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Sene 8 - No. 2796 Yazı ~leri telefonu: 20203 CUMARTESİ - 14 MAYIS 1938 

Ba'-vekil şehrimizde 
Belgrad ve Sofya seyahatleri 

hariçte akisler uyandırdı 
Sof yada " Yaşasın Türkiye, yaşasın 

Atatürk ,, sesleri yükseldi 
··-······················································ .. ·· 

Bulgar Başvekili yakında İngiltereden 
Ankarayı ziyaret edecek yükselen ses: 

iki Başvekilin mühim beyanatları "Tü®,e ve komşuları 

Davayı1 mevıu olan saha (Yazısı 11 inci sayında) 

ile iti if ak Y.!~alrm ı,, 
Çörçil: "Eğer iyi silahlanmış 
on Avrupa devletini birleş
tirirsek sulbü bütün ömrü
müzce sigortalarız ,, diyor 

Milli müdafaa 
ihtiyaçları için 

Ankara, 13 (Hususi) - Milli müdafaa 
ihtiyaçları için taahhüde girişilmesi hu
susunda salahiyet istiyen bir kanun layi
hasını hükfunet Meclise vermiştir. 

Yeni Belçika 
kabinesi 

Brüksel 13 (Hususi) - Janson'un 
Başvekil bulunduğu k~bine bugün is -
tlfa e~ir. Kral, kabinenin istifasını 
reddetmişse de Janson'un ısrarı üzeri -

- ne kabul etmek mecburiyetinde kal -
rn~tır. 

Hariciye Nazırı Spak, yeni kabineyi 
t~kile memur edilmiştir. 

İdare işleri telefonu: 20203 Fia tı: S kuruş 

Türkkuşu başmuallimi 
Amerikaya gidecek 

Seyahat Balkan ve Avr~pa şehirlerine yapılacak 
uçuşları müteakıb takarrür edecek 

Amerikan gazeteleri Sabiha Gökçen için 
hararetli ve şayanı dikkat neşriyat yapıyorlar· 

Amerikan gazetelerınden birinde Sabi ha Gökçene tahsis olunan sütunlar 

Balkan seynhatine hazırlanmak üzere ı limleri yapmakta olan Türkkuşu başmu· 
Yeşilköy tayyare meydanında uçuş ta- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Yeni zabıta romanımıza başladık 

3 
k eşrin 

Bugüne kadar 
okuduğunuz zabıta 

romanlarının en güzeli 
ve en mükemmeli 

Yazan : Cevad Fehmi 

r····s··~~·~·~·-~~~~d·~··1 
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2 Sayfa 

Hergün 

lstanhul 
Elektrik şirketi 

"- Yazan: Muhittin Birg('n 

an stanbul Elcktrık Şirketi ~le ~-afr:ı. Ve-
kaleti arasında mühim bır munakaşa

dan sonra şimdi de ciddi bir müzakere 
başlamış bulunuyor. Dunkü gaze~lcre 
göre, şirket bütün müessesenin hüku
met veyah~d hükiımtin mıinasib göre
ceği milli bir muesseseye devrini teklif 
ediyormuş. Hatta, gene gazetelerde çı

kan havadise göre, bu teklif lfıyık oldu
ğu ehemmiyetle tedkik edildiğinden pek 
kısa bir zamanda bir neticeye varacakmı.ş. 

SON POSTA 

Resimli Makale : § Hırsın eli .. 

Hükumetle İstanbul Elektrik Şirketi 

arasındaki ihtilaf ve münakaşanın huku
ki taraflarını bilmiyoruz; bunları tesbit 
etmek ne bizim vazifemiz ve saliıhiycti
miz dahilindedir, ne de elimizdeki iki üç 
malıimat kınntısı ile böyle bir teşebbü
se kalkışmak caizdir. Elektrik Şirketinin 
elinde bir imtiyaz mukavelesi vardır ve 
bu mukavele ona bir takım vazifeler mu
kabilinde bir takım haklar vermiş bulu
nur. Bu mukavelenin tatbikine nezaret 
etmek te Nafıa Vekaletinin vazifesidir. 
Bütün dava iki tarafın arasında cereyan 
edecek müzakerelerle halledilmek lR.zım 
gelir. Dürüst bir gazeteci sıfatile vazife
miz, her iki ihtimale göre de neticeyi 

20 nci nsnn dünyası ilk asırların dünyasına nazaran 
bir cennet t;ayılırsa bunu münhasıran medeniyete borç -
ludur. İlk insanların tanımadıkları yeni iklı.mleri onun 
sayesinde keşfettik. Bir günde bir ülkenin halkını mah
veden san hastalıkları onun sayesinde durdurduk. Ede -
biyatı da, musikiyi de, fenni de hep ona borçluyuz. Mede
niyet her sahada muvaffak olmuş, yahud da yeni ümid -
lerin tohumlarını atmıştır. Muvaffak olamadığı tek bir 
saha vardır: Oburluğtfu ve hırsın elini kıramamıştır. 

Oburluk ve hırs çelikleşmiş bir yumruk halinde dün-

ya haritasının üzerindedir. Nerede zayıf bir millet, zayıf 
bir cemivet, kuvvetsiz bir ferd bulursa oraya inmekte, 
o noktayı kendisine hasretmektedir. İlk .asırda olduğu gi
bi son asırda da hak gene JWvvetindir. Medeniyetin bu 
hastalığa karşı keşfedebildiği yegane ilaç zayıf kalma -
mak, kuvvet.e kuvvetle m~~abcle etmektir~ Bunun iç_in
dir ki her mıllet yaşamak ıçm vanndan yogundan ar1'ır
dığını kuvvetinin tezyidine sarietmektedir. Ümid edeliTI?
ki medeniyet gelecek asırlarda bu hastalığı da tedavi 
edecektir. 

beklemekten ibaret kalır. 
Ancak, gazetelerde görülen havadis

ler, Elektrik Şirketinin de diğer şirket
ler gibi, hükumete devredilmesi ihtima
linin çoğaldığını gösterdiği için bu bahis 
üzerinde şimdiden durmakta ve böyle 
bir ihtimal tahakkuk ederse yapılması 

lizım gelen şeyler hakkında birkaç şey 

Şapkasında tayyare 
Taşıyan genç kız 

................................................................ Küçük höpeh ile büyük 

Hergün bir fıkra 1ıöpeğin muhabbeti 
söylemekte fayda görüyoruz. 

* Elektrik Şirketi imtiyazı devlet tara-
fından satın alınacak olursa bu imtiyazın 
en tabii varisi devlet değil, İstanbul şehri 
olmak lazımdır. Bu şirket, İstanbul şeh
rinin imparatorluğa merkez olduğ'.ı ve 
mutlaltiyetçi bir devletin hakimiyeti al
tında, beledi mahiyetini henüz iktisab e
demediği bir zamanda, şehri bir tnrafn 
bırakan devletin ecnebi bir şirkete ver
miş olduğu bir imtiyaz şeklinde viicude 
gelmiştir. O zamanlar, Türkiycde henüz 
devlet ve belediye müesseselerinin salft.
hiyet hududlan sarih bir surette ve bu
günkü içtimat ve siyasi hayat prensiple
rine uygun bir şekilde birbirinden ayrıl
mış değildi. Bundan başka, gene o za
manlar belediyeler §ehrin umumi hiz
metlerini kendi ellerile ve keneli kuv

Yarım saat evvel 
Bir Amerikalı ile biT i11giliz vapu

nın giivenesinde otunıyorlannı§. Bir 
aralık bacadan çikan bir kwılcım İrı
gilizin paltosuna düşmüş, Amerikalı 

heyecanla: 
- Aman, demiş, paltonuz yanıym-. 
1ngiliz palto!Undaki ktvılcmu sön

dürmiiş, Amerikalıya dönmfı.ş: 

- Şimdi sizinle tanıştık, ben de si
ze hitab edip konuşabilirim. Yarım 

saat evvel sizin de paltonuza bir kıvıl
cım düşmilşfü. Paltonuzun eteğine 

bakın, tamamile yanmqtır, demi§. • . .. . 
""'-••--•••••••••• ... •••••••••••-••••--••••••••••••••••'r 

Sesi güzelleştirmek 
için basit bir usul 

vetlerile idare edebilir kabiliyette değil- Daha neler göreceğiz? İşte bir tayya - Sesinizin güzelleşmesini mi istiyorsu -
lerdL Bundan başka, mııUakiyetçi Os- reci delikanlıya Aşık olan bu genç kız, şap- nuz? Dişlerinizin araSJna bir mantar sı -
manlı devleti, daha evvel havagazı istih- kasında bile bir tayyare modeli bulun - kıştınnız. Ve elinizden geldiği kadar, a
sal ve tevzii işini, gene böyle imtiyazlar duracak kadar, sevgisini meydana koy - çık konuşmıya çalışınız. Bu suretle sesi

şeklinde ecnebi şirketlere vermiş bulu- muştur.--------- niz güzelleşir. Ve yahud, kendi kendi _ 
nuyordu. Bütün bu sebebler bir araya ge-
lince, meşrutiyet devrinin ilk senelerin- /ngilterede hüküm süren tıize bir çok kereler birbiri ardı sıra: 
de 1stanbulun elektrik hizmeti, bir imti- kuraklıklar - Bir, iki, üç, dört, beş, altı ... diye tck-
yaz şeklinde devlet tarafından bir ecnebi rarlayınız. O zaman sesiniz açılacak, giı-

b İngilterede hüküm süren !kuraklıklara sermayedar grupuna verildi ve u su- zelle-cektir. 
1788 senesindenberi ilk defa olarak rast- .-

retle İstanbulun umumi hizmetlerini iş- Bunları, Hollywoodun ses mütehassı.:.ı 
letme hakkı da, onun en tabii sahibi o- landığmm istatistiklerle sabit oldugunu 

~nbelediy~eline&P.~ehl-~~=h=~;-~li=z=g~a=z=e=~=l=~=i=y=a~==~=~=d=u=l=~~·===:s=b=·y=l=~=e=k=~=d=k=.==~======~ 
ta ecnebi de olmasa husust - bir şirkeUn denberi Türkiye sahillerinde işliyen dev- ki, vurulıruımış ayının postu m<$clesitıi 
eline geçmiş J>ulundu. Iet gemilerinin açıklarını kapamakta ortaya atıyoruz ve çayı görmeden paça-

Bugün bu §irketin devlet tarafından kullanılmıştır. ları sıvıyoruz! 

Yukarıda gördüğünüz küçük köpek ile 
büyük köpek arasında çok kuvvetli bir 
ahbablık vardır. Her gün beraber gezer
ler. Büyük köpek küçük arkadaşı yoru -
lunca onu sırtına alarak gezdirir. 

Sonya Heni bir senede 
kaç para kazandı? 

Buz üzerinde panetle kayma §nIDPi -
yonu ve film yıldızı Sonya Heni, 1937 
film senesindeki çevirdiği filmlere mu -
kabil 42,145 lngiliz lirası almıştır. Bu üc
ret, Amerikan cuınhurreisi Ruzveltin 
maaşından 3 misli fazladır. Zira Ruzvelt 
senede 15 bln İngiliz lirası almaktadır. 
İngilterenin en fazla maaş alan adamı, im 
paratorluk kimya sanayii müdürü olan 
Lord Mcgowandır. Ve senede, 55 bin ile 
60 bin İngiliz lirası para kazanır. 

r 
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Sözün Kısası 
Evvela kendimiz ıç1n, 
Sonra yabancılar için 
Turizm 

• * 
fN.. nkaradan gelen bir telgrıı.f ha • 
~ ber verdi: 
- Yurda turist gelmesini fazlala~tır .. 

mak için tedbirler alınmaktadır. Bu ted
birlerin başında gümrük ve polis mua • 
yenelerini kolaylaştırmak, Balkan meJJl· 
leketlerinde propaganda yapmak gibi 
maddeler vardır. 

Bir istatistikten alınan iki rakam: Yu
goslavyaya 1937 yılı içinde 907,936 sey -
yah gelmiştir. Bu turistk>r Yugoslavyada 
5,289,113 gece geçirmişlerdir. 

* Galata rıhtımında yabancı bir mcmle • 
ketten gelen yabancı bir dostumu karşı .. 
lıyorum. Bavulları vapurdan alıp kon
trol dairesine getiren üniformalı sessfZ 
bir hamal. Eşyayi örselemeden gözden ge
çiren terbiyeli bir memur, kapıönünde 
nakliye ücretini alan bir kitib, nihayet 
temiz bir taksi. 

Müstesna bir tesadüf benim karşıma 
hamalın, memurun, katibin ve taksinin 
müstesna1arını çıkarmadıysa bu sahada 
yapılabilecek büyük bir §eY görmüyo • 
rum. 
İlk tesir, hatta yamru yumru sokağ~ 

rağmen fena değildir. Muadelenin ~9 
noktası bu turisti eğlendirebilmekte. J-119 
olma?.Sa bir hafta alakoyabilmekte baş • 
lar. 

* Otel yemeğile birlikte on lka tutmuş• 
tur ve akşam ancak 6 masası mcgul ~O 
masalık büyük yemek salonunun sessı~ 
bir köşesinde kahve içerken garsonu dW 
liyorsunuz: 

- Operamız yoktur, operet çoktan J<a• 
pandı, esasen bu sene çok sönük geçmir 
ti. Gidilebilecek bir gazino ise mevcud 
değil. Tavsiyem odanıza çıkıp yatmaktır• 
Yarın sabah şehirde bir gezinti yapn~ 
Öğleden sonra Boğaza gider, öbür günıl 
de Adada, bir başkasını ise Bursada ge• 
çirir.siniz. 

Yabancı memleketlerde turistlere ınal1• 
sus haf talık program tertib eden mec -
mua neşredilir. Burada programı yap:ı~ 
garsondur ve saat on birden sonra 2 
çifte. rastgelmeden gidip geldiğiniz ;Be)'; 
oğlu - Taksim caddesinin hali göSterir }; 
verdiği hükümler de haklıdır. 

* Harab yalılar şeridi Boğaziçini tenı:a 
eder, Ada düz bir denizde gidip gelme ilç 
saatlik bir yolculuktur. Bütün dolaştığı ' 
nız yerlerde ise ya sessiz bir boşluğu, ~· 
hud da kahkahasız, şarkısız, müziksıtı 
neş'esiz kalmanın sırrını keşfetmiş bit 
topluluğu keşfedersiniz. 

Uğradığı her şehrin her abidesi önün~: 
Bedckerin sayfalarını karıştırarnk s3a. 
ler geçiren seyyahı büyük muharebetı1: 
ateş dalgası öldürdü. Bugünün yolcl.15• 

se.c;e, harekete, eğl~ce ve neş'cye koşıJ. 
yor. İnsa~ ömrünün ~ok kısa oldu~ 1'~1 
naatindedır. Çabuk gormek, çok go~e t• 
mümkün olduğu kadar eğlenmek istıY0 !I 
Neş'esiz evde gülmenin imkanını bulll 
misafire ise henüz rastgelinmemiştir. satın alınması bahis mevzuu olmuştur. Kimse düşünmemiştir ki 1stanbu1 hal- *~ 

Eğer böyle bir netice mukadderse, İstan- kı, Türk sıfatı ile herkes gibi vergisini İstanbula yardımdan bahsedildi ve ha- Küçük sevdalıların * !f 
bul şehrinin de hakkına sahih olmcısı za- veriyor. İstanbul şehri, Türk büdcesinin ıa ediliyor. Günden güne düşen ve harab macera/arı Bence vaziyeti en iyi ifade eden b 
marn gelmiştir. en büyük parçasının kaynak yeridir. Bü- olan, bu şehre yardım edilmek IJ.zımsa devlet adamımız oldu: . ı * tün bunlardan sonra İstanbul şehrinin, telefonda, limanda şehr.in hisselerini ver- 13 yaşındaki Snayder ile 10 yaşındaki _ cTurism hareketini evvela kend1i111

11 Denilebilir ki: cMadem ki bu hak ta- devlete, dolayısile bir de hergünkti ha- mek, Akay idaresini şehrin eline teslim Kropp birbirlerini deli gibi seviyorlar- için yaratacağız. Avrupa hududund~e 
biidir, madem ki bir şehrin elektrik hiz- reketinden dolayı vergi vermesini iste- etmek ve nihayet - eğer imtiyaz şirket- mış. Aşkları o kadar ilerlemiş, hararetli başlıyan asfalt yolu birinci merhale(' 
mcti o şehrin elinde bulunmak ve onun menin sarih bir haksızlık olduğunu hiç ten alınacaksa - elektrik işini de ~ehre bir şekil almış ki nihayet çıkar yolu ev- bütün Marmara havzası etrafında dol~! 
kuvvetleri ve vasıtaları ile idare edilmek kiıese düşünmedi mal etmek kafidir. İstanbul başka yardım lenmekte bulmuşlar. Fakat ailelerinin tırmak, Avrupai bir otel, bir gazino, • 
devlet ve belediye münasebetlerinin ta- Diyelim kl, liman hizmeti memleketin istemez, bunların varidatile, yavaş ya- böyle bir düğüne razı olmıyacaklarını tiyatro, bir eğlence yeri yapmak, vata~ 
bii prensipleri iktizasındandır, şu halde, hizmetidir; diyelim ki telefon hizmeti vaş kalkınmanın yolunu bulur. kestirerek evlerinden kaçmışlar. Hadise daşa eğlence ve neş'elenme imkanı 1J 

bu telaş neden? Neden dolayı henüz vu- memleketin hizmetidir; - değıldirler ya, İstanbul şehri, İstanbul belediyesi, İs- çabuk duyulmuş, kaçaklar, Los Angelos mek ilk hedeftir.> 
rulmamış olan ayının postunu paylaşmak haydi diyelim! - fakat, Akay hizmeti tanbul şehrinin meclisi bunları istemez- yolunda yakalanmış ve muradlanna er- Evet evvela evimizi düzelteceğiz. ~~ 
bahsini açıyorsun? Neden dolayı suyu memleketin hizmeti değildir, İstanbul e- se alamaz. Bir şehirli sıfatile ben söyle- mekten mahnırn bırakılmışlardrr. düzeltilmiş evde neş'elenı:tüye alısa:d ~ 
görmeden paçalan sıvamaya kalktın?. lektriği, İstanbul tramvayı yalnız İstnn- mek vazifemi yapıyorum. Vak'a, tahmin edeceğiniz gibi, Ameri- Kahkaha saridir neş'emizin sebebinı 111 / 

Cevab gayet basitttr: Denizbank ku- bulun hizmetleridir. İşte bu sebebledir Muhittin Birgen kada geçmiştir. rak ederek anla~ıya gelmelerini b }clı 
rulurken Akay idaresini İstanbul şehri- ~~~~~~==:;;;;;~;;;;;;;;;;~~~:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;:;;;======~=~==============~,, yebiliriz. 
ne devretmeği kimse düşünmedi de on- ( • t • 
dan! Ne devlet, bu işin İ.stanbula aid ol- S T E R J N A S T E R N A N M A ! 
duğunu hatırladı, ne de İstanbul Beledi- t 
yesi bu hususta bir ses çıkardı. Eğer bi
zim haberln)iz olmadan, Belediye bu yoJ
da teşebbüsler ynpmış ve muvaffak ola
mamışsa bir şey diyemeyiz. Filhakika A
kay vapurları, İstanbulun sokaklannda 
dolaşan tramvaylardan başka bir şey de
ğildir. Bu vapurlar Belediyenin olmalı, o 
işletmeli ve ondan hasıl olan istifade de 
İstanbul şehrinin fakir kesesine yardım 
etmelidir. Halbuki bu vapurlar, seneler-

İstanbul gazetelerinden birinin başmuharriri birkaç 

güne veya birkaç haftaya münhasır hapis cezasının ha -
pishaneye ilk def:a girenlerin ahlakı üzerinde fena tesir 

yapabileceği düşüncesindedir. Diyor ki: 

- Ufak tefek kabahatlerden dolayı kısa müddetli ha
pis cezası ile tevkifhanelere giren bir takım suçluların 

1 S T E R 1 N A N, 1 

buralarda ahlB.kan salah bulacak yerde bilakis her türlü 
fenalığı yapmağa müsaid bir kabiliyet alarak çıktıkları 
hergün görünmektedir. Fazla olarak bu gibilere devlet 
hazinesinden masraflar da yapılmaktadır. 

Ceza kanunumuzun hapis ve para cezasının yanında 
kırbaç ve dayak usulüne de yer verilecek olsa sanınz ki 
bu ..türlü mahzurların önüne geçilebilir.> 

STER iNANMA! 

* Sözün kısası: Dış turistinin rağbe .,, 
celbetmiye çalışmıyalım demiyorunı· ' 
receği fayda az da olsa damlıya d rrıl 
göl olur, derler, fakat dışandan IJ115 ,,S' 
çağırırken çağırdığımız misafirlere gc • 
tercceğimiz yerleri her şeyden evvd ]{ ç • 
dimizi tatmin edecek hale getırıniye f 
lışınayı da ihmal etmiyelim: Şu ote\o· 
gazino, şu tiyatro, bu şose ve nlhaye~1111etün bunlardan ucuzca istifade edebı 
nin irnk!mı ... ilk safta gelir. 
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~ : 
Hatayda yolsuz muameleleriıı 

bir türlü önü alınamıyor 
Delege Garo Ankara kararlarının tatbikatına dair emirler 
Verdiğini söylüyor, fakat dün de tatbikata aid haber gelmedi 
İskenderun 12 (A.A.) - Anadolu ajan-ı Bütün gayri müsaid şartlar içinde ol

Slnın hususi muhabiri bildiriyor: Tescil masına rağmen seçime kendisine has ve
ı:nuamelcsi her tarafta devam ediyor. karile, sükfuıefile yardım eden unsur 
Dün Reyhaniyedeki tazyik hareketleri gene de Türk unsurudur. Bu unsurun, 
lizerine Türk mümessillerin büroyu ter- hakkından emin olanlara ve l>u hakkı 
ketmeleri ve büro reisi tarafındnn davet çiğnendiği takdirde buna her zaman hiir
ediien muhtarların da bu tazyik karşı- met ettirecek kuvvetini müdrik bulunan
&ında mümessillerin yerine kniın olmak- lara has itidal ve vekarını görmek, haki
tan istinkaf etmekri üzerine delege Ga- katen herkese müyesser olmıyan bir maz
l'o ile komisyon nzalanndan bazılarının hariyettir. 
neyhanıyeye gittiklerini bildirmiştir. Bu Delege Garo, komisyon azası, görebilen 
&ebeble Reyhaniye bürosunda dün tescil ve düşünen her müşahid bunu teslim ve 
tnuamelesine devam edilememiştir. Bu- hayranlıkla tasdik etmektedir. 

