22.15 : Yarınki program. .•............................................................ 
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No. lu maAazada manifaturacı Yani Grigor-

yadıs hakkındaki Ullsın kalkmasına iatan -
bul Birinci Ticaret Mahkemesince 9/.5/938 

tarihinde tarar verlldlll tlln olunur. (7813) 

Gece idrara 
lıalkmalı 

Normal olarak. gece idrara kalkmalı: 

vlkı detııdir. Geceleyin idrara sık sık. 
lrialkmak yaşlılarda bilhassa ebemmlyetl 
balzdlr. Tansyonu çok yükselmit olanlar
da bu vlkıdır. Hattl blr çok hastalar te
davi ve perhiz ile tansyonlarının düştf1-
tünü geceleyin idrara kallı:mamağa baf
lamala.rı ve rahat uyuduktan zaman ten
dllerl anlarlar. 

Demek ki ta.nayon yükseklili geceleyin 
hastalan blr kaç defa idrara Jı:aldırır. 

Bundan başka erkeklerde prostat bü -
7üklütil de bu Arazı husule getlrlr. Pros
tat erkeklerde kestane denilen ve mesa
nenin atzında bulunan bir uzuvdur. 
Yqlılarda bu uzuv bü7ümete başlar ve 
idrar yolunu tazyik ederek idrar :zorluk
ları husule getirir. Ve bllhaasa sık. ut 
ve ıztırabh idrar .yapmalar meJdana ııe
tlrlr. Geceleyin idrara kalkmak. daha dl
ter bir takım sebeblerden de llerl gellr. 
Fata.t bizim burada belll başlı söylemek 
lstedillmiz bu itı mühim sebebtlr. Her
halde bllhassa yaşlı ola.n zevat kadın ve 
erlı:etin sık sık geceleri idrara kallı:maları 
mutlaka kendilerinin ehemmiyetle na -
arı dikkatlerini celbetınelldir ve sebebi
ni araştırarak ~davlsine çalışmalıdırlar. 

Ceva b uıeyen okayaClllarımmn posta 
ııtüu yolaamalarını riea ederiıL Abl lalı:
dlnle istekten aıakabelesls blablllr. 

Po:onyaya giden tutun 
mUtehassıHmız dönüyor 

Bundan bir buçulı: sene evvel Polonya tll
tün harmanlarını ıslah etmek iU.ere Polon
ya tütün idaresi memleketimizden b1r mtı -
tehassL! 1stemlf tl. Türkiye İnhisarlar İda -
resi Polonyaya tütün eksper '9e harmanClll 
Cemal Çağlar'ı göndermifUr. Müteha.saıaı • 
mız Polonya tütün barma.nlannı ı.alah et -
m1f ve bu harmaı'llara katılan TürJı: tilttın

)eri de daha ıenlş mltyaada kullanılmala 
ba§lamıştır. PolonyaWar Türtıyeden evvel-

ce b1r milyon lcllo kadar tiıttın almakta l · 

Parl.s 
.Nn-Yorlı: 
MUlno 
Brilbel 
Atına 

Cenevre 
Sotya 
Amsterdam 
Praı 
Viyana 
Madrld 
Berlln 
Var90va 
Budapeftt 
Btıkret 
Belir ad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

Açılış 
28,226 
.. 7' 

16,0,17 
4,7020 

86,7460 
3.4660 
~.49'l0 
ı,4231 

22,7380 -. 
11.69&& 
1,9670 
4.1915() 
S.9880 

J06.19 
S4,l!ı238 

2.7260 
s.0190 

6'0, 
1S,8.'f7& 

Kapanı, 
:ıs.m 

0,79 
1&,0317 

4,7020 
16,7460 
S,46fi0 

6',4920 
1,4232 

22,7380 -. 
12.6984 
1.9670 
4.19fi0 
S.9880 

106.19 
S4,fi238 

2,726() 
ll.0790 

630, 
13 8376 

ten flmdl üç milyon kiloya yatın tilttın al- a---------"'---------11 
maktadırlar. ESHAM 

Müteaddld defalar muta.velesl temdld e- .----------.--,,.-,-ıJ-.,--K-apa-.-.,--11 
dilmlt olan mütehassuıımız Polonyadan &J- Anadolu lllL tJr. IO 
nlmıştır ve blr hafta:ya kadar avdet ede - pefln 
celttir. A. IJm. tJr. 10 n.dall 

İnhisarlar ldarMinin tendlslne Terd1ll ta Bomont1 - Nektar 
Umat üzerine avdette Viyana, Parla, Berlln, Aalan ~ 
Hamburg ve IJna tütün fabrik.alannda Wd- lılerta Bantrat.ı 91 IO 
kik.at yapacaktır. it Bantuı ıo tO 
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Yumurta iatları vukseldi tttihat ,.. Delir. 12 11 

91 l50 
10 60 

I Dl 110 
Son yatmurlardan dolayı piyasaya JU - Oart Del1rmt 7 _ 

murta eeıememiştir. Mal u olduğu tçln, n- 1-Te-rk_os ____________ -I 

atlar sandık başında bir Ura kadar Jilbel- t S T t K B A Z L A B 
ml§tir. Bu yükseliş, ihracata tesir yapacak ~---------.----------11 

mahiyettedir. Bllhaasa l.stlbsalln fula oldu
ğu bu mevsimde, havalar düzeldlltnden to-
laylıtla yumurta da gelebllecelt lç1n flat -
ların tekrar dütecetl anlafl}maktadır. 

