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~ 8 -No. 2793 Yazı işleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA - 11 MAYIS 1938 

Belgradda müzakereler 
baıladı, umumi 

Yaziret gözden geçirildi 
Başvekil bugün kahraman Kral 

ılleksandr'ın mezarı önünde eğilecek 
İki Başvekil dün mühim ··rop·rak···m·ahS"Uii'O"ii"" 

nutuklar söylediler ofisi kuruluyor 
ltı Belgrad 10 (Sureti ' 

ahsusada giden Ofisin sermayesi 17 
arkad 
l> aşımızdan) - milyon lira olacak 
~o t ve müttefik Tür_ 
'lı;e Başvekili Celal 

11 Yarın ziyareti mü
d asebetUe baştanbaşa 
orıatıınuş olan Bel

grad b 
ti ' ayram günle-
b·ne :mahsus büyük 
ır se . 

Lüzum görülen yerlerde 
un ()e ekmek fabrikaları 

kurulacak 
Ankara 1 O (Hususi) - Merkezi An 

karada olmak, hububat ve sanayile si-

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kuruş 

Filistinde modern bir 
Seddi Çin kuruluyor ! 

lngilizler Filistinin şimal hududunu 
elektrikli tel örgü hattı ile kapıyorlar! 

Bu mretle hMn •ilah ve para ka~kçılıiını menedecekler, hem de 
Fili•tin• yardım eden Arab memleketlerini ikt_ı•adi zararlaTla tehdid 

eyliyebileceklermiı ! 

vınç ve nec:'e i-
füıd 'S 

tad e çalkalanmak
ır. 

lolara ve u}'U§turucu maddelere mü - Filistinde şehre giren köylüler lngı1iz cıskerleri tarafından mua.yene ediliyorlar 

) Başvekil Celal Ba-
ar b b ~ · u sa ah rcfa-

k tinde Hariciye Ve-
lu 1 ~tişdu Aras oldu-

haldc, ikametleri
d tahsis edil n şato
c a~ hareketle, h~lkın 
tq un tezahüratı a-

ında doğru Kral 
~ray 
sar ına giderek sa-
su ~Yına giderek hu
lı'> sı defteri imzala-

1 lardır. 

h Müzakereler 
oı!"h eı._ a are saat 11 de 

"Sel ' \>e n,:ns Celal Bayar 
"eka UŞdü Aras baş
lere~et dairesine ge-
l-adı ' başvekil Sto- Altes Ruvrıyycıı Prem Poı 

ainoviçe mülfıki olmuşlardır. 1 sında, dost nazırlar Avr upaaalU '1yasi 
r saat kadar süren bu mülakat esna- (Devamı 11 inci sayfada) 

~inlil~rin kızıl Napolyonu 
rekin önlerine dayanıyor 
~:~onlar Pekinde tedbir alıyorlar, sokaklarda halkın 

başı aranmakta, hatta tabutlar bile açılmakta İmiı 
te~~!iliı gazeteleri Pekin havalisinde ce- cÇinlilerin kızıl Napolyonu General 
ltıaıUrn eden muharebeler hakkında fU Çutehin kazandığı muvaffakiyetlerden 
~ermektedirler: (Devamı 11 inci sa.yfadcı) 

Kuraklık güzünden 
Avrupa geni bir kıtlık 
te/ılikesine mi maruz? 

Macaristanda bir hasad ~nzarası .. (Yazısı 5 inci sayfada), 

= 

teallik olarak kanunda yazılı işlerle Kudüs, 6 (Hususi muhabirimiz ya - hakkında size bir fikir vermek için gü-
iştigal etmek üzere İktısad Vekfiletine zıyor) - Terrörizm ile mücadele için zel bir misal gösterebileceğim. 
bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz toprak burada sarfedilen fevkalade emekler (Devamı 5 inci sayfada) 
mahsulleri ofısi adlı bir ofis kurula - ========= = = ============== 
caktır. Ofisin buğday işleri şunlardır: 

(Devamı 11 inci sayfada) 

····················•········································· 
Dnn birçok okuyucular 

telefonla ayni suali 
sordulılr: 

'' 32 llkteşrin 
olur mu?,, 

1~ ~ 

\._, 

Hayır, yeni tefrika
mızm isminde tertib 
hatası yoktur L.. 

32 
İlkteşrin 

Bugüne kadar okudu
ğunuz zabıta romanları 
içinde en beğendiğiniz 

eser olacakt\r 

•••••••••••• Yasa• ••••••• ..... 

CEVAD FEHMi 
ıVallde Sultanın ııtrdanlı~ı. muharriri 

Siz söyleyiniz, bu ana 
baba ne yapsınlar? 

ve 

Münevverlerimizin 
düşünceleri 

Yeni d9ğan çocuklarının gözleri 
müdhiş bir hastalık ile malul... 
Ameliyat yaptırsalar kör olacak, 

yaptınnasalar iki ay sonra 
ölecek! Bir kısmı ameliyatın 

'yapılmasına, bir kısmı 
yapılmamasına taraftar 

Avrupa ga~eteleri yazıyorlar: tün ömrünce kör kalacaktır. Ameliyat 
Nevyorkta bir kadın bir çocuk doğur- yapılmazsa, ancak birkaç ay yaşıyabile

muş. Bebeği muayene eden doktorlar, cektir. 
gözlerinde müdhiş bir hastalık bulmuş- Zavallı yavrunun anası, babası, daha 
Iar. Ameliyat edilmediği takdirde çocu- bir türlü bir karar verememişlerdir. Ne 
ğun öleceğini söylemişler. Mesele gayet desinler: Evet mi? .. Hayır mı? .. 
mühimdir: Çocuğa ameliyat yapıldığı Siz olsanız ne dersiniz? 
takdirde, hayatı kurtarılacak, fakat bü- (Devamı 5 inci sayfada) 

" Son Posta " nın Peşte mektubları 

Küçük antant, Macaristan 
ile anlaşabilecek mi? 

Macarlar diyorlar ki : " Bu meselede her şey Südet 
meselesinin hal şekline ve yeni Alman siyasetinin Mer
kezi ve Şarki A vrupadaki faalivetine bağlı bulunuyor., 

Maoarl kabineıi azası bir arada 

.(YaZISI yedinci sayfanın 4 ve 5 inci sütunlannda) 



2 Sayfa 

Her gün 
ita/ya seyahatinden 
Sonra 

,_ __ Yazan: Muhittin Birı~n 

IES) ay HiUerin ilkbahar seyahati 
(g) bitti; İtalyanın yeşil ve koku

lu ovalarından Alplerin yüksek vadile
rine doğru çıkarak Almanyaya dönen 
Führer acaba vatandaşlarına ne hediye 

' götürüyor? Geçen gün de meşgul olduğu-
muz bu suale bugün biraz daha vazıh ce
vablar verebiliriz. 
Eğer Avrupa gazetecilerinin yazdıkla

rı doğru ise, eğer gazeteciler, bu defa da 
sırf mesleki bir insiyak ile politikanın 

kokusunu, uzaktan da olsa, iyi hissedebil
dilerse, iki gün evvel bu sütunlarda yaz
dığunız şeylerin teeyyüd ettiği neticesi
ne varabiliriz. 

Bay Hitler, Fransaya karşı yapmış ol
duğu gibi İtalyaya karşı da söz verdi: İ
talya ile Almanya arasındaki hudud kat'i 
surette tesbit edilmiştir, dedi. Nutukla
rından birinde Bay Hitler, cDuce!> diye 
hitab ederek bu hudud teminatını verdik
ten sonra bunun cbir kanun, bir söz ka
nunu> olduğunu kuvvetle teyid ve bu te
yidi de birkaç kere tekrar etti. Herhan
gi bir iş için csöz veren:s bir §Övalye gibi, 
dünya huzurunda, Almanya İtalyaya hu
dudların kat'l mahiyeti için bir csöz ka
nunu, ilan etti. 

Buna mukabil de, şimdi daha iyi anlı
yoruz ki, Duce Almanyaya, charbe kadar 
gitmemek, kaydile Südet meselesinde 
müzaheret vadetmiş ve onun Şarki Av
rupadaki siyasetini tutmaya karar ver
miştir. Südet meselesinde zaten Alman
ya da harbe kadar gitmek fikrinde değil
dir; bu mesele, harbsiz halledilebilir me
selelerdendir; eğer İtalya da yardım ede
cek olursa Almanya bu davayı da hal
leder. 

Bu davanın halli, bir takım neticelerin 
de birlikte gelmesi demek olacaktır ki 
Jtalyanın tutmaya söz verdiği siyaset te 
bu neticelerle alAkadardır. 

* 
Merkezi Avrupada Südet meselesi u-

yandığı günden itibaren bununla birlikte 
bir takım meseleler de beraber doğmuş 
sayılabilir. Bunlardan biri Macar ekalli
yetleri meselesidir. Südetl~r bahsinde 
Çekoslovakya çoktan bir takım fedakar
Jıklar yapmaya karar verdiği gibi Macar 
ekalliyetleri meselesinde de Küçük An
tant Macarları memnun edecek bazı mü
zakerelere girişmeğe karar vermiş bulu
nuyor. Bu müzakereleri ileri götürmek 
ve Macaristanı Küçük Antanta dost yap
mak için sarfedilecek emeğin en çok 
mahsul verme zamanı bu zaman olmakla 
beraber Macaristanın Alman siyasetine 
karşı muhalif bir rol oynamaya cesaret 
edip etmiyeceği çok düşünülecek bir ba
histir. Bundan dolayı olsa gerektir ki Mıı
carfstan ve Almıınyn münasebetleri hak
kında çok şey bilmeleri lazım gelen İtal
yan matbuatı Küçük Antantı dağılmaya 
mahkfun bir camia olarak tasvire başla
dılar. İtalyan matbuatının bu hükmü çok 
acele olmakla beraber bu grupun dahili 
ve harici bir fırtına geçirmesi mümkün 
ve bilhassa Çekoslovakyanın, hudud ha
linde değilse bile siyaset şeklinde yavaş 
yavaş erimesi pek muhtemeldir. 

* İkinci derecede Tuna meselesi gelir; 
Almanya Tunanın yukarı kısmında tek
nik mahiyette büyük tedbirler alıyor. 
Bütün Tuna havzasile Almanya arasın
daki münasebetlerde iktısaden büyük bir 
rol oynıyan Tuna, Alman hududlan ıçin
de bundan böyle enternasyonal değil, 
milli bir nehir olacaktır. Yukarı kısmı 
millileşen Tunanın aşağı kısmındaki ik
tısadt hayat üzerinde ne kadar büyük te
ıirler yapacağını izaha lüzum bile yok
tur. İktısadi hayatları itibarile Tunaya 
çok bağlı olan memleketler için de bu su
retle, siyaset bakımından da yeni bir 
aevlr başlamı§ bulunuyor. Bu devrin in
kişafını taklb etmek çok enteresan oia
caktır. 

Eğer İtalyanın bu yeni devirde Alman 
siyasetine serbestçe hareket etmek sala
hiyetini verdiği haberleri doğru ise, hat
ta, denildiği gibi, İtalya bu siyaseti tut
maya kadar da gidecekse o .zaman hük
medebiliriz ki yavaş yavaş Avrupanın 
bütün siyasi çehresinde bir takım değJş
meler görülecektir. Bu değişmeleri ala
ka ile takib edeceğiz. 

* Führer ile Dnce'nin birbirlerine ibu 
ünvanlarla hitab ettikleri son nutuklarda 

, 
SON POSTA Mayıs 11 

Resimli Makale : • Hak iki bilgi, sahte bilgi e: Sözün Kısası 

Pazarlık 
Kalkarken 

Layiha meclise verildi. 
Kanun haline gelir gelmez bütün mcJil• 

lekette pazarlıkla alış veriş yasaktır. Bir 
manifaturacı ile konuşuyordum: 

- Hele kadın olursa müşteriden bira: 
fazla isterim. Fiatı çok bulur, inerl.ıll• 
Sırf kendi hatırı için indiğime zahib oıur, 
gururu okşanmıştır, alır. 
Şimdi alış verişte güzel gözlerinin mii· 

him bir yer tutması için ne yapmalı? 
Bir manav derd yandı: 
- Halden meyvayı getirdiğim gün Jd· 

losuna bir fiat biçerim, hazan bir kısmı 
kalır, çürürneğe başlar. İki gün sonra be
nim için kıymeti sıfır olacaktır. Hiç ol • 
mazsa büsbütün ziyan olmasın diye fiıı· 

Bilgi sahibi olan insanlar karakter itibarile iki .kısma ay- Insanlığa faydası olan ilim karanlık bfr kuyu içinde sak- tını indiririm. Şimdi çürük meyvaya dıı 
rılırlar. Hiç kimse ile temas etıniyenler birinci kısmı teşkil lanan ilim olmadığı gibi propaganda ile gösterilen ilim d'e sağlamının fiatını mı fstiycceğim? 
ederler. Bilgileri içlerinde kalır, hiç kimseye faydası yoktur, değildir. Saklanan ilim yoktur, yok iken var gösterilen de Bir arkadaş söyledi: 
herkese ve her yerde ilimden bahsedenler ise ikinci sınıfı hesaba dahil edilemez. İlim bir radyom cevherine benzer, çe- - N~ zaman ne alsam aldanırım. Ba • 
doldururlar. Bunların bilgileri ekseriya zahiridir, biraz kazı- lik kasanın içine de koysanız ııığı dıvardan görülür. Cehli karım benim 5 kuruşa aldığımı başkası 3 
lınca altından cehiJ çıkar. saklıyan örtü ise henüz icad edilmemiştir. kuruşa mnletmiş, yanarım. Bir gün balt• 

~c~= s=====~=~=c=~=§====~=l]o=~======~===:ı §~f:.~;~~El~1~},;1y;,~ 
/ngilterede çıkan (.......................................................... Bir doktorun tuttuğu =a:::a0~1:~;, ~~ !!~ ~K;~~:~:nd~ 
Yeni bir moda ~ Hergün bir fıkra Feci hatırat tek santim tenzilat yapmaz, ama çok pıı· 

Londrada ipek çorablar altından, ba
caklarda yağlı boya resimler görüruneğe 
başladı. En çok moda olan da yılan, yıl
dız resimleridir. Eski İngiliz hava nazı
rının karısı bu modanın en fazla düşkün
lerinden biridir. Resmimiz, bu bayanın 
bacaklarını gösteriyor. 

j halıcıdır, dediler. Olsun dedim, yıllal' 
var ki hep oradan alırım. Oraya adete. 
zincirle bağlanmış gibiyim. Fakat artılC 
halds borusu çalacak. Madem ki herkes 
için fiat birdir, istediğim yerden beğeıı· 
diğim şeyi alabilirim. 

. 

Kulağım ağır işitiyor 
Meşhur Fransız komedi muharriri 

ô;en Labiş, musikiyi sevmezdi. Bir 
gece bir ziyafette bir musiki§ina.! ona 
sordu: 

- Üstad, dedi, siz gün geçtikçe bir 
kat daha mu.siki düşnumı oluyorsunuz 
öyle wi? 

Labi§ itiraz etti: 
- Bilakis mu.siki düşmanlığım a

zalıyor. 

Ve ilave etti: 
- Çünkü epey zamandır kulağım 

ağır işitiyor. - . "·························································" 
Pariste bulunan 
Dünyanın en garib 
Klübü 

Bir itiraz eden çıktı: 
- Satıcı vardır ki müşterinin kulağı· 

na eğilerek: 
c Yalnız senin için yüzde on tenzilatı 

amma kimse duymasın> diyecektir, seJl 
gene pahalıya almakta devam edeceksitl· 
İyisi mi eski yerini değiştirme. 

* Denilebilir ki pazarlık şimali Avrupad& 
meçhul bir kelimedir, soğuk memleket· 
lerden sıcağa doğru inildikçe yeni filiz· 
lenıneye başlamış bir tohum halini alıl'1 

Akdeniz havzası inkişaf ettiği yerdir, fs· 
kat asıl &arkta kol, budak salar. 

İki arkadaş Londrada idik. Dosturnuıı 
Dünyanın en garib klüplerinden biri, öteberi alacağı tuttu pazarlığa mcral<lJ· 

haftada bir gün Pariste otellerden birin- Londra doktorlarından, kanser müte- dır, en büyük zevki, bir başkasının iiÇS 
de toplanmaktadır. Bu klübün reisi, 60 hassısı, Förnival 71 yaşında müdhiı bır aldığını ikiye almaktır, mağazaya gidil' 
sene evvel müessisliğini yapmış olan 73 boğaz kanserinden ölmü§tür. Doktor, ıo- te alacaklarını s;eçtikten sonra işe girişti· 
yaşlarında bir kadındır. Klübün ismi de nunun ne olacağını pek iyi bildiğinden Tek kelime ingilizce bilmez. TercümanJı· 
kırmızı saçlı Adonis klübüdür. Bu klii- hastalığa yakalandığı gündenberi, 14 ay- ğı ben yapıyorum, fakat kitabdan öğre-
bün anayasası; kızlardan müteşekkil o- 1 k bi h t d ft · t t t D kt nilmı·<:: ı·ngı·lizcemle .. sıcak, ter, ıtıkıntı v& 
lan azasının muhakkak surette kırmızı ı r a ıra e erı u muş ur. o or :.- n1 

' bu defteri sırf, di~er doktor arkadaczları- arakadaşımın ısrarı. Nihayet adam a il' 
saçlı erkeklerle evlenmesini prt koy- 6 :.- tJ 

bu bahse dair hayli mühim si)zler vardı. muştur. nın istifade nazarlarına arzetmek için yınca mavi gözlerinde uçuşan hayre 
Milletler Ceınlyetinl bir ütopi - hayal - Saçları, kırmızı olrnıyan bir erkekle yazmıştır. Jamaica adasında kıfı ge9ir- el'an hatırlarım: 

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

olarak tasvir eden Duce, elele veren fa- flört eden klüp azası, klüpten tardedilir mekte olan doktor, bir s;abah boğazının - Efendiler galiba lfitife etmek arztl· 
şizm ile nasyonal sosyaHzmin, realiteler ve başka renk saçlı bir erkekle evlenmek arka kısmında bir sertlik hissetrni§, he- sundadırlar, dedi. İstediği parayı verdiJC. 
üzerine i.stinad eden ve milletlerin reel te klüp azalığından otomatik surette in- men boğaz kanseri teşhisini koymuş ve Fakat o malını satmaktan vazgeçmişti. 
haklarına tam riayet prensipi üzerine fisali mucib olur. Nevyorka hareket etmiştir. 22 §Udat 37 Yolum Viyanaya düŞtü. Bir valiz aııns1' 
kurulan yeni bir sistemden bahsettiler. Klübün aza kadrosu 13 kişiden mürek- de radyom tedavisine başlanmıştır. Dok- mecburiyetinde idim. Ortasını beğenJtlt" 
Bu arada söyledikleri sözler de Avrupa- kebdir. 14 üncü namzed 13 kişiden biri- tor o gün not defterine §unları yaZinıftır: dim, beğendiğime param çıkışmadı: 
nın bir kısmında, yukanda işaret ettiği- sinin ölümile, asli aza olarak seçilir. cBoyum 1,80, yaşım 70, çevik bir vü- - Bu akşam dönüyorum. Elimde, a~· 
miz siyasi çehre değişmesi keyfiyetine Her hafta içtima yapan aza, ayda bir cudüm var. Radyom tedavisi yaptmyo- cumda kalanı size versem istediğinizil' 
işaret eden noktalar vardı. Demek olu- kere kırmızı saçlı bir erkek arkadışını rum.> yarısı tutmaz, maalesef alamıyacağır.ı:Jı 
yor ki iki devlet şefi, milletler arasında klilbün resmi ziyafetine çağırmak mec- Geçen şubatta da §Unları kaydetmiştir: dedim. Satıcı düşündü, biraz indi. J3ell 
yeni bir sulh ve dostluk siyaseti yarat- buriyetlndedir. cPek bitkin bir haldeyim. Kanser beni gerçekten pazarlık etmiyordum. Gerçe1'· 
mak istiyorlar ve buna crealizm, adını Klübün şimdiki reisi daha hala evlen- berbad ediyor.> ten param yoktu. Nihayet beğendiğim .;it 

takarak realist bir sulh devri açmak id- memiştır. Ona göre, kırmızı saçlı kocalar, lizi ilk istenen fiatın nısfından aşağısın• 
dlasını üzerlerine alnuş bulunuyorlar. bütün diğer erkeklerden evlerine daha J da alarak trene bindim. 

d k k 1 d h b ngilterede garib dt Milletler Cemiyeti fikrinin bir ütopi ol- sa ı • an arına a a mer ut imişler. Mussolininin İtalyası gimdl ne hal ,1r 

duğunu onlarla beraber kabul ederiz. A- İddiasını vesikalandırmak için de klüp bir memuriyet bilmem fakat bir zamanlar iki saatllP 
caba bu realizm riyasetinin çeşnisi ve reisi bir sürü istatistikler toplamıştır. bir dur~ş için vapurdan çıkan yolculBrB 
h~k· k kt · ı k? İngilterede, daha hAla ilga edllmemiıı: ·ıc!l " un ara erı ne o aca . LJ :.- alışverişte istenilen fiatın değil, bfçı , 

Merak edilecek nokta burasıdır. Eğer na/k en fazla hangi olan bir memuriyet vardır. Bu da, cdüş- değerin gözönüne alınması !Azım gel~ 
/ı l l d h l manı kollamak; memuriyetidir. 50 sene-

lki devlet tefi, dedikleri gibi, milletlerin i m er en oş anır? ğini söylemek mutaddı. denberl, senede sekiz yüz on bir kuruş o-
haklarma hürmet ve riayet bahsinde A vrupada: Holywood müneklddlert, yaptıkları tuz beş para ile bu l§i gören zat, yeniden 
şimdiye kadar hüküm süren ruhtan büs- _ Pazarlık usulil bize bilyük muhare' 

b k b istatistikler neticesinde elde ettikleri ka- ayni memuriyete tayin olunmuştur. 
bütün aş a olan ir ruh yaratabilirler- beden sonra c:arktan geldi. 

naate göre, sinemaya gidenler, yüzde he- Bu mevki, İngilizlerle Fransızlar bir- ~ 
se insanlık kendilerine müteşekkir kalır. sabile aşk filmlerini M, komedileri 15, birlerine düşman oldukları zaman, her Diyenleri bulabilirsiniz, bunlara: 
Aksi takdirde, §imdiden söyliyebillrlz, macera filmlerini 12, hareket filmlerini hangi bir Fransız bahrl taarruzunu kol- - Mübadele yapıyoruz, eski §arkı si~~ 
onların tasavvur ettikleri siyaset te yü- 11, esrar filmlerini 11, n1'zellik filmlerini l k U ihd d l yolladık, eski garbı biz alacagwız, diyebl rümemeğe mahkQm kalır. 6" ama zere as e i mişti. Filvaki o za-
Yanlış hesab, Bağdaddan döner. 10, faciaları 3, musiki filmleri 2, hakikate manlar, İngiltere hükfuneti, denizden bir liriz. * 

uygun filmleri 1 nisbetinde tercih et- Fransız taarruzunun vukubulacatını 

=;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;;;;::;;;=::M;;;;tt;;h;:;it;;tı;;· n;;B;;;;;ir;;g;;c;;n;;;;;;;m;;e;:k;;t;:e;;di;;r;;le;;r;;. ;;;;;;;;;;;;.;;;;;,;;' ;;;;;:;,;;:;,;;=:;;;:;,;;;;;;;;;ta;;hm;;;;;i;;n;;e;;d;;i::y;;or;;d::u=. ====:;;;.;;;;::;;::;;;;;;~ Sözün kısası: Sırık hamallığının kald~: 
~ rılması bir merhaleydi, gümrük hal119 

• 

}arının üniformalaştırılmaları ve bUetJeŞ iSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
Bir ırkadaıımızın uzun uzadıya tedkikten sonra vardıiı 

netice doğru ise memleketimizde hayat uzunluiu Avrupalı
lar arasındakinden çok kısadır. Erken yorulur, erken yıp-

rar, erken ölürüz. Bunun iki sebebi vardır. 
Birincisi: Çok yürümemek, ildnciBi de temiz hava alına

maktır. 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1N·ANMA1 

ürilmesi ikinci bir adını oldu, bugiln s~ 
kakta sırt eşyası görmüyoruz, yarın :rıı' 
ğazada: ~.u 

- Beı aıağıya olmaz mı? ctırnleY 
• söylemiyeceğiz: değişen bütün bir ta~ 

tir, bütün bir iistemdir: Osmanlı 'l'iir!O 
yesi, Cumhuriyet Türkiyesi. 