~~ tescil işlerine tekrar başland •ğı bil- Nazari dikkati celbeden davetliler 
dirıliyor. Bununla beraber propaganda- İ k d 
'Clların tazyiklerine ve hatta l'Bzt me- s en erun 12 (A.A.) - Anadolu 
!nurların yolsuz faaliyetlerine devam et- ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
tikleri haber verilmektedir. Hatay statüsü ve Cenevre anlaşması-
İsk<:>nderwı 13 (A.A.) _ Anadolu ajan- nın Suriye tarafından tasdik edilmiş ol 

3ının hususi muhabiri bildiriyor: Delege matlığı malıimdur. Buna rağmen dün 
Garo, dün akşam bir suare vermıştir. Bu akşam delege Garo'nun verdiği süva -
suarede Ankara kararlarının tatbikatına rede Arab nasyonalist mümessillerinin 
aid emirleri tamamen imza ettiğini bil- davetli olarak bulunması nazarı dik -
<lirdi. Fakat bugün dnhi tatbikat hakkın- kati celbetmiştir. 
da herhnngi bir malumat elde etmeğe İdari değişiklikler 
muvaffak olamadım. İskenderun 12 (A.A.) - Anadolu 

Südetlerin şefi dün 
Çörçil ile görüştü 

Henlayn bu akşam Londradan ayrıhyor 
Londra 13 (Hususi) - Dün akşam tay

Yare ile buraya gelmiş olan Südet Al
manlarının şefi Konrad Henlnyn, bugün 
Öğle yemeğini muhafazakar partisinin en 
ileri gelen azasından Çörçil v~ lıberal 
Partisı lideri Arçibald Sinkler ile birlikte 
Yemıştir. 

Çörçil, Henlayn'ın ziyareti hakkında 
~alümat almak istiyen gazetecilere, Çe-

oslovakyadaki Südetler meselesile Orta 
".:vrupa vaziyetini görüşmüş olduklarını 
Söylemiştir. 

d biğer taraftan Çekoslovakyanın Lon
h ra. ~lçisi Jan Masarik de bugün İngiliz 
h arıcıyesi mütehassıslarile, ekalliyetler 
akkında tanzim edilecek olan statüyü 

tnüzakere etmiştir. 

Londra 13 (Hususi) - Yarm akşam 

Çekoslovakyaya dönecek olan Henlayn, 
bugün muhtelif pa'rtilere mensub altı 

mebus ile görüşmüştür. 
Almaııynda bir görüşme 

Prag 13 (A.A.) - Prager Mittag gaze
tesi Henlaynın herhalde Almanyada si
yasi bir görüşme yaptığını yazmaktadır. 
Bu gazeteye göre Henlaynın ç:arşamba 
günü otomobille şimali Bohemyadan ha
reket ettiği halde Kroydona ancak per
şembe günü varmış olması bu iddiayı is
bata kafi gelm~ktedir. 

Prag 13 (A.A.) - Henlayn partisi cGö
nüllü müdafaa servish ismini alacak o
lan muhafaza teşekkülleri vücude getir
mektedir. 

Hudud ve-s-ah-ille-r-sı-hh~at __ A_tat-ür-kl-e -Romanya 
umum müdürlüğü Krah arasında teati 

hüdcesi kabul edildi edilen telgraflar 
.. Ankara, 13 (Hususi) - Meclis bu Ankara 13 (A.A.) - Romanya mil-::;:;;u toplantısında hudud ve sahiller 1i bayramı münasebetile, Reisicurn _ 

li at umum müdürlüğünün 1938 ma- hur Atatürk ile Romanya Kralı Karol 
c ~ılı büdcesini tasvib etmiştir. Bu büd arasında aşağıdaki telgraflar teati olun 
be ıle idarenin masrafları karşılığı ka- muştur: 
?n~l olunan tahsisat 494.048 lira ve tah- Majeste İkinci Carol -Romanya Kralı-
ın edilen varidat ise 594.100 liradır. -Bükreş-

ie .B~günkü toplantıda sigorta şirket - Romanyanın milli bayramını kut -
ı.,rının teftiş ve mürakabesi hakkında- !uladığı bugünde majestelerine en sa -
~ kan d mimi tebriklerimi ve şahsi saadetleri-un a bazı değişiklikler yapılma-
sına aid l" .h d b. . . .. k le dost ve müttefik Rumen milletinin 
l'es· ayı anın a ırıncı muza e - refahı hakkındaki hararetli temenni -

ı Yapılmıştır. 
1\ lerimi bildirmekle mes'udum. 

tır. lleclis pazartesi günü toplanacak - K, Atatürk 

Macar kabinesi 
istifa etti . 

'Yeni kabinede hariciye 
llazırı mevkiinde kalıyor 

b· Budapeşte 13 (Hususi) - Daranyi ka-
1nesi bu .. . 

luı . gun ıstifa etmiştir .. Yeni başve-
ın lınredi olacağ'l tahmin ediliyor. 

liariciy 

Reisicumhur Kemal Atatürk 
-Ankara-

Milli bayram münasebetile şahsım 
ve memleketim hakkında yolladıkları 
hararetli temennilerden dolayı Ekse -
lansınıza bütün kalbimle t~ekkür 

ederim Carol 

/ngiliz Jıabineslnde 
Değişiklikler 

Londra 13 (Hususi) - Çemberlayn 
kabin esinde es~slı değişiklikler yapıla
cağına dair dolaşan rivayetler, gittik -

ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Arabca Elliva gazetesi idari deği -

şiklikler hakkında verdiği haberde, 
muhafızlık vazifesile mükellef Alaed -
din ile maliye müdürü Hasan Cebbare 
ve Antakya kaymakamı Salahaddine 
üç ay izin verildiğini, maliye müfettişi 
Fuad ve nafia reisi Rasim'in tekaüd 
edildiğini bildiriyor. Hususi istihbara -
tun, noksan olan bu değişikliklerin da
hi ayın on altısında tatbik edileceği 
meı·kezindedir. Delege Garo bugün ba
na üç nahiye müdürünün değiştirildi
ğini ve diğer bazılarına ihtarda bulun
duğunu söyledi. Fakat tatbik sahasın
da henüz bir şey mevcud olmadığı gibi 
Türkçe gazetelere yarı resmi surette 
dahi hiç bir tebliğat yapılmamıştır. 

Elliva gazetesi Fransızların Türki -
yeye fazla konsasyon yaptığını bildi -
ren ve Hasan Cebbare'nin methüsena
sını yapan bir makale neşretmiştir. Ga
zete, ayni zamanda bitaraf komisyon 
azasının Türklere kolaylıklar ve arab
lara ise bilakis zorluklar çıkardıklarını 
bildiren yazılar neşrediyor. 

Barutta Türkiye 
lehine tezahürat 

yapıldı 
Konsolosumuz: '•Yaşa
sın Atatürk, ~ aşasın 

Türkiye nidalarile 
selamlandi 

Berut 13 (A.A.) - Anadolu 
ajansı bildiriyor: 

MevlUd münasebctile Berut
ta her sene yapılması mutad me
rasime giderken, baş konsolosu
muz, caddelerde toplanan binler
ce halk tarafından •Yaşasın Ata

türk, yaşasın Türkiye> nidalari
le emsalsiz coşkun tezahüratla se 
Iamlanmıştır. Kendisine ay yıl -
dızlı müteaddid buketler veril -

Başvekil ve Hariciye 
Vekili busabah geldiler 

Başvekil Celfil Bayar, Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Aras ile refakatlerin
de bulunan zevat ve beraberlerinde 
gitmiş olan gazeteciler bu sabah saat 
7,30 da semplon ekspresilc Sirkeciye 
muvasalet etmişlerdir. Sirkeci garı çok 
kalabalıktı. Vali, komutanlar, emniyet 
direktörü, şehrimizde bulunan saylav
lar, parti vilayet ve belediye erkanı, 
Milli ve iktısadi müesseseler erkanı is
tasyonda bulunuyorlardı. 
Başvekil ve Hariciye Vekili trenden 

indikten sonra karşılayıcıların ellerini 
sıkmışlar, hal ve hatır sormuşlar ve 
selfım resmini ifa eden asker, polis 
müfrezelerini ve askeri tıp okulu tale
belerini teftiş etm?şlerdir. Başvekilin 
refikasına muhtelif büketler verilmiş
tir. 

Başvekil ve Hariciye Vekili Sirkeci 
garını dolduran halkın alkışları arasın
da otomobillerine biınerek Perapalasa 
gitmişlerdir. 

(Başvekilimizin seyahatlerine fıid 
yazı birinci ve on birinci sayfalarımız
dadır.) 

Çek Hariciye Nazır muavini 
otomobil kazasmda öldü 

lacak e nazın Kanya, mevkiindn ka-
la ' fakat dnhiliye ve harbi\c nazır- çe kuvvet bulmaktadır. Prag 13 (A.A.) - Hariciye Nazır 

rı değ· w 

d ~ lŞecektir. GazetC'ler, bu kabine 
C5JŞ1kli Yo • 

atr . gını iktısadi ve mali meselelere 
Cdıyorlar. 

Başvekil bugün, muhtelif ziyaretler muavini ve Çekoslovakyanın eski Mos
meyanında eski Başvekil Baldvinin zi- kovn elçisi Pavlu Adriyatik sahillerine 
yaretini de kabul etmiş ve kendisile u-

1 

~idcrken Bosna - Hersek'dc bir otomo-
zun müddet görüşmüştür bil kazası neticesinde ölmüştür. 

Türkkuşu başmuallimi 
Amerikaya gidecek 

(Baş tanıfı 1 inci sayfada) 

allimi Sabiha Gökçen Ankaraya dön
müştür. Sabiha Gökçen Ankaradn Türk
kuşunun Balkanlara yapacağı s~yahat 
programını hazırlıyacaktır. Bükreş, Ati
na ve Belgrada bir Amerikan tayyaresi 
ile uçacak olan tayyarecimiz yanına ma
kinist almıyacak, tek başına gidecektir. 
Bu seyahat tamamlandıktan sonra Sabi
ha Gökçen gene kendi tayyaresi ile Orta 
Avrupa şehirlerine, bilahare dost şark 

hükumet merkezlerine uçmak üzere ha
zırlıklara başlıyacaktır. Türkkuşu bnş
mualliminin tayyare ile Ame:-ikaya da 
gideceğinden bahsedilmektedir. Bu uzun 
ve mühim seyahat Balkanlar ve Avrupa 
şehirleri ziyaret edildikten sonra takar
rür edecektir. 
Türkkuşu talebeleri nisan ve mayıs 

aylnrında ameli ders görmekte ve bu ay
lar imtihanlara hazırlanma günlerine 
rastladığından talebeler müşkülat çek
mekte idi. İstanbul Türk Hav3 Kurumu
nun bu ameli derslerinin kaldırılması ve 
ameli derslerin lnönünde yapılması y'J
lunda ynpmış olduğu teklif kabul olun
muştur. Temmuzda her taraftan gidece~ 
talebeler İnönünde ameli Türkkuşu ders
leri göreceklerdir. 

Gelecek seneki kamp gene Türk Hava 
Kurumu İstanbul şubesinin teklifi üze
rine Küçükçekmece civarında bulunan 
Safra köyünde olacaktır. Bu husustaki 
hazırlıklara şimdiden başlanmıştır. Saf
ra köyüne gidilecek ve yeni inşaat için 
keşifler yapılacaktır. 

Amerikan gazetelerini neşriyatı 

Nevyork Ameriken gazetesi Atatürk 
kızı Sabiha Gökçen hakkında sitayişka
rane bir yazı neşretmiştir. Gazete, Sabi
ha Gökçenin Tunceli harekatı esnasında
ki muvaffakiyetli uçuşlarını kaydettik
ten sonra ezcümle şöyle demektedir: 
cDünyanın en önde gelen askeri tayya

recilcrindcn biri olan bu pervasız genç 
kız kadınların en iyi harbedici pilotla::- a
rasında bulunabileceğine inanmaktadır. 

Sabiha Gökçen yeni bir hava amazon
ları grupu yaratarak tayyarecilik tarihi
ne parlak bir sayfa ilave etmek arzusun
dadır. Bu kadınlar hava müfrezesi dün
yanın ilk askeri kadın müfrezesi olacak
tır. Henüz pek grınç bir yaşta olmasına 

rağmen tayyarecilik mehareti fevkaliıde
dir ve bu meslekte saçını ağartmı<j, koca
mış tayyarecilerin uçuş tecrübelerine 
maliktir ve hoca olacak kadar meslek;n
de pişmiştir. 

Türkiye harbe girdiği takdirde, kadın
ların havada, hisselerine düşen vazifeyi 
yapmalan Sabiha Gökçenin en başta ge
len bir emelidir. Türkiyenin hava kah
ramanı, gayet sıkı bir disiplincidir. Fa
kat vazife haricinde de asrının kızıdır. 

Tayyareci olmadan evvel biitün mera
kı, san'at tnrihini okumak, öğrenmekti 
ve tayyarecilik tarihini okumak en zevkli 
meşgalelerinden birini teşkil ederdi. 

Sayfa 3 

E 
e Hitlerle Papanın arası 

dehşetli açıldı 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

1: § ay Hitlerin italyaya yaptığı 
ziyarette bilhassa dikkati çe

ken noktalardan biri Alman devlet reisi
nin katolik papalığa karşı takınmış oldu
ğu tavırdır. Malum olduğu üzere Papa, 
katoliklerin manevi reisidir ve İtalyan 
hükCı.meti ile yaptığı son itilaftan sonra 
Vatikan devletinin de cismani hükümda
rıdır. Bu bakımdan B. Bitlerin velev bir 

nezaket e.seri olarak Papayı ziyaret etme
si beklenirken buna teşebbüs etmemiş 
olması büyük bir hayret uyandırnıısllr. 
Bundan ötürüdür ki Hitler İtalyada iken 
Papa Valikandan aynlarak Sangondol
fodaki şatosuna çekilmiş ve orada, muh
telif vesilelerden bilistifade Gamalı Ha
çın Roma sokaklarında taşınmasının ka
tolik kilisesi için bir hakaret ve bir mey
dan okuma olduğunu ilan etmiştir. Papa
lığın fik.irleıini neşreden Observadore 
Romano gazetesi ise, bütün neşriyatında 
B. Hitlerin ziyaretinden bahsetmemiş ve 
Hitlerin ismini bir defa olsun sütunları
na geçirmemiştir. Bu ziyaret münasebe
tile bütün Roma sokakları ve binaları 

bayraklar ve yapraklarla süslendiği hal
de, ne Vatikan, ne de Vatikana aid hiçbir 
bina en ufak bir tezahür alameti göster-

memiştir. Papanın bu münasebetle tees
sürünü bilhassa davet eden nokta, Papa
yı ziyaret için Hitler tarafından bir te
şe bbüs yapıldığı takdirde bazı şartlarla 

bu teşebbüse derhal müsbet cevab ve:i
leceği ihsas edildiği halde, Hitlerin bu 
telkini kale dahi almamış olmasıdır. Bun
dan dolayıdır ki katolik Papa, kabul etti
ği bazı ziyaretçilerin önünde Hitlerin k>u 
hareketini kaydederek ağlamış ve kili
senin pek fena günler geçirdiğini söyle
mek suretile de Hitlere karşı duycuğu 

iğblran açığa vurmuştur. Bitlerin Pa
payı ziyaret etmek istememesinin başlıca 
sebebi önünde diz çökmeye mecbur olma
maktı. Halbuki müslüman, hırıstiy.ın 

Papayı ziyaret eden bütün devlet rei.:ole
rinin, bir kilise teamülü olarak Pap&nın 
önünde diz çökmeleri şarttır. Birkaç se
ne evvel Vatikanı ziyaret edeu merhum 
Mısır kralı Fuad böyle yaptığı gıbi pro
testan bir hükümdar olmasına rağmt>n 

sabık Alman imparatoru ikinci Vilhelm 
de, gene böyle bir ziyaret esnasında diz 
çöküp Papanın elini öpmeye mecbur ol
muştu. Halbuki B. Hitler, bir protestan 
sıfatile ve temsil ettiği ırk nazariyesine 
en fazla hücum etmiş bir makam sahi
bi olarak Papayı görmek istememiştir. 

Maamafih onu Papadan uzaklaştıra.ı bir 
diğer amil de, Vatikanın ':komünıstlere 

karşı bir müddet evvel gösterm~ye mey
lettiği müsamahadır. Alman devlet reisi 
bilhassa bu sonuncu sebebden dolayı 1-

Sabiha, Leonarde de Vinciye hayran- talyayı ziyaret ettiği sırada Pnpayı gayri 
dır ve san'atkann bilfiil ilk uçan adanı mevcudmuş gibi davranmış ve bu hal, 
olduğuna inanır.> 

Alman bahriye erkanı 
harbiye reisi 

Almanya ile katolik kilisesi arasında e
sasen mevcud olan gerginliği büsbütün 
artırmıştır. Fakat Vatikanın eskiden ba
zı hükümdarlara ka'rşı tatbik ettiği afo
roz siyasetinin tesiri zamanla hükümden 

Budapeşte 13 (A.A.) - Alman hah- sakıt olduğu için, Papanın B. HiUere kar-
riyesinin erkamharbiye reisi Amiral şı bu scbebden duyduğu infial eflatuni 
Raeder Budapeştede iki gün kaldıktan sahada kalmaya mahkfımdur. 
sonra hava yolile Berline dönmüştür. Selim Ragıp Emeç .............................................................................................................................. 

Sabahtan Sabaha : 
• 

"l deologie,, ler 
Dinler tarihinde adları geçen bütün peygamberlerin hepsi de insanlığa 

saadet verecek yolların gösterdikleri yol olduğunu söylemişlerdir. Fakat ü1-
sanlann bu yollarda birleşmeleri imkanı olmadığı için bu saadet yollan mez
bahaya dönmüş ve saadet uğuruna kan gövdeyi götürmüştür. Değil ayn 
dinlerin mensublan, hatta ayni dinin müteassıblan arasında bile kardeşlik 
yerine merhametsiz bir kin ve mukatele sürüp durmuştur. 

Kerbeladan, Kudüs facialarından Senbartelmi vak'alarına kaddr tarihin 
kaydettiği kanlı hadiseler hep akide kahramanlarının sa.çtıkları zehirli 
tohumlardır. 

Mutlak saadetin mübeşşirlcri eskidC'n vicdanlara hitab ederlerdi. Yenileri 
zamanın mizacına ve seviyesine göre fikirleri ve hisleri harekete getirmek 
inceliğini gösterirler. Şiir, san'at, Pdebiyat, fen, teknik sahalarında dev adım
larile yürüyüp hummalı bir m<.>denıyet dünyası kuran insanların henüz av
lanmıyacak kadar nkıllanmış olduklan iddia edılemez. Şunun için iddia edi
lemez ki zeka kudretinin en mütekamil eserlerini yaratan bugünkü medeni
yet dünyası bile rengi ve şekli ne olursa olsun birbirine zıd, birbirine düş
m n fikir ve hayat istikametlerinde yürümek için vuruşuyor, tepişiyor, kan 
döküyorlar ve bu mücadeleyi yürütmrk, davalarını kazanmak için de birer 
ideoloji yapmağa kalkıyorlar. Ne zahmet! 

Bür1ıan Cahid 



Evkaf belediyeye müracaat etti ve bu dükkanlarda 
fena manzaralı ıeyler sattırılmamasını istedi 

Nuruosmanıye camımın manzarasını bozan dükkanlardan bir kısmı 
Camiler yapılırken kazanç getirsin di- vermiyecektir. Başkalarının uhdesinde 

ye yanına dükkanlar da inşa edilmiştir. bulunan bu kabil dükkanlar istimlak edi
.Bilahare bu dükkanlar tuhaf bir zihni- lecek ve bir daha kiraya verilmeyip yıkı
yeUe ve besbedava başkalarına temlik e- lacaktır. Böylece her camiin etrafı açıl
dilmiş, bu yüzden de birçok san'at abide- mış olacaktır. 
Jerimizin civarı biçimsiz şekle sokulmuş- 1938 mali yılında san'at abidelerimizin 
tur. Sokaklar arasında uzaktan görün- tamiri için büdceye her senekinden fazla 
mez hale girmiş bulunan san'at iıbidele- tahsisat konmuştur. Bundan başka yalnız 
rimizden bir çoğunun yanı başında ka- tstanbuldaki san'at abidelerimizin tamiri 
sab, kebab, aşcı, ciğerci vesaire dükkan- için ayrıca iki yüz bin lira istenmiştır. Bu 
!arına rastlanmakta, bu hal hariçten çir- mikdar da temin edildiği takdirde abide
kin manzara arzetmektedir. Vakıflar i- le.rmiz daha esaslı tamir görecektir. 
daresinin müracaatı üzerine belediye ca- Hazirandan itibaren tamirine geçile
mi civarında bulunan bu dükkanlarda cek abidelerimizden ilk planda bulunan
harice koku neşreden ve güzel şekil ar- lar Mesihpaşa, Mahmudpaşa, Aksarayda
zetmiyen şeylerin satılmasına ve dük- ki Sokullu, Yenicami, Süleymaniye, Sııl
kanlann bu şekilde kiralanmalarına izin tanselim camileridir. 

Şehir işleri: 

Esnafın ıağlık yoklamalan 
Esnaf teşekkülleri esnafın 93S muaye

ne cüzdanlarının ihzarına başlamışlar

dır. Bunlar hazırlandıktan sonra esnafa 
dağıtılacaktır. 1 hazirandan itibaren bü
tün esnaf belediye sağlık talimatnamesi

ne göre sıhhi muayenelerini yaptırarak 
cüzdanlarına kaydettireceklerdir. 

Belediye bir imar proi[ramı 

hazırlıyor 

Belediye fen heyeti imar şubesi imar 
işlerine aid yeni bir program hazırla

maktadır. Başvekil Celal Bayar Belgrad 

seyahatine başlamak üzere tstanbula eeı
dikleri sarada lstanbulun imarı etrafında 

vali Muhittin Üstündnğa bazı direktifle:: 
vermişlerdi. Yeni program bu direktif 

üzerine hazırlanmaktadır. Program Baş

vekile arzedilecek ve taıwib edildikten 
sonra tatbikata geçilecektir. 

Sıhhat işleri: 

Mekteblerdeki kabakulak vak'alan 
İstanbulun bazı semtindeki ilkmekteb

lerde rastlanan kabakulak vak'alan sık
laşmıştır. Bu hususta malCımatına müra
caat ettiğimiz İstanbul Sıhhiye Müdürü 
Ali Rıza şunları söylemiştir: 

c- Bazı rnekteblerde kabakulak vak'a
larına rastlanmıştır. Vak'alar tektük ol
duğundan tehlikeli bir hal yoktur. Tale
beler tecrid edilmiş ve ailelerine gönde
rilmiştir. Sene sonu yaklaşmıştır. Birkaç 
gün sonra mektebler tatil edilecek ve ta
biatile hastalık ta kalmıyacaktır. O mü
nasebetle kabakulak vak'asına rastlanan 
rnektebleri kapamağa lüzum görmedik.> 

Şehremini Halkevinde konferana 
Şehremini Ralkevinden: Bugün saat 20. 