Bu fiat 7ükseliflnden dolayı Yunanlata
na 1umurta ihracatı durmuttur. İtalya ve ._ 
Almanyaya, az mikdarda ihracat yapılmak-
tadır. Çekoslovakyadan da :rumurta taleb -
lert 7apılmakta7sa da, ihracatçılar teralti 
mtısaid bulmamaktadırlar. 

Eski bir ihraç maddemize 
mahrec bulundu 

Harbden evvel Türklyeden harice ıttnıWt 
buhur yapratı ve Bıgala yatı lhrac edll -
mek.te ve bu yüzden memlek.etlmize tüll1 -
yeW mik.darda para ııtrmek.te idi. O saman 
bu ihracat Rodosa :yapılmakta ve oradan 
Avrupaya sevtedllmekte ise de aradaki mu
tavassıt gerek menşe ve gerek. mahreci ta -
mamen gizli tutarak. bu tlcaretl yalnız ken-
dlslne lnhlaar ettirmekte tdl. Bir mtlddet 
aonra bu mutanasıUık İtalyan flrmalarmm 
ellne geçmif ve araya baıt>lerln ıtrmeaııe 
tamamen durm111tur. Memleketbnlzde bil -
haala Mufla vlllyetinde mebzulen yetl§en 
bu 1aprat ııe •JDl atacın aaJm1ı uara1 o-

Tllrt borcu 1 pefln 
• • ı vadeU 19,66 19,626 
• • U vadell 

TAHVİLAT 

A.U. Kapuaı 

Anadolu ı pe. - -
• ı vadell - -
• u pe. - -
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Anadolu mtı. pef1n - -
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J4 Sayfa SON POSTA 

Son Posta'run tarihi tefrikası: 11 

Yazan: A. a. 
Birdenbire dışarıda bir gürültü oldu , ve kapı kırılırcasına açıldı. Uzun boylu, 

zayıf, sivri sakallı bir adam, kapının eşiğinde durarak bağırdı: •Heyy, Allahım, 
hayatımda böyle bir meyhane adına rastlamamıştım. Hilal ve Zambak meyhanesi.." 

Atletizm bayramında 
alınan güzel dereceler 

Yü~sek atlamada ikinci ve üç adımda birinci oları 
Fenerbahçeli , Süreyya ile koşucu irfan, bu yıl BalkBO 

oyunlarında çok iş görecektir 
Antuvan, derin bir nefes aldı. Hafif 

hafif, başını salladı: 
- Şimdi, soruyorum size, aziz şöval

yem. Eğer siz olmasaydınız, ben Poy
raz Ali gibi bir reisi, nasıl tanıyacak -
tını? Onun yanına, ne hadle sokula -
calfüm? Ve o olmasaydı; bu serveti, 
nerede bulacaktım? Eğer bir başka mil
letin korsan gemisinde olsaydım; bun
lardan hiç birini elimde bırakmazlar -
dı. Herkesten evvel, geminin kaptanı 
ve zabitleri elimden alırlardı. Halbuki; 
ben arkadaşlara verdiğim halde, o tok 
gözlü Türklerden bunların bir parçası
nı bile alan olmadı. Koca hazine, tek 
başıma, bana kaldı. Bu hal karşıs:.nda, 
size olan minnet ve şükranımın derece
sini takdir edihiz. Ve eğer zahmet ol -
mazsa; şu önünüzdeki kadehi de, bu 6-
cizane muvaffakiyetlerimin şerefine 
içiniz. 

Diye bağırdı. 

• 
Kapı kırılırcasına açıldı ve içeriye uzun 

sonra siz bir tarafa çekiliniz. Bize, en 
genç ve en güzel kadın garsonlarınızla 
-en iyi şaraplarınızı gönderiniz. 

BEKLENİL1\fİYEN MİSAFİRLER Gayet zeki bir adam olan garsonun 
gözleri, Antuvana kaymıştı. Fakat An-

Küçük salonun bir köşesinde, tuvan gözünü kırparak hafifçe başını 
üzeri yiyecek ve içeceklerle vdo}u bir sallamıştı. Gaspar, patronun ne dernek 
masa kurulmuştu. Domuz yagında kı- istediğini anlamıştı. Yerlere kadar eği
zarmış pembe renkli tavşan etlerinin lerek: 
üzerinden hafif hafif dumanlar tütü - - Emredersiniz muhterem asılza -
yordu. Bir kenarı duvara dayalı olan dem, diye, mırıldanmıştı. 
masanın üç kenanrida; Poyraz Ali, Şö-
valye Cem, Antuvan oturuyorlar, ağır İhtiyar garson, köşedeki büyük ma -
ağır hem şaraplarını içiyorlar, hem de sanın üstüne temiz bir örtü yaymı~tı. 