• 



dün Negüs 
Cenevreye 

gece ansızın 
hareket etti 

Bu Sabahki b 
Gazetelerde 

Gördüğümüz Fikirler 

.,.,. 1 

e Roma ziyareti ve 
tahminler 

E 
Cumhuriyet - Yunus Nadi İstanbulun 

imarına hükfunetlmizln yardımı başlıklı ma
kalesinde İstanbulun imarının dile kolay 
geldiğini, işi başarmak için büyük gayreUer 
ve devamlı himmetlere ihtlyac olduğunu, bu 
i§i az zamanda ve en mükemmel şekilde ba
şarmak için plflnlı çalışmalara bağlamak 
1cab ettiğ1nJ, İstanbulun imarile beraber 
Bursa hinterlandının da İstanbula bağlan-

MiJ) etler Cemiyeti Konseyinde dün Habeş meselesi :~~/~~~:1u 1r:~a~:;1~;k~~t!~u~e 1~~~ 

e Amerika ... ve ispanya 
muharebeleri 

Yazan: Selim Ragıp F.m~ 

.. •• } d• ç• hh J ) •dd ı •th tt• tahakkuk edeceğini kaydetmektedir. IOrUŞÜ eme J, JD mora aSJ 8p0D 811 ŞI et e ) am e 1 * B. Bitlerin İtalya seyahati nihayete 
• YenJ Sabah _ Hüseyin Cahid Yalçın tabU ermiştir. Bu devre, iki devletin hükıl.-

Cenevre 10 (Hususi) - Milletler Ce
bliyeu konseyinin bugünkü toplantısın
~~~rüşülmesi kararlaştırılmış olan Ha
~n meselesi tehir edilmiştir. 

liaue Selasiyenin mümessilleri, kon
~e tevdi edilecek rapor ve dosyaları 
ııe11 ~ la Uz tamamlıyamamışlardır. Bu dosya-
t,ı tın ancak perşembe günü hazır olaca-

tahmin edilmektedir. 

.. ~u sabah saat 11 de toplanmış olan 
~y, Çin murahhası Vellington Ku'yu 

lerniştir. 

ta \reUington Ku, irad ettiği beliğ bir hi-
bede konseyden cemiyet mukavelena-

~eai maddelerinin ve asamble kararının, 
.:;rı tecavüzüne bir nihayet vermek 
liııi e, müsbet tedbirlerle tatbik edilıne-

taleb etmiştir. 

için acil tedbirler ittihaz edilmesini iste
miştir. 

Billhare söz alan Lord Halifaks İngi
liz • İtalyan iW&fı hakkında beyanatta 
bulunmuştur. Lord Halifaks bu itilafın, 

beynelmilel akıl ve hikmet ve hüsnü ni
yet esasına dayanmak şartile, bütün ihti
lafların halledileceğine inananları teşvik 

ettiğini söylemiş ve itilafın bütün dün
yanın umumt emniyet hissi üzerinde mü
said bir tesir bıraktığını ve umum! sulh 
için bir iştirak hissesi olduğunu tebarüz 
ettirmiştir. 

Lord Halifaks İngiltere ile Fransa ara
sındaki samimi münasebetlere de işaret 
ederek, Roma itilafının Milletler Cemi
yeti prensiplerine uygun olduğunu söy
lemiştir. 

Konsey azalan ve bu meyanda Küçtik 
Antant namına hareket eden Romanya 

Lehistan murahhası hatta daha ileri neticeye dotru serlevhalı makalesinde Bal- met reisleri arasında müzakerelerle ve 
giderek, kolektif emniyet prensipinden kan antantının muvaffak ve mes'ud blr dip- mütekabil cemilekarlıklarla geçen bir 
vazgeçilmesini ve iki taraflı anlaşmalar loması eseri olduğunu yazarak umuml har- zamandır ki buna intizar safhası da di
sistemini terviç etmiftlr. bln çok lat1fadeli bir şeklide ve mllli gaye - yebiliriz. Bütün Avrupada, diplomasi 

lerine ula§arak çıkan Yugoslavya ile Ro -
Sovyet hariciye komiseri Litvinof ise, 

İngiliz - İtalyan anlaşmasının memnuni
yetbahş bir hadise olduğunu kabul et
mekle beraber, kolektif emniyet prensi
pinden inhiraf edilmemesi lüzumunda ıs
rar etmiştir. 

Konsey, yarın öğleden sonra tekrar 
toplanarak İspanya meselesi hakkında 
Del Vayo'nun izahatını müzakere ede-• 
cektir. 

Londra 10 (Hususi) - Haile Selasiye, 
Milletler Cemiyeti konseyinde Habeşis
tan meselesinin müzakeresi sırasında ha
zır bulunmak üzere, bu gece Cenevreye 
hareket etmiştir. 

manyanın vaziyetin! ve bunların Balkan an- faaliyetinin tam hararetile işe koyula-
tantına girmekle ne kadar isabetli hareket cağı zaman bundan sonradır. Çekoslo
ettıklerlni tahlil etmekte, Balkan antantının vakya ile yapılacak temaslar, İngiltere 
daha ziyade tarsln edilmesi lcab ettJtini, asıl İ 
yapılacak lfin tedafll ve kat'l blr ittifak ol- ile Almanyanın müzakereleri, spanya 
dutunu söylemekte: işlerinin alacağı reviş, hep, B. Hitlerin 

- •Balkan anla§Dlası Jcat1, tereddüdsüz Berline dönüşünü bekliyor. Bu arada 
ve azimli bir şekli alırsa Balkanlarla bera - Avrupa matbuatında intjşar eden ya-
ber cihan sulhüne de büyük bir hizmet edl- · • . . · 
leceğine şüphe yoktur. demektedir. zılar, kamılen hır tak·ı·m ~ahmınlerden 

* 

.:~llington Ku, Japonyayı pek yakında 
11 mikyasta zehirli gazlar istimal et-::lt niyetinde olmakla itham etmif ve 

~le bir canilik vukuuna mini olmak 

hariciye nazın Konnen, Lord Halifaksm Negüsün bu seyahati çok ant olmuştur. 
izahatını tasvib ve İngiliz • İtalyan an- Çünkü kendisi, daha evvel, Cenevreye 

Tan - Ahmed Emin Yalman yeni adl!ye 
bjnasının bir türlü yapılmasına başlanıla -
mamasının sebeblerlnl araştırıyor. Ve bunun 
hflla devam eden eski idare sisteminin ~lr 
neticesi olduğunu söylüyor. Hazineye temin 
edilmesi muhtemel bir iki bin liralık ufacık 
blr kir için milyonluk blr işin geri kaldığını 
llAve ediyor. 

ibarettir. Bazılarına gore Italyan halla 
büyük he) ecan ile misafirini karşıla
mıştır. Bazıları ise, bu karşılamada en
dişeli bir durgunluktan başka bir şey 
görülemediğini iddia etmektedir. Yani 
her siyasi tezahür karşısında bitaraf 
olmıyanlar ne söyleyebilirlerse, Alman
ya ile İtalya arasındaki son tezahürler, 

.............................................................. bu nevi mül3hazalara vesile veriyor. 
laşmasmı takdir etmişlerdir. gitmemeğe karar vermişti. 

• 
ine bolu faciası davası 

bitti, karar verildi 
l"apur silvarisl 280 gilne, Denlzbank ta (2000) 

lira tazminat vermlge mahkum oldular 
t.ı..ı..~• 10 (Hususi) - İnebolu faciasına aid dava bugün neticelendi ve karar 
~ edildi. Kararda vapur ıüvarisi Mehmed Alinin Denizyollarından aldığı 
~ ata uyarak fazla yük kabul ettiği, bunu vazife hissi ile yaptıtı ve vapuru 
~Ya oturtmamasının ise meslek! bir görüı olduğu kaydedildikten sonra es· 
"ıa ll'luhaffefeden istifade ettirilerek 280 gün hapsine karar verildi. Mahldlm 

Yı doldurmuştur. 
lift ~eme, ay.rıca, f~ciada boğulan . İstanbul polislerinde~ ~ecminin yavr1l· 

lçın Necmiye 2000 lıra vermeğe Denızbankı mahkO.m etmıştır. 

liatayın Aktepe nahiyesi 
hadiselere sahne oldu 

leoçonun adamları Aktepe Ha~kevine ateı ettiler, 
lürk jandarmalar diğer anasır ile değiıtiriliyor 

~lakya 10 (A.A.) - Aktepe nahiye- len diğer an.uır ile değiştirilmektedir. 
~ intihab kaydında Türk ekseriyeti İskenderun 10 (AA) - Suriyede kaW 
~ bir şekilde kendini göstermiştir. suçundan malıkfun bir takını sabıkalıla
~a~ esnasında gönüllü Hüseyin ve rın cezası affedilerek sırf bir takım kar
tı 'fi Türklük lehine propaganda ya- gaşalıklar çıkarmak maksadile Hataya 
~ bahanesile istihbarat zabitliği ta- gelmekte olduklarını ölrendim. 
' a~ tevkif edilerek mahfuzen Kırık- İskenderun 10 (A.A.) - Türk listesine 

Jcu.ı ıotürülmüştür. yazılınıf olan Alevileri bir takım parti-
~ khan 10 (A.A.) - Aktepe nahiye- zanlar ölümle tehdide başlamışlardır. Bu 

kayıd muamelesinde yeni bir ta- cümleden olarak Karaağaca giderek 
hadiseler çıkmıştır. Koçonun adam- Türk listesine yazılan on kadar Eti Tür

~dan Mehmed Ali ve Mehmed Haço künün, Meh.med Ali ve arkadaşlan tara
~ olarak kaydedilen birine hücum et- fından aranılmakta olduğu duyulmuştur. 
~dir. Biraz sonra hadise büyümüı, Antakya 10 (A.A.) - Bazı partilere 
~ rine iltihak eden 35 kişi kadar si- mensub Ermenilerin büyük bir mektebde 
~kadaşlarile intihaba gelenlere ve yaptıkları umumi toplantıda kendi c& 
~ Halkevine ateş etmeye başlamış"" maatlerinin listesine yazılmıyan Erme
~ Delege ve istihbarat zabiti 70-80 nilerin imha edileceğine dair korkunç 
~ bir müfreze ile hadise mahalline bir karar verdikleri söylenmektedir. Fa
~ ek siik<tneti iade etmiştir. Aktepe kat bunun bir tehdidden ileri geçmtyece-

l'eatndeki Türk jandarmalar kimi- ği tabiidir. 

~omadan dönen Hitlere 
berlindetezahürat yapıldı 
llonıa 10 (Hususi) - Dün gece hususi gayet parlak olmuştur. 

b -~ Fiorens'den ayrılmış olan Hitler, Berlin 10 - Göring, Alman milletine 
h Brenner hududunu geçmiş ve hitaben beyanatta bulunarak demiştir ki: 

laat 10.IO da Berline vasıl olmuştur. 
tı c- Kuvvetli azimleri itibarile zengin 

1 r, hududu geçtiği sırada krala ve olan İtalya ve Almanya, bütün dünya 
1 ·ye birer telgraf çekerek İtalya-
u ü hu ı.i kabulden fevkalade karşısında değişmez ve ihlas esasına da-

-..d ... ,,.,.h,_ oldu unu bildirmiş ve dost- yanan dostluklarını ilan etmişlerdir. Çe-

ftaı u u a ını t krarlamıştır. likten bir mihver, şimalden cenuba doğ-
Yada oldu u gibi, Alman toprakla- ru Avrupayı katetmektedir. Bu mih\'er, 

da hu u i trenin geçtiği bütün is- her türlü inhilal kuvvetlerine karşı sağ
~- rııa da Bitlere büyük tezahürat ya- lam bir kale ve sulh için sarsılmaz bir 
::~ \re Berlinde yapılan istikbal de zamandır •• 

Maden kuyusunda 
müdhiş bir infilak 

50 kiti öldü, birçok 
yaralı var 

Londra 1 O (Hususi) - Bu sabah e
kipler değiştirildiği sırada Derbişayr'de 
Markham - Dükmanton kömür made -
ninde bir infilak vukua gelmiştir. Tah
lisiye ekipleri kaza mahalline koşmuş
lardır. 

Şimdiye kadar kırk bir yaralı yu -
karı çıkanlmı.ştır. Ölülerin sayısı elli -
den fazladır. 

~~~~~~~~~~ 

Bir sarhoşun 
marifeti 

Beyoğlu Ermeni kılisesinde 
bir yolsuzluk 

Beyoğlundaki Ermeni kili3eleri müte
velli heyeti Hindistanda ölen.Emir Han
yanla hiç alakası olnuyan bir kadına ve
raset ilmühaberi vermiı ve bu ilmühaber 
Mısıra gönderilerek Madrastaki mahke -
meye ibraz edilmiştir. Bu işi verese na -
ınına takip eden Türk Hava kurumu bu 
sahtekarlıktan haberdar olunca alakadar 
makamlara müracaat ederek takibat yap
tırmış, mütevelli heyeti sorguya çekil -
.mi§tir. Diğer taraftan da mütevelli hey
etin 150 lira maaşlan 40 lira göstermek 
suretile vergi kaçakçılığı yaptığı tesbit 
edilmiş ve heyet 27 bin lira para cezasına 
çarptırılmııtır. 

Altın Atatürk kupaıı 
Büyük şefimiz, tam bir Türk sporu olan 

serbest güreşi tamim ve teşvik etmek i
çin bu isim altında bir kupa ihdas etmiş
lerdir. Her sene haziranda Ankara, Balı
kesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, İs
tanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Sam
sun ve Seyhan nuntakalarından gelecek 
serbest güreşçilerin Ankarada yapacak.
lan müsabakada hangi mıntakaya men
sup güreşçi birinciliği kazanırsa, bu kupa 
o mıntakada bir sene muhafaza edile .. 
cektir. Bu karar bütün memleket spor • 
cuları arasında büyük bir sevinç uyan • 
dırmıştır. 

Sermayesi devletçe 
verilen teşekküllerin 

murakabesi 
Yeni kanun layihası Millet 

Meclisine gönderildi 

Fakat yukarıda da söylediğim gibi bu 
günler intizar ile geçniiye rnahkfuı»

dur. B. Hitlerin Berline dönüşürıü mü
teakibdir ki diplomatik faaliyetler baş
gösterecek ve Roma görüşmelerinin fi
ili neticeleri perde perde inkişafa başlı
yacaktır. Ondan evvel yazılan ve söy
lenen şeyler kamilen tahminlerden iba
rettir. 

• 

Çin maslahatgüzan tarafından Ankar ada matbuat erkanına bir çay ziyafeti 
verildiğini yazmıştık. Yukarıda resimde maslahatguzar, matbuat umum müdG· 
rü ve Sadri Ertem bir arada görülmektedirler. 
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4 Sayfa 

Binicilik tamim, hayvan 
nesli ıslah edilecek 

'Baytar fakültesi talebeleri haralarda staj görecekler, 
ormanlanmız için de 1600 mühendis yetiştirilecek 

SON POSTA 

Ankara üniversitesi 
Ziraat enstitüsü binası 
Ankara üniversitesine 

tahsis ediliyor 
Ankarada Ziraat Enstitüsü bina -

sında ıoplarunış olan fakültelerden 
yüksek baytar fakültesinin haralardan 

Binicilerimizin beynelmilel yarışlarda mızı gezecek ve bir rapor tanzim edecek- birine, ziraat fakültesinin devlet or -
arka arkaya kazanmış oldukları muvaf- tir. Profesör, bugün Bozöyük ormanlarını man çiftliğine, orman fakültesinin de 
fakiyetlerden sonra Ziraat Vekaleti bi- tedkik etmek üzere Bozöyüğe gidecektir. Büyükderedeki orman mektebine ta -
nek hayvan neslini çok çabuk yoldan ıs- Ormanlarımıza yeniden bin altı yüz <:ınacağını yazmıştık. Fakülte1er dağıl
laha ve biniciliği ilcrletmcğe karar ver- orman mühendisi lazundır. Bahçeköyde dıktan sonra boşalacak olan Zıraat Ens 
miştir. Haralardan birinde tedrisat gö- gelecek seneden itibaren tam kadrosu titüsü binalarında Yeni Ankara Üniver
recek olan baytar fakültesi talebeleri Tür ile çalışmağa başlıyacak olan orman fa- sitesi kurulacaktır. Ankarada bulunnn 
kiyede bulunan butün haralara dağıhp Jriiltesi birkaç sene içinde bu noksanı ka- yüksek mcktebler bu binalarda topla-

.h 1 h . 1 .. 1 k 1 .patmağa memur edilmiştir. Fakülteye bu nacak ve Üniversite Rektörlüğü tara -
ayvgulan ı1s a klış erdı ı Ze. ço evsaks :

1 
s~retıke seneden itibaren fazla mikdarda talebe a- fından idare edilecektir. 

meş o aca ar ır. ıraat e a etı, ço lınacaktır. ---

ihmal görmüş ormanlarımızı yakın za- Orman, baytar, ziraat fakültelerinin Sı"nı"r ve akıl hastahkları 
,manda ıslah etmek üzere esaslı tedbirlP.r idari işlerine dört scnedenberi Almaı1ya-
alacağından bu hususta tedkiklere baş- dan getirilen Alman profesörleri bak- artıyormuş 
lanmıştır. Orman fakültesi profesörlerin- makta idL Fakülteler birbırinden ayrıl
den Mazhar Diker bu işe memur edil- dıktan sonra idari işlere Türk profesör
miştir. Mazhar Diker tekmil ormanları- leri bakacaktır. 

-----~...,_ 

Şehrin yol inşaatl 
ön plana ahndı 

Hava şehidleri 
ihtifali 

Şehrimize gelmiş olan Şehircilik On beş Mayıs Pazar günü yapıla -
mütehassısı Prost tedkiklerine ve şe - cak tayyare şehidleri ihtifal merasim 
hir planı üzerindeki çalışmalarına baş- programı hazırlamnıştır. O gün saat 
Ramıştır. Prost, İstanbulun nazım plci- 14 den ı S e kadar hava faaliyeti tatil 
nmın teferrüatını hazırlarken diğer ta- edilecektir. Saat on üçde Fatih tayya
raftan da Üsküdar ve Kadıköyünün na re parkında davetliler, kıt'alar, mek -
zım planını da hazırlıyacaktır. Kadıkö- tebler ve halk yerlerini alacaktır. Sa
yünün plaru Bostancıdan başlamakta, at on dörtte Fatih Parkı, Beyazıd, Se -
Üsküdarın plAnı Çubukluda bitmekte- limiye ve Maçkadan atılacak toplarla 
dir. merasim başlamış olacaktır. Bunun ü-

Prost dün, 1938 mali yılında yapı - zerine merasim komÜtanı olan İstanbul 
lacak yolların projeleri üzerinde ça - Merkez Komutanı merasimi açacak, me 
lışrnıştır. Büdceye bu seneki yollar için rasim yerinde bulunanları !hava şehid-
325 bin lira konmuştur. Başka taraf - lerini ve bütün şehidleri selamlamağa 
tan da temin edilecek paralarla ilk par davet edecektir. Borazan tarafından 

tide yapılacak olan yolların rnikdarı çalınacak eti> işareti üzerine kuleler, 
dört yüz bin liralıktır. Halbuki fstan - fabrikalar ve gemiler düdüklerini ça -
bul belediyes4?.in altı milyon liralık lacak, nakil vasıtaları bir dakika yerin
istikrazda bulunacağı haber alınmış- de duracaklardır. 
tır. Başvekilin Belgrad dönüşünden Bunu müteakib nutuklar söylene -
sonra toplanacak Şehir Meclisi altı mil- cek, bir manga havaya ateş açacak, ge
yon liralık istikraz müsaadesini vere - çid resmi yapılacak ve merasim bite -
cektir. Bu paranın mühim bir kısmı, cektir. 
yollara a-tarcanacak, belediye fen hey - B • 1 H Ik · d k f 

1 eyog u a evın e on eran eti yeni baştan yol projesi hazırlıya -
caktır. Belediye beş senelik yol proje _ Beyoğlu Halkcvind,n: Cumn günü snnt 

18,30 da Evhnlzln Tepebaşındakt Merkez bt
si hazırlamıştır. Bu istikraz yapıldığı nasında Doçent Dr. Nureddin İrdelp tara -
takdirde beş senede yapılacak yollar tından .çarpınt111 mevzuunda konferans ve-
daha evvel ikmal edilecektir. rllecektır. Herkes gelebilir. 

Müteferrih : 
Yeni hareket memurlan 

Devlet Demiryollan idaresinin ha
reket ve katar memuru yetiştirmek ü
zere mevcud kursu dün 24 üncü dev • 
resini bitirmiştir. Bu devreyi muvaf • 
faklyetle başaran genç memurlara dün 
Haydarpaşa garında diplomaları ve -
rilmiş, bu meyanda derece alan me -
rnurlara mükafat dağıtılmıştır. Töreni 
müteakib bir çay ziyafeti verilmiş, çay
da bazı işletme müdürleri ve baş mü
fettişlerle demiryolu memurları bu -.. 
Iunmuşlardır. 

Avrupa hattı tahmil tahliye 
tarifesinde tenzilAt Y"pıldı 

Şimdiye kadar hamallar teşkilatı 
tarafından yapılmakta olan devlet de
miryollan Avrupa hattındaki tahmil 
ve tahliye işleri ayın on beşinden sonra 
idarenin kendi teşkilatı tarafından ya-

Deniz işleri: 
Haliç tersanesi 

Haliçde kurulacak olan tersanenin 
hazırlıklarına devam olunmaktadır. Bu 
hususta bir proje hazırlanmıştır. Bu 
proje, İngiltere, Almanya ve Holan -
daya gönderilen teknisyenlerin mem -
leketimize avdetinden sonra tatbik mcv 
kiinc konulacaktır. 

Yeni şilepler satın alınacak 
İngiltereden aldığı Bakır, Krom, De

mir adlı üç şilebi birkaç gün evvel li
manımıza getiren Sosyete Şileb yeni -
den birkaç şileb satın almağa karar ver 
mişlir. Bu hususta İngilterede müzake
reler yapacak olan bir hey'et yakında 
İngiltereye hareket edecektir. 

Yeni getirilen şilebler yakın bir za
manda limanlarunızla yabancı liman -
lar arasında sefer yaprnağa başlıya -
caklardır. 

pılacaktır. Yeni şilebler getirilmesi piyasada 
Eşya nakliye tarifelerinde mühim da tesirler yapmaktadır. Şimdiye ka -

tenzilat yapıldıktan sonı a tahmil ve dar Türk tacirleri tarifeleri ucuz oldu
tahliye işine de yeni bir düzen verilişi, ğu için yabantı şileblerle mallarını nak 
ayni zamanda yükleme ve indirme fi _ lett~rm~k.te .i~iler: Yakı~ bir zamanda 
tı nın da bir hayli azaltılması haizi yenılerının ılavesıle çogalacak olan 

aharı . tti Türk şilebleri yabancı şileblerle kuv -
e emmıye. r. . b. k b t . . kl T"" k 

Yeni tarif el ere göre vagonlara yük- vetlı ır re a e e .gırış.e~e er ve. u.r 
lenen ve indirilen eşyadan ton başına limanlarında oldug~ gı~ı ec~ebı lı -
yirmi kuruş alınacaktır. Yalnız yükün manlannda da bakım bır vazıyet ala -
nakledileceği mesafe 100 metreyi geç- cakla_r..;.d_ır_. ___________ _ 
tiği takdirde bu mikdar bir misli arta
caktır. Ambarlara teslim edilen ve a • 
lınan eyadan ise ton başına alınacak 
mikdar 25 kuruş olarak tesbit edil -
miştir. Şu suretle on tonluk bir vago -
nun 200 kuruş bir masrafla yüklenme
si kabil olacaktır ki bu mikdar evvelce 
dört beş misli daha fazlaydı. 

Yeni tarife demiryolları Sirkeci is
tasyonunun hududlarına şamildir. 

Toplantılar: 

Tıb enclimeni toplantısı 
'Türkiye Tıb Encümeninden: Türkiye Tıb 

Encümeni 11 Mayıs 1938 Çarşamba akşanu 
saat 18.30 da Etlbba Odasında toplanacak ve 
Profesör Dr. Abdülkadir Noyan tarafından 
(Karhavi mide syphllls'l) hakkında tebliğde 
bulunulacaktır. Azanın ve arzu buyuran mes 
lekd&Şlann tetrlfierl rlca olunur. 