30 da evimizde Üniversite doc;entlerltıden 
Enver Ziya Karal tarafından (Genel sanşta 
Çanakkalenln zorlanması> mevzulu bir kon
ferans verilecek, arkadan evin temsil kolu 
tarafından blr piyes gösterllecektir. Davetl
yelerln ev sekreterliğinden alınması. 

Bugün Yavuza sancak 
verme töreni yapılacak 

A mira! Şükrü. Okan Silivrlde 

Dün Silivri de Y a'VUza sa!ncak verme 
ıöreni yapılacaktı. Fakat havanın bozuk 
tlması dolayısile tören yapılamamış ve 
•ugüne bırakılmıştır. Bugün saat on 
lörtte Yavuza törenle sancak verilecek-

tir. Donanma komutanı Amiral Şükrü 
Okan dün Silivriye gitmiştir. Bugün tö
rende Atatürk adına sancağı Yavuz ko
mutanına teslim edecektir. Resimde Ami
ral Silivriye çıkarken eörülmektedir. 
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Gençlik bayramı 
programı 

19 mayıs gençlik bayramı programı 

tesbit edilmiştir. Gençlik bayramı o gün 
vilayet ve kazalarda öğleden evvel, nahi-

' ve köylerde öğleden sonra y•pıla
caktır. Orta dereceli okullular ve spor 
teşekkülü mensubları spor sahalarıncııi, 

Cumhuriyet meydanlarında yer alacak
lar, beraber İstiklal marşı söyliyecekler 
ve direğe Türk bayrağı çekilirken selam 
resmi ifa edeceklerdir. 

İslanbulda bayram mtinasebetıle yapı
lacak merasim, Taksim, Şeref ve Fener
bahçe stadlarında olacaktır. 19 mayıs sa
bahı Taksim stadındaki merasime iştirak 
edecekler saat sekizde kendilerine gös
terilen yerlerde toplanmış olacaklardır. 

Kız talebeler Galatasaray lisesinde, er
kek talebeler Beyoğlu Halkevinde top
lanacaktır. Bilahare buralardan hareket 
edilecektir. Bu esnada Taksim stadına gi· 
denlerin önünde Şehir bandosu, Şeref 

stadına gidenlerin önünde Taşkışla ban
dosu, Fenerbahçe stadına gidenlerin ö
nünde Selimiye bandosu bulunacaktır. 

Spor sahalarında saat 9,30 da teftış ya
pılacak ve 10 da da merasim baflıya

caktır. Taksim stadındaki jimnastik na
reketlerine 1460 kız talebe 1600 erkek ta-, 
lehe, Şeref sladındakine 750 ktı talebe, 
810 erkek talebe, Fcnerbahçe stadmdaki
ne 755 kız talebe, 690 erkek talebe iştirak 
edecektir. 

Topkapı spor sahasında da spor klüp
leri bir geçid resmi yapacaklardır. 

Bulgar haclları 

Bulgar hacılanndan bir grop 

Bulgaristandan hac yapmak üzere Ku
düse giden 60-70 ki§ilik bir heyet, dün 
Çar Boris vapurile ıehrimize gelmişler 
ve Balıklı kilisesine giderek burasını da 
ziyaret etmişlerdir. 

Bulgar hacılar dün akşam ayni vapur
la Varnaya hareket etmişlerdir. 

Ermeni mütevelli heyetinin 
bir mektubu 

Beyoğlu Ermeni klllsesl hey'eti mütevel
Uyeslnden ıu mektubu aldık: 

Muhterem gazetenizin 11/5/938 tarlh n 
2793 sayılı nüshasında, ilçilncü tayfanın 

3 üncü sütunundaki bir yazıya gfüe: 

1 - Hindtstanda ölen Emlrbanyanla all
ltasl olmıyan blr kadına sahte bir veraset 
Umühaberl verilmiştir. 

2 - 150 Ura maaş alan memurların maaşı 
40 lira gösterilerek mühim bir vergi kaçak • 
çılılt yapüdıfı tesbit edilmiş ve mütevelll 
hey'ett 27 bin lira para cezasına mahkfun ol
muştur. 

Menbaı hey'etlmlzce mnlO.m olan n sırf 

muhterem gazetenizde neşrinden dolayı e -
hemm1yet atfettığimlz bu yazı asılsızdır, 

çünkü: 

Trabzon - Tahran transiti 
inkişaf ediyor 

lran hükumeti transit servisimizin T ebrize kadar uza• 
tılmasını istedi. Servis otobüslerle takviye edilecek 
Nafta Vekfıletl, kar

deş İran'ı en kısa yol
dan A vrupaya bağlı -
yan Trabzon - Erzu -
rum - Karaköse - Teb
rlz münakaUit servi -
sinde transit yolcuları 

ve dahfil yoculara bu 
yaz mevsiminde büyuk 
kolaylıklar gostermek 
için tedbirler almakta· 
dır. 

İranla ticari ı 
nasebetlmlzln lnk.l? ıh 
ve ihracat işlerinde yar 
dım temini mnksadile 
tesis edilmiş olan Ka -
rakbse - Trabzon tran
sit yolundaki faaliyet 
gün geçtikçe artmak -
tadır. Trabzon - Tebriz servisini yapacak. otobüslerden biri 

Hükfunet bu yolun gittikçe kazandığı ı - Bu vaziyet karşısında evvelce müsaade al"' 
hemm1yet1 nazarı dikkate alarak bu yıl lt&- mış bulunan bir konsene fabrHtası ansı~ 
raköseye kadar olan yolun yeniden takvi - balık veya sebzenin bol ve ucuz temini ka ~ 
yesin! ve transit otobüslerinin tezyidlnl ka - bil oldu~ bir sırada çalıştlldığı amele pos• 
rarı~tırmıştır. tasını birkaç saat daha çalıştıracak, yeni -

Nafia Vekfıletl Dnlet Demlryolları ve ll- den lşci aramak zaruretinde kalmıyacaktlr• 
manları işletme Umum Müdürlüğü geçen Jtl Doksan günlük müddet müselsel ve mu • 
bu hatta on üçer klşlllk sekiz otobüs ve iki- ayyen vakte de münhasır olmadığı için ınıl'I 
fer tonluk yirmi dört kamyon tahsis etmişti. esseselerin serdettikleri iddia varld görül ~ 
Bu kış mevsiminde Trabzon ile Kara.köse a- memektedir. 
rasındakl yollar kar ve tipiden kapandığı 1-
çln seferler blr müddet için tatil edllmlş -
ti. Bu günlerde yolların açılmaslle otobüs -
ler seferlerine tekrar başlayacaklardır. 

Transit hattı, Trabzon, Gümüşhane, Bay
burd, Erzurum, Kara.köse, Kızıldlze, Tebrlz, 
Tahran güzergt\hını taklb etmektedir ki bu 
yolun 642 kilometresi İran topraklarında -
dır. Nakliyat haftada üç defa karşılıklı pos
talarla yapılmaktadır. Seyahat bizim hudu -
dumuz dahilinde 1kl buçuk gündür. Gerek İ
ran hükfunetl gerekse hükO.mettmizln alaca
ğı tedbirlerle bu transit yolu daha faydalı 

bir hale gelecektir. 
Bu arada, komşu memleket ihraca tının 

Damızhk inek ve boğa 
idhal edilecek 

Ali Tetik adında bir vatandaş Romanya "' 
dan damızlık inek ve boğa ldhall 1çin İktı "' 
sad Vekftletinden müsaade lstemlşU. Vekfi -
Jet Montafon ırkından 100 inekle aynl ırk "' 
tan dört boğanın yurda sokulmasına müsa
ade etmiş ve İstanbul Gümrükler Başmü -
düriyetıne blldirml§tlr. Yalnız bunların gos
terJlen ırktan ve damızlık evsafını haiz ,e 
hastalıktan salim olması şarttır. 

iplik buhram 
llk transit limanı olan Trabzon limanının dl- Bir aydanberl İngiltere, İtalya, ÇekoslO .. 
ter limanlara tercihan yapılması da karar vakya, Finlandiya, Mısır, Amerika ve Hin "' 
altına alınmıştır. Bunun için Trabzon ll - dlstandan pamuk lpllği gelmemektedir. ııer 
manının bir pllnı hazırlanmıştır. nekadar yerli iplik fabrikaları memlektıtltl 

Bu işi üzerine alan Denizbank, Umanın muhtaç oldu~u pamuk ipllğl ihtiyacını klS .. 
vazlyetlnl ve ihtiyaçlarını mahallen tedklk men teiafi etmekte ise de haricden ldhal e .. 
ve tesblt etmek üzere llman mütehassısla - dilenler bilhassa 24 .ıumarııdıın 40 numaraY' 
rından mtlrekkeb bir hey'eti Trabzona gön- kadar olan tek ve çlft telli ipliklerle merse " 
derecektlr. rlzelerdlr. 

Bu hey'etln yapacafı tedkllcattan aonra Bu cln.s iplikler piyasada bir hayli azal "' 
lnpat ve tesisat Avrupadan celbolunacalı: mı§ ve dahilde bir buçuk aylık ihtiyaca tti 
Uman inşaatında mütehassıs bir zata bava- kabül edecek bir stok kalmıştır. FiaUar 1~ 
le edilecektir. geret stok azlığı ve gerekse takas farkı st " 

Bu işler yapılırken bir ta.raftan da Uma- bebile yükselmekte devam etmektedir. S11 

nın temizlenmesine başlanacak, burada il - sebeble bu cins ipllk işleyen mensucat fab .. 
man medhallnde batmı.ı gemilerin enkazı çı rlkaları işledikleri malları pahalıya mal et~ 
karılacak n rıhtımlar peyderpey yapılacat- mektedlrler. Halbuki Amerlkadan gelen bıl 
tır. kallte mensucat serbest dövizle gelmekte oı~ 

Diğer taraftan, Trabzon transit yolunun dutundan bunlar daha ucuza mal olmatıa
faallyetinden memnun kalan İran hükftme- dır. ,. 
ti, transit otobüslertmlzin Karaköseden aon-· .•
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ra Tebrlze kadar gitmelerini lsteıniştJ.r. Hü- • 
ttmıetlmlzle İran hük\1metl arasında bu hu
austa derhal blr anlaşma yapıldıltndan ya -
kında transit servisleri doğrudan doğruya 
Tebrizle Trabzon arasında lşlemete baflıya-
caldard.ır. 

Konservecilerin itirazları 
varid görülmüyor 

Bazı ıınat müesseseler ve bu meyanda 
konserve Amilleri mevsim dolayısllı enel -
den tahmini kabil olmıyan hallerde çaiıı -
makta olan Jşcl gruplarını bir müddet daha 
çahıtırmağa imkfm bulamadıkları iddiasını 
serdediyorlardı. 

HalbultJ iş kanunu 1§ müesseselerlnln 
mevsimlere münhasır fevkalAde mesA.1lerln1 ,. 
nazarı dikkate alan abklmı haizdir. 

Başka memleketlerde daha kısa olduğu 

halde bl.zdekl lş kanunu doksan gün mev -
slmlik fazla mesAlyl lcabul etm~tlr. Yalnız 

iş müesseselerinin evvelden lş dairelerine mü 
racaat ederek müsaade almaları llzım gel -
mektedlr. 

NOVOTNi 
Onzel ve serin 

BAHÇESi 
açılmıştır 

Zengin program 
Şarkılı mUzik 
Nefis yemekler 

TEPEBAŞI - DAİRE 

Şehzadebaııı 11FERAlb Sinemada 

Bugün matinelerden itibaren 3 bUyU1' 
tıım birden: 

1 - Türkiye başpehlivanı Teklrdall1 

1 - Mütevelli hey'etlmlz tarafından Hln- Ayni zamanda fazla çalııtırma anında 

Hüseyin ve Kara Ali güreş nıüsabakalat1 

ve Ankara l\luhafızgücü - Güneş futbOI 
mü abakaları. 

! - Doktor Şandn (Bela Lugo i) niJ1 
son ve en heyecanlı devreleri. 

dJstanda ölen Emlrhanyanıa alAkası olmı _ gene iş dairelerini haberdar etmeleri zaru-
yan bir icadına veraset ilmühaberi verilme • ridir. 
mlştlr. Yalnız bu takdirde çalıştıracakları !§el -

lerin mesM müddetlerini yüzde 50 fazlaslle 
hesab etmeleri ıcab eder. 

3 - Herkesin Kılıfında (Arment Bet' 
'" nard). Gayet rülünçlu ı:ıilhe er filmi. d. 

2 - 1935 senesinde vazifeye geçm~ olan 
hey'etlmlz, cenaze, düğün ve vaftlz gibi me
ra.simler mü.nasebetlle alınan ücretlerden t.ı
llse müstahdeminine ayrılması o tarihe ka
dar -yani 1935-senesi- mutad olan bütün 
hlsselerl tadil ederek, bu memurların aylık
larına muayyen bir nisbet dahilinde muhte
lif zamlar yapmJ.Ş ve bordrolarını da ona ıö
re tanılın etmlJtlr. 

Vazifeye geçtlll günden itibaren bey'e -
tlın1z tarafından tanzim edilen bu yeni bor-
droları matrah kabul eden alatadar maliye 
şubesi, geçmlt aenelerin memurln kazancını 
da bu esas üzerine tarbetınıştir. 

Bu hususta, esasen llzım ıelen tanunt 
müracaat yapılmıı oldulundan, ıuıa tatsı -
Uita ıtrlşemlyecetımız takdlr buyurulur. 

Bugün SAKARYA sinemasında 
RUTH CHATTERTON ve 

WAL'l'ER HUSTON 

tarafından oynanmıı bir dram. 

KIRKLIK KADIN 
(Fransızca aBzlU) 

FRED ASTAIRE 

ve GINGER ROGERS'in 

en parlak muvaffakiyetleri 

VALS DALGASI 
Seans : 3,30 - 6,30 - 9,30 Seans: 2 - 5 ve 8 de 

FOX JURNAL'de: Tnrk - Yunan paktı imzalanması ve Arnavudluk 
kralının evlenmesi. Suvara 8 de her iKI film birden 
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Malkara için de bir imar planı 
yaptmlması ·kararlaştmldı 

İzmirde 

Belediye bu yıl bir mezbaha yaptıracak, kasabanın 
belediye büdcesi 28 bin liraya çıkarıldı 

- Kadınlar artık i~i büs
bütün azıttılar. 

... Londrada şapkalarının 

üstüne bir bombardıman tay
yaresinin modelini koyuyor
larmış. 

... Acaba bununla kavgacı 
olduklarını mı anlatmak isti
yorlar ... 

Hasan Bey - Hayır, havat 
olduklarını isbat etmek lste
aeler gerektir. 

Sayi• 5 

Yurdda spor hareketleri 
lzmirde avcılar cemiyeti inkişaf ediyor . . Balıkesirde 

bölge güreş birinciliği, bisiklet 
müsabakaları, Bursada da a-üreş müsabakalan yapıldı 
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S Sayfa 

l Hadiıeler Karıııında 1 ----
HOROZLA ÜNCÜ 

Ç ok sene evvel, yani ben rüşdi- nu söylediler. Fakat ~ işime Y.a -
ye mektebine yeni başlamıs ramaz. Sen onu alır, yenne bana bır -

10 
kaç kuruş verirsen daha memnun olu-

bir çocukken, kıraat kitabında oku -
muştum: 

cBir gün bir horoz çöplükte eşinir
ken bir inci tanesi bulmuş. İnci tane -
sini gagasile yakalamış ve dosdoğru 
arpacının dükkanına gitmiş: 

- Arpacı, demL~, ben gagamdal~i in
ci tanesini çöplükte buldum. Gerçi o -
nun çok kıymetli olduğunu biliyorum .. 
fakat benim işime yaramaz, sen onu a
lır yerine birkaç arpa verirsen Jaha 
memnun olurum.• 

Kitab, incinin horoz indindeki kıy
metini, kitabın cahıl indindeki kıyme
tine kiyas ediyor ve şöyle devam edi -
yordu: 

cGene bir gün bir cahilin eline bir 
kitab geçmiş .. cahil kitabı almış, bir ki
tabcıya gitmiş: 

. - Kitabcı, demiş, ben bu kitabı ele 
geçirdim. Kıymetli bir kitab olduğu -

rum.• 
Ve şu hükmü veriyordu: 
cBir horoz için inci tanesi ne ise, 

bir cahil için kitab da odur.> 

• Her sabah kapımın önünden geçen 
eskicılerin seslerini duyuyorum: 

- ·Kitablar, mecmualar alıyorum. 
Bakıyorum. Torbalarının üstlerin -

den içlerindeki hamulenin nev'i belli 
oluyor: Kitab, mecmua ve gazete ... 

Çocukluğumda loraat kitabında o ~ 
kuduğum parçayı hatırlıyorum. Kendı 
kendime: 

- O zaman bu tarzda sokak sokak 
dolaşan esJd kitab alıcılar yoktu! 

Diyorum. Düşünüyorum: Acaba 
çöplükte eşinirken inci bulan ve onu 
arpayla değiştiren horozlar gün geçtik
çe daha mı çoğalıyorlar? 

İsmet HulU5i 

C Bunlan bi ·yor mu idiniz ? ~ 
Belediyesinden üste vergi 

alan şehir 
Vaziyetin ayni 

halde olup olma -
dığını bugün bil -
rniyoruz. Fakat 
1535 senesine ka
dar Almanyanın 

Ebem şehrinde , , 
halk vergi ver -
mek şöyle dur -
run belediyeden 
.vergi alırdı. 

Amerika bayrağı nasıl 
vücuda geldi? 

Amerika bayra -
ğı bir buluş neti -
cesi değil de, ken
di kendine teka -
mül neticesinde 
meydana gelmiş

tir. Bayraktaki 
hat ve yıldızlann, 
Amerikanın ilk 

curnhurreisi Vaşingtonun armasından a -

lındığı söylenir. Bununla beraber, elde 

bu iddiayı vesikalandıracak ka t'i bir de

lil de yoktur. Vaşington da bu hususta 

şöyle demiştir: 
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Saç tuvaletleri 
değişiyor 

~ 

Saç modasının gittikçe sadeleştiğini an
lamak için, en meşhur lruvafürlerin elin

den çıkmış, en büyük güzellik mütehas -

sıslan tarafından beğenµmiş olan şu iki 

kuvafüre bir göz atmak k§.fi. Hani eski 

~w 
Dün ağırcezada bir yangın 

da va sına bakı dı 
Dükkanda açık bir tenekede petrol bulunmuş olması 

yangının kasden çıkarıldığı şübhesini uyandırmış 
Ağırceza. mahkemesinde dün hayll karışık 

bir kasdcn yangın davasına bakılmıştır. 
Hft.dise, Tahm1ste bir bakkaliye majaza -

sında zuhur etmiş, mağazanın 15 bln liraya 
sigortalı bulunması yangının kasden çıka -
rıldığı şüpheıs1nl uyandırmıştır. 

gazetemizde neşredilen o yazı zabıtıarındll 
dn görüleceği üzere, muhakeme safahatuııı. 
en sadık şekilde tercüman olmaktadır. :S~ 
eksik, ne de fazla ... 

Poliste: 
Müddeiumumlllkçe açılan tahkikat neti

cesinde, suç dellllerl bulunmuş, hMJse bu su-
reUe mahkemeye ınuk:aı etmiştir. Mahkemeye akseden bir karı 

MağnzMlın sahibi suçlu Hnsan Basri ise, koca kavgası 
mahkemede yangının sebebi zuhuru hak - Dıin Küçfik Aynsofyada Medrese sokağJJl' 
ikındıı bir malQmatı olmadığını, yangının da 16 numnralı evde bir alle kavgası ol • 
akşam saat 8 de zuhur etmesi dolayıslle, muştur. Vak'a şudur: 
böyle talabnlıt bir saatte dükkdnda kasden Bu evde oturnn 27 yaşlarında İsmail oğlll 
yangın -,;ıkarmanın da imkansız olduğunu İsmail ile refikası Hayriye arasında kısknnç· 
söylemiştir. hk yuzündcn sık sık kavgalar olmaktndıf· 

Geçen celsede dlnlenen ıtfalye grup Anıl- Bunun sebebi de İsmallln karısının üzerllle 
rl de, kasda deltllet edecek kat'l blr delll 22 yaşlarında Süheylli ndlı bir kadını se'I • 
göremediğini anlatmıştır. me~dir. 

Dün hidlse akabinde dükkll.nda keşif ya.... IsmaU Süheyl!lyı alıp eve götilrmüş, JinY' 
pan, ehlivukuf belediye fen hey'etlnden Nus riye de sü!?ürge sopasını kapınca Sühe)'.lfın:. 
ret şahld olarak dlnlen1lmlf ve şunları söy- üzerine hucum etmiştir. Bunu gören ısın 
lemlştir: il de karısını dövmeğe başlamış, güruıtW 

- Ehlivukuf olarak, dükkanda dlkkatıı 

nraştırma yaptım. Ynngının sebebl zuhuru
na ald bir delll ve emare bulamadım. Bir 
teneke 1çerls1nde çok aşikO.r gaz kokusu, 
hattfı. blr mikdar gaz vardı. Bu civarda ev 
bulunmadığı clbetle perakende ve açık gaz 
satılmaz. 'Böyle de olsa, gaz açıkta bırakıl -
maz. Ya~ hassas bir madde olduğu lçln, dük
klindaki yağlar gazı çeker. Tcdklkatım neti -
ceslnde, yangının istenerek çıknrıldı~ kıına
atini elde ettım. Yangının dükkfuı dahilinde 
başladığı mevki de. ateşi bütün dük:.kAna da
ğıtacak vaziyettedir. 

Mahkemede dinlenen ıahldlerden mınta
kn bekçisi 1se: 

- Akşam 1istü dükkanların killdlerlnl mu
ayene ediyordum. Yangın çıkan dükktl.nın 

sahlbleri gldell 20 dak:ikn kadar olmuştu kl, 
lçerde bomba gibi bir şey patladı. 

Sonra dükkl\nın ateş aldığını anladık, de
miştir. 

yetişen knyın peder de blr taraftan ıozıJl.I 
kurtarırken diğer tarııttnn da damadını d61 

meye koyulmuş ve evin içi bir nnda aııaı 
bullak olmuştur. Nihayet gürilltüye yctl~eıı 
komşular vnk'adan polisi haberdar etını~ıer• 
dir. Kavgacılnr cürmü meşhud mahkemes ne 
sevkolunm~lardır. 