Sandalyeleri, masanın kenarına sıra -
konuşuyorlardı. 

1 Birdenbire dışarıda kalabalık ayak amıştı. 
sesleri duyulmuştu. Ayni zamanda sü- Beş kişi, derhal sanda1yelere otur -
rekli bir kahkaha devam ediyordu. muşfar; kahkahalar ve gürültüler ara

sında konuşuyorlardı. 
Kapı, kırılırcasına açılmıştı. Uzun 

boylu, zayıf, sivri sakallı bir adam; bir Çatkın bir çehre ile daha hala bu a-
ankapının eşiğinde durmuş, hiç kimseye damları tedkik eden Poyraz Ali, başını 
ehemmiyet vermiyen pervasız bir ta- Şövalye Ceme çevirmiş: 
Vıı'lala içeri bakmıştı. Kahkahalarına - Bu gürültücü adamlar, kim olu -
devam ederek: yor acaba? demişti. 

- Hay Allah! Hayatımda, böyle Şövalye Cem, eğilerek hafif bir ses-
bir meyhane adına rastgeleceğimi ak - le cevab vermişti: 
lımdan bile geçirmezdim, diye bağır- - Kral. 
mıştı. - Kral mı? 

Poyraz Ali, Şövalye Cem, Antuvan; - Evet. 
üçü de şaşırmışlardı. Bu şen ve şakrak - Ne kralı!. 
adam ile, arkasında, dört adama baka _ Fransa kralı .. Birinci Fransuva ... 
kalmışlardı. Eğer bu sözü bir başkası söylemiş ol-

Bu adam, köşedeki boş bir masaya saydı, hiç şüphesiz ki Poyraz Ali inan
doğru ilerliyor, yüksek sesle sözlerine mıyacaktı. Hayretle sordu: 
devam ediyordu.: _Nasıl kral bu? Bu kadar hafif me§-

- Hilfil ve Zambak lokantası. Hem reb kral olur mu, hiç? Sakın yanlış ol· 
ae fena bir isim değil. Hem Türkleri, masın? 
hem de Fransızlan avlamak için kurul
muş mahirane bir tuzak. Herhalde, bu 
meyhanenin patronunu tebrik etrne.1t 
isterim. 

İlk şaşkınlığı geçen Antuvan, bir -
denbire sarsılarak az kalsın yerinden 
fırlıyacaktı. Fakat Şövalye Cem, sağ -
lam ayağı ile Antuvanın ayağına bas
~. kulağına eğilerek: 

- Otur ve sus ... Kendimizi tanıtmı
yalım. 

Diye fısıldamıştı. 
O şen ve şakrak adam, gürültülü bir 

surette sesini yükseltiyordu: 
- Hey, garsonlar.. neredesiniz? 

Meyhanenizin ismi pek şatafatlı amma, 
!her.halde siz, pek nafi11esiniz. Esse, San
sak, galiba bu gidişle garsonluk vazife
sini siz ifa edeceksiniz.. hah. İşte bir 
garson geldi. Dostum! Yanılmıyorsam, 
bizim için geldiniz. 

İçeri giren Gaspar ismindeki ilı tiyar 
garson, yerlere kadar eğildi~ 

- Evet, asılzadern! Eğer hizmetinlz
C.te bulunmak şerefini ihraz edersem, 
kendimi çok bahtiyar addedeceğim. 

- Hah, hah, hah... Azizim garson 
efendi! .. Biz, zannettiğinden daha nazik 
adamlarız. &-keklere, bahusus erkekle
rin ihtiyarlarına hizmet zahmetlerini 
yükletmeyi sevmeyiz. Fakat madem ki 
kendinize bir şeref temin etmek fikrin
desiniz. Şu ıhalde, bize şu masayı dü
zeltmek şereffle iLktifa ediniz. Ondan 

O ana !kadar taş kesilmiş gibi susan 
Antuvan dayanamadı. Masanın üstüne 
eğilerek cevab verdi: 

- Yanılmak mı? .. Onu bize sorun? 
Muhterem şövalyeme, ve bana? .. Aziz 
Şövalyem! .. Müsaade ederseniz, şu bi
zim eski dosta bir görünüvereyim. Ve 
sizin de burada bulunduğunuzu kendisi 
ne haber ... 
Şövalye, derhat Antuvanın sözünü 

kesti, kaşlannı çatarak: 

- Hayır .. hayır ... Şimdilik buna, hiç 
lürum görmüyorum. Daha doğrusu, 
bu vaziyette onun karşısına çıkmak is
temiyorum. Durunuz. Dinliyelim. Ga
liba bizden batı.sediyorlar. 