Memleketimizin muhtelif yerlerin -
de son zamanlarda sinir ve akıl hasta
larının ve delilerin arttığı görülmek -
tedir. 

M~mleketin her tarafından İstanbu
la her gün bir çok sinir ve akıl hasta -
ları gelmektedir. Bunlardan hal ve vak 
ti yerinde olanlar ucretle hususi dok
torlara kendilerini muayene ettirmek
tedirler. Fakir olanlar da muhtelif be
lediye hastanelerine müracaat etmek -
te ve asabiye koğuşlarında tedavi al
tına alınmaktadırlar. Bu 'aziyeti, si -
nir ve akıl hastalıkları doktorları mu
ayenehanelerinde bekleven hastaların 
kalabalık mikdarı ve hastaların asabi
ye koğuşlarına yapılan müracaatları -
nın çokluğu tebarüz ettirmektedir. 

Muayenehane ve koğuşlarda bulu -
nan sinir ve ruh hastalarının ekserıye
tini kadınlar teşkil etmektedir. Akıl 

hastalığı ile malfıl olanların ise, çof,u 
erkektir. 

Son zamanlarda Bakırköy emı azı 

akliye ve asabiye ha tanesine yapı1an 
müracnnt..lar da çok artmı tır. lla<;fanr> 
kciınilen dolmuş b;r vaziyettedir. Hac; -
tane idaresi, ancak tedavi ve nezaret 
altına alınmasına en kat'i bir zaruret 
bulunan hastaları yatırmakta, diğer ha 
fif hastaları serbest bırakmaktadır. Bu 
na rağmen hastane yatak adedi ihtiya
ca kafi gelmemektedir. 

Hastanede eroin, esrar gibi içki~e -
rin müptelaları için ayn b"r ko1u5 
tahsis edilmişdir. Burada bu zavallı -
ların kurtarılmasına azami gayret sar
folunmaktadır. 

Bakırköy hastanesinde bu yıl mo -
dern bir mutfak, bir çamaşırhane ve 
bir de morg binası yapılacaktır. İstan
buldaki hastaneyi büyültmekle bera -
ber memleketin diğer muhtelif mınta
kalarında da yeni müesseseler açılması 
düşünülmektedir. Bu maksadla cvvelfı 
Ege ve Şark mıntakalarında yeni :ki 
büyük emrazı akliye hastanesi tesis o
lunacak ve taşralı hastalar bu yeni 
hastanelere gönderileceklerdir. 

Şehir işlPri: 

Sanatoryom ye prevantoryom 
Heybeli sanatoryomuna ilave edilen 

pavyonların inşası gelecek ay tamam
lanacaktır. Bazı noksanların ikmalin -
den sonra sanatoryom en son şekli ile 
Eylfılden itibaren çalışmağa başlaya -
caktır. 

Maarif Vekaleti tarafmdan Bağlar -
başında yaptırılmakta olan prevantor
yomun Kadıköye kadar uzayan yolu 
asfalt olarak tamamlanmıştır. Yolun 
yalnız Üsküdar tramvay yoluna kadar 
imtidad eden kısmı bozuktur. İstanbul 
belediyesi bu yolu da yakında yaptlr -
mağa başlıyacaktır. 

Bundan sonra yapılacak prevantor
yom ve sanatoryomlar Bağlarbaşı sem
tinde inşa edilecektir. Ciğerlerinden 
muztarib hastalara deniz havasından 
ziyade dağ ve ağaçlık mı.ntakaların ha
vaları daha elverişli gelmektedir. 
Çubuklu gıı depolan t~vsi edildi 

Belediyenin Çubuklu gaz depoları 
tevsi edilmiş, yeniden sekiz tane tank 
ilave olunmuştur. Yeni tankların her 
biri beş yüzer tonluktur. Bunlarla Çu
buklu gaz depolarındaki tankların hac
mi beş yüz bin tona çıkrnı.ştır. 

Mayas 11 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 

Niyazi tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23417 ikraz numarasile borç alı· 
nan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmeme
sinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tara· 
fından 167 lira kıymet takdir edilmiş ol an Boğaziçinde Rumelıhisannda JÜİ 
Pertek mahallesinin kayden çeşme, ha marn aralığı (mahallen Ali Pertek ara· 
lık) sokağında eski 3, yeni 3 numaralı bir tarafı 2 harita ve 7 cedid numaralı müf· 
rez hane, bir tarafı doktor Nuri Beyin veresesi hanesi ve bir tarafı yol ile çe\'· 
rili bir ahşab hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Bir kısım beden duvarları dolma, diğer aksamı ahşab olup kapı: 
dan girilince zemini malta döşeli bir taşlık, taşlıktan bahçeye ve ittisalindek1 

evin mutfağına açılan birer kapı, iki basamakla çıkılan ve içinde yük ve dol:ı· 
bı olan bir oda ve altında kapısı bahçeye açılan bir bodrum. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde bir oda, ve sofadan ittisalindeki müfrez haneye 
geçilen bir kapı ve alaturka mermer taşlı bir hela. 

ikinci kat: Ahşap merdivenle çıkılan bir odadan ibarettir. . 
Umumi evsafı: Bina iki buçuk katlı olup harap ve maili inhidamdır. İkirıCI 

kattaki odanın yan taraftaki çıkması zeminden ahşap ve münfcrid bir dire1' 

üzerine mevzudur. Ve sokak cihetinde birinci katta da bir çıkma vardır. 
Bahçede mermer bilezikli bir kuyu olup bir yüzü kuru duvarla çevrilmiş \'e 

duvarın bir kısmı yıkılmıştır . 

Mesuhası: Tamamı 79,5 metre mürab baı olup bunun 35 metre murabbaı bil18 

bakıyesi bahçedir. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır' 

maya konmuş olup 13/6/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 den 16 ) 11 

kadar Adliye binasındaki dairemizde aç ık arttırma ile satılacaktır. Art• 
t.rına bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğ!.1 takdirde gayrimenkul ell 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhild·~ 
haki kalmak üzere arttırma on beş gi.ın müddetle temdid edilerek 28/6/938 tarı• 
hine rasUıyan Salı günü saat 14 de n 16 ya kadar gene dairemizde ikinci aÇl~ 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttı:mada da arttırma bedeli muhammen kıt 
ınetin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş :ınıl' 
savi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetill 
~ 7,5 u nisbetindc pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek ' 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Bırikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tamdfiye ve dellaliye resimlerı 
ve vakıf karesi satış bedelinden tenzil edilir. 20 sı:!nclik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü bkrasınC9• 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alaca kJılar ile diğer alakadaranın ve irtifa1' 
hPkkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialartJ11

' 

bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirrn.e· 
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedcli.,'.tı 
pay1aşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malUınat almak istiyenler~ 
13/5/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulnc3 

olan arttırma şartnamesile 934/6707 numaralı dosyasına müracaatları ilan olU' 
nur. (2706) 

1 İstanbul Komutanlığı İlanları J 
İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler için satın alınacak 19000 kilo sakız ):cS.' 

bağı ile 15000 kilo çalı fasulyesi açık eksiltme ile ihalesi 30/Mayıs/938 Paznr~ 
si günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı fasulyenin 1350, kabağın 9 
liradır. Her ikisinin ilk teminatı 173 lira dır. Şartnamesi her gün öğleden ev" e 
komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarile 24~ 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin de yazılı vesikalarile beraber Fmdı1<11 

da Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. c2717> 

lstan bul Askeri Levazım Amirliği İlanları 

Maçka silah deposuna aid bahçe duvarının keşfi mucibince yaptırılacağındıı: 
13/Mayıs/938 Cuma günü saat 15 de Tophanede Levazım amirliği satınaJıll 
komisyonunca pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 997 lira 65 kurtJi 
tur. İlk teminatı 75 liradır. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

c515> c2716' 
,.,.,,,,,._ 

Maltepe Piyade Atış okulunun unu ciheti askeriyeden verilmek suretilc 1>if 
...n ııil senelik ekmek pişirmesinin kapalı zarfla eksiltmesi 23/Mayıs/938 Pazartesi ıs~ 

saat 15,30 da Tophanede Levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılaca1ttı1 
Tahmin bedeli 5184 lira ilk teminatı 388 lira 80 kuruştur. Şartnamesi komisYoır 

• • ıe 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesik alarile beraber teklü rnektublarını ılıll 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c513> ·2634> 

Devredilecek 
apartıman 

Yazlı~a gtdlleceğtnden Maçkada, Maçka 
palas apartımanının birinci kapısındaki «5• 
numaralı dairesi eşyalı veya eşyasız olarnk 
kiraya verilecektir. İsteyenlere konturat da 
devredilebilir. 

Görmek ve görüşmek için lç1ndekllere 
müracaat edllmelidlr. 

·················································-.. ········· 
TAKViM 

MAYIS 
1=-

Rumi ııeııe 11 
A rabi eeııe 

1304 1367 - -Nıaaa Reami M De HdW' 
28 1938 6 

ÇARŞAMBA 
~ 

1MSAK GÜNEŞ Rebiülevel 
s. o. s. D. 

9 32 11 7 33 
4 46 2 48 

Otıe ikindi A1'şam Yauı 

s. o. s. D. s. D, s. D. 
E. 4 M 8 61 12 - 1 48 
z. 12 10 16 06 19 16 21 04 

Şehudebqı uFERAH• Sinemad• .)# 
Bugün matinelerden ltlbaren dünY'~ 
en heyecanlı iki büyük filmi ve bir 
m~W: ~ 

1 - Doktor Şandu - S. O. 8. - İıll 
(Bella Lug-uşi) büyük heyecan n el 
filmi. 

2 - İstildil Fedaileri. <Bliyük 
filmi) . 

3 - Keyifli rüya. (Btiyük komedi)• 

BALK OP ERETi 
Bu aJ..şnıtı : 

Beşiktaş Sulld 
Parkta, 

Yarın akşfltıl ' 
Bakırköy Miltif ' 

tiyatrosundt' ~ 
KADINLARP~ 

BIKTltt' ete 
Operet 8 pe~./' 

····················································· 
lstanbul Şeh i r 

Tiyatrosu 
/ZM}R Elhamra 

ainemasında her gece 
temsil vermektedir 
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Zafranboluda elektrik işi Bir ananın cinayeti 

Siz söyleyiniz, bu ana 
baba ne yapsınlar? 

ve 

plina alındı •• on 
kasabanın -imar planı yapıldı, motörlü nakil vasıtala
rının muayeneleri için de Karabük mühendislerinden 

bir komisyon teşkil edildi 

Zafranboludan blr glfrünilf 

Bir kadın doğurduğu 
çocuğu hendeğe atb, 
köpeklere parçalattı 

"(BG.§ tarafı 1 inci sayfada) 
Dün akşam ıeç vakit bu hususta muh

telif münevverlerimizin fikirlerini almak 
istedik ve kendilerine tele!onla müracaat 
ettik. 

* Balıkesir (Hususi) - Sınclırgının Göz doktoru Hakkı Ayn şu fikirde bu-
Osmanlar köyünde, köye yanm saat lunmaktadır: 
mesafede bir hendek içerisinde köpek- c- Bu hastalık İllome denilen bir nevi 
ler tarafından parçalanmış, ve kısmen kanser gibi bir hastalıktır. Ekseriya gö
yenilmiş bir çocuk cesedi bulunmuş- zün içinde çıkar ve buradan ·da dimağa 

. tur. Yapılan tahkikatta bu köyden Ali intişar eder ve bu suretle de 0 şahsın ö
kızı 20 yaşlarında Fethiye adında bir lümüne sebebiyet verir. Bu hastalık çer 
kadının Kazım oğlu Osmanla gayri cuklarda görülilr, ekseriya bir gözde, ba
meşru münasebeti neticesinde bu çocu- zan da iki gözde birden olur. Yapılacak 
ğu edi!1diği ve epeydc~beri ham~e. bu- yegane şey, ameliyat yapmak ve gözleri 
l~ndugu, bunu sa~ladıgı ."!e k~dısınde çıkarmaktır. Başka türlil kurtulma ça
bır hastal!~ ol~u.~~u _soyl~y~p kar.?ı- .rcsı yoktur. Ben, çocuğu ölüme terket
nın onun ıçın şiştiğını s~~ledığı, ve koy- m~ktense ameliyatı tavsiye ederim. Ço
den 60 yaşlarında kendısıne aracılık ve cuğun iki gözü çıkacak, fakat hayatı ba
vasıtalık eden Fatına adında ihtiyar bir ki kalacaktır.> 
kadının evinde gizlice vaz'ıhamledıp 

* çocuğunu boğarak öldürdüğü ve köye 
epey uzak olan bu yere gömdüğü anla
şılmış, katil ana yakalanmıştır. 

Boğaziçi lisesi müdiresi Mediha bu hu
susta şunları söylemektedir: 

c- Herhalde kör olarak yaşamak çok 
SiHvride bir kadm uyurken öldU feci bir şeydir. Fakat ölmek te bundan 

daha büyük fecaattir. Ben bu çocuğun a
Silivri (Husust) - Tarlada kavun e - nası olsam derhal ameliyat yapılmasını 

Zafranbolunun imara muhtaç olduğu - fenııt bir raporla bildlrilmlştir. Son gün- ken amele kadınlar bir aralık öğle pay - tavsiye ederim., 
tıu kaydederek bclll başlı ihtiyaçları say- !erdeki yağmurlar dolayısile derelerde dosu yapmışlar ve içlerinden bir kısmı 

* lrıış ve artık bu bahis etrafında harekete görülen fazla su muvakkattir. Maamhfih uykuya yatmıştır. Bir müddet sonra her
&eçilmesi zamanı geldiğine işaret etmiş- elektrik belediyenin beı senelik progra - kes iş başına giderken içlerinden hala 
tik. Zafranbolu belediye reisi Osman A- mına birinci iş olarak dahil edilmiştir. uyuyan Hatice adındaki kadını uyandır
kın bu yazımızı okumuş ve bize bir mek- 3 - Kasabada mevcud sulardan birisi mağa gitmişler, onun ölmüş olduğunu gör 
tub göndermiştir. Neşriyatımızı teyid c- çaydan gelir. Diğer üçil kaynaklarından müşlerdir. Hatice elli beş yaşındadır. Ya
d~n, mcvzuubahs meselelerin de gözü- itibaren kapalı yollar ile gelmekte oldu- pılan muayenesinde kalb sektesinden öl
l'ıii.nde bulundurulduğunu bildiren bu ğundan içilir ve çeşmelerinde bir gfma düğü anlaşılmıştır. 

Kuduz hastanesi sertabibi Zekai Mu
ammer Tunçman şu fikirdedir: 

c- Bu çocuk ameliyat yapılıp gözleri 
alındığı takdirde ömrünün sonuna kadar 
kör kalacaktır. O şekilde mahrwniy<!tler 
içinde yaşamaktansa ameliyat yapılma
dan birkaç ay içinde ölmesi daha rnüna-

sib olur. Bu suretle hem beşeriyete bir 
tufeyli kalmaz ve hem de yavrucuk bil.
yüdüğü zaman beşeriyetin ıztırablannın 
omuzlarına yüklenml§ olmasından kurtu
lur. Ameliyat yapılmaması daha doğru 
olur.11 

* Arkadaşımız Muhittin Birgen de şun-
ları söylüyor: 

c- Ben doktorların teşhislelrine çok 
inanmadığım için ameliyat yaptırmam. 

Gözlük ölümden daha az kötü filobet de
ğildir.> 

* Nadiha doktor Fethi şu mQtaleadndır: 
c- Çocuğun ölümüne razı olmıyan bir 

anne, onu hayatta sefil ve bedbaht yaşat
mağa da asla tahammül edemez. Bir ana
nın evladına karşı olan muhabbeti hayat
taki başka muhabbetlerin kat kat fevkin
dedir. Ameliyat yapılmasına taraftar de
ğilim. Çocuk öldüğü takdirde ıztırab ana
sının kalbinde saklı kalacaktır. Bir anne 
için kör çocuğunu her zaman görmek ız
tırablarını her an tazeliyecektir., 

* 
Gözlerini bir ameliyat neticesinde kay

betmiş olan bestekh Necib Celal §Uillan 
anlatmaktadır: 

c- Ben mulfadderata çok inanırım. 

Çocuk o halde bırakılmalıdır. Belki dok
torların teşhisi yanlıştır. Nahak yere ya
pılan ameliyatlarda gözlerini kaybetmif 
kimseler mevcuddur. Belki hasta vücud 
mikrablara tahammül eder ve iyile§ebi· 
lir ve çocuk ta kurtulmuş olur., 

tı'ıektub muhtevası Zafranbolulara da bir yazı da yoktur. Çaydan gelen suya aid Manisa vapuru parçalanıyor 
·-~ 4ln evveı tahakkukunu temenni ettiği it - çeşmeler iki sene evvel bir hastalık ve-

lertn başanlacağını öğretmektedir. silesile ve sıhhat meclisi kararile etçil - Antalya (Hususi) - Kışın, fırtınadan Kuraklık yüzünden Filistinde modern 
Zafranbolu belediye reisinin alakasını mez) yazısı yazılmıştır. karaya oturan Vanderze kumpanyasına 

da t b tA---d B aJAka aid Alman bandıralı Manisa vapuıunun A • b• k ti k b• s dd• ç· e arüz ettirmek UILllıı ır. u u 4 - Zonguldağa demiryolu bağlandık - vrupa yenı ır 1 1 ır e 1 ın ka'"" d dil 1 d kurtarılması mümkün görülemediği için -~ısın a elbette tasavvur c · en er e tan sonra kasaplık hayvan burada pa -
ltu1 .... ed k ikm1 15,000 liraya bir Türk şirketine satılmış, t hı· k • • ? k r 

• v en fiile inkılAb etme te gec - halılnşmıştır. Bir aydanberl kasabada kıs- e 1 esıne mı maruz 
1 

uru uyor 
}'ecektir. Zafranbolu belediye reisinin men et buhmı vardır. Fakat koyunun 60, şirket, vapuru parçalatmağa başlamıştır. 
tı'ıektubunu neşrediyoruz: sığırın 40, yağın 160 kuruşa satıldığı vaki Si:ivri çarşısı istimlak edildi Londrada çıkan Deyli Ekspres'in (BCZ§ tarafı 1 inci ıayfada) 

3 mayıs 1938 tarihli gazetenizde Zaf - değildir. Silivri (Hususi) - Silivri çarşısı ta - yazdıklarına inanmak lazım gelirse, Şimdiye kadar yapılan mücadelenin 
~nbolu kasabası hakkında yazılan mek- ~ - MotörHl vesaiti nakliyenin mua - mamen istimlak edilmiş ve istimlak: edi- aylarca süren kuraklık ve onu takib e- hiç bir netice vermediğini ve bilakis 

ha cevabdır. yeneleri için Karabük demir ve çelik len bina ve dükkanlar yıkılmağa başlan- den don'lann, Rusya, Macaristan, Fran terrörizmin günden güne arttığını gö -
ka 1 - Zafra~bolu kas~basınıı: imarı için, fabrikası mühendislerinden mürekkeb mıştır. İstimlak işi için 22,000 lira sarfe - sa ve İtalya gibi buğday yetiştiren r~~ İngi~izler, te:rö~le~n -~b ta· 
sabanın mustakbel ımar planı yaptırıl- bir komisyon teşkil edilip muayeneleri dilecektir. Aafalt yol çarşı içinden ge - memleketlerin mahsullerini yakıp ka- bırıne gore mucahıdlenn- sıl&h ve :1§ ve Nafia Vekaleti celilesince de tas - yaptırılmaktadır. çeceği için yol in.fa edildikten sonra ka - vurması üzerine bütün Avrupada bil- cephane bulmaktaki kolaylıkları de -
~ edilmiştir. Plan tatbikatı kanuni hü- Osman Akın. 'saba büsbütün güzelleşecekUr. yük bir kıtlık tehlikesi baş göstermiş vam ettikçe bu işin önüne geçemiye -
. ll'llerine göre takip edilmektedir. im.iş. ceklerini anladılar ve Filistinin şimal 

2 - Mevcud suların bundan dört sene M } } } • • } İtalya, şimdiye kadar görmediği bir hududunu kapamağa karar verdiler. 
~~el elektrik müh~disine keşfi yaptı - u ş u ar y o 1 s t 1 y o r at fena hasadla karşılaşmış bulunuyor - Çünkil, bütün propaganda vasıtasının, 
.... ~~~ ve suların kafi derecede olmadıfı muş. İtalyanın vasati mahsulü 6 mil - para, silah ve cephanenin şimalden 
A~..................................................... · Muı '(Hususi) - yon tondur. Kıllığı önlemek için de ha- geldiğine kanidirler. 

la/yada Bu sene fehrimtz ricdcn 2 milyon ton buğday daha al - «Hududu kapamak> sözü malfun • 
Para yüzünden halkı otuz beı kırk mak mecburiyetinde imiş. dur. Zabıta kordonları vücude getiri -

senedenberi emsali b ı· T · t ek b.. 1 b" 8 • I Kuraklık neticesinde, arazi yeni aş ır. am emnıye verec oy e ır 
ır cinaye görülmemiş bir kıl tan bellenerek buğday yerine mısır e - kordon yapmak ise fiilen kabil olmaz. 