Aslı erlik işleri: 
Yedek sübay yoklaması 

Kadıköy nskerlik şubesinden: 
1 - 938 yılı Haziran birden nlhayctıııe 

l':ndar yedek sfibay ve askeri memurınrıll 
mutad olan yoklamaları yapılacaktır: 

2 - Şubemizde kayıdlı olnn yedek sil • 
baylar ve askeri memurlar yoklamaya gelır' 
lerken beraberlerinde nüfus cüzdanlnrını, ııs· 
keri hizmet vesikalarını, ve sıhhi sübayıar !• 
çln diploma ve ihtisas vesikalarını Slhhi rıı· 
poru olanlar da raporlnrını alarak gelDlC ' 
ıert. 

Adam başına belediyenin ödediği 
para (60) marktı. Şehre aid olan or -
manların işletilmesinden mütevellid 
varidatın halk arasında taksimidir ki 
Ebernlileri dünyanın en imtiyazlı in -
sanları haline koymuştu. 

_ Yıldıtları gökten, kırmızıyı ana ül- sık dalgalı, kıvır kıvır, enseyi örten saç

kemizden aldık. Beyaz hatlarla ayırdığı- lar! 

Diğer şabidlerin celbi için, duruşma talik 
edllıniştir. 

3 - Mektubla yoklamnlnrını ynptıracıı1'' 
ların da yukarıda ynzılı belgelerini mekttılr' 
Inrında ta!sllAtlı yaznrıık göndermeleri rlc3 
olunur. * Paris çöplerinin küllerinden 

kiremit yapılmaktadır 
Paris çöpleri hu t' 

susi fırınlarda ~ "\ ( / /,,,.. • lı 
yakılır ve bu çöp-~ 
lerin küllerinden ~ 
en iyi cins kire -
mit yapılır. Fran 
sanın meşhur ki· 
remitleri, iŞte bı 
çöp küllerile ya · 
pılınıştır. 

* Ehli hayvanların vücudlerinde 
ne kadar kan var? 

Biliyor musunuz ki vasati hacimde 
bir öküzün vücudünde ( 17) kilo (650) 
gram, bir beygirde (20) kilo, bir ko -
yunda ( 2) kilo, bir domuzda ( 1,5) kilo 
kan vardır. 

mızın sebebi de vat:ından ayrıldığımızı Bir moda ne kadar güzel olursa olsun 

göstermek içindir. 14 haziran 1777 de top- yenisi çıkınca gözden düşer, bu muhak

lannn Amerikan kongresi §Öyle bir karar kak. Fakat bu defaki saç modasının es
vermişli: kiyi unutturmakta yerden göğe kadar 

13 birleşik devletin bayrağı kırmızı 

beyaz olmak şartlle 13 çizgiden yapılsın. 

hakkı yok mu? 

Şu ensenin tabiiliğine, şu yan buklele-

rin şirinliğine, ill kısacık saç uçlarının 

ile yapan esnaf 
Nohudlu kahve ve karışık 

zeytinyağı satan iki 
bakkal mahkemeye verildi 

İttihad mavi zemin üzerinde 13 yıldızla 
gösterilsin. • 

bükülilşündeki güzelliğe bakınız. Şimdi- son günlerde mahlQt yağ, karışık kahve 

İlk Amerikan bayrağı da, bu suretle 

13 yıldızdan mürekkeb bir daire şeklin

de yapıldı. İlk bayrağı diken de Vaşing

tonun bir çok siparişlerini, örgülerini ya

pan Filadelfiyalı bir kadındır. 

Birliğe yeni bir devlet dahil olunca 

bayraktaki yıldız ve çizgilerin adedi art

tırıldı. Fakat bunun gayet müşkül bir 

vaziyet ihdas ettiii meydana çıktı. Ve 

yalnız yıldız adedlerini arttınp 13 çizgiyi 
bırakınıya karar verildi 

ye kadar gördüklerimizin hangisi bu k:ı- gibi hileli mal satanlıır çoğalmıştır. 

dar tabii, bu kadar güzel ve şirindi. 

Her kadın bilmelidir: 

Eşyanızı güvelerden nasıl 
koru}1abilirsiniz? 

Evlerin bir derdi de güvcdir. Bu muzır 

böceğin elinden yünlüleri kurtarmak için 
nelere baş vurulmaz. Bu tedbirlerin çoğu 

faydasız kalır. Fakat bazıları gerçekten 

güvenin kökünü keser. Söyliyeceğimiz 

ilaç bunlardan biridir ve en temizi, en 
basiüdir: 

Bunlar, belediye pollsl tarafından fari:e -
dilince, suçluları hakkında derhal zalnt tu -
tulnrak, adİiyeye verilmektedlrler. 

Dün de, zeytin yağına pamuk yağı kanş
tırarak hile yapan Küçükpazarda Salın Is -

mlnde bir bakkal Sultanahmed 2 inci sulh 
ceza mahkemesinde muhakeme edilerek, l 
ay müddetle hapse mahtQm edilmiştir. 

Tnhtaknlede kahveye nohud kanştırırken 
yakalanan Letter 1smindo blr kahveci de 
Sultanahmed l inci sulh cezada muhakeme 
edilmiştir. SUçlu mahkemede: 

- Ben bu nohudlu knhveyt müşteriler için 
hazırlıımıyordum. Annem böyle kahve lçer. 
Evdeki kocakarıya götürecektim, demlı,tir. 

Hlikim hft.diseyi belediye suçlarından gö-
Düzgün, sağlam, iri blr portakal alınız. rerek, belediyeye havale etmiştir. 

Bir avuç ta kuru karanfil.. Bu karanfil-

M af almıyan mütekaidler 
çağrılıyorlar 

4 
Snrıyer Askerlik Şubesinden: Teknfid Dla11• 
almnkta bulunnn ve hti.len ya mütekal&ı; 
veya ücretle istihdamından dolayı veya ııc; 
hangi bir sebeble teknüd mnaşını almak il; 
zere müracaat etmiyen veya izinsiz olar' 
yurd dışına çıkan ve hükmen tekaüd hak ' 
kından mahrum edlldl~lnden dolayı tek~ 
iıd maaşı kesilen mütekaidlerln MM'.. 

1 
31 1ncl günü akşamına kadar nüfus kM16 
ve resmi senedlerlle §Ubeye müracaaUarl· 

Galata rıhtımındaki yeni inşaat 
İnşa edilmekte olan Mumhane antrel>°' 

su tamamlanmak üzeredir. Pek yalund 
bitecek olan bu antrepo çok dağırıık bı.I' 
lunan gümrük ambarlarının bir kısiıl1li1 
bir arada toplamış ve ihtiyacı önlem§1 " 

lacaktır. ,.. ·························································· 
TAKViM 

~ 
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SLER leri çivi çakar gibi birer birer portakalın 
Dolandırıcık suçlusu bir adamı basta ol -

kabuğuna saplayınız. Ne kadar çok ve sık madığı halde hastadır diye hastaneye aldığı 

Bir izah ~ .. 
CUMARTESİ 

~ 

GÜNEŞ JMSA~ 

l.Jç şayanı dikkat 
Sual 
s. N. rumuzne mektub conderen bir o

kuyucum, benden şu sunllerl soruyor: 
l - Bir zevç, zevcesinin radyoda ve u

mumi yerlerde konferanslar vermesine 
tarafdar olmazsa, kadın buna muhıı.llt 

davranabilir mi? Bu muhalefeti, bir yu\·a 
yıkmayı göze alacak derecede llerl var -
dırablllr mi? 

2 - Bir zevç, zevcesinin temasda bu
lunduğu bazı kimselerden -haksız yere 
de olsa- şüphelenirse, zevce, onlarla mü
nasebete devam etmeli midir? 

3 - Bir zevç, kendisine karşı saygısız 
davrannn, ve zevcesine aşırı lltlfatlarda 
bulunan bir kimseyle allikasını keserse, 
zevcesi de kendislle müşterek"hareket et
mell midir? 

Okuyucumun bu şayanı dikkat sualle
rine sıraslle cevab ver1yorum: 

ı - Bence, bir kocanın. zevcesinin 
radyoda konferanslar vermesine muhallt 
davranması mlinasızdır. Çunku, rndyoda 
konferans vermek, bir zevci hlddetlendl
recek bir hatıı, gayri nhl!iki bir hareket 
değildir. Fakat, blr kadının, radyoda kon
lernns vermek knprv i uğrunda -eğer 

konferans vermek kendisi için reddolun-

maz bir vazife değilse- zevc1nl kırması 
da ayni derecede mA.nnsızc:lır. 

2 - Zevce, zevcinin şüphelerine hür -
met etmelidir. Şüphe, haksız yere bes -
lenmiş de, doğmuş dıı olsa, aile saadeti
ni tehdld eden, tehllkell bir duygudur. O
nu oldürecek her türlil tedbiri alınnk, hem 
zevc için, hem zevce için, her ne paha
sınn olursa olsun, yapılması Ifı.zım gelen 
bir vazıtedir. 

3 - Bir zevce, kendJslne yapılan ııtl -
lntlar uğrunda, zevcine gö.sterllen saygı
sızlıkları mazur görmemeli, artetmeme -
1idlr. 

Çünkü, zevceye llttfat eden, ve zevce 
saygısız davranan bir insanın dosUuAu -
na, hüsnü nlyeUne, samlmiyeUne, dürüst
lüğüne inanmak, güvenmek lmkfını yok
tur. 

Bôyle davranan blr insanın, içine gi
rip çıktığı aileye karşı tyt hisler besledi -
ftne inanmak, çok güç, hattft. lml:linsız
dır. 

Ve böyle bir vazıyet kal'§ısında, zev -
cin aldığı tedbire zevcenin de iştirak et -
mesi blttabl 11\zundır. Hattlı, denileblllr 
ki, bir zevce için, bu tedbiri almakta, zev
cinden geç davranması, geç kalması blle 
bir hatadır. 

TEYZE 

karanfil sokabilirseni.2 o kadar iyi olur. zannile Doktor Profesör Mazhar Osman hak
Bu karanfilli portakalı, güveden koru- kında tahkikat ve takibat icrası için adliye -

mak istediğiniz yerin bir köşesine koyu- ce VilAyete tezkere yıızıldığını evvelki ıünkil 

nuz. Kokusu güveleri kaçırır. Eğer ka _ nüshamızda bildlrmlştlk. Doktor dlinkü aa -
bah refikler1mlzden birinde bu yazım.ıza da-

ranfil tanelerini kabuğa iyice yerleşti -
ir bazı mütalealar dermeyan etmektedir. 

rirseniz portakal çürümeden kurur ve Bu münasebetle şunu izaha lüzum eörü-
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14 Maya 

C MÖZAH ::::J 
Kaşif amca Adada 
kiralık ev arıyor 

---=--

Çoluk çocuk etrafımı aldılar: 
b· - Artık bu sene, dediler, muhakkak 
ır sayfiyeye gitmeliyiz. 

t Bu teklif bana pek hoş görünmedi 0-
Uz beş sencdenberi oturduğum evimi bı
rakıp başka yere gitmiye ne lüzum vardı: 

- Çocuklar, dedim, sayfiye diyorsu -
nuz tuna bizim evimiz sayfiyeden farklı 
tnı? 

Gerçi kır ortasında değil am3. Bir ya
nımızda bostan var. Deniz kenarı değıl 
n~a, öbür yanımızda güriıl güriil çeşme 
&. Yor. Vazgeçin bu sevdadan, evimizde 
0turalun 

liep blı. ağızdan: 
t - Olmaz, decjiler, biri yüzünü buruş -
Urdu. Öteki burnunu çekti. Büyük kız: &.l; Sen öylesin baba, dedi, bize nefes 
ırınazsm? 

l'eğeninıin gözleri yaşardı: h; Kô.şü amca hasistir, diyenlC're şimdi 
Vereceğim geldi. 

Kısa kestim: 
!ta - Pciti peki gidelim, ben size Top -
~ı dışında bahçeli bir ev tutarım. 

u sefer kahkahayı kopardılar: 
- 'ropkapı dışında da sayfiye olur mu? a; N'eye olmasın, sayfiyenin alası orası. 

"/ ~lar var, bahçeler var. Çırpıcı yakın, 
; efendi yakın .. Gez gezebildiğin kadar. 

ekrar somurttular. l'; Peki Boğaziçi olsun! dedim. Ona da 
aşmadılar .. Sordum: 

- s· S ~ neresini istiyorsunuz? 
birı:u1kı evvelden sözleşmişler gibi hepsi 

ık olarak: 
- Büyijkada! 
bediler 
A . 
t;lıına benim gençliğimde moda oıan: 
tJi dalar sahilinde bekliyorunı. 

13 
er zamanki yerimde bekliyorum> 

Ş eni şad et Şadiyem başını için> 
ltı.U~~ısı geldL Büyükada bana da biraz 

Yıın geldi· 
- r> k::ıı . lieı e cua, dedim, istediğiniz gibi olsun. 

bi.r e Yarın Büyükadaya gider, münasib 
ev a li.:r rar bulurum. 

bir b~~Si sabah erkenden köprüye indim, 
s~ et aldım, vapura girdim. 

buıu on Çok kalabalıktı. Şöyle bir yer 
l'aşı: sıkıştım. Yanımda benimle ayni 
dan f fakat süsünden benim yan yaşım
ltadın azıaya çıkmak istemediği belli bir 
ta.rafınoturuyordu. Nedense telaşlı idi. İki 
baktı· a bakınıyordtL Bir aralık da bana 
d~: ' her halde bir şey sormak istiyor -

ca.~;:a.daına, dedim, bir şey mi sora -

:: ~~~cağım, bu vapur Halki gider. 
_ ta. ii halkı götürür. 
l>r Yı'. Prenkipo da gider? 

hir :;ıpo dediği her halde, bir dostu, 
lııç te ahı olacaktı. Ne acayip kadındı, 

- p:apura binmemiş miydi?. 
<lame denkipo kimse onu da götürür ma

• ed· 
- V k ırn, parasını verdikten sonra. 
_ S 0 anlamadı. 

en anı dm 
- Vok ıuna mı? Anlatayım .• 
- h sen anlo.madı 

O(l • 

- '"'n ını anlamadım, anlat öyleyse. 
rr nk· 

- li ıpo, ora bC'n gidecek. 
lia.Iar ~Yır madam, bu vapur yalnız A
ltı.az dar gider. Avrupa ser rine çık-
ltı. l\adın tE>l" l 

i~ ka a vapurdan fırladı. İyi et-
1\ebı 

1 
dıncağız Pr<'nkipo isimli ec -

\> a . alluru . gıtmek içın vanlışlıkla Ada 
""~ na bınm· 4~(: i . ış. 

dudükler öttü. Vapur kalktı. Kı-

nalı, Burgaz, Heybeli, derken Büyüka -
daya vardık. Hemen Büyükadaya ayağı
mı atar atmaz, kırkını çok geçmiş bir Kfl.
şif amca olduğuma doğrusu içim yandı. 
Neler vardı, neler, sanki dünyanın en 
güzel kızlarını, kadınlannı toplamışlar, 

hepsini yarı çıplak soymuş, Büyükadaya 
bırakmışlardı. Bu yaştan sonra günaha 
girmiyeyim diye pek uzun uzadıya bak
madım. 

Sahilde biraz dolaştım. Evlere göz gez
dirdim. Bir evin kapısında: 

cK.iralıktır> 

Levhasını gordüm. Altında da: 
cA Lauer> 

Diye ayrı bir yazı vardı. Her halde ki
ralık evi gezmek için bu A Lauer isimli 
adamı bulup ona söylemek icab ediyor -
du. Evde insan vardı .. Herçebadabad ka
pıyı çaldım. Hizmetçi kılıklı bir kız ka
pıyı açtı: 

- Bay A Laueri nerede bulurum? 
Dedim. Yüzüme baktı: 
- Kim dediniz? 
- Ne bileyim ben de kapının ilzerinde 

okudum. 
- Hangi kapının üzerinde? 
- Bizim evin kapısının üzerinde ola -

cak değil ya, sizin kapınızda. 
Hizmetçi kılıklı kız güldü: 
- O kiralık demektir. 
Meğer kirahğın frenkçesini de altına 

yazmışlarmış. 

- Öyleyse kızım bu evi ben kiraya 
tutmak istesem kimle konuşurum_ 

- Bizim bayanı çağırayım. 

- Bayan bayan! 
Diye bağırdL !çerden bol paçalı laci -

verd bir pantalon giymiş, arkasına ge -
mici fanilası gibi bir .fanila geçirmiı biri 
göründü: 

- Afiedersiniz; dedim, bu evin bayanı 
siz misiniz? 

- Benim elendim bir şey mi soracak-
' 

tınız? 

- Evet, kapının üzerindeki kiralık ya
zısını okudum da.. Ben de burada mü -
nasib bir ev arıyordum. 

- Çok menınun kalırsımız. Bizdeki 
konforu hiç bir yerde bulamazsınız.. 

- Afieder.sinfz bayan, yanlış gelmi -
şiın.. 

- Neye efendim. 
- Ben kiralık ev arıyordum. Konfor 

denilen şeyden k.iralıyacak değildim .. 
Hem öyle şeyler kullanmam. 

Laciverd pantalonlu, gemici gömlekli 
kadın birdenbire kızıverdi: 

- Bizimle alay etmiyc mi geldiniz? 
Hizmetçiye döndü: 
- Kapa kapıyı! 
Kapı yüzüme kapandL Tuhaf şey ben 

kimseyle alay etmeyi düşünmemiştim. Ev 
bir değil ya, başka eve bakarım, diye dü
şündüm. Biraz daha yürüdüm. İlkinden 
daha güzel bir evde de gene ckiralık.> 
levhası vardı. 

Gene kapıyı çaldım. Kapı açıldı. Bu 
Adada da ne tuhaf giyiniyorlardı. Kapı 
açılınca bir alay kadın, erkek gördüm. 
Hemen hepsi yan çıplaktılar. Bakmak 
ayıb olmasın diye başımı öbür tarafa çe
virdim. 

- Kiralık ev arıyordum. 
Dedim. Bir erkek sordu: 
- Sezon için mi? 
- Hayır kendim için, bana Kaşif am-

ca derler. 
(Devamı 12 inci .a.yfada) 
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• Gar.ıh~ • ~~ C ~D~~DVAT=.l 
Haberler Baharda Nedimin hayali 

* * Tayyarelerle güvercinler 
arasındaki yarış 

Londra, (L'intran) - Hem tayyareci, 
hem de azılı bir güvercin meraklısı olan 
Avam Kamarası üyelerinden Robert 

Zavallı Nedim! O kadar büyük olmasa idin belki bazı mUTaların 
için Lale devrindeki bütün laleler utancından kızanr, hiç birisi pem
be ve beyaz açmazlcudı. Heyhat ki senin içindeki ıztırab, ruhi aelalet 

ve tereddine bugün bizi yalnız acındırıyor. 

Yaz•n ı Halid Fahri Ozanso~ 
Perkins tayyare ile sayfiyesine bir gü
vereinden daha evvel gidebileceğini iddia 
etmiş, bahse de girişmişti. Muhatnbları 

buna razı olunca Robert Perkins en iyi 
,güvercinlerinden birini Vestminstçr sa
rayının balkonundan koyvermiş, kendi
si de hemen otomobile atlıy~rak tayyare 
meydanına koşmuş ve hususi tayyaresi
ne binerek yola koyulmuştur. Bay .Ro
bert Perkins tayyare ile sayfiseyir.in 
tayyare meydanına, oradan da otomobil 
ııe köşküne gittiği zaman güvercini bir 

Vestminster 

kaç dakika evvel kümesine girmiş bul
muş, bu suretle de bahsini kaybetmiştır. 

* 
tievyork belediye azası 

nasıl kandırıhr ? 

-2-
Nedimin en §Uh gazelinin v-eya ~arkısı

nın hiç değilse bir mısraında derin bir 
hıçkırık gizlidir demiştim. Bu, onda, mad
di ve manevi bir maraziyetin neticesidir. 
Devrinin Şuara Tezkerecileri bile 
onun hakkında cilleti vahime> ye 
musap olduğu hükmünü verirken 
bu cilleti vcihime> nin düped\U bu
günkü tıb ve marazi ruhiyat tabiıile bir 
N (forose tezahürü olduğunu kat'iyetle 
kabul edebiliriz. Esasen yıllarca Damad 
İbrahim Paşanın saz ve içki alemlerinde 
sabahlıyan, Sadabadm ve Kandilli bah -
çesinin tarhları arasında billur bilekle -
rin sunduğu badelerle mestolan şaire 

başka bir tik.ıbet beklenebilir mi idi? 
İstanbulda bir yıldan fazla bir zaman 

için için hazırlanan ihtilalin korkusu da 
Nedimi son zamanlarda harab eden iş -
kencelerden birisi olmuştu.. Yani demek 
istiyorum ki cBeşiktaşa yakın bir hane-i 
viranımız vardır> diyen Ule Devri şairi 
Patrona ihtilalinin dumanını birbirini 
kovalıyan sazlı ve rakıslı, içkili ve vus
letli aylar içinde bile gizliden gizliye, u
ğursuz bir koku. bir buhur kokusu gibi 
burnunda hissetmişti. Bütün bu sebebler 
ve üstelik, sefahat dolu bir hayatın yaşlı 
bir bünyedeki tahribatı Nedimi cmnete 
yakın bir bedbahtlığa hiç şüphesiz ki a -
dım adım sürüklemişti. lşte bütün Dıva
nında zahiri bir neş'e içinde beliren, bu 
maraziyetin akisleridir. 

DinliJ;elim şairi İşte bahar gelmiş ve 
o sesleniyor: 
Bülbüllerin ister seni ey ~onca - dehen ,eı 
Gel gittiğini anmıyahm giilşene sen gel 
Piımnl-i ~ita olmadan iklim-1 cemen gel 
''er hükmünü ey serv-revan köhne baharın. 

Nevyork (L'intran) - Yeni belcdıye şu beyte de bakın: 
inşaatı komisyonu dün yaptığı toplantı- Henüz ncş'esinl görmeden humar çeker 

da uzun müddettenberi dosyalar arasın- Nedim-i dilşüde-1 bilraran benden sor. 

da uyuyan yeni belediye havuzlnrı tesi- Ya hele şu mısra: 
sine müteallik bir teklifi tedkik edecek- Felek dedikleri napayidarı benden sor. 

ti. Bu proje şehrin çok fakir bir semti o- Hasılı Nedim, daima saadeti, aşkı, ha
lan şark mahallelerini alakadar ediyor- yatın büyük ebedi sırrını anyan ve bu
du. Bu semtin delegesi komisyonun hu- lamıyan ruhtur. En çılgın aşk dakikala -
zuruna o mahalleler halkından 12 yaşla- rmda bile onu bulduğuna §Üphelidir. Bu
rında bir çocukla gelmişti. Bu, \ıkmaz rada, bir kendine çekiliş, bir kendi ken
sokaklarda binlerce nümunesi görülen dini seviş, bir kelimede tam bir Nevrose 

tipten yüzü kızıl lekelerle dolu bir biça- rüşeymi yok mu? Belki buna cNarcisis
re idi, fakat kendisine tevdi edilen vazi-ı ~C>. diy~biliriz. 'V_~ b~ki bunun !~in Ne
fcyi mükemmelen başardı. İşte söylediği dımın bır kısım şurlerınde maddı, şehevi 
son cümleler: ürperişlerin, hatta homo-sescualite'ye va-

- Şark mahallelerinin çocukları 23 ün- ran ~çık ~ir ~i~afı bile yo~ mu? Tabii, 
cü ve 54 üncü sokaklar arasında dört ta- gayrı tabu butun zevklerınde aradığı 
ne güzel havuza muhtaçtırlar. Biliyor~u- kendisidir. Kendi ideali olan kendisi. O
nuz ki evlerimizin önünden akan tlcre 0 nu bulamıyor. Bütün Donjuanlar gibi.. ve 

derece pistir ki bir köpek bile içinde yı- inliyor: 
kanmak istemez. Yok bu şehr içre senin n.sfettifin dilber 

Nedim 
Çocuk bu noktada sustu, sonra etrafına Bir pcrisiıret cörünmüf bir hayal 

bakındı: 
olnıuş 

sana. 