Kral birinci Fransuva, neş'eli kah -
kaha1annda devam ederek yüksek ses
le söylüyordu: 

- Hilil ve Zambak ... Bu ala .. fakat 
onun üstündeki o garip kıyafetli şöval
ye resmi ne oluyor? Hey .Mlahın günü .. 
şövalyeliğin de maskara olduğu zaman
lara kaldık. Tuhaf değil mi?. Bu resim 
bana eski bir simayı hatırlatıyor. Ha -
ya'limde pek az bir iz bırakmış olan bir 
sima .•. 

Kralm maiyetindeki şövalyelerden 

biri söze ka~ı: 
-Evet .. ben de hatırladım haşmet -

penah .. galiba üç sene evvel Luvr sa -
rayına gelmişti. Galiba kendisine de ŞÖ· 
valy.e süsü vermekte idi. 

boylu, zayıf, sivri sakallı bir adam girdt 

- Bravo, Llşantiyer ... Şimdi bana 
da hatırlattın. 

- Evet, evet.. o serseriyi ben de hn
tırla.dım. 
Sansakın ağzından bu sözler çıktı

ğı zaman, az kalsın Antuvan yerinden 
fırlayıp onun gırrtağma. sarılacaktı. 
Fakat şövalye derhal bileğinden yaka
ladı. 

- Otur, Antuvan .. sonuna kadar din
liyelim, diye mırıldandı. 

Tam bu sırada Polin elinde büyük 
bir tepsi ile içeri girdi. Tepsinin üze -
rinde, şarap şişeleri ve bir çok yiye -

Gazetelerde bir cedvel halinde neti- rak ilk defa çivilileri giymiş olil'l. i! 
celeri çıkan İstanbul atletizm hayra - bakılırsa anuvaffak olmuş denilebı~ 
mından bahsetmek bu organizasyonun Bir başka cazib konkur da üç 8 t 
çok muvaffak olmasına ve elde edilen atlama olmuştur. Gayet rnuhteşeıtl 
derecelerin de tatmin edici oluşuna derece ile Polatın önüne geçen Felle; 
bakılırsa herhalde yerinde bir hareket Süreyya bu minval üzere çalıştığı 
olacaktır. dirde Belgrad oyunlarını kazanB 

Hakikaten pazar günü Robert Kollej- gibi görünmektedir. Sırıkla atiııXJl 
de yapılan müsabakalar bundan bir iki Haydar her zamanki gibi kolayca ~' 
sene evvelkilere nisbeten daha parlak zanmıştlr. · 
cereyan ettiği gibi tertip komitesi de Uzun atlamada elde edilen derecti 
hakikaten muvaffak olmuştur. rin pek göz alıcı olmasına rağmen o; 
Müsabakaların parlak cereyan et - atlet Nevzatı takdir etme'k lazııı1 

miş olmasına delil olarak yalnız birin- Ondan sonra gelen Aılkaralı se ıY 
cilerin derecelerini göstermek doğru LUtfi eski senelerini hatırlatmald8 
olmaz. Bazı yarışlarda rakipler birbir- Atmalarda Kastamonudan gele!l · 
lerine o kadar yakın bulunmuşlardır ki nerbahçeli Ateş İbrahim çoktandır 
İstanbul atletizm bayramının parlak rnediğirniz ibir mesafeyi gülle ne 

11 

geçmiş olduğuna en bariz deliller bun- Onun bir hayli gerisinden gelen tsW 
!ardır. bulsporlu Veysi eski fomıundan ço~ 

Atletlerin klübleri namına girmedik- zaktır. r)l 
leri bu müsabakalardan bahsederken Ciridi kazanan Fenerbahçeli Ne 
bunların bütün klüb atletlerini topla- tin derecesi vasat olmakla beraber' 
mış olduğunu göz önünde tutarak at- kanda da söylediğimiz gibi bu g 
!etleri klübleri ile takdim etmeği dü - futbol ayakkabılarını henüz ç~ 
şündük. Böylece klüblerimizin atle - bulunmaktadır. 
tizmdeki bugünkü kuvvetleri anlaşıl.- 29, 30 mayıs tarihlerinde An~'rBJ 
mış olacaktır. R-0manya ile milli maç yapacagıı1l ~ 

cekler bulunmakta idL 

100 ve 200 metreyi pek açık farklar- göre on gün sonra yapılacak ola~ 
la kazanan Fenerbahçeli İrfan bundan şehir karşılaşmasından sonra beh o.1 
evvel de söylediğimiz gibi mevsimin en hal çocukları kampa çekmek ıazııt1 ~ 
kuvvetli sür'atçisidir. !Bu kuvvetine Böylece bir milli maç için hazırlııll f 
tekniğin refakat ettiği gün bu gencin olabiliriz beliti... Zira ortada epeY ~r 
klas dereceleri elde ettiğine şahid ola- dik bulunmaktadır ki bunların kB o11 
cağız. 100 metrede ikinci gelen Hay - ması da ancak ·bu şekilde mümkün 

(Arkası var) darpaşa sporlu Süphi ve iki yüz metre- bilir. - Füruzan Tekil ' 
.............................................................. de İrfanın beş altı metre gerisinde ge- Voleybolda Harbiye Mülkiye~ 