ıa!11talya (Hususi) - İstediği parayı a- baskını altında inle • kilıniştir. Bunun için İngilizler yepyeni bir icad 
d 1Yan yirmi bir yaşlarında bir genç, dl durdu. Yolsuzluk l Gene bu gazeteye göre Mart ayında yapıyorlar ve modem bir Seddi Çin 
t <>stunu on bir yerinden yaralamak su- yüztinden bu çok ge- müdhiş bir kuraklığa uğrayan Fransa vücude getiriyorlar. Bu Seddi Çin bü-
t etue öldürmüştür. Hadise şöyle olmuş- ri kalmış me~J .!.e- da, bir milyon ton buğday satın almak tün şimal hududunu kapayacak olan 
lır: timiz bu gibi şiddetli ihtiyacını duymaktadır. Rusyada da ay bir tel örgüdür. Bu tel örgü elektrikle 

t}ı l{Utıdura boyacılığı yapan Karaferye kışlar yüzünden ha - ni hal vardır. techiz edilecek ve otomatik surette 
ıt Uhactrlerinden yirmi bir yaşlarındaki yatını da, iktısadiya- Kollektif çiftliklerin dağıtılması da kendisine kimseyi yaklaştıımıyacak -
le ebnıed bir milddettenberi umumt ev iş- tını ~a ölü bir ~urumda geçiriyor. Se- ğ~cm ~U§ _gençliğini Y~~iş~.irm:k. için bu kıtlığın amillerinden biri olmuştur. tır. Hiç değilse yaklaşmak kolay olnu
ı.;:n ?iridli Fatmamn sermayelerinden ~~lerın ye.dl sekiz ayını kari~~' .~ırtınal~r g_osterdiklen ~.ayret .her tu:ıu takdırlcre Orta Avrupanm en büyük buğday am- yacak ve yaklaşıldığını otomatik su -
h ile ıle dost olmuş, evinin kendisine aid ıçınde geçıren ve yolsuzluk yuzun~cn bır l~yıktır. En.~rJık ve ımarcı ılbayımız T:v barı olan Macaristarun ise harici sipa- rette zabıta noktalarına haber vere -
tnlssesini satarak kadınla yemeğe başla- tarafa k~?ırdana~y.an halk bczgın bir fık Sır.rı. Gur her ne kadar meml~kctin rişleri karşıladıktan sonra elinde fazla cckiir. 

lştır. Nihayet bir gu-n Mehmcdde para hayat mucadelesı ıçınde azab ve ıztırab- imarı ıçın plftnlı, programlı proJelerle b vd t k L ı nm acaktır Bu örgünün inşaatı başladı. Askeri 
sunın ml k . h .. ı- d • h ta k ug ay s o ru uu u ıy . 
ele ~ çekmiş, dostu Naile de kendisin- dan kendilerini kurtaramıyo:ıar. Bu mev me e etı er tur u me enı aya. a- İngiliz gazetesinin bütün bu fena bir kuvvetin himayesi altında, 600 a· 
d 11 • Yüz çevirrnişı?r. Son günlerde ~id- simlerde diğer memleketlerın her tara- vuşturmıya fevkalllde çalışmakta ıse de habe:rleri sayıp dökmesine rağmen Av- mele birden şimal hududunda çalış -
):llı surette para sıkıntısı çekmeğe başlı- fında medeni vesait işlerken Muş ili bu eczacısı, eczanesi ve bilhassa operatö~ rupanın muhtelif alivre buğday piya- maktadırlar. Kısa bir zamanda bitiril -
istn ~ehıned, Nalleden bir mikdar para nimetten mahrumdur. bulunmıyan bu yerlerde muhtacı amelı- salarında yeni rekolte ayları için yapı- mesi matlup olan bu tel örgil ile hem 
~ll'lış, fakat red cevabı almıştır. Bun- Yerde iki buçuk metre kar bulundu- yat, a~i .. arızalar ~hiblerini mezara ka - lan alivre satışların fiatlannda bir yük propagandayı, silah ve para kaçakçı -
etnuş muğber olan genç bir bıçak tedarik ğu bir zamanda ve kimsenin evinden dı- dar goturmektıedir. Bu sene yapılmıya seklik göze çarpmıyor. Bilakis Hazi _ lığını menedecekler, hem de Filistine 
ta ':Nanenin oturduğu eve gitmiş, tek- şarı çıkmak istemediği bir günde Altınova başlıyan ve ikmali muhakkak bulunan ran, temmuz, ağustos ayları için ber - yardım eden Arab memleketlerini ik -
titr Para istemiş, fakat tekrar terslenmi§- spor klübü gençlerinin karları yara yara hastaneye 55 lira aslt maaşlı bir operatör mutnd alivre fiatlarında hafü bir dil - tısadi zararlarla tehdid eyliyecekler -
h · l>ek ziyade bozulan Mehmed evvelce ·yedi kilometre mesafedeki Sohkom köyü- tahsisatı konulmuş, memleketin bu mü - şüklük vardır. dir. Burada münteşir İngiliz gazetele-
tı.~~~rnış olduğu bıçağı çekerek Naile- ne kadar yaptıkları bir gezintiyi canlan- him ihtiyacı bu sene temin edilecekse de - • • • ri bu tehdidi açıktan açığa yazıp duru-
d Uzerine hücum etmiş on bir yerin- dıran fotograflarını yolluyorum. X jşa - bütün ihtiyaçların başında bulunan u - Adhye hukuk ışlen yorlar. 
d~~ Yara~mıştır. Naile h~staneye nakle- retli klüb başkanı doktor Zühdü ~ilgin mu~~ ~olsu.zluk unutulmam~s~ icab eden umum müdürlüğü Fakat, A~ablaı:_.b~ ~~ S~ddi Çinin 
~ k: olmüş kaili yakalanmıştır. ile kaptan nafia fen memuru İsmaıl A - en buyuk bır memleket derdıdır. (H .) Adl" h k k de para etmıyecegını soyleyıp duru -
~ ' Ankara 10 ususı - ıye u u ===========================:: ... ::================== ·şı . ' ··d··rın~"'ne başmüf tr yorlar; onun da kolayını buluruz, dl -

tbb;aasan Bey gazetede ga
ır ilün gördüm. 

ı crı umum mu u 6.. e ış 1 B d . i d" w •- f ı Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: Şinasi Devrin tayin edilmiştir. . yor ar. u a ış n ıger 'W1f8 ı. 

.. • Hıdırellez günü Kdğıd
haneye gezmeye gidenlerden 

biri orada, 

0 ,\ \ \ I / ı /, t1,, 
~ --

... takma dişlerini kaybet
miş, şimdi arıyormuş. 

Hasan Bey - Bu bir şey 
mi azizim, yazları piajlara gi
dip akıllarını, fikirlerini kay
bedenler bile olmuyor mu? 

Alman harb filosu Bükreşde bir gazete 
kumandanı Peştede müdürü tevkif edi!di 

Berlin l O (A.A.) _ Alınan harb fi- Bükreş 1 O (A.A.) - Demir muha -
losu baş kumandanı Amiral Raeder, fızların organı Küvantel gazetesinin 
Macar Kral naibi Amirai Horti'nin da- müdürü İyonesku, dün tevkif edilmiş -
veti üzerine, birkaç gün kalmnk üzere tir. 
bugün Budapeşteye hareket etmiştir. Bu gazetenin iki hafta evvel tatil e-

Heryo Filistinde dilmiş olduğu hatırlardadır. 

Kudüs ıo (A.A.) - Fransa meb'u - Vjyanada. Yahudi 
san meclisi reisi Heryo'nun bu akşam çocukları için mekteb 
buraya gelmesi beklenmektedir. Heryo, Viyana 10 (A.A.) - Yahudi çoculı 
birkaç gün burada kalacak ve bilahare için ayrı ilkınektebler açılmasına ka 
Suriye ve Lübnan'a gidecektir. verilmiştir. 

• 



8 Sayfa 

1 Hidiaeler Kar1111nda 1 

32 ilk • 
şrın 

Dostwn Cevad Fehmi, sana bir fık- teşrin• romanının ll§.nında senin isml-
ra anlatacağım, dinle: nin altında: 

cMeşhur bir Fransız muharriri pa- cValide Sultanın gerdanlığı müelli-
rasız kalmış... Şundan, bundan borç fi» titr'ini gördüm ve sana sordum : 

para istemiş. Muharririn istediği pa - - c32 İlkteşrin» den sonra yazaca-
rayı veren: ğın romanda da gene cValide Sulta -

- En güzel eserinizi yazdığınız za- nın gerdanlığı müellifi• titr'ini mi kul-
man borcunuzu ödersiniz! !anacaksın? 

Demiş. - Hayır, dedin. c32 İlkteşrin mü • 
Muharririn birkaç eseri çıkmış, a -

lacaklı her eser Ç!kışında bir rnektub ellifi» denilecek. 
yazar: Ve işte o zaman bu yukarıda yazdı-

- En güzel eserinizi okudum, ala - ğım fıkrayı hatırlıyarak, kendi ken -
cağımı isterim! dime: 

Dermiş ve muharrir bu mektublara - Eğer Cevad benden en güzel ro-
muntazaman ayni cevabı verirmiş: mam neşredildiği zaman ödemek üze -

- Son çıkan eserimin en güzel eser re borç para isterse vermiyeyim. 
olduğunu kabul edemem. Bundan son- Dedim. Çünkü perşembenin gelişi 
ra yazacağım eser daha güzel olacak - çarşambadan belli oluyor. 
tır. 

Ve hakikaten muharririn her eseri; 
bir evvelkinden daha güzel olurmuş.» 

* Cevadcığım, yeni çıkacak c 32 İlk -

Sen borç para istemezsin ya, şayed 
isteyecek olursan bugünlerde benden 
isteme, vermem! 

İsmet Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =1 
Harblerin sebeb olduğu azim 

masraflar 

gene 
bir o kadara, Trans 
val muharebesi ise günde 6,5 milyon 
franga malolınuştur. 1870-1871 Alınan -
Fransız harbi ise Almanya ile Fransanın 
beberine günde 131,5 milyon :franga 
malolmu~tur. 

Büyük harbin kat'l hesabı ise henüz 
yapılmamıştır. Bunun bir rökor teşkil e
deceğinde i\ibhe yoktur. 

* Vaktile her şehir ayrı ayrı 
para çıkarırdı 

Vaktile Avrupa
da her fehrin para 
çıkarmak hakkı 

vardı. Bu parala. 
rm birbirinden 
farkı Üzerlerinde 
ayn bir harfin bu
lunması idi. Bu 
harfi görenler pa
ranın hangi şehre 

aid olduğunu der· 

bal anlarlardı. 

'\ l ı ~ ' / ........ 
....... ,.,. 

• - -....... ....... 

lngilterede mevcud olan 
garib kanunlar 

Geçmiş zamanda 
öyle kanunlar neş
redilmiş ve bugün 
de bu kanunların 

ahkamı iptal edil
memiş olduğu için, 
birçok milletlerde, 
tatbik edilıniyen 

pek çok ahkam bu
lunuyor. Meseli 
geçenlerde Lon
drada üç genç ismini dahi işitmedikleri 
bir kanuna tevfikan dörder gün hapse 
mahkum edilmişlerdir. Bunun ıebebi, 

sıhhatlerini ihmal etmektir. 
Meğer bundan iki yüz sene evvel İn

gilterede böyle bir kanun neşredilmi~ ve 
iptal edllmiyerek unutulmuştur. Bu genç
leri .sevmiyen bir adamın ihbarı üzerine 
İngiliz adliyesi bunlar hakkında takibata 
girişmiş ve neticede hapis cezasına çar-
pılınışlardır. " 

Nitekim İngilterede unutulmuı bir ka
nuna göre ölülerin behemehal yünden 
yapılmış kefenlere sarılması lhım geli
yormuş. Bunu ihmal eden on rahib de ge
çen gün muhtelif cezalara çarptırılmış

lardır. 

• Musiki sevmiyen musikişinas 
Biliyor musunuz ki meşhur musiki üs-

1 tadı Verdi, hatta kendi eserlerini dahi 
j dinlemeye tahammül edemiyecek kadar 
musiki sevmiyen bir adamdı? 

SLER 

Zarfının üzerinde cBeyoğlu> dam
gası okunan imzasız bir mektub aldım. 
Bir genç erkek hülasaten eliyor ki: 

c- Ancak gözle, bakışla anlaşabil
diğimiz bir genç kız vardı ki, bir semt
te, hatta bir mahallede otururduk. Bir 
sabah uyandığım zaman evlerini boşal
mış buldum, sağa sordum, sola sor
dum, İzmire taşındıklarını öğrenelim, 
fakat adreslerini bilmiyorum. Buna 
mukabil o genç kız benim adresimi de 
bilir, adımı da. Liltfen sUtununuza !s
tanbuldan İzınlre selAm, serlevhasile 
yazsanız da beni hatırlıyarak adresini 
bildirse ... > 

* Bir genç kızın salon yahud aile ha-
yatında olmak şartile genç erkeklerle 
konuşmasını tayib edenler bugün var
sa, geçen asırdan kalına birer tip sayı
iırlar. Genç kız ailesinin nezareti ve 
muvafakati altında hayat yolunu a
raştırmaya, tanımaya ve tanışmaya 

muhtaçtır. Teati edebileceği hazan ih .. 
tiyatsız kelimeler dahi bir sened hük
münü ifade etmez, unutulmaya mah· 
kUmdur, fakat iş mektub teatisine dö
küldüğü dakikada yolun mecrası de
fişir. Artık her kelime silinmiyecek 
bir damiadır, ve her :facianın ba§ında 

pembe zarfı buluruz. Bunun içindir kJ 
okuyucumun arzusunu yerine getir· 
mekle beraber muhatabı olan genç 
kıza: 

- Dikkat, diyorum. Bir ökse karşı
sında bulunabilirsiniz. Bununla bera
ber küçük bir ihtimal ile bu müracaat 
belki ciddi bir talebi ifade eder. Eğer 
buna ihtimal veriyorsanız yapacağınız 
şey makine yazısı ile tek bir adres 
göndermekten ibarettir. 

İşte hüsnüniyet sahibi olduğu tak
dirde erkek okuyucumu sevindirecek, 
aksi halde kızdıracak bir cevab. 

* Şişlide Bayan C. E. ye: 
cDudaktan kalbe ... > yol açılamaz 

mı? diyorsunuz, latifeden başka bir 
mahiyeti olmıyan aşk teraneleri yavaş 
yavaş ciddt bir mahiyet alamaz mı? 
Büyük romancımız Reşad Nuri size 
müsbet cevab verecektir. Mümkün
dür, diyecektir. Fakat siz bu imkanın 
tahakkuk etmemesi ihtimalini düşü

nürseniz daha iyi hareket etmiş olur .. 
sun uz. 

* Bakırköyünde Bayan (L. L.) e: 
Evvela mektubları yırtınız, sonra da 

bu meseleyi unutmaya bakınız. İnti
kam tatlıdır. Fakat_ hazan insanı uçu
ruma ıürlikler. 

'TEYZE 

SON POSTA 

Genç kı~lar için 
iki model 

Sağda: 

krepten genç kız • • lara pek yaraşa • 
cak bir rob. Roba 
arka ve önde yu • 

Mayıs 11 

Aksaray cinayetinin içyüzü 
Kocasına ihanet eden ve onu sevdiği erkeğe yaralatao 

kadın " Ne yapayım, seviyordum ,, diyor 
Bir müddet evvel Aksarayda blr aile ta- Bunlardan Ynninln 'kardeşi blr buçuk sene 

elası olmuş, Şirketi Hayriyenln 62 numaralı mahkftmlyet, bir buçuk sene sürgün, 200 ıu-J 
vapurunun kaptanı Mevlfıd karısının Aşığı da para cezasına çarptırılmıştır. Karısı blt 
tarafından bıçakla ağır surette yaralan - sene hapse (200) Ura para cezasına mah • 
ınıştı. kfUn edilmiştir. İklsl de haten mahk\imd\lt' 

Bu hfldlse etrafında müddelwnumUJkçe lar. 
yapılan tahkikat neticeye varmış, hMisenin Dünkü muhakemesinde Yaninin suçu s:ı· 
alft.ko.darlan adliyeye celbedllerek 1stlcvab e- bit gorüldüğunden 233 lira paro. ceza nn 6 

dllmiglerdlr. ay 10 gün hapse ve 8 ay da surgune m::ı.h • 
Yapılıın tahkikat neticesinde hlldlse ay - kCUn edllınlştir. 

dınlnnmış, bu aile faciasını doğuran bUtün lk" · · hk Jd 
e3kl vakayi ve sebeb1er birer birer ortaya ı eromcı ma Om o u 
çıkmıştır. Kaço.kçılık işlerine bakan Be inci &l s' 

Yapıln.n tahkikata göre, vak'a iU suretle ceza mahkemesinde eroin sato.rken suç u • 
cereyan etml§tlr: Kaptan Mevl<ıd Ue karısı zerinde yakalanan Ahmed ve İbrabJınlll 
Nimet uzun mllddettenberi evlldlrler. İki de muhakemelerine bakılmış, bunlardan mah ' 
çocukları dünyaya gelmiştir. Kadıköyünde kemesi mevkufen devam eden İbro.himin sıı· 
oturdukları sırada kaptan karısının Muzaf- çu sabit görüldüğünden bir sene iki ay hnP" 
fer isminde blrlslle münasebette bulundu - se ve 200 Ura· para cezasına mahkftm edil • 
iunu öğreniyor. Bu aile yuvasını yıkmak is- mlştir. Gayrimevkuf olarak muhakemesi g • 
teınlyor ve bu bale bir hatime vermek için, rülen Ahmed de beraet etmiştir. 
Kadıköyünden Aksaraya taşınıyor. Fa.kat, Ot bU · t d 
bu tedbir de boşa çıkıyor. Çünkü, kansile o s neşrıya 1 avası 
Muzaffer arasındaki aşk rabıtuı ebllme - Otoblls neşriyatından çıkan davaya A •• :e 
mlf, lı:unetıenmiştir. Mevlfıd blr gün ço • 1 inci cezada dün de devam edilmiştir. 
cuklan vuıtasile yazılan bir mektubtan Mu- Mahkemenin karan ve müddeiumumi! ~ 
zafferln eve geldltlnl öğreniyor. O ıün her- tin iş'arlle Ermeni hey'etı mütevelllyesınecıı 
Udlinl de ya.kalamak tçln muayyen ıaat ha- ubıta tarafından yapılan tahkikat netıce • 
r1clnde en dönüyor. Komşular da, kendisi- aln1 bildiren cevab mahkemede okunmuştııt• 
n1 teovik edlyorlar: Bu cevabtan Sabur Samlnin kızına satılall 

- İçeri ıtr. Karının Aşı~ı orada. arsanın evkaf hissesinin yatırıbnadığı ani•' 
Ve kaptan eve giriyor, fakat tçerl ıırtn - tılmıştır. 

01,Je lı:acta.r Nimet, sevgilisini yüz numaraya Mülkiye teftiş hey'etine yazılan müzelt • 
varlak. Önün yan- sotuyor. Mevlfıd soğulı:lı:anlı davranarak, 111 kereye cevab gelmemiş, muhakeme t.a11k e • 
ları arkanın or - kanun! blr tekilde halletmek için, " aahl - dllmlgtir. 
tası' pliseli Sentürü robanın eteğine ka • blni poıt.se göndertyor. İşte, bu sırada ıak - ............................................................ .. 

d 
k d ba~lı Iandığı yerden çıkan Muzaffer 1htıyar ko - Polisle • 

dar inen ön parçasın an ve ar a a 6 • cayı bıçakla alır surette yaralıyor. • 
Solda: Gene genç gösteren bir elbise. Kaptan MevlM güçlükle alınan Uadı - Bir kundakcıbk vak'uı 

Hemen her ya§a uyar. Krep emprime • ainde hldlseyl bu ıelı:llde anlatmıştır. a..hzadebaın caddesinde • numar-•· -el' 
b b 

Suçlu Muzaffer de lnlı:Ar etmemlf, Nim•' ~ ,,A ., "" ~· 
dendir. Ceketin büzgülü ro ası, ve u ı.e: rut dükkA.na henilz hüviyeti tesbıt ednerııl" 
kolların ke.silİJİlle uyan kolların biçimi - Ne 7apayun, onu seviyorum, demlftir. 7en bir adam glrmlş, dültklnda butun.st 

tro Milddelumumlllk auçluları, sorıu blkim- tatıd ve paçavraları ateşlemlştlr. nerlJll 
orijinaldir. Eteğin önü ceketin yır aç llllnt sevketml§tir. Bu aathanm birkaç rtını yetişen itfaiye dük.kAnın yanmasına meY ' 
yerinde büzülmüştür. Bu büzi\i ıııiıya tadar biteoetı n h.ld1senln mahkemeye ın- dan vermeden ateşi bastırmıştır. Zabıta ~11 

UDJ edeceli umulma.ktadır. meçhul kundakçıyı ehemmiyetle takib e~A; 
bolluk veriyor. 

iki kumaşı birleştirerek 
yapılmış ucuz ve güzel 

elbise 

Solda: Tam çocuk işi bir rob. Piliseli kol

lar, tıpkı bir bebek önlüğünü andıran, 

kenarları kırmalı roba. Kaırt?li organdi 

ile beyaz organdiyi karıştırarak yapıla

bilir. 
Sağda: Daha büyükler için bolero - rob, 

küçük kızınızın yeni kalan eski uzun 

kolJu robunu bu hale koyabilirsiniz: Kor-

O k d dl• • • k mettedir. Yangının ne sebeble çılı:arılıJ111' 
s o ar a ıyesmı ya an 11tenlldill de anlaşılamamiştır. 

adamm muhakemesi Bir çocuia otomobil çarptı 
l)otör Ramazanın idaresindeki 2993 nu ' 

maralı otomobil Beyazıddan geçerken 16 y•• 
fllld& İsmail otlu Hasana çarparak ba~ ' 
tından yaralallll§tır. Şoför yakalanmıştır. 

'Öaküdar adliye binasını kaaden 7a1Dnak
tan maznun Nureddinln muhakemesine A -
tırcezada devam edUmlttır. 

ljah!d olarak çağırılan mamunun ttarde-
11 Muhlttln ıahldllkten lstınklf etml.f, ıa -
h!d Şütrü de Nureddlnl a.kgamlan 10,5 • 11 
aulıarınd& adllfe clvannda gördüğilnQ s07 -
lemlftlr. Suçlu vek1llnln Nureddlnln yeniden 
m1lşahede altına alınması için yaptıtı taleb 
mahkemece reddedllm1f, müdafaa ıahldler1-
n1n celbl 19in dtıruam& tallk edllm1ftlr. 

Arab MelAhat mahkemede 

Bir adam odan yararken balta ile 
ayağını kesti 

Pangaltıda 95 numaralı börekçi tınnınd' 
çıralı: Mustafa oğlu Aziz fırında balta Ue ~ 
dun ıteserken balt.ayı kazaen ayağıne. vur'" 
rak atırca yaralanmış, Şl.şll Çocuk hasta ' 
ne.sine kaldırılmıştır. 
Bir deniz motörilnde elektrik ka"" 

Tevkifhanede e.srar lı:açat.çılıtından ıuç - K&ptan Enverln ldareslndekl 1094 nı.ıın": 
lu üç tadın arasında ıeçen bir yaralama ralı Allahverdi motörü KAğıdhane 1skeıesl 
"f&k'aaının duruşmasına Suıtanahmed 1 in- ne yanaştığı sırada motörUn seren dlre~l ~ 
el aulh ceza mahkemesinde dün bakılmıt • kele üzerinden geçen çıplak elektrik teli~ 
tır. temaıı etmiş ve bu suretle direği teıoıer 

K&çakçılıktan .suçlu Emine Ayten Tev - rapteden tellere cereyan geçmiştir. Motöt 1' 
tıfhane hastanesinde yattığı 11rada, Arab çinde bulunan 13 yaşında Cafer oğlu 111~~ 
MelA.hat okşayıcı sözler söyllyerek, 7anına iskeleye çıkarken ellnl bu tellere dOkund~. 
sokulmuştur. ve birdenbire ortada hiç bir ae- muş ve mevcud elektrik cereyanlle so.rsıll.\ r 
beb 7okken, elinde sakladığı bir Jllet bıçağı rak olduğu yerden fırlayıp biraz llerlye dil 11 lle kadını·· yüzünden :yaralamıştır. Müda • müg ve sağ kol ve sol bacağından ntır 
hale etmek tııteyen Ayşe de blleğlnden yara- tehlikeli bir surette yaralanmıştır. Yııı:'! 
lanmıştır. imdadı sıhhi otomoblll Ue Bnlat Musevi h~ 

Dün yapılan celsede, Arab Mellhat hak - tanesine kaldırılarak tedavi altına alın11'11r 
kında.ki iddiayı reddederek, demiştir tt: tır. 