- Söyliyecek başka şeyim yok, dedi. Bazan da içinde aradığım bulurum sa
On dakika sonra havuzların inşasına nıyor. Bu, bir iinın sevincidir, muvakkat 

müteallik kredi ittifakla kabul ediJ- bir sevinç: 
miştL 

* Londrada gunun dedikodusu 

Hac yollıınııd:ı mq'ale-1 kirban gibi 
Erb:ı.b-ı nşk içinde nümayansın ey gönül. 

İşte bu dercile hazan bayağılaştığı bile 
oluyor. Fakat itirafında gösterdiği cesa
reti büyüktür. Jean - Jeaque: Rousseau -
nun Confessions'nunda olduğu gibi: 

her türlü rezaleti işleyip gene ellerinde 
tesbihle dolaştıkları düşünülürse) riya -
karlığa tenezzül etmeden hakikati olduğu 
gibi ortaya koyması noktasından belki 
büyük bir samimiyetin delilidir. Onun 
içindir ki: 
Bir nezaketle açıp fes küşcslnden perçemin 
Şöyle gostermiş ki kim gördüyse hayr:ın 

oldu hep 

Şive-1 giiftarı bemşiren mi öğretti s:ına 
Her sözün şirin-zebanın einıma. can oldu 

hep 

Deyişinde bile bir incelik buluyoruz. 
Maamafih Nedimin mısraJanndaki şuh

luk bizi aldatmasın. Çünkü asıl Nedim 
üç açık saçık bey.itten sonra ruhunun 
acısını gene ortaya vuruyor: 
Saba ki dest ura ol zülfe mu k-i nib kokar 
Açarsa ukde-i pim.henin gülab kokar 
Acap ne bezmde şebzindedar-ı sohbet idin 
Henüz nerltis-i mestinde buy-u hah kokur 
1 'ikab ile ıörcme'Lken biz anı vnıherfa 
ltakip o gerden-i simini binikab kokar. 

İşte bu beyitler dahi, biraz derin dü
şününce, insana, şairin aşk mestisi içinde 
geçen dakikalarında bile ne derin gönül 
yaraları ile inlediğini hi~ettiriyor. 

Nedim mcs'ud ha! Bilakis Nedim her 
zaman bedbaht. Her neş'esi, her sevgisi 
arkasından hicran, göz yaşları döküyor. 
Neden? Çünkü kendi kararsız ruhu sev -
gililerini de kararsız etmiştir. Bu dercile 
her tarafta kaybolan aşkını arar. Göır 
yaşları hep onu aramaktadır: 
Ol ho:ıhiram-ı [fTe acab hangi südedir 
Seyl-i slrişk-1 didem anı cii5tücodadır. 

Bazan cinaslara da müracaat eder: 
Eyyanı-ı heremde tutalım ıenç bulunmuş 

Adem o uman neyliyeyim ıenç bulun • 
• maı [*] 
Nedim sarhoştur öyle mi? Evet sarhoş. 

Fakat aşk elinde inlediği, çırpındığı için: 

Bir dem tegafül etmez isek bir dem eyleriz 
İzhar-ı aşla yire hem etmez, hem eyleriz 
Sen bihaber hayalin He klişelerde ba 
Ti siıpb olunca her rece iş-ü dem eyleriz. 

Fakat isyanları, yeisleri arkasından 

gene kalbinde ümid güneşleri doğar. 

Çünk-ü kudretine emindir, nasıl olsa g~ 
ne bir gönül fethedecek, bir visale ere
cektir. Her bahar ona önce bu hisleri ge
tirir, muvakkat olsa da: 

Londra, (L'intran) - Perşembe gece
si verilen büyük bir balodan sonra bü
yük gazetelerin kibar alemine memur 
muharrirleri arasında Markiz London
derry'nin yeni bir çorab çeşidini moda ha

line getirdiği haberi dolaştı. Üzerinde a
rabesk desenler bulunan gayet ince bir 
ipek çorab bahis mevzuudur, deniliyordu. 

Nevclvanlık fil.emin ti kim retürsün 7idına Nu olur dembeste ~e.şm-1 nim-babından 

Tabii ·hiç kimse Markiz.in bacağını ya
kından muayene edememişti. Bunun için 
çorabın üzerindeki arabesk işlemelerin 
ne cins oldukları bilinmiyordu. Bugün 
bir tavzih neşri icab etti ve bununb da 
hadise daha eğlenceli bir şekil almış ol

du. Filhakika anladık ka markiz uzu!l se
neler evvel evlendiği zaman balayını ge
çirmek üzere Çine gittiği vakit orada kol 
ve ayak üzerine mürekkeble işleme dö
ken san'ntkfırlann meharetlerine hayran 

olmuş ve kendi bacağına da bir yılan 

resmini işletmek hevesine kapılmıstır. 

Markiz ancak balayı seyahatine münha
sır kalan bu hevesin izini o zaınandanbe
ri kalın çorab altında saklıyordu. İlk de
fa bu baloda ince çorab giymiş, çorabın 
altından da dövme yılan resmi arabesk 
işaretler gibi görünmüştür, 

Dahi pek pir olmadan bh' :nevcıhan Jlizım senin 
a:ına. Şerm eder renr-ı teb~üm lil-1 nibından 

Fakat ıztırab ve göz yaşlarının esiri ol
duğunu bilir. Onlarla beslenir. Hele has

ret deminde en parlak şarabın gönlün -
den akan kan olduğunu da inliyerek itiraf 
eder: 
:ım ınıklü rneliimet tarabı glrye Nedimi 

Dunahe- i dildir me1-i nab-ı denı-i hasret. 

Fakat işi gene kalenderliğe vurmuş -
tur. Sevmem dese de inanmayın, severim 
dese de ... Bu hercailiğini, ruhunun bu 
gülden güle kdebek gibi uçuşunu kendi 
de zaten gizlemiyor ki ... 
Ben ş:ıiriın o Jmmet-1 mevzunu dotrosu 
Sevmem d~~ de belki yalan söylerim sana. 

İtiraflannda ne cesur demiştim. Nasıl 
demeyim? Kendini hiç bir cephede gizle
miyor. Öyle ki aşklarında bazan küslah 
denecek kadar açık saçık! Evet, gizlemek 

şanından değil. Hatta sevdiği, uzun saçlı 
bir cinsten olmasa da! Nedımin bu gayri 
ahltıki cephesi, bugün nefretle karşılansa 
da (yaş:ıdığı devrin hacı ve hocalarının 

senin 
Açıllr elbet nesim-1 nevbahar essün de ıör 
Bend-i dil muhkem detn bend-1 nikabın -

dan senin. 

Dem oluyor, kendi de bu gönül kafesi
nin köşesinde inlediğine, esir kald!ğma 
kızıyor: 

Bunca demdir ki gülün eyledi bülbülden dur 
Dad elinden bu şfke5t olası günc-i kafesin 

Maamafih beklemekten ne zaman u -
sanmıştır ki? .. İşte o zaman piskin zevk
perest görünüyor. Ümid kapısını kapa -
maz, daima açık bırakır. Belki ökseye 
sonunda tutulur o kuş diye... Ama bir 
gün, bir gece, bir saat için bile olsa ... De
ğil mi ki bayramlar, seyranlar vardır, el
bette bir tesadüf ... Kim bilir! 
Pek umar t rifini iydin ikinci gun Nedim 

Gunduzün olmazsa ııkşım ol a da m:'uıi de il. 

(Devamı 13 üncü sayflıda) 

[*] Blrlncl mısrada genç ti•rkçc delık ıılı, 

ikinci mısradaki genç Farsı define dana ına 
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Hikaye: 

DÖlLENCD 
O sene kış erken 

bastırmıştı, çok da 
fiddetli olmuştu. Ek
mek, kömür paha
lanmı.ş, biltün bun
lar yetmezmiş gibi 
bir de işsizlik başla
mıştı. Fabrikalar iş
cilerinin yarısını çı
karmışlardı. Ben de 
bu işsizlerin arasın
daydım. Elimde ka
lan para ile bir kaç 
zaman idare ettim, 
nihayet o da suyu
rıu çekti. Bir gün ı
sınmak için hızlı, 

hızlı yürüyerek bir 

sokaktan geçiyor
dum. Bir köşe başııı
da büzülmüş oturan 
ihtiyar bir dilenci 

beni durdurdu. 
Üstü başı parça par· 
ça, elleri ayakları 

mosmor, gözleri kıp
kırmızıydı. Açlık, soğuk zavallı adamı 
kemirmişti. 

Önümde kirli, titrek elini açmı.ş sa-
daka istiyordu. 

Şaşkınlıkla elimi ceblerime soktum, 

Napolyon Bonapart 

Hakkında en fazla eser yazılmış insan 
Napolyon Bonaparttır. 

hepsini karıştırdım; metelik yok, ne pa
ra, ne saat, hatta bir mendil bile. Bak
tım, ihtiyar tirtir titriyor, hala karşım
da bekliyor, bir şey ürnid ediyordu. 

Birden elimi uzattım, karşımdakinin 
kirli elini yakaladım, dostca sıktım: . 

- Arkadaş, üzerimde sana verebile-
cek, elimden başka hiçbir şey yok; dost- ' 
luğumu kabul eder misin? .. 

İhtiyar açlıktan büzülen gözlerini 
yüzüme dikti, gülümsedi, zayıf par
maklarile elimi sıktı: 

- Kabul etmek de söz mü? Sana çok 
teşekkür ederim. Bana vereceğin her 
hangi bir sadaka bu kadar makbuie 
geçmezdi. Sen de benim dostluğumu 
kabul et!. 

Sonra arkasını döndü, sokağın köşe
sinde kayboldu. 

İçimde büyük bir sevinçle odama 
geldim. Ateşim ve ışığım olmadığı için 
hemen yatağıma girdim .. 

Biraz sonra rahat bir uykuya daldım. 
Gece sabaha kadar rüyamda, elini sık
tığım gülümseyen dilenciler gördüm. 

Hava, çok soğuk; karnım da pek tok 
olmadığı halde en az o gece üşüdüm. 

** ...... .......... ........... ......... . 

SON POST~ 

Mikrobların biiyüklüğü 
Gözle görillmlyen ve ancak mikroskopla 

bakıldığı zaman küçük, noktacıklar halinde 
fm'zoruna görülebi
len· mlkrobların ne 
derecede küçük ol
duklarım ve hnng1 
ölçü 11e ölçüleıblle

ceklerlnl hiç diışiın
dünüz mü? Ne tal~
mln edebilirsiniz? Ben size bir mikrobun a
şağı yukan ölçüsünü söyllyeylm. Bir mlll
metre nedir blllrslniz, de~il m1? Bir mtkrob 
bir milimetrenin binde biri kadardır. 

• Garib bir köprü 

Bugün, bir köprünün üstünde bu ka -
dar ev görseniz tuhaf mıza giderdi değil 

'? mı. 

17 inci asırda Pariste böyle idi. Bu ev
lerin ağırlığına dayanamıyan bir köprü, 
bir asır zarfında tam on defa yıkıldı, tek
rar yapıldı. 

• 
Kaplumbağa sırtında yarış 

Kaplumbağa sırtında yarış yapmak 
Avustralya kıyılarında çok rağbetli bir 
spordur. 

• Gözlü saPd~Har 

Çinlilerde eski bir söz vard.ı ; aerler 
ki: cGözsüz hiç kimse görmez, hiç bir şey 
yürümez>. İşte bu söze çok inanan Çb
liler sandallarının önlerine birer göz res
mi yaparlar. 

Nehre <;IDşen kadın 

Soğuk bir kış günü, Tom, arkadaşı 

ı~nn Sam'ı yanına almış, blr!Jkte bir 
otomobil gezintisine çıkmışlardı. Ot.omo
blllerl bir köprünün üzerine geldiği za
man karşı taraftan gelen bir otomobi
lin birdenbire bozulduğunu ve köprü
nün parmaklıklarını kırarak, aşağı yu
T&rlandığını gördüler. Otomobildeki er
kek kendini otomobilden köprünün ü
zerine atmı.ş ve kurtulmuştu. Fakat oto· 
mobilde bir kadın lı:.alml§tı. 

Tom kadını kollarından :yakalamış, 

aah11e yatırmak üzere iken birdenbire 
184ırdı: 

- Hay Allah belisını Yersin, bu hakik1 
btr kadın değil, hazır elbiseci mağaza.la
n önündeki mankenlerden blri imlş. Ya
zık oldu emeğimlze. 

Tom, birdenbire otomobillerini dur
durdu. Aş~ı indi. köprünün kırılan par
maklığından baktı. Otomobil nehirde 
kaybolmak üzere idi. Tom bağırdı: 

- Sam, kadını kurtarmalıyız. 
Ceketini sırtından atmaslle köprüden 

aşağı atlaması bir oldu.. Sam da onun 
yaptığını yaptı. 

İki arkadaş kadını kurtaracaklardı. 

Köprüden aşağı yunrlanan otomobil
den atııyan erkek yanlarına gelmişti. 

- Ne budalalık, dedi, bir manken için 
bu ha.ada kendinizi soğuk suya attınız, 
ben bir mo.nken lçln değil, hakiki bir 
insan için bile kendimi auya atmazdıın. 
Ne ise budalalığınız 7üzünden quk 
banyo yaPEl§ oldunuı. 

Tom önde, Sam arkada nehrin buz gi
bi suları içinde yüzüyorlar, kadını arı-

1orlardı. Tom bir aralık sevinçle bağır
dı: 

- Sam, kadını buldum. 
Sam, Tomun yanına varml§tı. Tomun 

bulduğu kadını beraber yakaladılar. Yü
ze yüze sahlle vardılar. Ve kadını çeke 
çeke sudan çıkardılar. Bir insanı ölüm
den lı:.urtamuş olmanın büyük zeyklni 
duyuyorlar, aevinlyorl&rdı. 

Sam, bu eöze çok kızmıştı. Bir ywn
rukta adaımın canını çıkarmak istedi. Fa· 
tat biroenblre kendini toparladı. 

- Bu havada ~uk su banyosu yap
mak hiç de fena bir feY değllnı1', dedi, 
haUA sen de bir ban10 yapsan fena ol· 
aaz. 
Bwıu, der, de&MS, adamı pabladı. Ve 

ııt dedirtmeden omUl•JJP neme •* 

Mayıs 14 

Çalıdan af /arken 

•7ı 
h ' \. ,, 
Wu....., \.ırl'ı" •." 

""' 1 

- Bugün pazar, bol bol koşar atlar. - İşte bir mania .. Koşup §UDU at • 
spor yaparım. lıyayım. 

- Hele §U çalıdan da atlıyayım. - Hoppala... Atladım. 

- Eyvah bir eşek varmış. - Şimdi ona çarpacağım. 

- Eyvah o da bana çifte vurdu. Eşek - Ai, Aı, Ai.. Hah, Hah, Hah .. 
1 

Yeni bilmecemiz 
Bebeği kucağında sevinçle koşan bu kız 

çocuğun resmini gazeteden kesin, uygun 
gelecek renklerle boyayıp bize gönderin, 
en iyi boyıyanlardan bir kişiye bir kol 
saati, diğer yüz kişiye de Son Postanın 
küçük okuyucularına vermek için yap • 
tırdığı kıymetli hediyelerden vereceğiz. 
. Bu hediyeler çok güzeldir. Muhtıra 

defterleri işinize yarar. Onları yanınız • 
da bulundurur; not almak istediğiniz şey
leri not alırsınız. Mürekkebli kalemler 
çabuk bozulmazlar, uzun müddet kulla

nabilirsiniz. Diş fırçası ve kokulu sabun 
her zaman size lazımdır. Alominyom bar
daklardan bilhassa bu yaz günlerinde çok 

istifade edersiniz. Kıra gittiğiniz za -
man kolayca yanınızda götürebilirsiniz. 
Albüme resimlerinizi sıralarsınız ve ay-

Bilmecemizde kazananlar 
30 nlaan ıarihll bilmecembde kuanan 

ekuyucula:rımızın lslmlerini önümüzdeki 
pazartesi cü.nkü sa.ymuzda .çocuk. ı;i

mnumuda bula.cakAmız. istanbulda ba
luna.n talDill okuyucu!lanmızm paıarte~I 
perşembe cünle.ri öfleden sonra hediye
lerinJ binaı ldarebanemizden almaları 

liaımdı.r. Taşra okuyucularunwn hedi-
7eleri posta ile adreslerine gönderilir. 

nayı dalına cebinizde taşıyabilirsiniı.sofl 
Bütün bu hediyelerin üzerinde JJif 

Posta yazılıdır. Hem Son Postanın • 
hatırası olacak, hem de işinize yarı)'fl 
caktır. ,. 

oı" 
Bunlardan başka hediyeler de var il' 
Bilmeceyi halledin, hediyenizi alın. ~ , 

meceye ccvab verme müddeti on beş ~1 
dür. Bilmece cevabını bize göndcr~~il'I~ 
zarfın üzerine: .Bilmece> kclimesını • 

bilmecenin gazetede çıktığı tarihi Yj" 

mayı unutmayıwz. 
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, 7 1 7 ? 

rn·~ıuıııııııııı. "Son Posta,, nın Zabıta Romanı: 1 .._.._.111uıu' 
-

R ·ı N ı !§ --E 1 3 
!!! 

2· i L K T E -
Cevad Fehmi ~1111111111111111111111n111111111m111111n11111111111111111111111111111111111nm11n11I 

= 
"8ın111mm•ım111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m... Yazan: 

- Mukaddeme -
<Ber baktı :mahludar.) 

- İfle mesele ehemmiyet kesbetmi
ye başladı. Kadının bize söylediği cüm
lede bir kelime fazla ... (Dar) kelimesi 
kitabda yok. Devam edelim, CeYad 
Fehmi! Sayfa 13, satır 31 ... 

1 3 üncü sayfayı açarak cümleyi oku
dum: 

- cHangi kitab carum! dedi• 
- Gördün mü, burada da (Defter)' 

kelimesi fazla... Bunu da bir kenara 
not edelim. Geçiyorum. Sayfa 38, sa-

Bu -L tır 16 ... 
mer- dördümiU anuındaki arka -

~!ık ve .;mimiyefüı ,,. kuvvetli bağı - cOrada oturdum ve rütubetli ha-

S oa Pa.ta'n.uı ıahiblcri oJan Ali Ek

nm oe Selim .Ragaplcı çok eskiden 

~nz. Hspimiz tı§G!}ı yuka.n ayni sene
~ gazeteci olduk. Selim, ben ve bugün 
htronum olcıft Rıdvan Sadullah üçümü.ı 
de ayrı ayn gazetelerdtı .rabıta mu.har • 
'bi idik. Ekrem ise mrmederim Selimin 
~Unduğu gazetede ça.lııı11ordu.. Fakat 
~da zcıbıt4 i§lerine fevkalade meraklı 

~· Gene bu menık y;Lzünden zabıta vada uyuşup kaldım!• 
.. ~nı ız. anımızda nkı bir dostluk te- - Fazla olarak (Bir) kelimesi var 
--"' f1tti.. değil mi? Yazıyorum. 