I 

2 

5 

6 
7 

8 

9 

, 

_....__"* 

len gene Haydarpaşa sporlu Muzaffer yendi ... 
çok ümid veren çocuklardır. 400 met- ·"' ':,, Ankara (Husus!> - Mülkiye kup-· r·. 
reyi Cemal bu sefer mevsimin en iyi leybol maçlarına bu hafta Harbiye ıtl~ 
derecesile kazandı. Büyük formda ol - sahasında devam edildi. Yapılnn knrŞ 

1 
~ 

duğu hissini veren Galatasarayın kap- mada Harbiye voleybol takımı kuvvetl (J 
kibi Mülkiye takımını {15 - 5) (15 - 8) tanı çok bilgili çalışmasile gittikçe te-
güzeI farklarla mağHlp etti. 1 

'rakki etmektedir. Ondan sonra gelen Şlmdiki halde voleybol maçlanndıı. ~ 
Haydarpaşa sporlu Galib, ve İstanbul yl vaziyette bulunan Harbiye tattnnıd · 1 

sporlu Zare geçen seneye nisbeten çok Ankaranm Galatasaray takı~ 
iler1eırneğe yüz tutmuş gençlerdir. 

600 metreyi Ankaralı ve Kocaelili lstanbula geliyor t1' 
cGalib»ler paylaştılar. Ankaralı Galib Ankara (Hususi> - Ankara.nın O~ 1 
düzgün olduğu kadar enerjik bir koşu saray ta.kımı mayısın H ncü cuına ~ 
yaptı; buna mukabil Kocaellli Galiıb ıs inci pazar günleri İstanbulda Fetı ç f, 
Yalnız kuvvetli koştu ve ikinciligvi ala - çe ve Galatasaray takımlarile birer Jllllç :J 

m:ı.k üzere perıembe günft buradan ~· 
bildi. Üçüncü gelen Kasımpaşalı K edeceklerdir. 
Besim karşılaştığı bütün imkansızlık- Eskrim musabakaları _ri 
lara rağmen gittikçe düzelmesini bil • Yann kadınlar arasında flöre nı~~~ 
mektedir. Memleketin en biçimli ko - slle İstanbul eskrim blrlnclliklerl nıll'",.. 

SOLDAN SAÖA: şan atleti olan K. Besim, sarfedecek kala.rına Beyoğlu Halke\'1 saıonundl 
ı _Bir san'at. kuvvet bulduğu takdirde bir klas atleti 17 de yapılacaktır. fi~ 
2 _ İlbe. iyice kapanmamış. seyretmek zevkini tadacağız. Birkaç ba.tia evvel Beyoğlu Halıte ııOY~ 

-- ... kl kt.f tından tertlb edilen mtl!abakalarda '"'.JJ 3 - Zaman, yapuı.AA. Yalnız 1500 metreyi koşma a i ~ı a JJI'. 
.. Si h k uı bi 5..,,. lld bir varlık gösteren Perihan, Bella, .. - ya ve ıyme r al>"">'• va t. eden Receb mevsimin en iyı" derecesini 
5 - Kapılarda bulunur, bir oyun aleti. tekrar kılıç kılıca geleceklerdir. 
8 - Uzak. tallh. çıkarması itibarile iyi vaziyettedir. Fa- Buz Uzer inde hokey _ .. t 
7 _ smnmış, bir renk. kat geçen seneki formunu bulması için tıl>"..1 
8 - Oemllerin taklb ettiği yol, rabıt edatı. 40 metre kadar daha çabuk koşması lA- Bu hafta Londrada çok zevkli bir yr-~ zerinde hokey maçı yapılmıştır. aece .t~ 

9 - Senede 1kl defa gelir, tok değil. zım gelmektedir. 1 bl ki i tir • ..,."' r 
b an maçı 15 n ş seyretmiş . ~:.tt 

ıo - Küçftk bir lç denizi, ir rakam. 3000 metreyi geçenlerde tahmin et - ıııarla Kanadalılar ka.rşılaşmışlarclll"· rt? ~ 
YUKARDAN AŞAÖI: tiğimiz gibi, bir kaç gün evvel 10000 de çuk saat sü~n maç ~asında An1e ~ ır 
ı - Askerl btr sınıf, bir hartın okunu§u. Türkiye rekoru yapan Demirsporlu Iar galibiyetten mağliiblyete dönll~ ~ 
2 - Büyükler, bir .nota. kavgaya dökmiltlerdir. Bir aralık bOt P'". 
s - Kalın tahta, bir harfin okunuşu. Hüseyinin galebesile neticelenmedi Be çı bir boks maçı hiıllnı almıştır. ?'e 

4 - Mel'un, yakında çıkacak bir meyva. şiktaşlı Artan ve Muhafızlı Mustafadan Kanadalılar 6 - 8 galib ~lmlşlerdlr· 
5 _ İstanbul sokaklarında çok bulunur, sonra gelen bu atletin kıymeti düşmüş cJ' 