- Bu esrar kaçakçısıdır. Kim.blllr, belki Bir adam alacaklısını yaraladı 
bir :kriz geçirmiştir. Kendisini, gene lı:endl ıoııı· 
yaralamıştır. - Moda caddesinde oturan Münevver , 

Ayşe tse hAdlsede t:endlslnin de yaralan- toprağa giderek orada oturan Kemal ısın~ 
dılını, fakat cerh aletini gözüyle görmedi~- de bir gahısda olan alacağını istemiştir. ı< O' 
nl söylemiştir. mal kadına lstedilU pa ayı verecek yerde , 

Şimdi tahliye edUml§ olan, müşteki Em!- nu sopa ile dövmeğe başlamıştır. Kemnl ~~ 
nenin celbi lçln, duruşma tal1It' edllmlştlr. dını kurtarmak üzere işe müdahale eden .. ıı• 

o civarda oturan Niyaziyi de bıçakla bMır 
Eroinman bir aile dan afırca yaralamış ve firar etmtşUr. 

sajını bolero gibi biçersiniz. Kollarını kı- Eroin kaçakçılığı yaparak Bepncl Asliye 
saltır, kesilen parçalarından belden yu- ceza mahkemesi tarafından mahkQm edilen Üniversitede : 
karısına ek verirsiniz. Siyah görünen er- Yanı namı diğeri Nano hapishanede eroin , 

Y satarken yakalaıunıştır. Suçlu eroinl hem Türk inkılibı tarihi imtihanı 
ler için de bira:ı düz kumaş alırsınız. Bu- kullandı.tını ve hem de ıattılını aöylemelı:te- 1. ıt· Edebiyat Fakültesinin Türk in~ı 
nun aksi de olabilir. Eğer çocuğunuzun dir. Bu yüzden bir çok defa da hapishaneye b tarih' . tih 1 18 M Ç af11' 

.. glrmlş çıt.mıttır. ı ı ım an an ayıs arş l 
robu duz kumaştansa ekose kuma§ ka - Aynı zamanda Yanının taruı ve tardefl ba günil yapılacaktır. İmtihanlar s9" 
tarsınız. dt bu zehirln müptellııı ve satıcwdırlar. 14 de başlıyarak 17 de bitecektir . ..Al 

ki "ahbab çavuşlar: Bahçe viski ile sulanırsa 

l 
la 

il 
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Bir muallimin umumi harb hatıraları 

Muallimlere erzak tevzii 
Yazan: Muallim Nihad 
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DUnkU kısmm hUIAsası kat gösterdim. Bu beklemeden bil'isti -
B1lJ11k harbin ftçtınctı aeneslnde büyük fade etrafı tedkike koyuldum. Erzakını 

bir müzay1ka tçlnde J&Şarten muallim - alanlarla bazı açıkgözler arasında bir 
lere ucuz tıatlarla enak tevzi edileceği alış veriştir başlamıştı. Dikkat ettim. 
haberi ıeldl. Erzatın tevzl edileceği fi - Hemen satıcıların çoğu şekerinden, ça-
•tıar, ha.ricdekl flatlann aşağı yukarı on- d • d 
da blrine tekabül ettıttnden bu, bittabi yın an, gazyagın an satış yapıyor, fa-
ta1c1r evtmızde bü)'ilk bir aevinç uyandır- kat bulgura, patatese, kuru fasulyey.c 
dı. Bu eanada aklımıza sene muallim o - dokunmayı aklından geçirmiyordu. I
lan ref1ta.mm istihkakım, hal ve vaklt - kindi geçti. Yağmur duralamıştı. Gali
lert yerinde bir aile olan kiracımıza sat - ga bu göğün yeni bir hamle etmek için 
inat ıeldl Klracılann olulları ile çetln d" · . · G · 
bir pazarlıktan sonra refika.mm lstlhka- mlerune~ı ıdı. ~ruba yakın bır za-
tını bir hayll ttrıa aatma~a muvaffak manda kıracı beyın de erzakını aldık. 
Oldum. V• parumı pqin olarak aldım. Tenekeler elimizde, çuvalları sırtımı-

(Y 1U1 deoam ediyor) za vurduk, caddeye atladık, yağmura 
...__ tutulmadan vapura ulaşabilmek gayre-

,,.~rtesi gün Üsküdar iskelesinde kab- tinde idik. Tam Babıali yokuşunu in
~ız elimizde olduğu halde kiracı meğe hazırlanıyorduk ki gökte yavuz 
'beyıe buluştuk. Mevsim aonbahar, ha- bir gürültü, bir iki şimşek ve müteaki
._ bu.lutluydu. İkinci mevkiin alt ka- ben sicim gibi bir yağmur başladı. Ar
lbarasına girdik. Vapur Köprüye ge- kamızdaki çuval muhteviyatı arasında 
~eye kadar ell gözlü yağmur da baş- bu seli rahmete tahammül edemeyip e
ladı. Çuvalımız, tenekemiz elde ıslana riyecekler vardı. Hassaten nazeninim 
lllana bahsettiğim mektebin yolunu kristalize toz şekeri bu .patırdıya ta
luıttuk. İran sefarethanesi 8nüne geldi- hammül edemez, erir giderdi. Kendimi
ILı:niı zaman yağmur, ıakır şakır vas- zi bir kahveye dar attık. Kahveleri ıs
fnla. uygun bir şiddet aldı. Var kuvve- marladık. Aman mübarek yağmurUJı 
tknizi bacaklarımıza verdik. Koşarca- cümbüşünü seyretmeli idi. Yaya kaldı
lılıa ilerlemeğe başladık. Mektebe ka- rımının ana caddeye birleştiği yerler
Patı attığımız zaman ceketlerimizin e- den keyifli keyifli bulanık sular akı
teklerinden iri damlalarla yağmur da- yor, saçaklardan, oluklardan ta~an bir 
~leri akıyordu. Bizden sonra gelenler su bereketi ortalığı coşkun bir su şa -
vusbütün sırsıklam olmuşlardı. İ1k ka- matasına boğuyordu. Birden içimden 
~da tevziat bahçede yapılacaktı, fa- hükmettim. Kiracıya dedim ki: 
qt yağmur her işi altüst etti. Bazı mu- - Azizim! Bu benim erzaktan bir kıs
lllirnlerin beraberlerinde getirdikleri mını daha sana satabilirim. 
hademenin gayreti ve hemen hepimizin - Mesela; hangilerini? 
~birliği yardunile erzak içeri taşındı. - Çayı, ~ekerin bir kısmını, gazyağı-

fak taşlık, bahçeyi dolduran bu kala- nın yansını, zeytinyağının yarısını, bul
'balığı alamıyordu. Çamurlu ayakları- gurun da yarısını ... 
~ı1a dershanelere, yukarı katlara da- - Alırım .. 
g.udık. Şimdi herkes evvela kendisine - Öyle ise şimdi paylaşalım .. 
~erilmesini, uzak yerden geldiğini iddia Paraları verdi. Oturduğumuz kahve-
:ıerek öne atılıyordu. Kavga klyamet nin yanındaki bakkala ufak bir ücret 
lı0Pmak üzere iken mekteb isimlerinin vererek taksimatı yaptırdık. 
llrufu heca tertibile tasnüini aklı ba- Yüküm oldukca hafiflemişti. Bu sı-

lll:ı.da bir üstad ortaya attı. Buna çar na- rada hızını alan yağmur da kesildi. Ki
~r herkes muvafakat etti. Tevziat baş- racı beyi artık kendi mişvarma terke -
~· Aramızda tabi! muallime hanım- der, ben istediğim gibi gidebilirdim. 

da vardı: Yatsıya yakın ben eve geldim. Raki-
b - A .. beyefendi! Bu nasıl patates.. katen bitab bir halde idim. Sucuklu 
'Psi çürük! bir fasulye çorbası yapılmıştı. Getirdi-

( - Ne yapalım hanmı! Bu benim sat- ğim Trabzon yağından bir ufak topak. 
~~iun mal değil a! İaşeden ne gönderil- daha erittirip çorbaya ilave ettirdim. 
~Y~ onu veriyorum. Yemekten sonra birazını satmayıp 

fetı- Şeker de ıslamnış .. kuzum beye - sak1adığım çayı demlettirdiın. Uykula-
di, şu.nun kuru tarafından liitfedin. rı gelen çocuklarımı zorla oturtup bol 

- İyt ama, yaşını kime verelim? şekerli birer çay içirdim. Bu gece ay-
les Öteden, beriden muhtelif perdelerde lardanberi metruk duran sekiz numa-

ler; ralı lambamıza gaz doldurulmuş, birbi-
lt - Canım efendim böyle münakaşa- rimizin yüzünü, gözünü göre göre aile 
~devam ederse yatsılar olur, bi7.e er- yuvası saadetini duymuştuk. 

almak nöbeti erişmez! Muallim Nihad 
- Muallime hanım, erzakı beğenmi

~anız pusulanızı bize bağışlayınız. 
di~· a.Iırız. Siz de Balıkpazarından iste
gıruzi beğenir alırsınız. 

lkı - Yahu, gürültüyü bırakın! Şu me-
11 ~r~arı işgal etmeyiniz de bir an ev-
e ışlerini görsünler. 

Qı aiıiın mektebin adı cCem Sultan Nü
t>e~e ~ektebi> olduğu için benim nö
)n:ım ogleye varnıadan geldi. Ben patan: aldım. Fakat neye yarar ki refi-
11'.l ın mektebinin adı cMal Hatun Nü
~e Mektebi> idi. Kiracıyı beklemek 
bena Çıok ağır geliyordu. Her nedense 
~t d?~ ayrılmayı isteıniyen o zat da 
ti n.~1sın1 beklememi, beraber gitmemi-

f':Yliyerek ısrar ediyordu. 
t~• ı.temiye arzusuna muYafa-

Çocuklar için deniz kampları açılıyor 
İstanbul ilk mekteblerindeki fakir 

çocuklara yardım birliği bu sene ilk de 
fa olmak üzere üç tane gündüz deniz 
kampı açacaktır. İstanbul ve Kadıköy 
semtind_e oturan fa'kir çocuklar her sa
bah deniz kıyısındaki bu kamplara ge
lecek akşama kadar güneş ve deniz 
banyosu yapacak, öğle yemeklerini ye
dikten sonra evlerine dönecektir. 

Bu kamplar bir ay devam edecek -
tir. Diğer taraftan Erenköy, Kızıltoprak 
Sarıyer, Yeşilköy, Florya, Şilede debi
rer paralı ve yatılı yaz kampı açıla -
caktır. Bu !kampların aylık ilcreti yi -
yip, içip ve yatmak dahil on altı lira
dır, 

SON POSTA Sayfa 7 

38 sene İçinde yarım " Son Posta ,, nın Peşte mektubları 

milyon misli kıymetlenen Küçük antant Macaristan 
küçük bir ada •1 ) b·'ı k . ? 

'.Avustralya ile Amerika arasında kü- 1 e an aşa 1 ece mı e 
çücük bir ada vardır. İsmi Tomis adası-
dır ... Kingsman kayalıkları ile Feniks a- Macarlar diyorlar ki : " Bu meselede her şey Südet 
daları arasındadır. Bu ada için Amerika 
ne İngiltere müdhiş rekabete girişmişler- meselesinin hal şekline ve yeni Alman siyasetinin Mer-
dlr. Zira, ehemmiyetsiz gibi sayılan bu kezi ve Şarki Avrupadaki faaliyetine bağlı bulunuyor,, 
ada bugün tayyare .seferleri için pek kıy
metli bir üs teşkil etmektedir. 

20 dolara satılan ada ... 
Okyanusta Amerika ile Avustralyaya 

giden yol üzerinde birçok adalar varsa da 
İngiliz ve Amerikan tayyare kumpanya
ları bu Tomls adasına göz dikmişlerdir. 

60 hektar vüs'atinde bulunan bu adada 
bir tayyare limanı yapmak arzusunda
dırlar. 

Tomis adası Amerikada San Frnnsisko
da borsada acentalık yapan N. N. Ed
wards namında bir adamın malıdır. Ba
basından kalmıştır. 1900 senesinde bu a
dam adayı Amerika hükt1metinden 20 
dolara satın almıştı. Orada ölmüş ve gö
mülmüştür. 

Peşin olarak 1 O milyon dolar 
Bugün bu ada hayret edilecek bir kıy

met ihraz etmiştir. Ardı arkasına Londra 
ve Vaşingtonda yapılan müzayedelerde 
ada 10 milyon dolara kadar çıkmıştır. Ya
ni yarım milyon misli kıymetlenmiştir. 
N. N. Edwards henüz bir karar verme
miştir. Şayed bir iki aya kadar gene ka
rar veremiyeck olursa Amerika ve İngi
liz hüktlmetlerinden birinin adayı tıgal 
,edeceği muhakkaktır. 

İki • V aU. il ada ... 
Londra ile Vaşington hükt1metleri ara

sında başka bir ada meselesi daha vardır. 
Bu adanın ismi: Yarvistir. İçinde yalnız 
üç aile ikamet etmektedir. Geçen aeneye 
kadar bu ada, haritalar üzerinde (Ame-

dka - İngiltere) diye gösterilmekte idi. 
Günün birinde Amerika hüktlmeü, men
faatlerini korumık için adaya bir vali 
,gönderdi. Bu sayede ada siyasi bir su
rette Amerikaya bağlandı. Bunu haber 
alan Londra da derhal oraya bir vali yol
ladı. Vali adada Leith ismindeki topçeker 
ile geldi. Bunun üzerine Amerika da şiın
di oraya bir harb gemisi ile tayyareler 
.göndermek üzeredir. 

Ruzvelt adanın Amerika, İngilizler ise 
eskidenberi İngili:ı toprağı olduğunu id
dia etmektedirler. Bu i§ henüz halledil
meden ortaya bir ikinci ada meselesi çık
mıştır. 

Bu sene sebze 
az olacak 

Bu sene, Adana havalisinden gelen ka
bak, bakla, taze fasulye gibi ya§ sebze -
lerle caneriği vesair turfanda meyvalar 
geçen seneden azdır. Bunun sebebi de, bu 
havalideki mevsimsiz soğuklann sebzeye 
zarar vermesidir. Hatti bir aralık bir mik
dar patlıcan da gelmiş, fakat mahsul bu 
soğuklardan zarar eördüğü için bugün
lerde kesilmiştir. 

Yerli limonlar bitmek üzere olduğun
d'an İtalya ve Yafadan limon gelmesine 
hükftmet müsaade etmiştir. Gümrük re
simleri müsaid olduğu için fiatlarda de -
ğişiklik olmamıştır. 

Zeytin mahsulü bol 
Bu sene zeyt1n mahsulü fazla oldulu 1çln 

yenl mahsul geçen seneden yüzde otuz nis
betınde ucuzdur. Geçen seneden kalma zey
tinler daha pahalıttır. Son ıünlerde satıg !az
ıaıaıtıfından flatlarda bir ay evvelkine na
zaran bir yüksellş olmuştur. 

Zeytin yatı 1at1hsall de bu yıl .fazla oldu
tundan natıar ıeçen ıeneden yüzde Jirml 
nlsbetinde ucuzdur. 

Pamuk yalı Te sabun flaU&n da ıeçın le

Defi 1lUl1'U •Ullamıttır. 

Peıteden bfJ' manzara 
Budape§te, (8 mayıı) - Dahill ahvali- Bütün bunlar tyt. Fakat, nasıl tatbikat\ 

miz hakkında size yazacak pek te yeni Bu nokta hakkında ne onlar azami had· 
havadislerim yoktur. Macar hükfunetl !erini söylediler, ne de Macaristan asgaı1 
bir taraftan nasyonal ıoıyalist propagan- had hakkındaki f1krinJ. izhar etti. Tw 
dasının önüne geçmek, diğer taraftan da tulacak istikam~t bahsinde ise müşküla1 
Yahudi meselesini halletmek istikame- vardır: Macaristan Küçük Antantla an~ 
tindeki mesaisine devam edip duruyor. !aşabilir mi, anlaşamaz mı? Bütün bahis 
Alınan neticelerin pek te büyük olmama- buradadır. Bu dünyada imkansız hiçbiJ 
sına rağmen hükfunetin yorul.maktan çe- teY olmamakla beraber bizim cHayı1' 
kindiği yoktur; çünkü, if hakikaten yo- hayır, ula!> dilsturu bir yanda dururken. 
rulnıayı haklı gfüıterecek derecede mü- ve koDlfularımız tadil aleyhinde bulun· 
himdir. dukça bu iJ çok güçtür; hatti imkansız .. 

En yeni havadis olarak size bizde mat- dır da diyebilirim. 
buatın, klisik hürriyetlerini kaybetmeje * 
mahkfun bulunduğunu haber verebilirim. Macar gazeteleri diyorlar ki: 
Filhakika, hük1lıneün yeni hazırlayıp cBu meselede her feY Südet meselesi~ 
meclise verdiji ve meclisin de kabul etti- nin visıl olacağı hal tekline ve yeni Al· 
ji kanuna göre matbuat ııkı bir inzibat man siyasetinin merkezi ve şarki Avru· 
içine alınacak ve sansür konacaktır. Leh padaki faaliyetine bağlı bulunuyor. Hit
ve aleyhinde birçok feyler ıöylenmekte ler _ Mussolinl müllkatından sonra bu 
devam eden bu kanunun ruhu, bizde de siyaset biraz daha tavazzuh edecektir. 
vaktile Avusturyada olduğu !gibi bir Südetlere verilecek hakların derecesi, 
cMatbuat odası> teşkilidir. Bu oda mat- Macar ekalliyetlerine verilecek hakların 
buatı yarı resmi bir elle, bilkQmeün iste- derecesile de al1kadar olacaktır. 
d!ğl glbl, idare edip efdecektir. Bakalım, Bay Hltlerle Bay Mussolinl arasındaki. 
bizini mesleğin başına neler gelecek? konuşmalarda bir takım nüfuz mıntaka-

Bugünlerde Yahudiler hakkındaki ka- !arının da konuşulduğu söyleniyor. Bu 
nun da neşredilmiş bulunacağına göre, mesele, Almanya ile İtalyanın, yakın 
Macaristan birkaç gün içinde yeni bir komşulan karşısında tutacakları siyaset 
ıdyasetin tatbikatına başlamıı buluna- demektir. Eğer bu siyasette onlar anlaş-
caktır. mış bulunuyorlarsa, Macaristanın da ba 

* siyasete ayak uydurmasından başka çare 
Son zamanlarda Macaristanın aiyas! kalmıyacak ve o zaman Küçük Antan

münasebetleri meselesi bilhassa bahis tın biz Macarlara karşı yirmi sene sonra 
mevzuu olmaya başladı. Daha evvel öf- birdenbire duyduğu aşk ve muhabbet 
renmi~ olacağınız gibi, Küçük Antantın duygusu da pek geç kalmış bulunacak-
Sinayada yaptığı son içtimada komıula- tır!> ~örök Bela 
rımız - yani Çekoslovakya, Romanya ve 
Yugoslavya - nihayet Macaristana kar
şı kalblerinde derin bir muhabbet ve 
hürmet duymaya başladılar ve bu mu
habbeti ilan da ettiler. 

Felaketzedelere yardım 
Her yerde iane toplanıyor 

ve Kızılaya veriliyor 
Zafranbolu (Hususi) - Saylav Kazım 

Nami Duru kazamıza gelerek tedkik ~ 
lerde bulunmuş, gece memleket kıraat .. 
hanesinde umuma aid bir müsahabe ynJ>
mıştır. Mumaileyh bu müsahabesinde 
zelzele feliketzedeldrine yardım üze • 
rinde de sözler söylemiş, vatandaşları 

yardıma davet etmiştir. Felaketzedeleı 

için evvelce toplanan 200 lira gönderil • 
mi§ tir. 

Denizlilerin yardımı 
Denizli (Hususi) - Denizliden !ela .. 

ketzedelere ilk yardım olarak 257 lira 
gönderilmiştir. Vali Ekrem Engürün ri • 
yasetinde bir komisyon teşkil edilmiş, bu 
komisyon felaketzedelere yardım işini vi
layetin bütün köylerine teşmil etmiştir. 

Orhaneli muallimlerinin yardımı 
Orhaneli (Hususi) - Kaza muallim ve 

talebeleri arasında toplanan 40 lira Kır· 
şehir felaketzedelerine verilmek ilzere 
Kızılaya tevdi edilmiştir. Halk kendi ara• 
sında para toplamağa devam etmektedir. 

* 

1918 senesindenberi ilk defa olarak 
Pragda, Bükreşte ve Belgradda MacarLl
tana karşı muhabbet sözleri işitildi ve 
sulh muahedesile yapılan bazı haksızlık
ların izalesi için Macar hükCimetile baş
lanılmış olan müzakerelerin kuvvetle ile
ri götürülmesine karar verildi. Bu :nem
leketlerle bizim aramızdaki dava malum
dur: Her üç memlekette de kesif bir halde 
ve bizim hududlarımızla birleşik mınta
kalarda Macar ekalliyetleri yapyor. Ma
caristanı parça parça eden sulh muahe
desini biz hiçbir zaman kabul etmedik. 
Meşhur cNem, Nem, Never!> [l] aözile 
Macaristan baştanbaşa muahedenin bu 
bakımdan tadilini istemeğe ahdettL O 
zamandanberi de Macaristan tadilcl bir 
müddei oldu. Kom§Ularımız da tadile 
muhalif (Antirövizyonist) müddeialeyh
Ier vaziyetinde kaldılar. Biz halA tadil 
davacısıyız, onlar da MlA antirövizyo
nisttirler. Fakat, bu defaki Sinaya kon
feransında komşularımız bizimle barış
mayı ve barışmak için de bizim Macar 
kardeşlerimize bir takım ekalliyet hak
lan vermeği kararlaştırdılar. 

Ekalliyet haklarını muahede zaten ve- Gönen (Hususi) - Kırşehir felfıkctze-
riyor. Fakat, iş tatbikatta. Şimdiye kadar delerine yardım için iane toplama faali • 

ih 1 dil i l t f ta b id. F k t yeti devam etmektedir. İlk partiden son· ma e m ş o an ara u ı. a a , 
şimdi Çekoslovakya Almanları bahsi ra 149 lira daha toplanmış ve felaketze -
meydana çıkınca, bu üç devlet bu tatbi- delere verilmek üzere Kızılay merkezine 

katın lüzumunda ittifak etmiş bulunu- ~:~.?.i .. ~~~~~~~~~.:: ..................................... . 
yorlar. Aralarında verilen karara göre, 
bu tatbikat bir tarafta ne tarzda olacak
sa diğerlerinde de ayni §ekllde olacaktır. 

... 

ET kadınları; 
Eski kiler an'anemizl bugünün prtla -
nna aydaralım. Bacünün kileri, reçel, 
f1U11P Te turşu klleridir. 
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Çelik kalem şirketinin bekleme aalonu 
epey kalabalıktı. Fakat orada bulunan • 
lann hiç biri ötekini tanımıyor, bu yb • 
den de hiç biri ajzını açıp ötekine bir l6z 
söylemiyordu. 

Sandalyelerde, malarda otSan b • 
dınlar, erkekler, gençler, thUyarlar hep
si bir başka türlü vakit aeçiriyorlardı. 
Orta yaflı bir kadın, sal •:Pille dinle • 
mediği ve söylemediği bir bestenin tem· 
posunu tutuyordu. Ayakta dolqan ıenç 
erkek, muntazaman her iki dakikada bir 
duruyor, kolundaki saate bakıyordu. Sa
rışın bir genç kız, sal ellle, sol pkatma. 
düşen saç büklümünü tutmUf, sanki ka· 
pacaklarmıı gibi elinden bırakmıyordu. 
Bir köşede bir ihtiyar, mQtemadiyen ı•· 
zete okuyordu. Fakat okuduRu pze • 
tenin sayfasını hiç çevirmediti için her 
halde artık o sayfadaki yazılan okuya 
okuya ezberlemi§ olacaktı. . 

Salonun kapısı açıldı. İçeriye otuz bet- cBinlz ewel baktım, * orada mucının 6 rtılaiZ. ayakkcıblannın pcırlatıycwdun~• 
le kırk arası biri girdi Necmeddin Sa • kesi birer birer mddüriln odasına yollu- masaıımn önüne vardıfı zaman yaptığı 
yarerdi. Necmeddin Sayarer mefsuh yordu. reveransların sayısı onu geçnıifU. 
Ummanı ticaret evinin sabık muhasebe· Nihayet Alonda iki klP kalmıflardı. - Bay Sayarer sizsiniz delil mi? 
cisiydi Ummanı ticaret evi kapanalı iki Biri Necmeddbı Sayarer, öteki de sal eli- - Evet bay direktör. 
sene olmuştu. O da iki senedenberi ifsiz. le sol f8kağuıa dilfen aaç büklümünü tu- - Siz eski bir muhasebecisiniz, her 
di. İş için bir alay kapı çalınıf, deste dea- tan genç kızdı. Odacı tekrar kapıdan gö- halde bilirsiniz; bir Amirin emniyetini ka
te m.ektublar yazmış ve nihayet açıkta ründü. Genç laza sırıtkan bir yüzle bak- zanabilmek için o Amirin idaresindeki 
kaldığının ikinci senesi cÇelilt kalem ıtr- tı: müesseseye aid her §eyi hüsn(l muhafa-
tefü yazdığı mektublardan birine cevab _ Haydi! za etmek icab eder değil mi? 
vererek, şirket müdürüne müracaatını Dedl Genç kız sal elini, sol şakağına - Evet bay direktör. 
bildirmişti. yırdı. çtı - Bekleme salonunda ne yaptınız? 

düşen bukleden a Çantasını a : İki 
Anı vahidde dudaklannın boyasını, yü - - . sigara içtim bay direktör, kül • 

!erini de sigara tablasına döktüm. 
zClnün pudrasını tazeledi Yürü~şünü _ Daha sonra? 
prova eder bir vaziyette bir sağa bir sola 

SATIŞ ILA~I 
lstanbul Beşinci icra Meımurluğundan : 

Mustafa ve Hatice tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23177 ikraz numad' 
tile borç alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcull 
ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli f\ç ehi 
vukuf tarafından 1200 lira kıymet takdir edilmlt olan Kasapilyu mahallesmdıt 

Davudpa§a iskelesi sokağında eski ve yeni 19 kapı numaralı bir tarafı merhuıl 
Akif hanesi, iki tarafı yol ve bir tarafı bostan ile çevrlll Kulei zemin vakfıD" 
dan bir bab bostan kuyusu havzasını mü§temt: bir ahşap hanen.hı evsaf 91 
mesahuı apfıda yazılıdır: 

Zemin kat: Kapıdan girlldilde gömülü küpü bulunan bir taf1ık Ozerinde tu • 
lumbalı bir kuyu, bir hell, bir mutfak, lld oda, bir merdivenaltı. 