Bu auretı. a.radan nneler geçti. Rıd • "Bir .ç~yr~k sonra k~dının ~elef. mda 
lfQ" Sadullcıh babasınm bınıktığı. büyük soyledıği cumlele:ıe ~ıtabdakı sa.t?rları 
leı,,etitı, idaTerim eline cılı11Ca gazeteci _ w • • karşılaştırma netıcesınde şu kelımele-
~ çekildi. Beni de kmdisine vı:ıki1i Dışarıda yagrnurlu, pıs bU:. hava vardı. HayreUe yüzüne baktım. Çehresi rin fazla olduğunu tesbiıt ettik: 
'-'ur 1/aptı. Buna ~mn .rabıta erkanı Rıdvan S~dullah ~on günle~de. me- her zamanki likayd ve müstehzi eda- cDar ... Defter ... Bir .. .İmdad bekle-
le, bil1ıcuıa cinayet maıa.n serkomiseri rak sardı.rdıgı. tıbbi bır bahse ~ıd kıtab- dan sıyrılmış, bakışı manasını pek iyi niyor ... Genç kız ... Perili ev ... Evlcn-
~nla clo.ıluğumı •nıutmadı. Onlar da laı: tedkık edıyor, ben de emlik hesab- - Yazıyorum, buyurun! dedim. anladığım tekilde canlanmıştı: mek üzere bulunan ... Tehlikede .. Son-
~ bit' zek4 w nüfuzu nazar sa- lanOlde m~şgul odluyord~: d 'di B lki Kadın ~esi ayni heyecan içinde ace- - Rukiye Sevimi arıyorlar. Ya ben ra ... • 
;;: olem bu doatlanndan htt mü§kül me- .. w

1 
a sıg~a d u:a~ıt ı~ı~ ~ ı ·k e le acele soylemeğe başladı: tahminimde aldanıyorwn, yahud da de- Ben deriıt bir şaşkınlık içinde bu 

de iatifadeyi ihmal etmediler. Hic bir og e yernegın e~ .en ~ e me onuş- - Knut Harnsun'un (Açlık) isimli diğim gibi mesele çok ehemmiyetli ... kelimeleri tedkilc ederken, Rıdvan Sa
"lcat t>e 111Zdhiı1eti olmadı!}\ halde bi; çok n:1~~ı.ştık. Sessızlık nıhayet telefonun kitabının ~ercümelerini karşılaştırdım. Rukiye Sevim, yani Rıdvan Sadullahın dullah: 
""'1iı cmauetlerde tahkikatı idare etL z~ı ıle bozul~u. ?Ikıp ~baktım. Hırçın Ben ı:oktaı nazarımda haklıyım. İşte ilk harflerile başlıyan bir isim... - Şimdi bunları sıraya koyalı.rn! de-
~ °"4 bmıktılu t1e bittabi bunda isa- bır kadın sesı telaşlı telaşlı konuşuyor- buldugum farklar ... Yazıyor musunuz? Bu buluş benim de nazan dikkatimi di. cEvlenmek üzere bulunan bir genç 
'-t te ettaet-. du: . . . . - Yazıyorum, devam ediniz! celbetti. kız tehlikede, imdad bekleniyor!> İşte iki 

8t.ı bu -kild k ·ı·ğ· - Alo ... Alo ... Benı dınleyınız. Ru- -Sayfa 3 satır 4: cDar tavan aram- - Hakikaten öyle! dedim. cümle teşkil ettik. a..._ - ... - e f1GfC1r en gazetecı ı a k. S . .. 1 · h d d h . . . ' -·rııııeınıitlen Ekrem ve Selim kendilerini ıye ~v_ırne soy eyın, ya u a a ıyısı da uyanık yatıyorum.• ...... Sayfa 13, - Notlan bana ver, Cevad Fehmi! - Fakat dört kelime artıyor. 
~ aahibliğine götü-ren terakki ve not edıruz... . . satır 31: cHangi kitab, defter canım? Bir tecrübe edelim. Kadın ne demişti? - Evet farkındayım. Bu da adres o
""-~I naerdiveninds !ICIVGf yavaş yükse- . Gene ~t~matik telefonun muzıblıkle- dedi• ...... Sayfa 38, satır 16: cOrada Rukiye Sevim tercümeleri brşılaıtır- lacak. Fakat rnanası~ı anlıyamıyorum ..• 
~.,.dı. Onlar da bizimle olan müna _ rınden .b~rıle karşılaşmıştım. Can sı - oturdum ve rutubetli bir havada uyu- sın. Knut Harnsun'un (Açlık) isimli ki· cDar ... Defter ... Penli ev ... Sonra ... • 
"e Zerına keımemiftilsr. Dostluğumuz kıntısı ıçınde:. . . şup kaldım• .. .... Sayfa 72, satır 24: tabının tercümesi... Hatırladığıma g8- İkimiz de heyecan içinde idik. Yerle-
11ı1..~naimlt1etimiz 

0 
• kilde devam. e- - ~e~ersıruz, dedım. Yanlış numa- cLO.tfen nöbetci müfettişe müracaat e- re bu Peyami Safa tarafından tercüme rimizden kalkmış, kAğıdlan masaya ko

~u. Rad•,_ S'-~zıa': z al h l- ra çevırmış olacaksınız. Burası.·.... der misiniz, imdad bekleniyor• ... Say- edilen edebi bir romandır. Kütübhane- yarak Üzerlerine" eğilmiş tik. On daki-
~ı..ıu .,.... U'6 "' e e ıp a Kad ·· ·· ·· ·km 1 k·t b k ~ bir çoJc zabıta davalanna uakıf ı~ sozurnu ı a e va ı ıra ma- fa 107, ıatır 9: cHışıldayan genç kız e- de olacak, 10.tfen bakıver, Cevad Fehmi. kalık bir düşünceden sonra son düğüm 

ııuf/Orlcırdı dı. Sesı daha fazla heyecanlanmıştı: tekleri, orada burada kısa bir kahka- Kiıtabı arayıp bulmak beş dakikadan de çözüldü. 
1ıftı ttUJcı,.ıcı (va.ıide Sultanın gerdanlı.- - H~yır ... Hayır de~~ etmeyin! Si- ha ... • .. Sayfa 113, satır 25, cPerili ev, fazla sürmedi. Kabında renkli bir resim Rıdvan Sadullah: 
"tıe [•] eaJc'cuı hakkındaki notlanmın ze ne dıy?rum, not .edınız! hayaletler, hissikablelwkular, manasız bulunan vasat büyüklilkte bir eaerdi. .- Buldum, dedi. Nasıl oldu da şim
,~~ büyüle aLtka karşı.nnda . --: Pekı not edeyım ama hanımefen- fikirler ... • . . . . .. Sayfa 130, satır 11: Rıdvan Sadullahm yan1;?a dönünce: diye kadar düşünemedik. cDefter.dar
"""~ IOnıru (32 lıktc,,.m meselesı) ni dı...... «Evlenmek üzere bulunan bir adamı - Peki ama bu tercurnelerden biri, dan sonra perili ev ... • Evet •Eyubde 
" ~ı. cti11e tkiri birden ayak direyin- Başını kitablarından kaldıran Rıdvan görmiye ihtiyacım van, Sayfa 131, sa- dedim. ötekini .~ereden bulacağız? perili ev ... • Eyüb kelimesi elbette ter· 
~ Rıcfuan Sadullah chakkımda yazı Sadullah müdahale etti: . tır 8: cYün tüccarı Kieruf tehlikede!•, :--- ~,ka ter~~me yoktur, Cevad F~h- cüme bir kitaba sokulamazdı. De~ter• 
«. ~" hoılatıma'1b diyebildi ne - Ne var, ne oluyor Cevad Fehmı? Sayfa 177, satır 21: cPeki sonra ... Son- mı .. diger tercume de kadının bıze dardan sonra neresi gelir? ... Eyub ..• 
"'ıcı ~Jll nddetmek imkii~ını Meseleyi izah ettim: ra ne oldu?• ...... Hepsini yazdınız de- söyledikleri ... Anlıyor musun? Mükemmel. .. 

""'- - Rukiye Sevim isimli bir kadını a- ğil mi? Rukiye Seyime söyleyiniz, ter- - Doğrusunu isterseniz hayır! Heyecan içinde birbirimize bakıştık • 
.__ rıyorlar. Yanlış dedim, dinletmek ka- cümeleri karşılaştırsın. Çok rica ede- - Şimdi anlarsın, şöyle karşıma o- Doğrusu meselenin ehemmiyetini tak-

ı bil değil! rim, mümkün olan sür'atle söyleyiniz. tur! Ben notları okuyacağım, sen say- dir etmekle beraber işin iç yüzünü 
I - - - Rukiye Sevim mi, tuhaf şey ... Ga- Telefon kapandı. Ve ben elimde bu falan açıp satırlan bularak cümleleri kavrıyamaını.ştırn. 
llldad isteyen genç kız rib tesadüf... bir sürü manasız notlar bulunduğu söyliyeceksin. - Yani bu bir ihbar mı? diye sor-

,t~ - Ne garib tesadüfü? halde Rıdvan Sadullaha döndüm: Oturdum, notları okumıya başladı: dum. _ 
~ka~ ayının ..JP1l günü idi. Rıdvan Sadullah sualime cevab ver- - Bir ş~y-değil, kadını da aldatm)f - Sayf~ 3, ~.atır 4 .... Buldun mu Ce- _ Şübhe mi ediyorsun? 
~da Ilı apartımanımızın oturma o- Jlliyerek yarı şaka, yarı ciddi seslendi: olduk! dedim. Zavallı, arkadaşı Rukiye vad Fehmı? Dordüncü satın oku baka- - Peki ama bu dolambaçlı yola ne 
t~an Sadullah ile yalnızdık. - Kadınların dediklerini yapmalı Sevim' den cevab bekleyip duracak. Be- lım. ·· lüzum var? 

'lll l • ._ ....._ .. ..._ dostum! Not et ... Canım not et! reket mesele ehemmiyetli değil! Okudum: 
.,,w.. ..... ..._ 

11 
• .= .::: Aşiklr bir isteksizlikle kAğıd kalem - Eler tahminimde aldanmıyorsam - cTavan aramda uyanık yatıyo- (Deva.~ l2 ~ •Jlfarmı dördiıbıcıi vı 

4 ........... alarak telefon bal'D• döndüm n: me1ele tok eMmairetll Cend 1'elmü! rum ... • btpftd ıitunlanftlft bafıtıdodtr) 
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VEN US KOLONYASI 

Ciğerleri zagıf ve ainlrlerl bozalı olanların lıalblne f erahlılı verir ve 11önlünil açar 
Bilh ıra muaj ye 1-nro için .. , ... taYJdyedir. 10 gram çam kokulu VENOS kolonyuı buycmm mllkemmelea ta'tir eder. Cildinizi m. kolmtar "ıB&elleflid' 

T•n•PRf Ecı:aae, İtnyat Ye Tuhafiye mağaularmda atılır. Nureddin Emyawle Ecza. .ıat ye ltnyat depom • latanbal. 

SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Mehmed İhsan tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23595 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ö
denmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli
vukuf tarafından 700 lira kıymet takdir edilmiş olan Edirnekapıda Hacımuhittin 
mahallesinde Camiişerif sokağında eski 26 yeni 64 numaralı sağı bürümcükcü 
Mehmed efendi, arkası kazasker Aziz cf endi konak bahçesi, solu Hacı Süleyman 
ağa hanesi, önü yol ile çevrili evkaftan mazbut Haseki Sultan vakfından bahçeli 
bir hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Zemini çimento bir koridor, bir odunluk, bir kömürlük, taşlıkta 
iki gömülü küp, bir oda, bir asma oda ve bir bel&. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde yüklü do lablı iki oda. biı' heladan ibarettir. 

Hane ahşab ve harabdır. Bahçede bir kuyusu vardır. 
MesahaA: Tamamı 123 metre murabbaı olup 57 metre murabbaı bahçe bakiyesi 

bina zeminidir. 
Yubnda hudud, evsaf 'ft mesaham ya zıh gayıtneınkulün tamamı açık arttır· 

maya konmuş olup rt/6/938 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art-

tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en 
çok arttıramn üzerine ihale edilecek, aksi takdirac en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 12/7 /933 tari
hine rastlıyan Salı günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikınci açık 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numarah kanun hükümlerine göre beş 
müsavi taksitte odenmek üzere tecil edi .iecektir. 

Satış peşindir. Taliblerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 'kıymetin 
% 7,5 u nisbetinde pey ai<çesı vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek· 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmi§ vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanzifiye ve dellaliye resimleri 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil -dilir, 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aiddir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ınC'ı maddesınin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahibleıinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala· 
rını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün ıçinde evrakı müsbitelerile b\1-

dirm<'leı i icab eder. Aksi halde hakl.:ın tapu sicilile sabit olmadıkça satış bede· 
lınin payıasmasından hariç kalacakl&n ve daha fazla malfunat almak isteyenle
rin 27/5/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmeii için açık bulundurulacak 
olan arttırma şartnamesile 937/333 numaralı dosyasına müracaatlan ilin olu-
nur. (2830) 

1 İstanbul ı: eledi y e.;i llinları 1 
Senelik muhammen İlk temi-

kirası nab 

Mercanda Uzunçarşı sokağında 7 /222 No. dükkiA 72 5.40 
, , , 4/214 , • 72 5,40 
, > • 3/212 • • 'l2 5.40 

> • • 5/216 • > 'l2 5,40 
, , • 2/210 • , 72 5,40 

• • • 6/218 • , 'l2 5,40 
., > > 2fo > , 60 4,50 

Yuonda aemti. senelik muhammen kiraları yazılı olan dükkhılar 939 senesi 
Mayıs sonuna kadar ayn ayrı .kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş
tur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gös
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 16/5/938 Pazartesi günü saat 
H de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2401) 

~ 

ı - El arabalan bir kişi tarafından sürüUip daha ziyade kimselerin yardımı 
kat'iyen yasaktır. 

2 - El arabalarının genişliği 60, boyu 90 ve satıhtan ltı"baren yüksekliği 50 
santimetre ve sathı 0,54 santimetre mur abbaından fazla olamaz. Ancak en ve 
boy eb'adı yukarıda gösterilen sahayı ge çmemek şartile kullanış icablarına göre 
değiştirile bilir. 

3 - Arabaların üzerine konulan eşya araba sathının sınırını ve muayyen yük
sekliğini ve taşınacak eşyanın ağırlığı elli kiloyu asla tecavüz edemez. 

4 - El arabalarında sağlam bir frenle tek veya iki tekerlekli arabalarda bir 
de açılır kapanır destek bulunacaktır. 

5 - Ahşab arabalaruı dıf kısmı tek bir renkte boyalı ve içi temiz ve çinko 
)aph olacaktır. 

8 - El arabalarının malzemesi yeni, sağlam ve temiz olmalıdır. Eski hurda 
ve başka vasıtalann enbzından el arabam meydana getirilemez. 

7 - Araba daiına sağlam. temiz ve boyalı olarak muhafaza edilecektir. Eski, 
pis ve sefil görülen arabaların kullanılın asa yasaktır. 

8 - Arabaların tekerlek inşa malzemesi serbestçe intibah olunur. 
9 - El arabalan sokaklarda bırakıla maz. 
10 - İskele ve bölük hamallarının ye kdiğerine pek yakın veya karşılıklı ma

ğaza ve depolarla diğer nakil vasıtalarının işlemediği yerlerde eşya taşımak 

için kullandıkları el arabalan bu kayıdl ardan hariçtir. 
11 - Telefon, elektrik kablola...-ı gibi hususi bir surette ve bu işlerin icabına 

göre ötedenberi kullanılmakta olagelen arabalar bu kayıdlardan istisna edil
miştir. 

12 - Üzerine otunilarak ve ayakla v eyahud makine ile sevkedilen arabalar 
bu kayıdlara tabi değildir. 

13 Ekmek taşınan arabalarla seyyar satıcılar tarafından kullanılacak ara-
balar bu tenbihin dışında bırakılmıştır. Bunlar için aynca tip verilecektir. 

14 - El arabalarının 15 Mayıs 1938 tarihinden itibaren İstanbul • Karaköy 
köpı ü tinden geçmeleri ve Voyvoda, Ok cumusa, Şişhane cadde ve yokuşlarında 
seyrü efer etmeleri yasaktır. 

15 - Yukarıda yazılı vasıf ve şartlara ilin tarihind~ itibaren 15 gün zarfın· 
da mevcud el arabalarının uydurulması şarttır. 

Bu şartlara uygun olınıyanların bu mü ddetten sonra kullanılmalan kat'iyen 
memnudur. cB.- c2858• 

~ 
Bugünkü program 
ISTANB U L 

14 Mayu u.al C1imart.a 
ötıe neşript&: 
12.30: Pli.kla Türk mualkls1. lJ.50: Hava

dis. 1305: Pllltla Türk musik1st. lS.JO: Muh
telif pllk neşriyatı. 

~ neşriyatı: 

18.JO: Spor ve gençlllt bayramı: «onfe
rıns: Abldln Duer, muharrir. 18.45: Plikla 
:lana musik1sl.. 19.15: Konferans: Üniversite 
r.amına: Prof. Şakir Şakar (Gürbb ve sağ
lam nesil :yeUşUrmek lçin hangi 7ollardan 
yuriimelidir>. 19.55: Borsa haberleri. 20. Nec-1 
.neddin R.ıza ve arkadaşları tarafından 'I urk 
musiklll ve ballt prkılan. 20.45: Ban rapo
ru. 20.48: Omer Raa tarafından arabca söy
lev. 21: Belma ve arkadqlan tarafmdan 
Türk muslklsi ve halk şarkıları, (saat lyarı). 
21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haber -
Jerl 22.30: plakla sololar. ope -
rı.. ve operet parçalan. 22.50: son ha -
berler ve ertesi gtiniın programL 

~ 

ANKARA 
14 Mayıs 1938 Cumartesi 

Ölle MŞriyau: 
13.30: Karışık pllk neşriyatı, IS.50: PlAk: 

Türk musikisi ve halk şarkıları. H.15: Dahi
li ve harici haberler. 

AJqam neşriyatı: 
18.30: Çocuklara karagöz: (Küçük Ali), 

19.15: Türk musikisi ve halk şarkıları: <H. 
.Recai ve arkadqları>. JO: Saat Ayan Ye A -

rabca neşriyat, 20.15: Tiırk musiklsl ve halk 
şarkıları: (Servet Adnan ve arkadaşları), 21: 
Konferans: Ferid CelAl Güven; (İçeli Say -
lavı), 21.15 Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans 
haberleri, 22.15: Yarınki. program. 

······································-···················· .. 
Ankara borsası 

Açılq- kapanq fıatları 13 - 5 - 9 

ÇEKLER 

Aça.ıj Kapı u, 
Parti 2tU071i 18.3071 
Mev-Yodt o.71J9J80 0.78 o 
lıll1lno 16.0UW J6.0Jd0 
Brülcsel 4,6880 4,fıS o 
Atına 66.7-16() 16,7·.60 
Cenevre ~.4683 S,41>ıU 

Sofra l,"t.6 14 ..,,6.JI 
Amsterdam 1,~52 1,4:l52 
Prag 22.6;75 ı2.68 ı 5 

Viyana -. -. 
Madrid JS 0158 J3 lılfi8 
Berlln ı,96-16 l 9646 
Val'fOY&. 4 UM»7 4 1867 
Budapefte J.9880 S.9880 
Bükret J{ıf; 19 106 19 
Belgrad 54,6821 M.~ 
Yoltobama J,71.60 2,7'.mO 
Stolr.bolm s 0790 S.{;790 

Londra 630. 630, 
Moskova ~.82 G 2.S lll76 

ESHAM 

AçıJıı Kapaaıı 
Anadolu fiil. .,. 80 
pefin 
A. Şm. 1' IO va1!U 
Bomontı - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez Banka.il 92 '2 
JBanh• •• ıo" 

·reıefon 1 6Q 

ittihat Te Delir- ı2 7i 

Şark Dettrmenl 1 

Terkos 1 

tsTIKBAZLAa 

Açılıı Kapuıı 

Ttirt borcu I J)e11n 
• • I ndell 19, 70 19, 76 

. • • U n.dell 

TAHViLAT 

Anadolu ı pe. 
• I vadeU 
, II pe. 
• II va. 

Anadolu mtl. pefln 

--·-·-------··---···-···-·-········-· 
Yangın bqlangıçlan 

Befllctq Reşadiye caddeatnde 18 nuına -
ralı Nuaratiye apartımanı ile Beflktaf Orta
bahçe caddesinde Nazif apart.imanında ild 
yangın bqlangıcı olmUIS& da 1tıl1 de atet 
b1l)'Qaıeden .söndtlrtllmtlftar. 

Bu yeni ve 
Sihrimiz 
Renkleri 

tecrübe ediniz. 

On kadında dokuzu tenlerine u"" 
mıyan bir renkte pudra kul

lanırlar n yüzleri sun't cmak

yaj görmüş• bir şekil aldıkları gi· 

bi yaşlarından fazla ihtiyarlamq 

görünürler. Yeni icad edilen şaya

nı hayret cChromoscope• maki • 

nesi, pudra renklerinde bir inkı· 
tap yaptığı gibi sihirli bir göz. 

mevcudiyetinden bile §i1phe ede

ceğiniz nisbette pudra renkleri a

rasındaki ahengi ifşa etmiştir ki, 

bu Tokalon müessesesi kimya

gerlerine bir çok tabü renkleri 

esaslı bir tarzda mezcetmek im .. 
kA.nını vermştir. Artık yüzünü-

ze plakalar halinde yapışan adi 

SiHiRLI GO Z 
Pudra renklerinde 

Wnllp yaptı 

Artık; sizi yaşınızdan fazla Uıti
yarla.mt.f gf);teren "e 1JÜ%Ünilze 
cPZdJcaUnoaı halin.de 11'11"14" ddi 
pudralan bn"akınız w bir gü-

l 
zeliik mütehassısın.m dedilde
rini okuyunuz: 

pudralara nihayet veriniz ve bu

günden Tokalon pudrasının lilıra

miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk ve 

diğer tarafına da başka bir renk bir 

pudra sürünüz ve cildinize hangi

si daha uygun geldiğini görünüz. 

Bu yeni pudrayı kullanarak cazib, 
sehhar ve adeta tabii bir güzellik 

temin ediniz. 

Bayanların Nazarı Dikkatine : 
Sabn alchğmız Tokalon kremi vazolannm bOyük 

bir kıpaeti vardır. Onları bayiinize iade ettiğinizde 
beheri için 5 kQRf alacak, ayni zamanda kıymettar 
mOkAfatlan bulunan T okaloa mOaabakuına İfÜı'ak 
hakkım veren bir bilet takdim edecektir. 

SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 

Emine Bahriye tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23980 ikraz n~ 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösteıilmiş olup borcull 
denmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ,Jl1ll 
vukuf tarafından 1100 lira kıymet takdir edil.mi§ olan Beyoğlunda Kamerh.ıt; 
mahallesinde eski Y enlmavi Tevfik, yeni Tevfik sokağında eski 1 ve 2 yeıd 
kapı numaralı defterdar yaş Hasan efendi vakfından bir tarah Ohanes ~ 
nesi ve bir tarafı Derviş efendi hanesi ve bir tarafı Tevfik efendi sokağı 
cebhesi Yenimavi sokağile çevrili kirgir hanenin evsaf ve mesahası aşağıda~ 
zılıdır: 

Zemin kat: Kapıdan girildikte karesi man döşeli bir antre, bir heli, Ud ~ 
Bodnım kat: Bir kuyu, bir mutfak, bir sarnıç. 
Birinci kat: Bir merdiven bap üzerin de karşılıklı iki oda. 
ikinci kat: Bir merdiven bap üzerinde bir helA iki oda. 
Üçüncü kat: Zemini çinko, duvar korkuluklu bir tarastan ibarettir. 
Mesahası: 39 metre murabbaı olup bu saha ÜRrlne klmilen bina inşa .,,.,...aa--.. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık 

maya konmuş olup 'n/6/938 tarihine rutlıyan Pazartesi günü saat 14 den ıt 
kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 

tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini buldut.ı takdirde gayrimen~ _I 
çok arttıranın flzerine ihale edilt>eek, ak~ takdirde en son arttıranın ~ 
haki kalmak üzere arttırma on beş ~n müddetle temdid edilerek 12/7 /931 -ı 
hine rastlıyan Salı günü saat 14 de n 16 ya kadar gene dairemizde iktnd W:-.t. 
a!"ttırması yapılacak ve bu ikinci arttı:-mada da arttırma bedeli muhammell,,. 
metin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 num.aralı kanun hükümlerine göre bel 
savi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. ti' 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya gi rmezde~ evvel muhammen 1a~ • 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri v~ya milli bir bankanın teminat ~ 
tubunu ibraz etmeleri llzımdır. ..A 
Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tanr.ifiye ve delliliye r~ 

ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edılir. 20 &:!nelik taviz bedeli milştel""' 
aittir. _..,,,, 

2004 numaralı icra ve mas kanununun l 26 ncı maddesinin 4 üncü fıkr~~l 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alaca khlar ile diler alikadaranm ve ~ 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile f:ıiz ve masrafa dair olan idd~~ 
bu ilinın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı rnüsbitelerile bil ~ 
ll"rl icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bede ,
paylaşmasından hariç kalacakları ve dahR fazla mahimat almak istiyeııl~ 
27 /5/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurul 
olan arttırma prtnamesile 936/2365 numaralı dosyasına müracaatlan i1P 
nur. (2831) 
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Başvekil şehrimizde 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

hüratıa selamlanmıştır. 
Bu akşam çıkan ve yarın çıkacak olan 

bütün gazeteler, Celfıl Bayarın ziyareti
ne uzun sütunlar tahsis etmekte ve ya
J>ılan merasime aid muhtelif resimler 
neşretmektedirler. 