Fransızca bir ısım. addedilmemelidir. Zira kendisi daha San'atka" r Şa J 
6 - Arabca ile, süba.y. • · af ı d ffak ...,., kt 

B .. ··ı.. d d j uzun mes e er e ırnuvıa uıma a 
7 - uyu., a e . · h k f 
8 _ FiyakL 3000 gibi nispeten kısa bır mesafeyi iyi sa neye çı ıyo , 

1
J 

g - Bildirmek, boşanma. koşmak için lazım olan sür'ate malik ~ 
ıo - Geceleri gökte görünür, lnadcı bir 'bulunmamaktadır. Ankara Şehir tiyatrosile ~ ; 

hayvan. 11 O metre manialı koşuyu Ankara - turnesine giden SIUl'atkar Ş. ' 
ı 2 3· 't '1 8 •9 10 dan gelen Galatasaraylı Faik kendisine günlerde istan 

1 
K A R A L A ~ göre orta denilecek bir vakitle kazan- bula gelerek Kır -

dı. Daha sonra ikinci bir seride 400 şehir felak.etze -
2 A S A R l K metreyi kazanan Faik bu mesafenin de deleri menfaati -
3 L A kendisine !Azım olduğunu anlamış bir ne 1stanbulda Fe-
ı,. R. atlettir. 'rah tiyatrosunda 

Konkurlara gelince en iyi derece ve Beyoğlunda 
şüphesiz ki Fenerli olduğu kadar Ga- bir müsamere ve· 
latasaraylı olduğu iddia edilen Polatın receği haber alın-
1,85 lik yüksek atlamasıdır. Fakat işin mıştır. 

cazib taraflarından biri de Fenerbah - Aynca genç .. ıge/, 
çeli Süreyya ile Ankaralı Jerfintn 1,80 sahne san'atkar - Feridım ço J.<B~ 
atlamalarıdır. İki genç atlet için şlın- larından Feridun Çölgeçen sreri ı~ 
diden istikbalin yızdızlandır diyebili- !arının Kırşehir felaketzede! d• ıv 
riz. Fenerbahçell Necdet için de 1,75 İstanbulun muhtelif tiyatrola~ı:ı:ı. 

l)vvelki bıılm.accmm h4UedUmif ıekli atlamasına rağmen bu sene cidcli ola • siller vereceği bildirilmektedil' 
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FAZLA 

YERLi MAL' &.il 
PAZARLARINDA 
DUl.A~AKllH 

~~------------------------------~ r lstanbul Belediyesi ilanları 1 
S:nelik muhammen kirası 300 lira olan Floryada Florya çarşısında 13 numaralı 

hzino, dükkan ve önündeki bahçesile 939 senesi ıubat sonuna kadar kiraya veril
llıek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö-

:ıebilir. İstekli olanlar 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektub veya makbuzile 
/5/938 Perşembe günü saat 14 de Dairnt Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (2398) 
,.,.,.,., 

~rrahpaşa hastanesini tevş; suretile ya pılahk göz ve cerrahi paviyonları için 
f.ın tarihli Menafii Umumiye istimlak kararnamesine tevfikan Üniversite tara

dan istimlak edilecek, Fatih Kaymakamlığı ve Belediye Şubesi Müdürlüğünün 

~YYen ilin mahalline ve gayrimenkul !erin üzerine talik edilen harita ve cet
e vaziyeileri ve evsafı gösterilmiı b ulunan pyrimenkullerin adresleri, ev
~ ve kıymetlerini bildirir cetvel aşağı ya dercedilmi§ olmakla istimllk karar-

esinin sekizmci maddesi mucibince k eyfiyet ilin olunur. .B.> c2662> 

Mahallesi: DAVUDPAŞA 
Sokajı Kapı Harita Cinsi Takdir olunan 

No. No. Sahası Sahibi istimlak bedeli 

"1hülharem 
Lira Kr. 

23 Arsa 64,35 194 85 
:t 24 :t 161,50 Ahmed .f84 50 

llaaz.ev~y 
12 25 • 217,25 Mehmed 651 75 

27 > 51,20 Fatma veresesi 128 75 
~kbhamam 21 44 Ahşab hane Kamil 1765 12 

ve bahçe. 

ll • 23 45 > Aliye 1011 25 

~~y 21 48 , Tevfik 1632 00 
ecamll 10 56 Arsa 124,81 Naima 369 00 , 8 57 > 109,90 329 70 

le,tıillharem 
Mahallesi: HOBYAR 

24 68 Hane ve Mehmed 1730 00 
bahçe. , 22 69 > Rahime I02 81 

~klıhamam 
Mahallesi: DAVUDPAŞA 

35 119 :t Tahsin 1032 'm , 33 120 , Celil 1369 00 
• 31 121 , Meryem 1363 00 

Cafer MOshil 
'tesiri kat'f, içimi kolay 

Şekeri 

en ırı mUshll pkerldlr 
"-=~·------.Bilumum eczanelerde bulunur. 