Birlnci kat: Merdiven başında bir heli, birinde yük ve dolabı olan iki odadd 
ibarettir. 
Mucıhaıı: Umumu 116 metre murabbaı olup bunun 44 metre mürabbaı bina, ıt 

metre mürabbaı mutfak ve bakiyesi bahçedir. 
Yukanda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık artt1I" 

maya korunU§ olup 13/6/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat H den 18 fi 
kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art-
tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul el 
çok arttıranın iizerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahbüdil 
baki kalmak Qzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 28/6/938 tari
hine rastlıyan Salı günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci açıl 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammel 
kıymetin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine göre bet 
müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Sat11 peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen bymeU. 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat meP 
tubunu ibraz etmeleri lhundır. 

Birikmif vergilerle belediyeye aid ten viriye, tan.zifiye ve delWiye reslınl~ 
ve Vakıf icare&i satı§ bedelinden tenzil edilir, 20 1enelik taviz bedeli mO§terıJ9 
aiddir. 

2004 numaralı icra ve iflls kanununun 128 lDC'l maddesinin 4 ündl fıkruuıdll 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli 31acaklılar ile diğer alakadaranm ve irtilaJ 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddlall" 
nnı, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbltelerile btl
dirmcleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satı§ bedr 
lınin paylaşmasından hariç kalacaklan ve daha fazla malfunat almak isteyeııte' 
rin 13/5/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulac~ 
olan arttırma prtnamesile 934/6705 ııuma ralı dosyasına müracaatları illn 0111" 

nur. (2704) 
İşte Necmeddin Sayarer fimdi burada 

§irket müdürimü görecek ve firketin 
münhal muhasebeciliğine tayin edilecek
ti. Necmeddin Sayarer, Ummanı ticaret 
§irkctinde iken memurlarını bizzat ken -
disi seçerdi. Bir memur namzedi ;yanına 
girdiği zaman ilk işi onu tepeden tıma -
ğa kadar süzmek olurdu. İyi trq ol -
muş mu; elbisesi temiz mi; kravatı .:nun
tazam bağlanmıı mı; ayakkabılan boya
lı mı? Bu cihetlere çok dikkat ederdL Bu
nun içindir ki, kendisi de bugün elbise • 
sini benzinle temizlemi1ı berberde saç • 
larını kesürip, traı olmupu. Berberin 
saçlarına sürdüğü kolonyanın kokusu, 
yakasındaki benzin kokusile milsabakaya 
girmij gibiydiler. ÇQnJdl Necmedd.ln Sa
yarerin burnuna klh kolonya kokusu, 
kAh benzin kokusu geliyordu. 

- Hepsi bu bay direktör. kınttı. Bir adım attı, yürüyüş şeklini de-
- Şu tarafa bakın. s p t ğiştirdi. Bir adım daha attı, gene yürü - l D o s a Necmeddin Sayarer müdürün elini u -yüı teklini değiştirdi ve bekleme salo -

zattığı tarafa baktı. Duvarda ufak bir '===============t 

1 KAŞE 

Y a1nız Sayarerin bir kusuru vardı. A· 
yakkabılan boyasız ve çamurlu kil On
ları temizletip, boyatmayı nud olmut -
tu da unutmu§tu. Kabul aalonunda ma. 
anı beklerken hep bunu do.filnQyordu. 
Şirket müdürü, Sayarerl her cihetten 
beğenebilirdi Fakat ya gtizfl çamurlu 
ayakkabılara ilişecek olursa.. İpe bu fe
na! 

O, bunları düşünürken müdürün oda • 
euı ikide bir kapıyı açıyor. 

- Buyurun! 
Diyor. 

- Haydi kalk, sıra sende, diyor. 
- Nihayet senin de sıran geldi; dos -

doğru müdürün odasına! diyor, ve her-

nundan çıktı. cam vardı. lk test 
Yevınl, Slyaal, Bavadls ve Ha gaze 

Necmeddin Sayarer yalnız kalmıştı. Ve - Bu camdan bekleme odası göranür. _ .... -
rt k k dis. d idL B" Yerebatan, ÇatalçefDl• sokak. 25 a ı sıra en m e ıraz sonra o- _ ?????? 

İSTANBUL dacı görünecek: - Biraz evvel baktım, siz orada masa - 1---------------. 
- Buyurun! nın örtüsile ayakkabılarınızı parlatıyor-
Diyecek, onu çağıracaktı. Ceketinin dunuz. Daha müesseseye girmeden mü

yakasına elile vurdu. Etejini qajı doiru eae.eye ald bir mua 6rtilsiinil ayakkabı 
çekti, kravatına dokundu, saçlarını ok- bezf gibi kullanmıya başladınız.. Mües -
şar gibi düzeltti, öksürdü, yere baktL Ça- seseye girdiğiniz zaman da mO.esseseye 
murlu ayakkabılan bir daha gözüne ~ aid diler eşyayı da bu tarzda Jrullanaca-
tl, bir kere daha canı sıkıldı: tınız anlafllıyor. Binaenaleyh sizi :nuha-

- Ne fena! 1ebectllle alamıyacatım. 
Ortadaki masaya baktı. masanın O. • Sayarer f8flrdı: 

tünde yeşil bir örtil vardı. Bu yeşil ör • - Şey! 
ın ona akıl verdi. Dedi. 

- Burada kimseler yok, şimdi ayakka- - Affedersiniz! 
bılarımı temizlerim. Dedi ve kapıdan çıktılı zaman boynu-

DedL Masanın yanına gitti. Ayakkabı- nu büktü: 
larmı masa örtüsünün yere sarkan uclle - Hay aksi şeytan~ diye söylendL Ne
bir temiz tem.izledi. Biraz evvelki çamur- reden aklıma geldi de ayakkabılanmı 
lu ayakkabılar pmdi ayna gibi parıldı - masa örtüsile temizledim. 
yorlardı. Necmeddin Sayarerin artık işi ,--------------.... 
işti. Kadı kızındaki kusur kadar olsun 
kusuru kalmamı§tL 

Odacı kapıdan bir daha göründü. 
- Sıra sizde. 
Necmeddin Sayarer ilerledi Müdürün 

odasına girdi Bir reverans yaptı, bir 
daha yaptı, bir daha yaptı. Ve müdürün 

YARINKt NÖSllAMIZDA: 

Odun hırsızı 
Yazan: Mih. Zoşçenko 

Ruscadan çeviren: H. :Alaz 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz \'e pzetemlze alttlr. 

--··--
ABONE FIATLARI 

1 • a 
Sene Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. 

TORKtYE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 2340 ım 710 
ECNEBİ 2700 1.00 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruftur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
800 

Gelen eorak geri oerilma. 
ilanlardan me•'uliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul Ulvesi llzıındır. 
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GRIPiN 
stzl gilnlerce ıztırab çekmekten kur
tanr. 

En fiddetli baf, dl§, adale atnıan" 
nı, ülfitmekten mütevellid bütilıl 
sancı ve sızılan keser. Nezleye, ro
matizmaya, kırıklıla karp çok m& 
essirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbreldetl 
yormaz. 
İcabında g(inde 3 kap alınabillt• 

İsmine dikkat. Taklidlerinden sakl
nmız. 

~ "Soa Pona. am ~ wm: 7 ~~ annem bu tertib kadınlardandı. Doğru- yaşımda idim. Hiç unutmam Taksime Odayı kaplıyan sigara 

Ç su babam da evinde olduğu zamanlar yakın sokaklardan birinde çok iyi dö- rest, pas, döper sesleri arasında sa 1 N A R A L T 1 tam bir ev erkeği olurdu. şenmiş bir eve gitmiştik. Amcam yal- dan çıktık. Başımda tatlı bir sers 
Amcamın çapkınlıkları daha salgın· nız değildi. Kendi gibi kırantalığı biraz var. Merdiverlleri yanımdaki ka 

dı. Yengem daha genç yaşında ona Ley- daha geçirmiş üç arkadaşı daha vardı. yardımile çıktım. İçerde iken hiss 
~....-.-..~ Bfirhan Cahid ~ layı pek küçük bırakarak ölünce am- Hem zamanın meşhur adamlan ... önce eliğim kuvvetli bir leyllk kokusU 

Babam Yirmi beş metre mesafeden vet müsabakası yaparlardı. Biri kolunu cam bir daha evlenmemiş. Bunu çokla- amcama takıldılar. Ağzı aüt kokan ço- anda içimi gıcıkladı. Artık kendtnıi 
tabanca kurşunile karşıki duvara ge • dirseğinden bir masaya dayar, öteki o n onun vefalılığına, yengeme olan sa- cuğa edeb, terbiye dersi verecek yer- nun havasına bırakıverdim ... 
rilmiş astara adını yazardı. Ben bin bir kolu indinneğe çalışırdı. Babamın ko- dakatine verirlerdi Fakat büyüdükce de eğlentiye getirdi diye alay ettiler. . .• Gözlerimi açtığım zaman 
heyecan içinde attığım tüfekle az lunu indirebilen çıkmazdı. O iri bir pa- anladım ki amcam evliliğin ne olduğu- Doğrusu ben de sıkılmadım değil. fakat dun. Tül perdelerden içeri ay~ 
lralsın omuzumu sakatlıyacaktım. vurya gibi kalın ve kıllı pençesini tak - nu bir kere anladıktan sonra bir daha 0 kadar cana yakın kadınlar vardı ki zıyordu. Vücudümde tatlı bir k 
Şimdiki halde en hoşuma giden apar tığı anda en zorlu kolu masanın ü"s- o davanın likırdısmdan bile ürker ol- hepsi birden onlan bırakıp benimle var. Gerinmek ihtiyacile kollanın 

ata binmekten ibaret •• babamın ve aın- tüne yufka gibi yapıştırırdı. muştur. Serbest bir erkek olduğu halde meşgul olmağa başladılar. dı. Hiç ses yok. Akşamki hidiselerl 
camın muhtelif avlara mahsus çeşid Ne iştihalı yemek yerdi. Onu bir gün gene gönül maceralarını mümkün mer- Amcamla arkadaşları hem içiyor, hayal gibi hatırlıyorum. Acaba 
çeşid silahları yerlerinde istirahat edi- neş'esiz gördüğümü hatırlamıyorum. tebe gizli tutmağa çalışırdı. İtiraf ede- hem poker oynuyorlardL Bana da zorla ne Alemde? Mektebde her sabah e 
yarlar. Kaştan daima çatık gibi göründüğü yim ki beni çapkınlık ilemlerine alıştı- bira içirdiler. Kadınlar gülmekten ka· kalkmanın verdiği alışkanlıkla de 
Şehir terbiyesi, salon terbiyesi ve halde kahkahası o kadar boldu ki! ran rahmetli amcamdır. Nur içinde yat- tılıyorlardı. giyindim ve ayakları.mm ucuna ba 

kadınlann kucaklarında geçen kibar Çok başka adamdı vesselam. sın, ilk biramı onun elinden içtiğim Amcam ara ııra bize dönüyor: aşağıya indim. 
hayatı anlıyorum ki beni babamdan ve Bazan kendi kendime düşünürüm. gibi ilk kadının tadını da onun teşviki _Çocuğu baştan çıkarmayın! Akşam oturulan salonun kapısı, 
atalanmdan çok uzaklaştırmış .. kudur- Acaba babam ve amcam gençlikle.rinde ile tattım. n· t k 

1 
d cereleri açılmış, ihtiyar bir kadt11 

muş domuzu gözünden vuran, elli beş hiç mi çapkınlık etmediler? Bütün Ben daha Fransız mektebine g~der- ıye ~ 1 .ıyor u. . alıyor. Bana daha kimsenin ka 
altmış yaşında bile atını dolu dizgin zevkleri sadece avlanmak, iyi yemek ken onun Beyoğlunda bir metresi var- . 0n.ıar ıçki ve ~~enn alemfnde ke~: ğını söyledi. Amcama verilmek 
kırlara süren, bir oturuşta iki tavuk, bir yemek mi idi? Bunu zannetmiyorum. dı Vücudlü endamlı iri siyah gözlü dılerınden geçmıştıler. Kadınlann ıçı bir kağıd yazdım mektebe yet··~~·~ ....... 
tepsi börek yiyen babamın oğlu oldu- Çünkü babamın avlanmak bahanesile bh. kadındı.' ' sı.kılmağa öaşlarnıştı. ~ç .. kadın bazan için kendisini ~kliyemediğimi 
ğurna Hasan dayı ile beraber kendim çiftliğe kaçtığı zamanlar daha heye- Annesile beraber bir apartımanda o- p~ya~o. çalıyor, şar~ ~oy.~uy.or, ara. sıra dim ve çıktun. 
de şaşmağa başladım. O ne adamdı canlı avlar peşinde koştuğunu hemen tururlardı. Amcam bekar olduğu halde hıra ıçıyor, fakat b~r turlu. eglenem~y~r- O günden sonra artık amcamla 
yarabbi? bütün aile bilirdi. &ki kadınlar çok haftanın ancak iki üç gecesini burada lardı. naha beylerın keyfi gelmemışti. bütün yüz göz olduk .. artık mekteb 

Gözlerinin üzerinde diken diken ol - temkinli ve akıllı kadınlardı. Erkeğin geçirirdi. Bu evde ben de çok kaldım. Bir aralık piyano çalan sarışın ka- tillerinde iki arkadaş gibi berabet 
muş gür kaşları, palabıyıkları, şahin bir kadınla yaşıyaınıyacağını takdir e- İşin garibi amcam böyle hoşuna gi- dın içi sıkılmıı gibi gerinerek yanıma leniyorduk. 
gibi parlıyan koyu kestane gözleri ile derlerdi. Yeter ki erkekleri başka ka- den bir metresi bulundurmakla hera· sokuldu: Zavallı gene böyle eğlenti g 
ne heybetli görünürdü. İyi hatırlıyo - dınlarla meşgul olurken kendilerini ih- her ara sıra başka kadınlarla da dost- - Haydi küçük, dedi, sana evi gezdi- den eve döndüğü zaman birde!I 
rum, kendi gLbi av meraklısı doatlarile mal etmesinler ve gururlarını incitme- luğu eksik etmezdi. İşte bu Alemlerin- reyim. Yukan kattan deniz de aözü- haatalandı. Uç IÜD içinde yüri1di1. 
toplandıklara umanlar aralarında kuv- sinler. Babamdan 7edl ay sonra ölen den birine beni de götürmüştü. On altı küyor. ti. CArfcaA 
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~ 

Birdenbire denizin üstünde bir tekne göründü. Sonra tekneden ayrılan, görünmiyen 
bir cisim, suları yararak büyiik bir sür'atle yelkenliye doğru gelmiye başladı. Bu 

bir torpildi, Tufan reis: " Of anam .• Yandık! " diye bir nira savurdu 
Gemiyi <>radan oraya çeviriyor, 

tahtelbahirle adeta kovalamaca oynu
Y<lrlar, fakat, penskopuna bir kanca isa
bet ettiremiyorlardı. Tahtelbahir, ke -
narda sığda kısılmıştı, dalıp periskopu
:nu suyun içerisine çekemiyordu. İleri, 
geri kaçıyordu. Bir aralık, Tufan kap
tan, periskopu teknesinin yanında gör-
dü. Gene; 1 

. - Vurun.. vurun gavurun oğluna! l 
dıye bağırdı. Fa'kat, Al i ile Bekir gene 
kancayı tu~turamadılar. Tufan reis, bir 
llcundan elile tuttuğu dümen yekesini 
~ek·p dumenirlin üstünden çıkardı. 
Savurup havada bir daire çevirttikten 
Bcınra, periskopa doğru salladı.. amma, 
Çok şiddetli sallad:. Eğer tam isabet et
':Ydi, muhakkak ki parçalardı. Yeke -
tı.ın ucu, periskopun ucunu sıyırttı; ha
fif ıiokundu; geçti. 

Na§mit, önüne gelen. deniz t'tuıtasın.ı t01pi Uiyor, topa tutu11or, kınyor, dolcüyor, 
batın yoTdu 

den bütün bu nakliyat ve tamamlama metine gitmiş, uhdesindeki bahriye na-

.,,. 9 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Beyoğlu mecralarında kullanılmak üzere lüzumu olan 600 tane künk açık 

eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 990 lira bedel tahmin edilmiştir. Şart-
namesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda · yazılı 
vesika ve 74 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraben 
13/5/938 cuma günü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2324) 

Senelik muhammen İlk tcrnt-
kirası natı 

• Zeyrekte Hacı Kasımağa mektebi arsasında 2 No. baraka 12 0,90 
Süleymaniyede Dökmecilerde 1 No. dükkan. 54 4,05 
Şehzade başında Hüseyinağa mahallesinde Darülhfı.dis 
Bosnevi medresesi. 84 6,30 

Kantarcılarda Kepenekçisinan medresesinin 12 No. odası 24 1,80 
Kapalıçarşısında Divrik sokağında 21 No. dükkiın. 18 1,35 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mnhaller ayn ayn 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde 
ıiren bulunmadığından arttırma 16/5/938 Pazartesi gününe uzatılmıştır. Şart -
nameleri Levazım Müdürlüğünde görüle bilir. İstekliler hizalarında gösterilen 
ilk teminat makbuz veya mektubile bcra ber yukarıda yazılı günde saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2728) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - Şartnamesi mucibince 1000-1600 kilo bergamut esansı pazarlıkla satın alı

nacaktır. 
n - Pazarlık 31/V /938 tarihine rastlı yan Salı günü saat 15 de Kaba taşta le • 

vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
nı - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen §ubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para· 

larlle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c2712> 

Tufan reis, sahile baştan kara giden 
genıisini, gene bir iki emirle yelkeni 
lı\aYna ve vira ettirerek Marmara ada
~ını rotaya aldı. Fakat, şimdi, 1ahtel -
ahir, sığdan kurtuhna'k, comb bulmak 

fırsatını elde etmişti. Dalıp kayboldu. 
~i ~~~~~k~u~~a Drl~~c~heyekad~~~kl~şg~------------------------------

kaptan zaferinden gururlanıyor, yarı 
dağılan, yarı korkusu ve heyecanı ara-
11ııda tam böbürlenmek için ağzını a -
Çacağı sırada, karşıda, biraz uzakta., su
~ üstünde bir periskop, altında bir 
-ckne belirdi. Teknenin üstünde bir iki 
adanı silueti göründti. Sonra, tekneden 
1Yrılan, görünmiyen bir cisim, sulan 
Ya~arak, büyük bir sür'atle. yelkenliye 
dogru gelmeğe başladı; bu, bir torpildi. 

Tufan Reis: 
- Of, anam.. yandık! diye bir nara 

&avurdu. 

Torpil, baş taraf da bulunan tayfa 
~kirle beraber, kayığın yansını alıp 
IÖtürdü. Tufan kaptanla Ali den.izin ü
ıerinde kaldılar. Tahtelbahir, yavaş 
Yavaş denızin dibine daldı. 

Bir kaç dakika sonra, suyun yi.izünde, 
lahille aralarındaki mesafeyi kulaclı -
hn reisle tayfasından başka bir şey 
IÖriinınüyordu. 

Bir düşman tahtelbahiri E 12, bir İn- türmüştü. İstanbulda, bahriye nezare
giliz kaptanı yüzbaşı Naşmit, bir İngiliz ti işlerini gören nezaret müsteşan kal-
casusu Nobuclinin şebekesi koca impa- yon kaptanı Vasıf beydi. Vasıf bey, ma
ratorluğun en yakın cebhesile olan itti- hiyeti fevkalfıdeliği çoktan aşan bu ha
sal yolunu kesmeğe, sakin iç denizini diseyi bertaraf etmek için hızlı tedbir
tehlikeli bir cehennem gölüne çevir- lere girişti. 
meğc kB:fi geliyordu. Marmaraya, 3 destroyerlik bir arama 
Naşmit, Hayırsızadadaki üssü kur- fırkası tahsis etti. Bunlar; boğazdaki i

duktan sonra enine boyuna dolaşmağa kinci fırkanm ansaldobot filotillasından 
başlamıştı. Hatta, günden güne cür'eti ayrılan üç küçük destroyerdiler. Har
artan korsan sefine, bir aralık suyun bin patlak sıralarında boğaza tarassuda 
üstüne çılanağı da adet edinmişti. O gönderilen, Draç, Hamidabad ve Akhi
kadar ki, Mudanya iskelesini topa tut- sar muhriblerinden ibaret bu yen\ filo
muş; Akif Reisin motörünü güpegün- tilla, Marmarayı dolaşmakla ve daimi 
düz, Marmaranın kalabalık sahillerin- bir karakol vazifesi görmekle işe başla
den Bandırma önlerinde çeviımiş; ba- dılar. 

tırmış; sonra, babasının havuzunda ge- Bu tedbir yerindeydi.. yerindeydi a
ziyor gibi tekrar suya da~ gitmişti. ma, bütün bu tedbirlere rağmen gizli, 
Pey'kin batışından sonraki hadiseler, bu mikrob, tahtelbahir, bir türlü bu1una
işe tedbir arıyan bahriye nezaretini çok mıyor, tahrib edilemiyor, hatta, zarar-
~ükür ki harekete geçirdL !arının bile önüne geçilemiyordu. 

Bahriye nazın Cemal paşa kara hiz- (AT kası var) 

Sahil ~kındı .. deniz sığdı .. bir müd-
~ daha kulaç attıktan sonra, boy ver- Ankara borsası 
.,;ıe:: Su, bellerinden biraz yukarıydı. -··-
ilıiiyerek, ikisi de, Şarköy civarında, Açılış- kapanıı fiatlan 10 - 5- 93 

~lerinden sular sızarak kenara çıktı- 11----·-----------ı 
l'. Bugünkü program 

ISTANBUL 
11 Mayıs 1938 Çarşamba 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk muslkial. 12.50: Han

dts. 13.05: Plakla Türk muslklsl. 13.30: Muh
telit pllk neşrlya tı. 

Aqam neşriyatı: 
17: İnlallb tarlbl dersi: Ünlveralteden 

naklen, 18.30: Spor ve gençlik bayramı: Kon 
ferans: Ekrem özeımas, Yüksek İkt.ısa:S "fe 
Ticaret mektebinden. 18.~" · PlAkla dans mu
slkls1. 19.15: Konferans: Eminönü Halkevl 
namına: Doçent Diş tabibi Feyzullatı <Diş 

ve "fltaminler). 19.55: Borsa haberleri. 20: 
Nezihe Uyar ve arkada§ları tarafından Türk 
musikisi "fe halk ıarkılan. 20.45: Han rapo
ru. 20.48: Ömer Rıza tarahndan arabca söy
lev. 21: KIA.slk Türk musl.kla1: Nuri Nam 
ve arkadaşları tarafından, (saat Ayarı). 21. 
4-5: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.SO: 
Plakla sololar, opera ve operet parçalan. 22. 
50: son haberler .. erteal eünün proııramı. 

• ANKARA 

Bayan Leyla yazıyor; 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! ••• 

"Uyanır uyanmaz, hemen el ay· 
namı alıyor... Ve küçük buruşuk· 
luklanmın tamamen zail oluncaya 

kadar günden güne eriyip :il kaybolduğunu kemali hay· · 
~i~J 'TeUe görüyordum ! ... ,, 

Bayan Leyllnın hakiki 
fotografı 

cAncak bir balta süren ltlr te
duiden sonra ı.a derece ıiizel
l~tllime .... .,.oram... Bütün ar
kadaşlarım böyte daha renç Te 

daha ribel ıöriiıımem l~ln neler 
yaptıfımı aonıyorlar n pyanı 

lıayret bir tekil alan tenim için 
Utlfat ediyorlar •• 

Yttlnız bir hafta zarfında 

binlerce kadın, cazip bir 
tene kavuşmuş, bir kaç yaş 
gençleşmiş ve bOtün buru
şukluklan kaybolmuştur. 
Alimler, buruşukluklann; ih
tiyarladığımızda cildin bes
leyici ve ihya edici bazı un
surlarını kaybetmesinden Ue
rl geldiğini keşfetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurlan cil
de iade ediniz. Yeniden genç
leşecek ve tazeleşeceklir. 
t~te; Viyana Onlverelteıi pro
teıorn Doktor Stejskal'fn 
keıfl bu derece ehemmiyetli 
-ve caziptir. Genç hayvan
lardan istihsale muvaffak 
olduğu ve « Blocel • tabir 

;] 

Bayan Leyla'nın yal· 
nız bir haftalık te-
daviden sonra alın
mış ve rötuş görme-
miş hakiki f otografı 
ettiği bu canlı bnceyreler 
hOlAsası, şimdi pembe ren
gindeki Tokalon kremi ter· 
kibinde mevcuddur. Akşam· 
ıarı yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi bes
liyeceK ve gençleştirecektir. 