Bulgar Başvekili geliyor 
Burada, umumiyetle iyi haber alan 

Jnahfellerde söylendiğine göre Bulgar 
başvekili Köseivanof, Celfıl Bayann bu 
ziyaretini iade maksadile, sonbahar baş
langıcında ve ağlebi ihtimal Cumhuriyet 
bayramında Ankaraya gidecektir. 

Kral nezdinde 
Sofya 13 (A.A.) - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: Sofyada Bul
gar hükCı.metinin misafiri bulunan Baş-
1/ekil Celfıl Bayar "Ve Hariciye Vekili Dr. 
'l'evfik Rüşdü Aras, bugün saat 12 de Sa 
Majeste kral hazretleri tarafından kabul 
buyurulmuşlar ve nezdlerinde uzun müd
det kalmışlardır. 

Saat 12.15 de Vramia sarayında başve
kilimiz ve hariciye vekilimizle bütün 
'.rürk heyeti majeste kral hazretlerinin 
Öğle yemeğinde misafiri olarak bulun'
ınuşlardır. 

Yemekten sonra, kral hazretleri başve
kilinıizle bir tarafa çekilerek uzun müd
det görüşmüşler ve sonra kendilerine ay
rı ayrı iltifat ederek bütün heyeti mu
rahhasa er~nı ile konuşmuşlardır. 

Atatürk'e muhabbet ve hürmet 
Başvekilimiz kral hazretlerine Ata

tUrkün selfı.m ~e muhabbetlerini arzetmış 
~e Sa Majeste de bilmukabele en samimi 
muhabbet ve hünnetlerinih Reisicumhu
ra arzına Başvekilin tavassutunu rica et
lrıişlerdir. 

Kral hazretleri, aşvekil Celal Bayara 
kendi imzalarile bir resimlerini ve Ba
ran Bayara ayrıca bir hatıra ver:ni~lef
dir. 

Başvekilimiz.in beyanatı 

Ba§vckil CeUil Bayar ve Dr. Stoyacıınoviç Yugoslav köylü kadınlarile bir arada 
ihtiram böHiğü askeri selam re.smlnl ifa et- slyatının muhteill bürhanlannı, ezcümle 
mlş ve Başvekil Oelfil Bayar tarafından tef- Montrö konferansındaki hattı hareketi ve 
tış olunmuştur. daha son ~amanlarda Bulgartstandakl Türk 

Trenin hı:ıreketlnden evvel 1k1 Başvekil mekteblerlne LAtın alfabesinl sokması su -
snmiml surette el mkışmışlardır. retile göstermiştir. 

Türkiye Başvekll1n1 ve Hariciye Vekilini, Relslcumhur Atatürk'ün Bulgartstana 
polis direktörü, Bulgar dem1ryollan direk - karşı olan iyi htssiyatını hatırlatan Dnes 
törü, protokol şefJ ve Türk vekillerin mlh - makalesini şoyle bitirmektedir: 
mandarlığımı. tayin edllmlş hariciye memur- Biz, Bulgaristanın ve Türk.lyenin, aulhün 
iarlle Türklyenin Sofya elçisi B. Berker hu- ve iki mnıet arasındaki dostane münasebet-
duda .kadar geçlrmlşlerdlr. lerln idames1 için dalma fazlalaşan bir e -

Gazetelerin mütalealan nerji ile çalışacaklarına eminiz. 

Başvekil Celftl Bayar ile Hariciye Vekil! Sofya mUIAkatmm haricteki 
Doktor Rilşdu Arasın Sofyayı ziyaretler! et- &kl.S)erı· 
rafında akşam gazeteleri, ilk tefsirleri de 
yapmaktadır. 

Slovo gazetesi yazıyor: 
Garbi Avrupada hüküm süren diploma -

tık faallyet, şimdi Balkanlara yayılmakta -
dır. Turk nazırlarının son seyahatleri, Bal -
kanlarda yeni bi.r diplomatik ıörüşmeler dev 
resini açmaktadır. 

Kendlslle ilk dostluk paktını imzalamış 
bulunduğumuz Türkiyeye karşı hissedilen 
dostluk hissiyatı maziyi temizlemiş oldu -
~undan, yeni bir politika yolunu çizmiş bu -
lunuyoruz. Bu politika, karşılıklı dostluk ve 
hürmet politikasıdır. · 

Yarı resmi Dnes, başmakalesinde dJyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
ıaı Bayar ve Hariciye Vekili Rüşdü 
Aras'ın Sofyada, Bulgar Kralı ve 
B~vekil Köseivanof ile yaptıkları 

temaslara hususi bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. 

Salahiyettar mahfellerde söy -
lendiğine göre Balkan Antantı dev
letleri, Bulgaristanın da Antanta 
iltihakını arzu etmektedirler. Sofya 13 (A.A.) - Türkiye Başvekıli 

Celal Bayar, Bulgar ajansı vasıtasile, 
~ulgar matbuatına aşag~ıdaki beyanatta h ki: 
Ulunmuştur: B 1 111 ti " ki ı 

Bu takdirde Balkan Antantı da
ha kuvvetlenerek, Tuna havzasında 
sulhün muhafazasında kat'i ve bü
yük bir amil olacaktır. 

, u gar m e , Tür yeye karşı da ma çok 
cBulgar kraliyet hükumetinin nazik iyi hissiyat beslemiştir. Bulgaristan, bu his-

daveti üzerine, Belgraddan dönerken 
Sofyada tevakkuf etmeyi kendimize bü
)'\ik bir zevk bildik. Güzel hükumet mer
kezınize bu kısa ziyaret. Bulgar ba~vckili 
ekselans Köseivanof ile daha geniş bir 
IUtt>tte tanışmaklığımı mümkün kıldı. 
l>r. Aras ile birlikte, ekselans Köseiva
llof ile memleketlerimizi alakadar eden 
~eseleler hakkında görüş teatisinde bu-
llntnak fırsatını bulduk. 

k Bizi minnettar bırakarak iltifata gar
ı e~en majeste kralın yüksek teveccüh-
eline nailiyetle çok bahtiyar olduk. 

leraliyet hükfuneti ve bütün halk, bi
~e Çok dostane iyi kabul gösterdiler. Bii ibzal edilen nişanei dostluklarından 
olayı çok mütehassisiz. 

it. Bütün dostane tezahürlerin, rnemle
l etıerimiz arasında rneYcud iyi komşu:k ınünasebetlerinin birer bürhıını ve 
ıh Ulgaristanın Balkanlı komşuları ile iş-
lrUği yapmak zihniyetinin teyidi oldıı

lu intıbaile Bulgaristanı terkediyorum.> 

Bulgar Başvekilinin beyanatı 
il Sofya 13 (A.A.) - Türkiye Başvekili 
ttıe· Hariciye Vekilinin Sofyayı ziyareti 
h, linasebetile, Bulgar başvekili B. Köse
~ anof Anadolu ajansına aşağıdaki be-
anatta bulunmuştur: 
«U·~ugün, komşu ve dost Türkiyenin iki 
la Zıde devlf't adamının ziyaretinden do
~1 çok bahtiyarız. Kısa olmakla bera
d r bu ziyaret, memleketlerimiz arasın
~ ~.evcud dostane münasebetlerin ve 
) hukfunetin bu münasebetleri daha zi
lt~e samimi bir hale getirmek azimleri
t/1 Yeni bir bürhanıdır. Bulgar mil!eti
ae~. \1e benim Türk milletine karşı his
le ~ığirniz hararetli samimi sempati his
~ıne tercüman olmasını Anadolu ajan-

dan dilerim.> 

Sofyadan hareket 
~~ofya 13 (A.A.) - Majeste Kral ve Kra -
&oıır ln vermiş olduklan öğle yemeğinden 
1taıı a Başvekil ve Hariciye Vekili, B. Köse -
ııı1'1~f lle beraber, şehirde bir gezinti yap -

n r ve oradan istasyona gitmişlerdir. 
~Ilı aşvek11 B. CelAl Bayar ve Hariciye Ve
'aaı l>r. Rüşdü Aras ile Türk hey'etı azası, 
ltrcıı lS.3o da ekspresle hareket eylemiş -
tıı e~· 'rurk vek1llerl, istasyonda Kralı tem
~tlb en Başyaver General Tzanev ile Baş -
btittın B. Panov, Bulgar BaŞv°eklll Köseivanof, 
~ilerı hüktimet Cızası, Balkan devletler! el _ 
l'\i, '13, hariciye nezareti erklinı, polis müdü
tı l'tı Ulgar demiryollan mudürü, Türk elem -
-.e d ernurları, Bulgar - Türk cemiyeti reisi 
larııı:ha bir çok resmi zevat tarafından se-

nrnışJardır. S:ıncak ve muzikn He bir 

İngiltereden 
Yükselen ses 
Meşhur İngiliz siyasilerinden Vinston 

Çörçil Mançesterde Milletler Cemiyetine 
müzaheret birliği toplantısında bir nu
tuk söylemişti. Bu nutku hülasaten yaz
mıştık. Nutkun dünkü İngiliz gazetele
rinde gördüğümüz metnini ehemmiyeti
ne mebni aynen alıyoruz: 

cSiiahlanınız ve cemiyete müzahir olu
nuz. Ancak bunda, sulh ümidi, hürriye
tin korunması ve emniyetin zamanı var
dır.> 

Son İngiliz - Fransız anlaşmalarına da
yanan cmuazzam bir ittifak• planının te
ferrüatını inceliyerek anlatan Çörçil söz
lerine devamla demiştir ki: 

c85 milyonu bulan İngilizlerle Fran
sızların elele vererek, müdahale edile
miyen bir taarruza karşı birbirlerini ko
:rumaya karar vermelerinden dnlayı ken
dimizi daha fazla emniyette hissetmiyor 
muyuz? .. Başkalarını da bu kombinezona 
niçin çağırmıyoruz, ve bu lüzumlu hare
keti, l\Iilleiler Cemiyetinin sanksiyonları
na neden uydurmuyoruz?> 
Eğer A vrupada, mütecavize hücum ve 

herhangi bir taarruza mukavemet edebi
lecek derecede birbirlerine uyan gayet 
iyi silahlanmış on Avrupa devletini bir
leştirecek olursak, o kadar kuvvetlene-

Gözleri kanserli 
Olarak doğan çocuk 

(BQ.§ tarafı l inci sayfada) 
miş, doktorların, ameliyata lüzum gös
terdiklerini, fakat ameliyat yapıldığı tak
dirde, çocuğun hayatının sonuna kadar 
kör kalacağını, aksi takdirde bir iki ay 
.içinde öleceğini yazmıştık. Çocuğun ana
silc babası bu şıklardan hangisini tercih 
edeceklerini şaşırmışlardı. Ameliyat ya
pılsın mı, yapılmasın mı? Bu hususta 
münevverlerimizin de fikrini almıştık. 

Amerikada günün meselesi halini alan 
}>u hA.dise, leh ve aleyhde birço?t mUtalc
aların söylenmesine vesile olmuş, bu ara
da ismi ruhiyat kitablarına bile geçen 
meşhur kör Helen Keller, çocuğa ameli
yat yapılsın, diye sesini yükseltmiştir. 

Nihayet çocuğun babası, işin içinden çı
kamıyacağını anladığından, son hükmü 
,bir jüri heyetinin vermesini istemiştir. 
Meşhur doktorlarla <Hn adamlarından 

toplanan bir jüri -heyeti, uzun münakaşa 
ve müzakerelerden sonra, çocuğu göz gö
re göre ölüme sevketmektense, kendisi
ne ameliyat yapılmasına karar vermiş, 

ve karardan bir saat sonra da, ameliyat 
yapılmıştır. Şimdi son bir ümid, çocuğun 
bir gözüne radyo terapi yapmaktır. Böy
lelikle bir gözünün kurtarılabileceği u
mulmaktadır. 

ceğiz ki, kaçınılmıyan tehlike bertaraf _(;!,·ddetlı· v··ç zelzele 
edilecek, ilerde daha geniş bir sulh bi- y 
nasını kurabilmek için, rahatça nefes ala- Rasadhane bildiriyor: 
bileceğimiz bir meydan bulacağız. Kana- Evvelki gün biri saat 17 yi 53 da -
atimce fikirleri danışılacak ülkeler, Yu- kika 55 saniye geçe deniz üssü İstan -
goslavya, Romanya, Macaristan, Çekos- buldan 1 800 kilometre' mesafede, di -
lovakyq, Bulgaristan, Yunanistan ve Tür- ğeri saat 23 ü 36 dakika 52 saniye ge
kiyedir. çe .deniz üssü İstanbul dan 2 700 kilo -

Ve eğer bu devletler, en büyük garb metre mesafede, biri de gece yarısını 

demokrasileri ile birleşecek olursa, istik- 1 1 dakika 15 saniye geçe deniz ussu 
rara doğru kat'i bir adım atılacaktır. İstanbuldan 540 kilometre mesafede ol 

Ruslara şapkamız elimizde olarıık gi- mak üzere şiddetli üç zelzele kayde -
decek değiliz. Fakat tehlikelerin bu ka- dilmiştir. 
dar büyük olduğu bir zamanda, büyük =g:::ö==s==te=r=ir=v=e=t=e=ş=ci=d=e==b=u=ı=u=n=u=r=. ===== 

Rus kütlesinin umumi iştiraki yolunda Bu Almanya aleyhinde bir çevirme ha
lüzumsuz manialar icad etmek deliliktir. reketi değil, herhangi bir mütecavize 

Bütün bu saydığım devletler bir araya karşı yapılan bir harekettir. 
geldiler mi idi, o zaman Lehistana, Baltık Tek bir devlet aleyhine bir harb kom
devletlerine ve İskandinav devletlerine binası kurmak bir cinayettir. Muhtemel 
de teklifte bulunacak bir vaziyet kaza- bir mütecavize karşı mütekabil bir an
nırız. 

Ve bütün ömrümüzce harb tehlikesinin 
ortadan kalkmış olduğunu sigortalarsak, 

o zaman Amerika da bizlere sempatisini 

laşmaya varmak, cinayet değil, bilakis en 
yüksek ahlaki vazife ve meziyettir. 

Almanya ile dost yaşamamak için bir 
sebeb yok. Bu bizim vazüemizdir de ... > 

Sayfa 11 

Büdce müzakerelerine 
haftaya başlanıyor 

(BQ.§ tarafı 1 inci sayfada) 
26,500,000 lira fazlasile elde edilebile
cektir. 

Encümenin yaptığı tedkikler netlcesinde 
bu tezayüd, varidat kalemlerinden bilhassa 
gümrük resminin, kazan9, 1stlh1Ak, muame -
le vergilerinde ve inhisarlar hasılAtında göze 
çarpmaktadır. 

Bunlardan 1937 .mall yılında 46 buçuk mil 
yon tahmin olunan gümrük resmi tahsiln.tı 
Hazirana kadar 52 mllyona ve 9 milyon 540 
bin lira tahmin edilen san11.yi müesseselerine 
atd muamele vergisi tahsllAtı 11 mllyona, 8 
mJlyon 75 bin lira tahmin edilen ticari ve 
sınai teşebbüslerden alınan kazanç vergisi 
tahsllAtı 9 buçuk milyona, 18 mllyon 822 bin 
lira tahmin edilen tstıhlA.k vergileri tahsllô.
tı dahi 21 milyona yaklıı§acak, inhlsnr mad
deleri satış kArlanndan da 2 milyonu müte
ca'Vlz varidat fazlası elde edllebllecektlr. 

1937 yılı bakaya tahsllAtı üzerinde En -
cümence ya.pılan tedklkler dahi bu tahsllô.
tın 1936 ve ona tekaddüm eden yıllara n'za
ran umumt tahsll!t ntsbetlnln Ahengine uy
gun oldu~u netice.sini vermiştir. 

Hazinenin muameiatı nakdiyesi 
Encümen mazbatasında hazlnenin mua -

mela.t nakdlyesini ayrıea tahlil etmiştir. Bu 
tahllle göre hazine, muamell'ıtı nakdiyesl lU
barlle hiç bir ay borçlu vaziyete düşmemiş 
ve ayrıca rnuamelall nakdiye. kolaylıklarını 
temin Jçin Maliye VekAletıne verilen kredi 
salA.hiyetlerlnln mühim bir kısmı istimal e -
dllmeks!ztn devlet taahhüdleri günü gününe 
ve tamamen ödenmiştir. 

Harici ticaret 
Haricl ticaret müvazenemlze gelince 1hrac 

maddelerimizin kıymet tutarı da son geçen 
yıllara nazaran artmış bulunduğu gibi İktı
sad Vekilinin Encümene verdiği izahata na
zaran memleket mahsullerimizin azim bir 
kısmı thrac olunarak harlc piyasalarda satıl
mış olup şimdiye kadar satılamıyarnk elde 
kalan bazı mahsullerimize aid az mlkdnr -
daki stoklann da yenilerinin idraki zama -
nına kadar satüabileceği kanaati mazbatad3 
tasrih olunmuştur. 

Ticari hareketler 
Memleket dahillndekl ticaret hareketle -

rinln seyri hakkında bir nk1r istihsaline mü
.Said görerek demlryolannın 1937 mali yılı 
için tahmin edilen varidatının yıl sonunda 
6 milyon liraya yakın bir fazla ile elde edi
leceği keyC!yetı Encümen mazbatasında kay
da şayan görerek bllhn.~a zikretmiştir. 

l\f emlekette iş hacmi genişlemiştir 
1937 malt yılı içinde devlet varidatına mU

c!!Slr olacnk hiç bir vergi nlsbetl arttınlma
dığı ve yeni vergi konulilladı~ halde varı -
datın 1936 malt yılında olduğu gibi tedricen 
artma.sının sebeblerlnl Encümen mazbata -
sında, memlekette iş hacminin genl..şleme -
sine, fhrac mallanmızın iyi para etmiş bu -
lunmasına ve blnnetfoe halkın iştira kabili
yeti artarak umumi 1stlh1Akin teı.ayüd et -
mekte olmasına, inkişafın devam eylemekte 
bulunmasına hamletmiş n Maliye Vekn.Ietl 
teşk11At kanununun hayırlı tesirlerini de bu 
münasebetle işaret eylemiştir. 

Döviz vaziyeti 
1937 yılı döviz vaziyetine gelince, henüz 

tıcaret yılının bitmesine (7) ayı mütecaviz 
bir zaman bulunması ve bu zamanın dn ih
racat satışlarımızın en hararetli mevsimine 
tesadüf etmesi ha.sebile bu yılın döviz vazi -
yet1 hakkında Encümen mazbatasında şim -
diden bir teşhis koymağı doğru görmemlş -
tir. 

1938 büdce projesinin masraf kısmında 
Encümen bazı değişiklikler yapmış ve hü -
kftmettn bu kısma ııtıveslnl Encümene tek -
lifi muayyen tahsisattan alakalı fasıllara 

koymak imkllnıl}ı bulmuştur. 
Değişiklikler 

Posta ve telgraf idaresi için maliye büd -
cesine yarım mllyon lira, gümrük muhafaza 
teşkilatına aid motörlere alınacak telsiz ci
hazları karşılı~ı olmak üzere 25.000, yeni 
Tahran elçillği binası mefruşatı 25 bin, pan
slyonlnn bulunan mekteblerln müdür mu -
avlnlerlnin ücretleri karşılığı 40.000, hususi 
idarelerden umumt müvazeneye alınacak o
lan llk tedrisat müfettl§lerlnln maaşları 1 -
çin 240.000, Ankara kanallzasyonu projesi 
nıa.sra.narı için 50.000, Cumhuriyetin on be -
şinci yıldbnümü için 100.000 liralık tahsisat 
bu aradadır. 

Yenl masraf bildce.si encümende, aldığı 
son şekle göre 1937 masraf bfidcesıne naza
ran 18.936.244 lira bir fazlalık arzetmekte -
dir. 

Muhtellf dairelerln yeni büdcelerinde es
kisine nlsbetle esaslı farklar göze çarp -
maktadır. Büyük MJllet Mecllsi büdcesine in
şası teknrrür eden yeni Meclis binası için 
1938 yılı içinde yapılması lfızım gelen işle -
rin karşılığı olarak 700.000 Ura konmuştur. 

Nafia Vekn.Ietı büdcesinde 937 yılına nls
betıe yedi milyon llradan fazla bir noksan 
göze çarpmaktadır. Bu noksanlık, karşılığı 

fevkalD.de membalardan temin edilmek üze
re bu yıl demlryolları lnıasına aid masrafla
rın bu büdceden çıkanlınıı olmasından ileri 
gelmiştir. 

İktlsad VekAletı büdcesl 5.489.790 lira o
larak tesblt edilmiştir. Geçen yıl bu büdce
ye maden tedklk ve arama enstitüsüne ve
rilmek üzere konan tahsisat bu yıl fevkaltl
de membalardan temin olunmak maksndlle 
ayni büdceden çıkarılmıştır. İktısad Vekô. -
letl bfidcesi geçen yıla nazaran 861.474 lira 
bir fazlalık arzetmektedlr. 

Bu tahsisattan 527.000 lirası Nevyorkta iL"' 
çılacak olan beynelmllel büyük sergiye işti

rak masrafı olmak üzere ayrılmış ve 100 bin 
l~rndan fazlası !hrac mallarımızın standa .J 

rldasyon işlerine ald murakabe ve kontrol 
hizmetlerini takviye maksadlle o tertibe kOııt 

nulmuştur. 
Milli Müdafaa Vekaleti büdceslne bu yıl 

15,5 milyon liraya yakın fazla tahsisat ve
l'ilmiştlr. J3üdce Encümeni tedavi edilecek 
jandarma mensuplarından askeri hastane .. 
lerln masraf istemelerini tabii görmemiş ve 
büdcenin bu tertibine böyle bir tı>Jebe Yet 
kalmıyacak şekilde kayıdlar eklenmiştir. Bun 
dan başka Encümen mazbatasında muhtelif 
daireler tarafından ecnebi memleketlere ta.o 
lebe gönderilmesi işinin bir elden ldarcsint 
temin için hükümetln tedklkler yııpmasuu 
ve teftiş hususunun tezyidinl temin edeceliı 

tedbirlere tevessül olunmasını tavsiye et • 
nıektedlr. 

Encümende gerek Adllye büdcesi, gerC''• 
sc varidat büdcesl müzakere olunurken m. 
keme hnrclarının vaziyet! hususi bir tedkl
ke tnbl tutulmuştur. Bu müzakereler netice
sinde mahkeme hardan nlsbetlerlnl kısmen 
arttıran kanunun mer'iyete girmesinden son
ra bu varidatta yanm milyon liraya yakın 
bir tezayüd görülmüş, fakat bunun vo.tıın -
daşlar ustünde tazyik )•apmaktn olduğu an
laşılmıştır. Mahiyeti itibarile esaslı varidat 
kayna~ı sayılması doğru olmıyan bu mevzu 
üstünde hükflmetln tedldkler ynparak me'V
cud nisbetleri tenzil edici blr lfl.yihayı Mec
lise girmesini Encümen mnzbatasmdan te -
menni c~mektedir. 