------------------------------------------
Nafıa Vekaletinden: 

~t:rneye konulan iş: 
- K"" lllt ~, uçu.~ .~enderes ıslah sahasmdıı yapılacak büyük filt, Ba~yatak başındaki 

2 _ :a ~Uçuk köprü inşaatı, keşif bedeli c213.989> lira c42a kuruştur. 
'-ta Suıa ksıltıne 20/5/1938 tarihine rastlı yan Cuma günü aaat 15 de Nafıa Veki
llJ. :tap lr Umum Müdürlüğü Su eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf uau

a l acaktır. 

- lsteklil . E · ~ er· ksıltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık lfleri genel 
lr~ ıvr :en~i .~rtname ve projeleri clO> lira c70> kurut mukabilinde Sular 

• udurluğünden alabilirler. 
- Ek il ~t teJnj 8 tnıeye girebilmek için isteklilerin cll949> lira c47a ~ muvat-

'- ltıeı-·n~t ver~esi ve c50, bin liralık Nafıa Su İşlerini veya buna muadil Na
"1ıria1tı:;:~~hu~ edip muvaffakiyeUe bitirdiğine ve bu kabil nafıa l§lerlni ba
~ ib bılıyeU olduğuna dair Nafıa VekAletinden alınmış müteahhitlik ft
lılr laat raz e~mesi, isteklilerin teklif mektublannı ildncl maddede JUl}ı saatten 
lez.t ~eline kadar Sular Umum Mtıdürlüjü.ne makbm mubba.tnde verme-
~ . 

Gieada olan &ecikıneler kabal edilme&. 

SON POSTA 
... 

SELANIK BANKASI 
Teü tarJhl ı 1888 

• fdare-Uerkezi : !STANBUL (GALA'!'A) 

'J'iFlıiyedelti Ş.'*-1 ı 

tsTANBUL (Galata ve Yenicamf) 

MERSİN. ADANA Bilron 

YruaaniıtanJalıi ~ri ı 

SELANtK - ATINA 

• Her nevi banka muameleleri 

Kiralık 'tasalar servisi 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk ıaı.eteai 

Yerebatan, Qatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

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

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

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

TÜRKİYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 12"20 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen euralc geri uailnta. 
llinlal'Jan mes'ali7d alınmas. 

Cevab için mektublara 10 kurufluk 
Pul tıAvesi lizmıdır. 

~,. ... ·-·-····································· ... f Posta kutusu : 741 İstanbul '\I 
ı Telgraf : Son Posta 
i Telef on : 20203 i 
'··----·················--·------.; 

Sayfa ıs 

Karariğer, böbrek, taş ve kumlann
da n mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri • 
nizi U R 1 N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
:salat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yarını bar -
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYoGLU - İSTANBUL 

Keskin kasabası Elektrik tesisatı 
1 - 2997 lira keşif bedelli santral binası ve 1200 liralık 200 adet ağaç direk ve 

6500 liralık 60 normal beygir takatinde Buhar Lokomobil Kondanseli ve 11942 
lira keşif bedelli Elektrik şebeke tesisatı ki cem'an 22639 !ıra bedeli keşfi ve Nafi1ı 
Vekiletinden musaddak projesi mucibince Keskin kasabasının elektnk tesisatı 
25/4/1938 tarihinden itibaren. hpalı zarfla 45 gün muddetle münakaı:.aya konul-

muştur. 

2 - İhale 10/6/1938 tarihine tesaduf eden Cuma günü saat 15 de Kesl<m Be
lediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talihler bu güne kadar liakal 15.000 liralık Lokomobilli Santrat ve Elek
trik tesisatı yaptıklarına dair Nafıa Vekaletinin müteahhitlik ehliyctnamesini 
ibraz edeceklerdir. 

4 - Proje ve prtnameler Kf'Skln beJediyesinden istenip ve alınabilir. 
5 - Talipler tesisatın heyeti umumiyesine talib olabilecekleri gibi santral bi

nasının tnpatı, ağaç direklerin ihran, ve Lokomobil kısmile direklerin dikilmesi 
ve Elektrik tebeke tesisatı içlıı üç kısım üzerinde ayrı ayn teklif verebiln ler. 

6 - Talipler ihaleden evvel % 7,5 nisbetinde ve ihaleyi müteakib % 15 nisbe
tinde teminat vereceklerdir. 

7 - Taliplerin eksiltme kanunu mucibince icab eden vesaiki hamilen 10/6/1938 
Cuma günü ıaat 15 den evvel Keskin belediye encümenine müracatları ilan olu-
mır. Postada vaki geclkmeJer uzan itibara alınmaz. (2560) 

ÖksUrenlere ve 
gtilU• nezlelerlne "KATRAN BAK.Ki BKBBM 

I 
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Bet sene.için giiya (garanti) edilen 10ğuk hava dolaplarının mıkı&h 
çojaluken, Yerilen ıeminaım halukl kıymelini eesmeldiniı. Ticarette 

epeyce uzun sayılan beı sene müddet zarfında birçok yeni vaziyetler 
ıahaddüı edebilır ve verilen garanıınin kıymetini ıdıra indirebilar. Bu 
takdirde, ıiı ı öbüa • kalmıt bir soğutma dolabma tasarruf etmiı bulu· 
C\ununuı. 