Bir hafta zarhnda bütün bu
ruşukluklarınız kaybolacak 
ve 10 yaş daha ienç görll
neceksiniz. GündO..Z için 
(Yağsız) beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. 
Birkaç gün zarfında siyah 
benleri eritir, açık meııame
lerl sıklaştırır ve en çir· 
kin ve en esmer bir cildi 
yumuşatıp J>eyazlatır. 

Bayanların Nazarı Dikkatine : 
Sabn aldığınız T.okalon kremi Yazolarının büyük 

bir kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade ettiğinizde 
beheri için S kuruş alacak, ayni zamanda kıymettar 
müklf atlan bulunan T okalon müsabakasına ittir ak 
hakkını veren bir bilet takdim edecektir. 



ıo Sayfa SON POSTA 

Son Posta'nın tarihi tefrikası : 12 

Yazan: A. R 

P~y~a~. Ali_ birdenbire !erinden sıçrayarak haykırdı: " Heyy, efendi! O kadar ç 
gurultu edıyorsunuz kı, şurada rahat ve huzur içinde oturmak imkanı kalma 

Ya susunuz, yahud, şimdi hepinizi önüme katıp dışarı atacağım! " 

ok 
dı. 

Birinci Fransuva, Polini görünce, 
avuçlarını birbirine sürterek bağırdı: 

valyeme, serseri demeyi şimdi size an
latırım. 

- İşte, şaraplar geldi. Sent Antuvan 
kilisesinin kubbesindeki haç üzerine 
yemin ederim ki; şaraplar nefis .. renk
lerinden belli. Fakat, şeytanın boynuz
ları bu meyhane sahibinin karnını dE~
sin. İşte karşımıza yıllanmış bir gar -
son daha çıktı. Madam. yahud madma
zel! Sizin bu meyhanenizde yüzüne 
bakılacak garson yok mu? 

Diye, Laşantiyerinin üzerine saldır
dı. Elindeki şamdanı, kolunun buti.in 
gerginliği ne· kaldırdı. i necek darbe, 
hiç şübhesiz ki Laşantiyerinin kafasını 
parça parça edecekti. 

Polin tepsiyi başka bir masaya ~oy -
muştu. Bardakları, şişeleri, meze ta -
haklarını bu tuhaf müşterilerin önüne 
sıralıyordu: 

- Asılzadem!. Bu lokantanın en genç 
\"e dılber garsonu benim... Eğer beni 
beğenmedinizse, Madam Hortansı gön
dereyim. Fakat, açlığınıza bakıyorum 
da, iştihanızın kapanacağından korku -
yorum. Sızin gibi dilber meraklısı o -
lanlar, yanlarında bir düzine Tufon kı
zı gezdirmelidir, dıye söyleniyordu. 

Kral Birinci Fransuva, yumruklarını 
dızlerme dayamış, katıla katıla gülü -
yordu. 

Antuvan, oturduğu yerde köpürü -
yor, Şövalye, onu güçlükle zaptediyor
du. 

Poyraz Ali, daha hala yenemediği bir 
hayretle onlara bakıyordu. 

Kral, mütemadiyen bağırıyordu: 
- Tulon kızları.. oh, Tulc,n kızları ... 

Meydanda, onlardan kimse kaldı mı 
sanki. .. Hepsi Türklerle geziyorlar. Bir 
1\irk gemıcisıne, beş Tulon kızının hir
den aşık olduğunu sôylüyorlar. 

Polin, işini bitir ip giderken söyleni
yordu: 

- Ya, ben .. ben, hepsine birden aşı
ğım. 

Kral başını arkadaşlarına çevirmişti. 
Essenin bardağına doldurup takdim et
tiği ~arabı yudum yudum içiyor.. ko
ruşmasına devam ediyordu: 

- Evet, Sansak. İyi buldun. Serseri.. 
hem de, tam manasile sersesi... Ona sa
rayda vazife vermek fstedim. Janti
yomlarımın arasına idhal edecektim. 
Fakat kabul etmedi. Günün birinde de 
ortadan kayboluverdi. Durunuz .. duru
nuz. İsmini de hatırlıyorum. Eğer al
danmıyorsam; ismi de.. Şövalye .. Şô
valye .. evet, Şövalye Cem'di. 

Camları sarsan bir ses gürledi: 
- Hey, efendi! .. O kadar çok gürül

tü ediyorsunuz ki.. şurada rahat ve hu
zur içinde oturmak imkanı kalmadı. 

Ya. susunuz .. yahud, şimdi hepinizi ö
nüme katıp dışarı atacağım. 

Bôyle bağıran, Poyraz Ali idi. Kaş
larını çatmış, yumruklarını dizler:ne 
dayamıştı. Kral Bırinci Fransuva böv
lece meydan oku) an adama bak~ k;!
mıştı. Dört silahşor yerlerinden fırla
mış, kılıçlarına davranmışlardı. 

Bun!ardan Labosse, dıslerini sıkarak 
bağırmıya baş!amıştı: • 

- Vay gemicı efendi.. demek ki ken
d.nızde o kadar kuvvet göriıyorsuııuz. 
He!e yerinızden kımıldayınız. Kimlerin 
1' ımleri dışarı atacağını o zaman an!ar
sınız. 

"Şövalye, oturdu ~u yerden ellerini 
açmış; iki tarafa uzatmıştı. Bır vul'U~
manın öniımi almak için yalvarır gibi 
bir hal alınıştı. 

Fakat buna meydan kalmamı~tı. Poy
raz Ali bir ya) gıbı yerinden sıçramı-: 
mumların ı~ıkları altında eğri bir kılıç 
parlamıştı. 

Avni zamanda dôrt silahşorun kılıç-
1 r da kız.l b:rcr ılan gibi ~ahlanMış 

Fakat o anda Kral Birinci Fransu\·a 
ortaya atılmış: 

- Durunuz .. efendiler, durunuz .. s.
lfıhlar, aşağı .. emrediyorum .. . diye ba
ğırmıştı. 

Silahşorlar, derhal birer adım gerile
mişler; uzun kılıçlarının uçlarını yere 
eğmişlerdi. Ortada kalan Poyraz Ali ile 
Antuvan, kralın bu emrıne hayret et
mişlerdi. 

Kral Birinci Fransuva, yavaş yavaş 
Antuvanın önüne ilerlemişti. Gözleri
ni onun gözlerine dikmişti: 

- Efendi!.. Sizi, sesinizden tanıdım. 
Fakat, kim olduğunuzu iyi hatırlıyamı

~ orum. Sız bana, hiç yabancı gelmiyor
sunuz. Ve öyle zannediyorum ki; mes
ud günlerimden birinin hatıras\nı aklı
ma getiriyorsunuz ... demişti. 

Antuvan, yerlere kadar eğilmişti. A
laylı bir se le: 

- Haşmetmeab! .. Şu şamatacı janti
yomlarmızın gürültülerinden vakit bu
lup da, zatıhaşmetinize halisane tazi
~atımı arzetmekte geciktiğim için son 
oerecede müteessifim. Bendenizi hatır
lamak lütüf ve tenezzülünde bulunma
nız bahsine gelince; memnuniyetle ar
zedebilidm ki, hiç aldanmıyor.::ıunuz 

Zatıhaşmet'inize, pek kıymetli bir müj
de ile gelmiştim. Ve bu müjdeyi de, 
Luvr sarayında \·ermiştim. 

- Ah .. hafızam, çok zayıflam·'? . E 
vet, memnun ve mes'ud bir gün. Fa
kat.. hangi giın?... Sakın, Madam Iiı 
Düşes Etamp ile uzun bır dargınlıktan 
sonra, onunla ilk barıştığımızm müj
desini getirmiş olmıyasınız? .. 

Antuvan, müstehzi bir gülü~le bir 
daha eğilmişti: 

- Haşmetpenah! .. Bendeniz, şu muh
terem şantiyomlarınızm der'uhde r>de
bilecekleri böyle müqim bir vazifeye 
karışacak kadar hafifmeşreb değilim. 

- Şu halde? .. 
- Müsaade buyurunuz da arzede-

yim. 
Herkes, derin bir sükfıt içinde idi. 
Kralın silfilışorları, dişlerini gıcırda

tarak geri çekilmişti. 
Antuvanın, koskoca bir kralla böyle 

pervasızca konuşması, Poyraz Aliye de
rin bir hayret vermişti. Şövalye, kralın 
kendi<;ini unutacak kadar nankörlük 
göstermesinden müteessir olarak ba~ı-
nı önüne eğmişti. · 

Antu\·an: sanki bir arkadaşı ile ko
nuşuyormuş gibi, sözlerine pervasızca 
devam etmi ti: 

- Haşmetmeab~ .. Unutkanlık, ck~e
riya krallara arız olan bir hastalıktır. 
Müsaade buyurursanız, hafızanızı ha
rekete getireyim. 

- Siz. çok tuhaf bir adamsınız. Ma
amafih, sözleriniz hoşuma gidi) or. De
vam ediniz. 

- Takr ben üç sene kadar evvel. Pa· 
riste, Luvr sarayında muhteşem bır z;
yafet veriliyordu. 

- Canım, Luvr sarayında verilen zi
yafetler, daima muhteşem olur. 

- Evet, ama haşmetmeab.. arze!.ti-
ğim ziyafet, o zamana kadar ve) ahud 
ondan sonra verilen ziyafetlere benze
miyordu. ÇLinku, çok kıymetli bır taı ih 
hatıras na i:stinad ediyordu ... Altı av
danberı Madridd", (İmp rator Ş:ı;l 
ken) m mi afırı olan muhterem kr 'la 

t Sert d -nir e 1 , ·~ulaklarda çınla- nnın ha ıetıni ç ken Pari~lıler. 

bir Antuvan, kralın kalbindeki derin 
yaranın kabuğuna basarak ona vcrd 
gizli ıztırabı görmemiş gibi davrnna 

iği 
rak 

devam etmışti: 
er-
or .. 

- Sarayın büyük salonunda, yüzl 
ce asilzade kadın ve erkek bulunuy 
bi.ıtün bunlar, krallarına kavuştuklaı 
dan dolayı neş'e göstermekte birbir 
rekabet ediyorlardı. (Arkası var 

························································· 
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SOi.DAN SAl.iA: 

1- Bir oyuncak. 
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2 - Karadenizde bir liman, ana baba ve 

çocuklar. 
3 - Kabul eden, doğru olmıynn. 
4 - Bir nakil vasıtası, arabca ile. 
5 - Son harfimlzin okunuşu, bir hayvan ın 

bağırışı. 

6 - Bir uzuv, rabıt edatı. 
7 - Horoz ve hindilerde bulunur, fena n i-

yet. 

8 - Örgü için kullanılım bir alet. \ 
9 - İşaret, çayır. 
10 - Islaklık, sert. 

l'UKAUIDAN AŞAÔIYA: 

1 - Sabahları öten bir hayvan, iman. 
en 2 - Deniz ortasında kara parçası, fars 

at, rabıt edatı. 
3 - Hata işleyenlere verilir, oldrırmck. 

4 - Dişlemek. 

5 - Nida, b ir. 
7 - Blr nevl kayık , ön kısımları. 

8 - Güzel koku, muhkem. 

9 - Bir balık. 

10 - Akıllılık, bir nota. 

' 
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Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 

···························································· .. r . "" 
Nöbetci eczaneler 

Bu gece nöbetci olan eczaneler şunlar

dır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda · !Şerefi. Alt'ındaıda: CAbdül 
kadir>. Beyazıdda: (Haydarı. Samntyn· 
dn: <Rıdvanı Eıninonunde· <Husey!u 
Husnu ı Eyiıbdc: (Hikmet Atlamaz>. Fı;:
nerde: (Vltaııı Şehremininde. CHamdıı. 
Şchzadebaşındil: ıİ. H.ıkkı>. Kara~iıın
ruktt'" <Fuad ı. KuC'ukp:rardn.: (Y• r"l> 
Bakırkoyunde: CMerl:t .. ı. 

Mayıs 11 

25 inci tertip piyangonun 
ilk · keşidesi başladı 

15, 000 lira kazanan 

34352 
Son ları ( 52 ) rakamlarilc biten bütün 

numaralar onda bir hesabilc ikişer Jira 
amorti alacaklardır. 

10955 14664 17803 23892 36548 21535 
32422 27343 4074 31512 37058 3702' 
28268 4437 12308 23488 2z634 18821 
20189 11886 24304 38289 22723 39576 
36494 10315 16899 37454 32403 6639 
21958 37696 32876 21893 29022 32993 
23903 27096 15712 25071 20349 9186 
30000 15695 32159 35504 6484 9839 
25175 33894 9025 8862 3335 1s15 

10~000 lira kazanan 3277 36239 36733 11550 12717 1489' 
, 29994 31379 26267 1972 20461 3411• 

34531 
9018 7653 34084 39011 22827 33:;90 

35941 17822 3685 34910 30983 1456' 
23221 25783 13634 26938 18454 3611 

2 000 1
. k 1 6096 18792 9556 20944 39739 17734 , ıra azanan ar 24620 15416 1963 34028 33732 2111• 

24287 
7386 28819 29608 24258 12732 12191 
9914 27022 8173 5587 14358 36810 
2150 11060 5882 9845 21257 10:,85 

1,000 lira kazananlar 25359 15426 37899 7807 301•1 33934 
595 26454 33829 9813 34169 34()34 

5572 5593 31670 19223 18069 37059 38845 
19353 34458 12001 13934 9048 177~ 

c. o o ı · k 1 "' 34853 395 37079 37001 12629 342'7f 
\J ıra azanan ar 19963 18581 6940 16323 11495 16860 

9943 742 4467 
13481 18032 14802 

5883 33548 7978 5100 36799 8677 15314 26318 31990 
696 34030 24116 36158 15498 23800 12008 2630 2481' 

37802 34707 27798 29484 24004 1054' 
21007 21604 16800 17107 8517 150 lira kazananlar 32436 22404 13898 8915 2503 

9000 16847 
19957 22196 

130 4215 15196 39030 9 o ı · k 1 
1096 28100 35968 1681 .ı ıra azanan ar 

1217 
6508 
5770 

781 

7634 
14772 
25969 
15293 

10266 191!1 3566 25809 
33622 481 7 17186 30100 
207?$ 27495 6476 14832 

3701 13589 3158 

37174 17348 27794 12711 22066 311'18 
25876 18807 21240 11449 29325 9088 
34139 18238 20701 1691 3574 8713 
34446 3862 24957 8946 20368 39358 
26860 17155 22545 25291 24393 3563' 100 lira kazananlar 

21105 15284 424 37808 23236 8622 17920 33207 10645 30550 28637 37()34 
23977 9847 28384 33180 17956 18546 39468 28033 16103 24824 24525 3843'1 
23963 15282 3300 30240 18977 32192 22570 4295 32962 17661 12235 12668 
27373 8400 11984 37388 4541 33053 39980 14269 14506 26158 22582 31671 

891 9654 25843 15555 18024 35983 4795 2687 18564 
21498 32078 32001 4445 18694 19242 

13037 21916 1009
0 90 

32798 3
1
223 16852 11791 12921 21376 14409 9308 3908 18470 4723 1os 

31205 35513 18583 8682 22548 24859 32071 14159 37643 17398 35579 96'7S 

50 lira kazananlar 2~~: 12!~~ 2:::~ 2~~:: a:! s::: 
15145 30792 39209 39936 30102 26658 4842 13957 25716 22051 3932 164' 
34845 27487 3797 16525 25452 37595 20645 30142 21570 1215 8441 1278' 
8159 17360 29199 23913 36412 17057 5952 20341 3l542 12849 3802 3791S 

Bir mahalle 
bekçisinin kızını 

kaçırdılar 

26062 25286 31085 22871 31900 2ıaoS 
10114 19382 39834 4042 15409 2493' 
36965 33267 30310 17727 11297 3754' 
29858 14152 39940 9527 23070 2856'1 
32902 25878 26641 19522 29224 2s64' 
5581 30733 6844 32330 38123 23525 

Beyazıd Camcı Ali mahallesi bekçisi 14392 10367 10758 36838 19264 2227' 
Mustafa zabıtaya müracaat ederek kızı 63' 

7 yaşında Sultanın birdenbire ortadan 37882 10428 9101 6342 20191 31 l 
k aybolduğunu söylemiştir. Bunun üze- 21057 27715 14582 25727 19540 1019' 
ine zabıta dePhal tahkikata giıişmiş 375 3280 7151 16456 5864 751' 
ırk sekiz saat devam eden bir faali - 12169 19467 32923 27976 3665 1799' 
etten sonra Sultanın Beyazıd Kara - 16766 29672 16477 32668 2507 32gf 
ulak hanı odabaşısı Mehmedin oğlu 34318 6621 37528 10566 19293 1342' 
amazanın nezdinde olduğunu tesbit .tA 

r 
k 
y 
k 
R 
e 

39725 38972 5129 26768 18547 2ss·1• 
tmiştir. Hadisenin tafsilatı şudur: 3' 
Ramazan Sultanı babasından iste _ 14876 16702 20464 30946 6741 57 

1 
ll o 

l 

1 
n 
t 
d" 

niş, bekçi Mustafa da kızını Ramazan- 31845 23358 22902 20183 12372 149'19 
a evlendirmekten imtina etmiştir. Bu- 14069 22424 23584 15432 21899 1S3oO 
un üzerine Ramazan kıza kaçmayı 1748 32690 35963 25393 4891 3os8' 
eklif, kız da teklifi kabul etmiş, ken- 39686 8086 17664 12525 13947 456' 
ısine füd olan eşyayı toplayıp Rama- 28089 38905 21009 37209 28583 106!!6 
ana kaçmıştır. 29541 z 

rı 

Ramazan kızı doğruca evvelce arala- 18114 234
73 

37379 35585 152
6
6 

3985' 
nda konuşup karar verdikleri Rami 12989 11416 29704 24387 12489 
e hır arkadaşının evine götürmüştür 3886 21390 20195 18881 19080 '10' 
ultan kaçırıldığı evde bulunmuş, zabı- 11488 24461 15104 21323 28040 35ss6 

ö 
s 
ta tarafından babasının evine iade e - 4132 2178 419 .,. 

1 
. • •• 

mıştir. ' 'iiiiiiii"""""'"'"'"'""""'"'""'""""""""'' -~ di 

Bir kadm bir bekçinin evim BANKA KOMERÇiYALA 
soymuş iTALYANA 

m 
Sil 

Balta limanı bekçisi İsa zabıtaya 
üracaatla kendi e\·de bulunmadığı bir 
·ada evıne hırsız girerek l takım el -
se, 6 kat çamaşır, ve l O lira parasını 
ldığını iddia etmiş ve o civarda otu
n Said kızı 2 1 yaşında !<"'atmadan 
phesi olduğunu da ilave eylemiştir 
adının evinde yapılan aramada eşya
r ve para bulunarak sahibine iude e
lm.s, F'atma ~ akalanarak hakkında 
nuni muamele) e tevessül olunmuş p 

bi 
ça 
ra 
~Ü 
K 
la 
d 
ka 
tu r. 

Bir kadına otomobil çarptı 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi Liret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehlrlerlndc 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İ.svlçre, Avusturya, Mo.ca· 
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerlkıı Cemıı:wrı 
Mi.ıttehldesı, Brezilya, Şlli, Umı;uaY• 

ArJantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyadıı 

Af:tlyasyonlnr 

Art k An U\an da d yanama
rnı ıı D rhal O"a "lnı!l tl tundekı bre: 
· lu b r ··mu mdanı \ vramı-i, or-
t atı mı~tı: 

lı hükumdaı larına .. Pari:si çok se\ c o ' 
muhterem kral da. şen ve neş'elı P.ı
nslıler 11E' ka\ U'iffiU~tU. 

Birincı Ji'ran<::uvanm 'V üıü, kıp!-. r
mızı kesilmıstı. His3edilec ek der'" · • lC' 
içini çekerek: 

1 ~ ~ ı~ 
ide 

Şofôr Yakubun ıdare<::indeki 2607 sa-

Bo .ı.ziçi, Kac'ıkoy ve • dalardakikr: ı otomob · Şh..i Halıiskfü gazi cad p 

u f: ıd. rda · r l\hmC'dlyeı. Sarıyerd : (0.:ı sinden geçerken Arşeloz isimli bir 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
oaıatn voyvoda cadde ı KarntöY 

Pnlli.. <Telef: 44841 /2/3/415> 
Şehir dahilindeki acenteler: 

istanbulda: Alô.lemclyan ıı:ı.nındll 
Telef 22900 13/11/12/15; Beyoğlutı· 

füı: istiklal c:ı.ddesl Telef. 41ot6 - Çap ·ınlar! .. Parisin kaldırım li:a
badayıları .. M mmartrın sürtük kaf!ın
!arının artık'arı!. Doksnn dokuz ceh"n
nemin ateş m kları ! .. Muhterem şö-

- Evet.. evet.. hatırlıyorum. O gece
yi, çok iyi hatıılıyorum ... demişti. 

ka 
\e 

maııı. Kudıkoyunde. <Moda - Merl.ezJ. dına çarparak \'Ücudünün muhtelif 
Buyıı :adada: (Halk>. Heybelide: mnlkı . rlc.3ı inden yara:aroış, şoför yakalan-

\. ,) j mı~tır. 
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Belgradda müzakereler başladı, 
vaziyet gözden geçirildi A 

umumı 

Sayfa 11 

Çinlilerin kızll Napolyonu Pekin önüne dayanıyor 
(BCI§ tarafı 1 inci sayfada) 

endi§eye düşen Japonlar faaliyete geçe
rek Pekin surlarına yeniden asker tahşid 

(Ba, tarafı J inci aayfa.da) kfımetlerimiz memleketlerinin mullilt etmeğe başlamışlar ve makineli tüfekleri 
i'llltyeti gözden geçirmiş ve iki memle- y 1 azimlerine tercüman olarak, bugünkü sa- mazgallara yerleştirmişlerdir. Şehrin 

mehafilfnden blldlrildJğlne göre, Mançuko 
mıntaka.smda muharebe devam etmekte -
dir. Bugün öRleden sonra yapılan blr mü -
kabil taarruz neticesinde Çin kıt'alnrı Lung
kençlnl geri almı§lardır. 

teu alakadar eden bazı meseleleri mü- ugos avya mimi münasebetlerimizin mukaddemesi garb tarafındaki bütün kapılar kapanmış 
ı.kere etmişlerdir. olan Türk - Yugoslav dostluk devresini ve sıkı bir muhafaza altına alınmıştır. Toprak mahsulleri 

Ercü.mend Ekrem Talu B k • ı • • resmen teyid eyliyen dostluk muahede- Pekin dahilinde de şiddetli tedbir alın- Ofisi kuruluyor 
Başvekile nişan a ş v e 1 1 n 1 n sini imza ettiler. Mes'ud hadiselerle do- mış, casus diye şübhelcnilen Çinliler a-

l3elgrad 10 - (Avala ajansı bildiriyor) lu olan bu maziye bir göz atacak olursak, leyhinde amansız bir takib başlamıştır. (BQ.§ tarafı 1 inci sayfada) 

Altes Ruvayyal naib Prens Paul, bugün 11 h • b memleketlerimizin mukareneti .sahasın- Generalin ilerlemesini kolaylaştıracak, Memlekette mühim istihsal İnınta-
ilat 12,30 da beyaz sarayda Türkiye mu ım eyanatı da gidilen yolun ne kadar büyük ve mil- askerlerine melce olabilecek köyler ve kalarmda istihsal edilen buğday fiat -
~nıhuriyeti başvekili ekselans Celal Jetlerimizin ateşli aşkı sayesinde başarı- harab binalar hak ile yeksan edilmiştir. larmın müstahsillerin satışlarında nor-
lt~Yan ve hariciye vekili ekselans Dr. Belgrad, 10 (Sureti mahsusada gi- lan eserin ne kadar güzel olduğunun mü- Bu evler bomba ve obüs yağmuruna tu- malin altına düşmesini önJemek için 
Uşdü Arası kabul buyurmuşlar ve bu den arkadaşımızdan) _ Başvekil Sto- şahedesile iftihar hisleri duymaktan ken- tulmuşlardır, Buradaki Japonlar, bütün Hey'eti Vekile kararile tesbit edilecek 

l:ııünasebetle ekselans Celal Bayara be- d" · · d"w dimizi alamayız. bu hareka·tı bır· manevra olarak go··st"'r- ~erlerde ve tayin olunacak fiatlarla 'Yaz ya ınovıçın ver ıgi ziyafette Türk " 
. kartal nişanının bü~ ük salibini ver- gazetecileri hazır bulundular. Milletler, bizim milletlerimiz gibi böy- meğe çalışıyorlar. buğday mübayaa etmek ve bu suretle 

l:ıı.i~Ierdir. z f . le bir mukaddes idealle hareket ederler- G buğday piyasasını da korumak ve tan-iya eti müteakip gazetecilerle gö- eneral Çutehin ordusu 8 inci yol or-
Valide Kraliçe Bayan Celal Bayarı rüşen Stoyadinoviç· şunları söylemiş- se barış ve ahenk yolu zannedilebilece- dusudur. Komünist taburlardan müte- zim etmek, stok bulundurmamak, iç ve 

kabul etti. tir: ğinden daha az çetin olur. Bu hususta en şekkildir. Çete harbleri yapmaktadır. Ge- dış piyasalarda buğday alım satımı yap 
d:c:lgrad 10 (A.A.) - Avala ajansı bil- I c- Bugün ekselans Celal Bayar ve güzel misale malik bulunmuyor muyuz? neral, Japon kuvvetlerinin Şantung ceb- mak, buğday fiatlarmm müstehlik hal 
A.ltıyor: Majeste valide kraliçe Mari ve Tevfik Rüşdü Aras ile konuştukları _ Milletlerimizin şayanı takdir kurucusu hesine gönderilmesini fırsat bilerek Pe- kı tazyik edecek derecede yükselmesi-

es Ruvayyal prenses Olga, bugün sa- mız şundan ibarettir: oldukları dostluğun remzini teşkil eden kine yüklenmektedir. ne mahal bıralonamak, Vekiller Hey -
~t 12,45 de Ti.irkıye başvekilinin refikası Onlar Yunan hükllıneti reisi ile ko- ve içinde Türk - Yugoslav dostluğu tam etinin verdiği direktifler dahilinde dış 

ayan Celül Bayarı ve Ti.ırkiyenin Bel- inkişafını bulan Balkan Antantı, bu yek- Pekin halkının hemen hepsinin Japon- piyasalardan buğday satın alarak mem 
lrad nuştuklarını anlattılar, ben de Sina- k""tl b . 1 d w.1 .d. 1 lar ve ecnebiler müstesna, sokaklarda 
ta . elçisinin refikası Bayan Ha~ dar Ol:- yadaki Küçük Antant müzakeratını pare u e una rnısa egı mı ır. lekete idhal etmek. 
~ı kabul etmişlerdir. Memleketlerimi:ıin diğer Balkan An- durdurularak Üzerleri aranmaktadır. Ay- Ofis lüzum .görecegwı· yerlerde un ve 

anlattım. Bizim Sinayada yaptığımız ··r l d ı Prens Pnul'ün 2.h.·afetı· tantı müttefiklerimizle, Yunanistan ve rıca mu reze er e ev eri dolaşarak gizli ekmek fabrı"kaları da kuracaktır. Ofi -
.T Küçük Antant ile Balkan Antantının bh 

h 
Belgrad 1 O (A.A.) - Avala aJ·ansı Romanya ile t~riki mesai eylemesi ve ce aneleri aramaktadırlar. . . 1 7 ·ı ı· 1 ak 

1 
daha ahenktar bir şekilde çalışmasını -r sın sermayesı mı yon ıra o ar 

ı diriyor: temin edecek esasları tesbitten iba - onları birbirlerine bağladığına şübhe ol- Cenaze alayında bulunanlar bile araş- tesbit edilmiştir. Vekiller Hey'eti ka-
~ Bugün saat 1 3 de, Altes Ruvayyal rettir.> mıyan dostluğa tabi olarak komşuları- tırmalara tabi tutulmakta, tabutların ka- rarile sermaye bir misli arttırılabile • 
C aı? Prens Paul, Türkiye Başvekili B. Ercümend Ekrem Talu mızla münasebat idame etmek suretile pakları kaldırılıp içlerine bakılmaktadır. cektir. 
b ~l~~ Bayar şerefine Beyaz Sarayda l takib ettikleri müşterek siyaset, millet- Çinlilerden pek azı şehre girebilmekte- Ofisin umumi hey' eti Başvekilin re-
Uyuk bir ög"le ziyafeti vermistir. --------------....JJ !erimize sulhün ve refah duygusunun te- d" ı ç· 1 ı·slı"g"ı"nde, Malı"ye, İktısad, zı·raat, Sıh -• · · b lm ı · ır er, ın iler, kollarına damga vurul-

"" Bu zıyafette, Majeste Valide Krali- rını u uş o an milletlerimiz, bugün, mınini istihdaf eden ayni ideal sevkile hat Vekillerile Meclisin Büdce, diva _ 
l\: 11.. a · .... r.:ı·t·k · Ih d • d b" kt"f t 1 duktan sonra, seyahat izni alabilmekte-
}:> .vıarı, Altes Ruvayyal Naib Prens ynı ~ı 1 ~a, aynı su ve ayni geniş e, en mes u ve en ° Je ı ne ice eri nı :nıuhasebat, iktısad, maliye, ziraat, 
t~uı, Altes Ruvayyal Prenses Olga, Tür- ve realist enterp.asyonal işbirliği zih - verecektir. Kendi azası arasında müte- dirler. Encümenlerince her defasında kenı:I 
,..,1Ye Cumhurı·yetı· Bac::\•ekı·11• Eksel"ns niyetine malik bulunmaktadır. Bütün madiyen artan bir tesanüdü temin et- Generalin bazı adamlarının cehre gir- ~ d kl .. k. ,. '- "' ... ~ azası arasın a seçece en ı ışer az 
~ eıaı Bayar ve refıkası, Yugoslavya komşularımızla olan dostane münase _ mekle beraber onlara diğer devletlerle dikleri anlaşılmaktadır. dan, Şurayı Devlet ve Divanı Muhu . 
S aşvekıli ve Hariciye Nazırı Ekselans betlerimiz, enternasyonal muahedeler de en iyi münasebat idame etmek imka- Çinlilerin bir mnvaffakiyeti sebat Reislerinden müteşekkil olacak -
)' 10Yadinoviç ve refikası, Türkiye Harici- den çıkan gn.rantileri takviye etmekte nını veren Küçük Antantm bariz vasıf- Hankeu ıo (A.A.) - Salfıhlyettar Çin tır. 
~~killeb~~D~M~dAra~~n~~Awu~nın~~~ın~n~mıni-larmdmhlrl~~e~d~B~k~rrd===============================~ 
~ lat Nazırı B. Spaho, Harbiye ve Bahriye damesini temin eylemektedir. bir hava içinde milletlerimiz istikbali an-
aıırı General Mariç ve refikası, meb- MilletJerimiz, kendi emniyetleri his- cak emniyetle derpiş edebilir. 
~n .meclisi reisi B. Çiriç ve refikası, sile müteharrik olarak ve istikballe _ Güzel memleketinizde kısa ikametim 

d Utkıycmin Belgrad Elçisi B. Ali Hay- rine tam bir emniyetle bakarak, gay _ esnasında, Yugoslav milletinin kiyasetli 
ar Akt f k S N B retlerinin büyük bir kısmını refahları- bir hükumetin iyi idaresi sayesinde milli 

A- ay ve re ı ası, aray azırı . 
· ~tiç B 1 d b ı d" l" · · · nı arttırmaya ve devamlı servetlerini serveti artıracak eserler elde etmeye mu-
h i .' e gra e e ıye mec ısı reısı ff k ld ~ lı B R f B y ı fazlalac::tırmag~ a tahsis edebilmektedir. va a o uğunu görmek fırsatını bul-
t-' • ç, ayan e i ayar, up,os av ~ d 

l~kanıharbı) e Reisi Geneı-al Nediç, Ma Bu derece güzel ve bu derece misa- um. Keza Yugoslav milletini Türk mille-
esıe K ı B · G ı O · t• firperver memleketı"nizde yaptıgıw m son tine bağhyan dostluğun ne kadar samimi 
~- ra ın aşyaYerı enera rıs ıç, 
~ray Mareşali B. Çolakantiç, Hariciye seyahatim esnasında, Reisicumhurun e- ve derin olduğunu müşahede etmek se-
''iazı M H nerJ"ik ve hakim önderıı·g·ı· ve Ekselan - vincine de nail oldum. 
... . r uavini B. Andrii, Türkiye a -<ıcıy V . d sınızın rivaset ettigw i hü,-"'--etı·n mu··_ Ekselansımz, memleketimize yaphkla-
h e ekaleti Genel Dlrektörlerın en J r.wu 
Q C nevver idaresı· altında Türk milletinin rı son seyahatin intıbalarını burada çok 
ı. · evad Açıkalın, Yugoslavyanın An- d t b t1:ara , ne derece muhteşem netı·celere varmış os ane ir ifade ile temin etmek llıtfun-
j e!çisi B. Acemoviç ve refikası, Ma d b este ,._.. olduguw nu görmek fırsatını -~de ettı·m. a ulundular. Emin olunuz ki, bütün 
11 

n.raliçenın Başyaveri Albay Po - a! Tü ~a" ..... k Gene o zaman, Tü" rk mı"lletı"nı·n Yu!!os- rkiye, dost memleketin mümtaz dev-
} .. ~ıı , Türkiye Başvekili Hususi Ka - ~ "llı n· lav mı"lletı·n,,. karc::ı ne der"ce dostluk let adamının bu ziyareti hatırasını hfila 
"' .. ırektörü B. Baki Sedes ve refika- " ~ " ·•, 'l'ü k hisleri besledig·ın· i ve sulha ve Balkan canlı olarak muhafaza etmektedir ve si-
li- . r iye Hariciye Vekaleti Hususi ·· t ·1 k ~lern Direktörü B. Refik Amirkoca - işbirliğine ne derece teşne olduğunu da ~e gos erı en abul Türkiyenin Yugos-
·~aı /.. _ çok iyi hissettim. avyaya karşı duyduğu hisleırin hakiki 
~ \~ ~adolu ajansı genel Direktörü ve samimi b" ·r d · d 1...- k b" 

· u•ı Yugoslavya ve Yugoslav milleti bu ır 1 a esın en ..... ş a ır şey 
tı· uvaffak Menemencioğlu, Türkiye- değildir. 

11~ ataşemiliteri yuzbaşı Ziya inal, Yu hadisede, milletlerimizin ayni hedefle-~vsla ri gütmekte olduklarının başka bir bür Kadehimi Yugoslavya kralı Majeste i-
lr»... \'ya Hariciye Nazırı Hususi Ka - k"nc· p· · r· "b Al R ·•ıı n· hanını daha miic::ahede etmektedir. o ı l ıyerın şere ıne, naı tes uvay-r,... ırektörü, Beyaz Saray baş muha- ~ '"'al p p 1 R · l "' Al hedefler ki, bunların başarılmasına mil .1 rens 0 un ve eJans mec is azası 
liıı· bay Kruçnak, Türkiye Başveki- letlerimiz, bütün Balkan milletlerinin ekselansların sıhhatine, dost ve mütte
ta 1? :averi ve Yugoslavya Kral sa- fik, asil Yugoslav milletinin itila ve re-

dl:.ı nobetçi yaveri hazır bulunmuşlar- menfaati lehine, diğer müttefik mem- f h k ld 
4 

leketlerle tam anlaşma halinde sami _ a ına a ınr, sizin ve nazik Bayan Sto-
yadinoviçin şahsi saadetlerine içerim. 

'S 'rugo lav Başvekilinin nutku 
to elgrad 10 (A.A.) - Bu akşam Yu
)eslavya BaşvekHi tarafından Türki -
~ 'Başvekili ve Hariciye Vekili şere -
di e ~erden ziyaf~t sonunda B. Stoya-
~Vıç aşağıdaki nutku söylemiştir: 

ay Başkan, 
eu A.ıiz ve güzide misafirim Türkiye 
~i~~uriyeti Başvekiıli ile Hariciye Ve 
llıer 1 bugün Yugoslavyanın hükılmet 
ae}A~ezinde büyük bir memnuniyetle 

"'nlanıakla şeref duyuyorum. 
let~liyet hükumeti ve Yugoslav mil
ti~ hu ziyaretle kendilerine bah~et -
~t ı ~ereften dolayı size teşekkür e
~tt Onların namlarına size samimi su
'tıtge hoş geldiniz derim. Belgradı ve 
leıte~lavyayı ziyaretiniz, yalnız mem
t)ıün erimiz arasında mevcud samimi 
~at ~~.betlerin bir bürhanı değil, fa -
ler h ııı alfıkadar eden bütün mesele
de akitında faydalı bir fikir teatisine 
~al~esiledir. Bu ziyaret ayni zamanda 
d03t <ın Antantının, memleket1erimizi 
~ Ve komşu Romanya ve Yunanis -
ii e 1\.raUıklanna bağlıyan bu kıymet
Stı}h n~~rnasyonal teşekkülün yapıcı ve 
dUr.cu zihniyetinin yeni bir tezahürü-

'!'.. Türk - Yugoslav dostluğu 
~Cl.lk Urk - Yugoslav dostluğu bugün 
arıe an Antantı çerçevesi içinde bir an
l~tı ve ınemleketlerimizin tcsanüd his
kar:e olduğu gibi hükfımetlerimizin 
\ıa>vl arında da müemmen bir mevki 

•\J.lt. 

tı-ır 1 ı topraklar dahilinde vahdetle-

mi surette çalışına~tadır. 
Kadehimi, Türkiye Reisicumhuru Kahraman Kralın mezan önünde 

Ekselans Kemal Atatürk'ün şerefine, Belgrad 10 (A.A.) - B. Celal Bayar, 
aziz dostum Başvekil, sizin sıhhatinize, yarın Oplenatz'a gidecek ve kahraman 
Bayan Bayann sıhhatine, dostum B. kralı Aleksandnn mezan önünde eğile
Rüşdü Arasın sıhhatine ve dost ve müt cektir. 
tefik Türkiye Cwnhuriyetinin terakki Niyabet meclisinde 
ve tealisine kaldırıyorum. Belgrad 10 (A.A.) - Kral niyabet mec-

Bnşvekil Celal Bayarm cevabı lisi azalan B. Stankoviç ve Peroviç, bu-
Ti.irkiye Başvekili Celil Bayar aşağı- gün Başvekil Celal Bayarı kabul etmiş-

daki nutukla cevab Yermiştir: !erdir. 
cBay başkan, İtalyan sergisinde 
Büyük bir belagatla tercüman oldu - Belgrad 10 (A.A.) - B. Celil Bayar ve 

ğunuz fevkalMc dostluk hislerinden do- refikası, yanlarında B. Stoyadinoviç ve 
layı derin minnettarlığımı arzetmeme refikası olduğu halde, Prens Paul milze-
müsaade buyurunuz. sinde İtalyan portre sergisini gezmiştir. 
Hakkımızda lfıtfen ibzal eylediği ge- Türle gazetecileri 

niş misafirperverlikten dolayı krallık Belgrad 10 (A.A.) _ Başvekil Celal 
hükfunetine, mümtaz şefinin §&hsına da B ayann ziyareti münasebetile Belgrad-
teşekkür etmek ve bize gösterdiği bütün da bulunan Türk gazetecileri bugün öğ-
dosUuk nişanelerinden dolayı da asil Yu- leden sonra Avala ajansını ziyaret et
goslav milletine şükranlirımızı bildir- rnişlerdir. Türk gazetecileri, genel direk
mek benim için çok zevkli bir vazifedir. tö" B r . Yovanoviç tarafından karşılanmış 
Asil Yugoslav milletinin misafirperver n ve şere erine bir çay ziyafeti verilmiştir. 
topraklarında bizi kabulde gösterdiği sa- Türk gazetecileri Avala ajansında bir 
mimiyetten dolayı derin bir heyee4ln duy- müddet kalarak ajans arkadS§lan ile gö

duk. rüş.miişler, bil&hare tesisatı ve bilhassa 
En aziz dileği kardeş milletin saadet ajansın radyo istasyonunu gemıişlerdir. 

ve refahını daima daha yüksek görmek 
olan bütün Ti.irk milletinin sadık dostluk 
hislerine tercüman olarak bu anda güzel 
memleketinizde bulunduğumdan dolayı 

duyduğum derin sevinci söylemeye lüzum 
yoktur. 

Mes'ud hadiselerle dolu bir mazi 
Bay başkan, 

Hemen hemen beş sene oluyor ki, hü-

-······ .......... -··········-······························ 
EBTU6BUL IADI TEK 

Bu aece 
Tekirdağ Halk 
sinemasında 

Neden 
Aspir:in ? 

Ç ünkü ASPiRiN seneleri 
denberi her türlü soğukaı-'.~ 

gınlıkl~rın~ ~e ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N .in tesirinden 

emin olmak için lütfe!!..,..~ 
sına dikkat ediniz. 

marka-: 

, 

Biga Şarbaylığından : 
Belediyenin elektrik santralının 1/6/938 t.-ihinden 31/5/939 günü!ne kadar 

bir senelik ihtiyacı 35000 kilo Mazot 2450 lira ve 1000 kilo makine yağı 160 lira 
fiatı rnuhammenesiyle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye. 
Kasabanın temizlik işi 1/6/938 den 31 /5/939 gününe kadar bir sene olmak üze

re 2000 lira. 
Belediyece acezeye verilegelrnekle olan ekmek işi keza 1/6/938 tarihinden 

31/5/939 gününe kadar 1400 lira. 
Alman Gündner fabrikasına aid 75 şer beygir kuvvetindeki dizel motörler 

için bir kısım malzeme ihtiyacı 500 lira fiatı muhammenelcriylc açık eksiltme 

ye çıkarılmışlardır. 
İhale müddetleri 'JJJ/4/938 den itibaren l 1/5/938 Çarşamba akşamı sac.t 15 in 

kadar 21 gündür. 
Mazot ve makine yağı evsafiyle dizel motör ihtiyacı malzemesi ve her bi -

rerierine aid şartnameleri almak ve görmek istiyenlerin bedelsiz olarak müd -

deti dahilinde Belediye Riyasetine müracaat eylemeleri. 
~ 7,5 teminat ve teklif mektublnrının belediye reisliğine göndermiş olmala 

ve ihalelerinin daimi Encümen tarafından 11/5/938 Çarşamba saat 15 de yapı

lacalı ilin olunur. c237h 
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litresi 
kuruş 
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1/4 Tırtıllı ttasan 110,-1/2 210,-1 litre 450 - 1/4 düz şişe Nesrin 50,-1/3 ~0-112 110,-1 litre 210 kuruşa. Hasan deposu ve şubelerile bilfunum tuhafiye ve bakkaliye mağazalarında. 

Tablo dev il hakikat: 

Fakat bunun için 
ihmali caiz olmıyan 

bir şart vardır: 
Sabah, öğle ve akşam her yemek

ten sonra dişlerinizi muntazaman 
fırçalayınız. Radyolin çabuk köptir
diiğti, tatlı bir koku ve hoş bir )ez • 
zet verdiği için onunla diıleri fırça
lamak aynca bir zevktir. 

Kullanıyor 
Radyolin macunu kullanmak suretile 
ebedi taravet ve sıhhati temin edil -
miş ağızlar Türkiyede on binleri 
bulur. 

Radyolin; terkibindeki harikulıide 

hassa ile önce dişleri temizler, parla
tır, sonra mikroblan toptan imha 
eder, daha sonra da onlara göz ka -
nıaştıncı bir cazibe verir. 

Daima 
Radyolin 

ALFA -LAVAL 
Dünyada mevcud ıüt makinelerinden en em· 

niyetle kullanabileceğiniz yeglnc markadır. 

Genel Deposu : M. C A M C A N 
Galata, Mahmudiye Cad. No. 61 

Telgr•f •dre•l ı let•nbul • C A M C A N 

NAS 1 R 
1 L A C 1 

DOKTOR JEMSIN 

AMERIKADA UZUN TET -
KIKAT NETiCESi OLARAK 
BULDUCU BiR FORMÜL • 
DÜR. KANZUK NASIR ILA
CI en eski nasırlan bile kCS
klloden çıkarır. Ciddi ve ıaya· 
nı itimad bir nasır ilacıdır. 

INGlLlZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - ISTANBUL 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçmlatan sebebler
den birisi de aplJ aralarının ter 
ve saireden pişerek, kızararak 

çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne idi tuvalet 
pudraları ve ne de çok itina ile 
hazırlanmıt pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhas• 
sa yavruların cildleri ve üra-
zatı nazarı itibara alınarak ya • 
pılmıştır. 

BAKER 
Mağazasının sattığı elbiseler 
1 - PEK MÜKEMMEL 
2 - PRATİK 
3 - GAYET ŞIK 
4 - ÇOK UCUZ 
Kostümlerin zengin çeşitleri 
her yerden iyi ve U'Cuz fiat-

larla satılmaktadır. 
\. ) 

Her t•Y• kıııyorvı. hiçbir ıey bizi 
memnun etmiy0t, fckot en fenası: 
bOrOn etrafımızdakiler bu çok k6t0 

tobioıımııdcın dolayı bizden uıalı.la1ıyorlar, 

lıte burada 

VALIDOL imdadımıza yetişir! 

Onu bir kere tecrCibe ecllnıı ı ondcın sonro 
dünyay. bir ltoı doho gOıel g6recebiniı. 

VA l I D O L ı domlcı, tablet vı 
hop holınde hır ıcıoned• bulunur. 

O r. H A F 1 Z C E M AL 
(Lokman He\tim) 

Dahiliye mütebassın: Paza.rdan maada 
herııün (2 - 8> Dlvanyolu nu."l'Ulra 104, H te
lefonu 22398 - 21°" 

İlan Tarifemiz 
Birinci ıahile 400 

ikinci ıahile 250 )) 

0füncü ıahile 200 )) 

Dördüncü ıahil• 100 )) 

l ç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 4() )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
nca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ÇPyrck 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl ilanlarına aid 
işler için fU adrese müracaat edil
melidir: 

İlancılık Kollektll Şirketi 
Kahraınanzade Han 

Ankara cadd~I 

LUMBAGO-SiYATiK • 
1 . 

vesair ağrıları 

NEVRALJi 
N I! Z L B 
BAŞ ve Dit 
A6RILARI 

A LAR 
En blylk yaz modasıı 
Gayet zengin çeşld. 
Modern renklerde. 

Bey oğlunda 

KARLMAN 
PAS AJ'ında 

B 0 T 0 N 
AGRILARI 
DiNDiRiR 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresj ilAnları 

" Klor Mağnezyum ,, a tenzilat 
c1ksololit döşeme> inşaatında kullanılan klor mağnezyum maddesine, 20.5.1938 

tarihinden itibaren inşaat maddelerine mahsus taıifenin birinci kısmına idhal 
edilmek suretile tenzilat yapılmıştır. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat 
edilmelidir. cl390> c2709> 

""""""' 
Bilecik deposu~a bir sene zarfında gelecek olan tahminen 10000 ton madeO 

kömürünün vagonlardan yere boşaltma ve makine, icabında vagonlara yüklerne 
işleri 25/5/938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de H. Paşa,da gar binaJl 

dahilinde ı inci İşletme Komisyonu tarafından açık eksiltme usuliyle ihalesi 
yapılacaktır. • 

Tahmin bedeli: 

Beher ton kömürün tahliyesi için 7 ve tahmil için de 11 kuruştur. İste1dlleri0 
135 liralık muvakkat teminat makbuzları ile kanunun tayin ettiği vesikaları. 
birlikte ayni gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartname örneğiyle mukavele projesi Bilecik depo ıefliğiyle 'Jl. 
Paşada komisyon reisliğinden parasız olarak verilmektedir. c2574> 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobtlyalar 

FABRiKA F/ATINA SATILJYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23::107 
~---------------------------------------------------------------------------~· _.. 

Kadıköy Vaklflar DlrektörlUğU lllnları 
~ 

Alemdağında Sultan çiftliğinde Köy önünde vakfa aid çayırın bu seneki otıı 
satılmak üzere aç& arttı.r.rnaya çıkarılmıştır. İhalesi 19/5/938 Perşembe gnni 
saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. c264~ 

a 
TESKiN 
ve iZALE 
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Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp E~ç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ tfl 
A. Ekrem UŞAKLIG 