Halbuki FRIGIDAJRE'i .. çerken, en mi.uekimiJ bir ıojuıma cihazı almq 
olacaOınııdan maada, •erilen leminabn sağlambfıiu •• münakata gö
lilımn kıymetini dahi naaıı Uihara abnm. FRJGIDAIRE' ınizle bera· 
ber, ıiae pullu, imab •e hakild bir kıymeti haia bh leminal .. haclet
namell Yerilir.' Dolabmııın mahftniki ltıamı bet aenelik bir müddet zar· 
fanda boiuluraa, bu tehadeıname, bu kamm reni bir mekaniama ile 
detiflirilecejini katiyede rekeUül eder. 

~ır soğuk hava dolabı alacağına vakii, lize verilen teminatın hakiki 
kıymeıinı tlilfününüı. Teltlıf edilen tekmil ıeminaılartn metinlerin' 
mukayese ediniı, ucak o •aldı Frigiclaiıe'i ~elde emniyedi •• mu-. 
hükü ki el••ritll bir muamele yapbğama ~ olacabmm. 

FRICilDAIRE 
BOURLA BİRADERLER . tSJAtf~~.~"A~ 

KAN 
KUVVET 

IŞTIHA 
Sılıhat V eklletimizi.n 

reaml rahuhnı lıaiz olu 

FOSFARSOL 

SUT MAKiNALARI 
Donyanın en b6yilk fabrik• 

mamullbndandır 

MlELB Btremözlerin imal kudreti n..t 
Yiisdir. 

MiELB Etremözlertn < tomatlt 1•11&m• 
t.ertlbatı vardır. 

Siz de sabahlan aç kam• 
bir kahve taşıtı 

MAZON MEYVA TU 
alırsanız iştiba ve sıbhattnisl 

dOzellirslnlz. 

Atızdald koku, tatlWık w 
pulılıtım giderir. Jçtlmlll 
yet ıatıf, tesiri pek koJaJ ft 
llylmdlr. Son derece t.au: 
mif bir tuz olm• .. Ja • 
blo bir mtıatah· 
zarla kıyu ka· 
bul etmez. cMA· 

ZON• lılm Ho
roı markasına 

dikkat. 

UYIWSUZLUKIARD& 
tJ.......tWrnıiW 

b•mn•tGla 

NEAViN 
tatb bir uyku tenala .... 
SiNta AlıRILA&I 

• 
ASABI ÖKStlB'OKLla 

• 
JIAŞ DÖNllBSI 

• 
BAYGINLIK 

• 
ÇABPINT~ 

• 
veSlNIKDBlf 

ileri ıetea ..... 
RAHATSIZLIKLA&I 

tYt EDB& 

• 
Ne nebati • ldmJewl 
uhlrll lalç bir ••••• 

yoldur 

~Yarın 

ı ZENGi 
olabilirsiniz, yalnız, 

Tanare plyıırngo111Dun JlllD 
kllecek birinci teotcMllBe 

biletinizi mutlaka 

KADER 

•l•nız. Adr•M dlklmll 
lstanbul Babçekapı, Anadolıı 
karşısında No 19, EmlnGDI 
başı kOşkOnde. Beyot111, 

caddesi No 109 

Eski HA YDEn, J 

BAKE 
MİELB ıı:uemözlertn bttttln abaDU mağazalarını 
pulanmu nevindendir. ziyaret ediniz. Emsali aruında 
Mta.s Ekremözlerl blltmum Ziraat mükemmel olan bu 

Doktorların büyük kıymet verip beiendiklerl Mekteblerl kabul ve tavsif• etmetteaırler. muhtelif mobilyaların en 
bir fUIUptur. Kansızlık, iftahsızlık, kuvvetsiz- MiBU Dremöalert en url •• dllv çeşldlerini bulacaksınız. 
1iJı, bilhassa nevruteni, ademi iktidar, mide ve markalardan daha ucuzdur. \TEMEK ve YATAK T~I.-=; 
barsak tenbelliğinden dolan bazımpzlık ve ka- Sataf deposu: Tahtakale, 51 No. lu Poker tra, ..:= RINI her yerden iyi ve ucuz 
hızlarda en birinci devadır. Tifo, Grip, Zatürree, larla tedarik edebilirsiniz. 

Sıtma nekahatlerinde pyanı hayret tesir gösterir. Vücuda dinçlik, cilde pembelik, ~---------••••••••••••••••f1' --~~~~~~~!!!!!! 
saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUVVET 1LACI her eczanede bulunur. Epema Ye en muannit cild yaralarından kurtalmak için ~ 

Sureti iati.eali: Büyükler için sabah, ölle, dpm yemeklerinden bir çeyrek 
evvel yarım bardak suda bir tatlı kaplı, kflÇ(lk çocuklar için ayni veçhile kahve 
kaşığı. EKZAMiN 

il 

1 
• 
1 • • 