Cenub liududumuzda kaçakçılık vnk'ala .. 
nnın daha da azalmasını temin lçln bu mm 
tnkada hükftmetce alınması düşünülen yeni 
iktısadi tedbirlerin sür'atle tatbikine geçil -
mest lüzumunu Encümen mazbatasında mem 
leketln mali ve lktısadi emniyeti bakımın -
dan lüzumuna işaret ederek tasrih eyleml§
tlr. 

Dairelerin melbusat tertiblerine koyduk
ları tahsisat yeknasa'k elbise giymeleri l!i -
zım gelen müstahdemine aid olduğundan 
bunlar, kimlere ve ne şekilde verileceği hak
kında mevzuatımız olmadığını işaret eden 
Enciımen orduda olduğu gibi bu işin salim 
\'C yeknıısak esasa bağlanması icab eden hü 
künılerln konması lüzumunu mazbatasında 
kaydeylemektedlr. 

Bundan başkn, Encümen mazbatasında 
mektcb kltnblarının zamanında ve tamam 
olarak tevzi edllmeslni temin için Mo.arlf 
Vekaletinin tedbirler aldığını zikreylemek -
tedlr. 

Yüz senedenberi devam 
eden bir dava 

İstanbul adliyesini bir asırdanberi iş
gal eden mühim bir dava vardır ki, yüz 
seneden fazla bir zaman evvel karagöz 
Abdullah ağa veresesinden biri tarafın
dan hazine ve bazı eşhas aleyhine açıl

mış, yüz senedenberi, ne mürunı zamana 
uğramış, ne de bir karara bağlanabilmiş
tir. Bu dava, şimdi, yeni bir safhaya gir
miş bulunmaktadır. 

İstanbul vakıflar başmüdürlüğünün de 
davacı olarak iştirak ettiği davanın, son 
kırk yılda peşini bırakmıyan, eski evkaf 
kütübhancler müfettişi ve müellıf Hacı
beyzade Bay Ahmed Muhtardır. Bay Ah
med Muhtar, elyevm yetmiş yaşına yak
laşmıştır. Bu davaya hemen bütün genç
liğini ve hayatını vakfetmiş, bu uğurda, 
Abdülhamid zamanında Parisc kaçarak 
orada bir müddet cFeryad> isminde türk
çe haftalık bir gazete çıkarmış, bu gaze
te ile, iddiasını clkarı umumiye karşı

sında isbata uğraşmıştır. Büyük babası
nın başladığı davayı bugüne kadar yü
rüten Bay Muhtar, şimdi yeniden bir ve
kil tutmuş ve aid olduğu mahkemeye 
müracaat etmiştir. Bu daavyn, bugünler
de bakılacaktır. 
Davanın mevzuu, bugün, Galata rıhtı

mında bulunan Deniz Ticaret Müdürlü
ğü binasile o civardaki diğer bazı bina
ları ve bazı dükknnları ihtiva eden geniş 
sahadır. İddia, bu arsaların, Bay Muhta
rın ecdadından olan karagöz Abdullah 
ağaya aid olduğu merkezindedir. Bu ar
saların bugünkü rayice göre tutarının 

yüz bin liradan fazla olduğu tahmin edil
mektedir. 

Yugoslavgada 
Fzrlınalar 
Belgrad 13 (A.A.) - Birkaç gündcn

beri Yugoslavyada hüküm sürmekte o
lan şiddetli fırtınalar bilhassa Bosnada 
mühim tahTibat yapmıştır. Belgrad ile 
Selanik arasında demiryollan münakalA
tı güçlükle idame edilebilmektedir. Var-

dar nC'bri taşmış ve birçok köprülen su
lar alıp götürmüştür. Priştina jehrinin 
büyük bir kısmı su altındadır. 
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Senelerce devam eden uzun ve yorucu 
bir mesai hayatından sonra o senenin yaz 
günleripde dinlenmeğe karar vermiştim. 
Kararım kafi idi. Böyle bir istirahate 
şiddetle ihtiyacım vardı. Düşününüz ki 
tam 16 seneye yakin bir zaman, günde 
18-20 saat, hem de en yorucu, en yıpra -
tıcı bir mesai tarzı içinde çalışmış, uğ -
raşmıştım. O derecede ki bir aile evinde 
akşam nasıl olur, güneş nasıl batar, e -
lektrik1er yanıp perdeler nasıl iner, bun
Ian tamamen unutmuştum. Bu, şuuri bir 
çalışma değildi. Tıpkı düğmesine basıl -
dığı zaman harekete gelen bir makine -
nin mihaniki tarzdaki faaliyeti kabilin
den bir ~ey. 

Onun içindir ki kaç senedenberi her 
yaz geldikçe vücudümün bir istirahate 
olan lüzumunu hisseder ve o yazı mu • 
hakkak bir sayfiyede geçirmeğe azmede
rim. Bu tasavvurlar, maalesef her defa -
sında tahakkuk sahasına çıkmadan son
bahar gelir, sonbaharı kış takib ederdi. 
Ve pek tabii idi ki, kışın sayfiyeye gidi -
lemiyeceği için bizim istirahat arzu ve 
tasavvuru da ertesi seneye talik olunur
du. 

Nihayet evvelki sene, cher ne olursa ol
sun dedim, bu işi muhakkak bıt sene ta
savvurdan fiil ve tahakkuk sahasına isal 
edeceğim ... > 

Her defasında evdeki pazar çarşıya uy
saydı hayatın çehresi hiç de bugllnkü ka
dar abus olmazdı. 

Bu tasavvur, ilk adımda karımla ara
mızda bir noktai nazar ihtilafı meydana 
getirdi: O, sayfiyenin, Boğaziçinin sakin 
bir köşesinde intihabım istiyor, ben Bü
yükadada ısrar ediyordum. Nihayet o da 
Büyükadayı intihaba yanaşır gibi oldu. 
Bu sefer ben, cBüyükada mı .. dedim ... O 
bir sayfiye değil, kaba bir şehir bozun -
tusu . 0rada insan dinlenmez, orada in -
san kozmopolit bir sürünün geçid res -
mini seyrede ede bir tiksinti içinde kalır> 
ve sonra ilave ettim: cBüyükada Büyük-

' ada' .. Burası bir sayfiye değil .. Asla de -
gil... Sıcağile, sivrisineğile bir cehen -
rıem: adım başında sık sık rastgelinen sb
luk ~ üzlü, öksürüklü hastalarile bir ve -
rem ha~tanesinhı açık tavanlı koğuşu ... > 

Sonra düşUndüm ki, burada benim çok 
acı bir hatıram da vardır: Umumi harb 
seneleri içindeydi; eniştem Çanakkale 
cephesinde vereme tutulmuştu! Harb, o
nu evimize bir torba kuru kemık yığını, 
bir siirii boğuk öksürük, sapsarı bir yüz, 
harab ve mecalsiz muztarib bir külçe 
lıal.ınde iade etmişti. 

Her çam ağa~ından vereme karşı bir 
şifa uman kısa görüşlü bir çok insanlar 
gibi, eniştemin bu vaziyeti karşısında 

- tıpkı denize düşenin yılana sarılması 

kabilinden - ailece Adaya nakli hane e -
dilmişti. O vakitler ben ihtiyat zabiti ol
dugum için ancak yeni evimize 10-15 gün
de bir gelebiliyordum; o da akşamın geç 
s.:ıatınde gelip sabahın erken saatinde 

Bu yüzden tam iki a.y ayağım alçı içinde yattım 

çıkmak üzere ... Ve bu, şen, mes'ud, bahti- ve bunlara inzimam eden geniş ve hudud
yar ve münşerih, huzuru kalb içinde bir suz sükfınile köşk, daha ilk adımda, in -
eve geliş değil, bir mum gibi damla dam- sanda derin bir haz ve mesti bırakmakta 
la sönen bir adamla karşı karşıya gelişti. idi. Köşkü gezerken, kendi kendime: 

Onun için Büyükada iskelesine her a- cOh! .. dedim .. Senelerin uzun yorgunlu -
dımımı attığım zaman, kendimde bir ce- ğunu işte burada dinlendireceğim, burada 
nazenin üstüne basan bir adamın ıztıra- huzur ve sükun bulacağım ... > 
bını duyarım. 

Bu mülahazanın sevkile Adaya taşın -
maktan derhal feragat ettim. Fakat be -
nim tasavvurumla feragatim arasında da 
koca yaz sonbahara ve sonbahar da göz· 
le kaş arasında bermutad kışa inkılab 

etti. 

* 
Bu tecrübelerden sonra geçen sene car-

tık ne olursa olsun.. dedim.. Armudun 
sapı var, üzümün çöpü var demiyeceğim, 
bu sene ne yapıp yapıp şu sayfiyeye ta -
şınmak hakkındaki fikrimi muhakkak 
fiil sahasına çıkaracağım. .. > 

Ve bu fikirle paçalarımı sıvadım, kol -
larımı çimledim. Karı koca, İstanbul say
fiyelerini gezdik, dolaştık. Ne Adası, ne 
Modası, ne Kadıköyü, ne Vani köyü, ne 
Çamlıcası, ne Kanlıcası, ne Arnavudkö -
yü, ne Bakırköyü ... Hiç birisini bırak -
madık, dağ demeQ.ik, bayır demedik, tepe 
demedik, yamaç deroodik, bir sürü yerler 
dolaştık. Maksadım mutlak bir sükun ve 
mutlak bir inziva olduğu için çok uzun 
araştırmalardan sonra nihayet Beykoz 
sırtlarında bir sayfiye kiralıyabildik. 

Çam, çınar, at kestanesi ve akasya a -
ğaçlarile çevrelenmiş bir korunun orta
sında olan bu köşü, istediğim ve aradı -
ğım bütün vasıfları haizdi. Daha bahçe -
sinin kapısından ilk adımımızı attığımız 
zaman, gözümüzün önünde uzanan, üs -
tünde ağaçların girift oldukları uzun ve 
derin bir rnedhaldi ki, güneşin yaprak -
lar arasından süzülemiyen ziyası, bura
ya açık yeşil renkte ve çiçek rayihalarile 
dolu, şeffaf bir ışık veriyordu. 

Niluferli !akile, mermer havuzile, gül 
ve yaseminlerin kuşattığı kameriyesile 

O sabah göç münasebetile apartımanın 
kapısı önüne arabalar geldi. Hama!lar 
toplandı. Güneşin tulfıile başlıyan bu faa
liyet, bende tıpkı bayram sabahı uyanan 
bir çocuğun intıbaını basıl ediyordu. O 
kadar şen ve mes'ud, o kadar köşke bir 
an evvel varmak arzusile meşbu idim ki, 
traşımı ve hazırlanmamı bırakarak eşya
ların naRlinde hamallara yardım etmekte 
idim ... 

* Bir ... İki... Üç ... Ondan sonrasının far-
kında değilim. Yalnız bir Hi.hzada gözü
mü açtığım zaman, kendimi tahammülü 
gayri kabil bir ıztırab içinde apartıman
daki ;>•atağunda bulduğumun farkında -
yun. Ayağımın baş parmağından belkc -

migimin müntehasına kadar vücudümlin 
bir tarafı öldürücü bir sızı içinde ifü. Eş
yaların arabalara nakli esnasında apar -
tımanın merdivenlerinden öyle feci ve 
vahim şekilde düşmüştüm ki bu sukutla 
bacağım kırılmıştı. Hareket etmek ~öyle 
dursun, nefes almaktan bile ıztırab çek -
mekte idim. 

Pek tabiidir ki, bu vaziyet karşısında 
köşke taşınamadık. Hatta sade bu kadar 
değil, sükun ve inzivaya karşı yıllardan
beri duymakta olduğum ihtiyaca rağmen 
tam iki ay ayağım alçı içinde, sırtüstü 

karyolamda; satıcıların sesinden, tram -
vay ve otomobillerin gürültüsüne; üst 
katımızdaki cırlak gramofona kadar, 
konfor namına huzur ve asabı tahrib e -
den ne varsa, ne mevcudsa, hepsinin 
bülend avazını dinliyerek yattım. 

Ve pek tabiidir ki, bu suretle seneler -
denberi benim için ideal olan sayiiyc ih-

«Son Posta nın edebi romanı: 10 ra küçük meşe ormanının yanından kö-

ç ye doğru kıvrıldım. • 
İçimde tatlı bir sevinç var. Başımda, 

sert bir gençlik rüzgarı esiyor. Kendim
de dağları delecek bir Ferhad cesareti 

• Bürhan Cahid ~ görüyorum. 
Alkole kat'i surette müsa -

ade etmiyen .doktorlar insafsızlık edi
} Orlar. İştihası yerinde bir insanın i
çeceği yarım bardak şarab her halde za
rar vermez. Bizim pederden kalma şa
rablar büfede yıllarca beklemekten öy
le nefis olmuşlar ki! 

Yemekten sonra çınarların altına u
zandım. 

Buranın hiç eksilmiyen rüzgarı eski
si gibi beni üşütmüyor. Artık vücudüm 
kır ve dağ havasına mukavemet edi
ror. 
Şarabın da verdiği hafif mayhoşluk 

içinde gözlerim kapanıyor. İçimde eski 
günlerin heyecanını hissediyorum. Göz
lerimin önünde pembe, sarı, mavi renk
ler uçuşuyor. Bu renklerin ifadesi be
nim için yalnız kadın olabilir, ben ka
dın · çin bu renkleri daha munis bulu
rum. Hafif renkler belki de uçucu ve 
geç·ci olurlar. Bence böyle olmaları 

daha doğru r. Kadın eğer bir aşk 
kahramanı ise "'lldisi de aşk kadar ge
ç ci olmalıdır. Uzun süren bir aşk bir
denbire sönmeğe mahkumdur. Aşk taze 
balık gibı, yaş yemiş gibi derhal yen-

meli ve hazmedilmelidir. Bayatladıkca Bugünkü sürüşüme altımdaki yumu
mide bozarlar. Bana tanıdığım kadın- şak başlı atım bile hayrette kalmış gibi 
lardan birçoğu vefadan, sadakatten ara sıra tökezliyor. 
bahsettiler. Bu bahisler her aşk kahra· Nihayet köyün evleri göründü. 
manını bülbül gibi coşturan bir bahar- Daha uzaktan çiftliğe aid bir biçim-
lık tatlı masallardır. İlk ihtiras mevsi- deki sıra evleri farkettirn. İşte bu ev
mi geçtikten sonra aşk artık humma lerin başındaki söğüdlü ev Sıdıkanın 
nöbeti geçirmiş bir hastalık gibi insana evi.' 
başka bir iştiha, başka bir hayat arzusu Birkaç hafta içinde bir jokey olaca
hissettirir. Ve her yeni aşk eskisinin ğımı hatırımdan geçirmezdim.. Mesafe 
yolundan geçip ayni şekilde hedefine azaldıkca sür'atim azalıyor gibi geliyor. 
varır. Bu böyledir ama hangi dumanı Mahmuzlarım hayvanın karnında .. 
üstünde aşık bunu itiraf eder. Köye girmezden evvel beş yalaklı 

Göz kapaklarımın altındaki tatlı pem bir çeşme var. Burada köy kadınları 
be hayal yavaş yavaş kayboluyor. Yü- çamaşır yıkıyorlar. 
zümü okşıyan rüzgara karşı battaniye- Onlara yaklaşınca ağırlaştını. İhti-
mi çekiyorum. n:al .. Sıdıka da bu~lar .a~asındadır. Be-

Çınarların üst dallarından süzülüp nı goren kadınlar ı~lermı bırakıp bakı
geçen rüzgarın sesini dinleye dinleye şıy~rl~. Onlarca çıftlik beyi yabancı 
kendimden geçiyorum. degıldır. 

Bir başka erkek yanlarına gelse bel-• 
Bu sabah Hasan dayıya haber ver

meden hayvana atladım. Artık çiftli
ğin bütün adamları beni tanıdıkları için 
zahmet çekmiyorum. 

Önce değirmene doğru sürdüm. Son-

ki de sıkılacaklar ve örtünecekler. 
Sıdıka aralarında yok. 
Yavaş yavaş yanlarından uzakla~

tım. 

Şimdi bahçesinde .söğüd olan birinci 
eve yaklaşıyorum. Dereye inen patika-
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- Demek imdad isteyen genç kız sı
kı bir tarassud altında bulundurulu
yor. Anlamadın mı canım? .. Ne yapsın, 
öyle bir şekil bulmak lazım ki telefon 
ederken kendisini dinleyenler hiçbir 
şey anlamasınlar... Kütübhaneden bir 
kitab alıyor, içinden muayyen cümle
ler çıkarıyor. Söylemek istediği keli
meleri bu cümlelere ilave ediyor. Be
nim ismimi kadın ismine çeviriyor ve 
arkadaşı imişim gibi bana telefon edi
yor. Doğrusu buluş güzel... Eyübde, 
perili evde oturan ve evlenmek üzere 
bulunan bir genç kızın hayatı tehlike
dedir. İmdad istiyor ... İmdada koşalım, 
Cevad Fehmi. .. Sen serkomiser Osma
nı telefonla ara bakalım ... Bu akşam işi 
var mı? • Ser komiseri polis müdüriyetinde 

buldum. Ondan öğrendiklerim mesele· 
nin ehemmiyetini büsbütün artırdı. 

Sahur Paşazadeler ailesinin büyük 

oğlu, ailenin Eyübdeki (PerHi Konak) 
ismile maruf konağında o akşam ev:e-
niyordu. Bu izdivac yü.dinden mütead· 
did defalar tehdid mektubları almış. nı· 
hayet o sabah zabıtaya müracaat ede· 
rek ölümle tehdid edildiğini bildirmiş· 
ti. Polis müdürü de serlromiseri düğiı'1· 
de bulunmıya memur etmişti. 

Artık meselenin şübhe edilecek ta· 
rafı kalmamıştı. Bir facia karşısıncıa 
idik. Rıdvan Sadullah benim \'asıhml'l 
serkomisere söylettirdi: 

- «Biz de geliyoruz. Saat altıda KöıJ· 
rünün Haliç iskelesinde buluşalım!ı> 

(Arkası var) 

Mizah : Kaşif amca Adada kirahk ev arıyor I 
(Ba~ tarafı 7 n.cl ıayfada) 

- Yok o değil, evi sezon için mi tuta· 
caksınız? 

- Hayır efendim, ben kimsenin ket • 
hüdası, uşağı değilim, kendim için tuta
cağını. 

- Görmek ister misiniz? 
- İsterim ama hani biraz sıkılıyorum 

' da. 
- Niçin? 
- Siz yarı çıplaksınız da bu vaziyette 

bilmem eve girebilir miyim? 
- Zarar yok, zarar yok. Adaya gel -

dikten sonra, siz de bizim gibi giyine -
ceksiniz .. 

- Affedersiniz, burada !det böyle mi
dir? Yani buraya gelenler muhakkak ai
zin gibi mi giyinirler? 

- Tabii değil mi? 
- Yok, ben hani pek tabit bulmadım 

da ... Tereddüd ediyorum. 
- Evi gezmiyecek misiniz? 

• 

Düşündüm. Çoluk çocuk gözümün Ö· 

nüne geldiler. Bizim hatun yarı çıplak, 

bizim kızlar paçalı bol pantalon giymiş • 
ler .. Ben, ne bileyim, artık ne giymişim ... 
V-e sonra bir de tuhaf tuhaf konuşmak 

icab edecek ... Bunların hiç biri hana hoş 
gelmedi. 

- Affediniz, dedim, evi tutmaktan va.z 
geçtim. 

- Bundan iyi ev bulamazsınız, dediler, 

bizim kordumuz da vardır. 
- Mallım, dedim kurdunuz <>lduğu da 

1 

malum. Esasen bu Adada kurdlarla fındık 
kurdlarından bol bir şeye rastlamedını· 
Ama ben Adaya gelmekten çoktan vaz -
geçtim. 

Vapura biner binmez tersyüzü Islan -
bula döndüm. Sayfiye mi, tövbeler tö'I· 
besi. Aksaraydaki bostana bitişik evimiz 
nemize yetişmiyor da .. 

ismet Hultisi 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, 
ağrılarınızı derhal keser. icabında gfinde 

ve bütün 

3 kaşe alınabilir. ............ . 
tiyacı da bu suretıe ve tam manasne ta- Orhangazi fidanlığı töre.ı l e açıldı 
hakkuk sahasına çıkatnıyarak gene bir 
arzu halinde kaldı. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Köpek ticareti nasıl yapttm? 
Yazan: Yaroslav Haşek 

Çeviren: H. Alaz 

Orhangazi (Hususi) - Köylünün emek 
ve parasile vücude getirilen köy bölgesi 
fidanlığı Vali tarafından merasimie açıl· 
mıştır. Merasimde bir söylev veren valiı 
vilayet dahilinde zirai kalkınmada ilk a
dım atmak şerefinin Orhangaziye aid ol· 
duğunu işaret etmiştir. Fidanlığın vücu· 
de gelmesinde kaymakam ve ziraat mc- ' 
muru gayretle çalışmışlardır. 

dan yukarı döndüm. Tam söğüdlü evin cağını kararl~ştıramadan bakıyordtı-
önüne çıkıyor. Dedim ki: 

Küçük bir gübre yığınını geçince sı- - Veli kaptan evde yok mu? 
vaşız bir çit ba§ladı. İşte Veli kaptanın Veli kaptanın gündüzleri gcı de balık 
evi... Köyün çütliğe aid kiremidli ev- avladığını, bu saatte evde olmad ~ırıı 
!erinden baştaki. Çitin üzerinden küçük biliyordum. 
avlu görünüyor. Bahçede çıkırıklı bir Birdenbire ayağa "'kalktı, örtünmeğe. 
kuyu. Yanında bir süt gerdeli, bir bak- çıplak ayaklarına bir takunya filan ge· 
raç .. bir katlı evin tek penceresi önüne çirmiye lüzum görmeden avluya fırla· 
karanfil, fesliğen saksıları dizilmi~.. dı: 
karanfilleri tutan ince dallara birer de - Babam göle gitti efendim ... dedi. 
yumurta kabuğu geçirilmiş. Bir köylii kızından bu beklenmiyecek 
Köşeyi dönünce evin iç kapısı görün- şehirli şivesile konuşuyordu. RumeU 

dü. Ve dışarıdan süzülen aydınlıkta o- mtihacirleri babam demezler, bubaı11 
nu, köyün bu en güzel kızını gördllm. derler. Bu kız işittiğim ilk cümtesil8 

Etrafına bakmadan önündeki yuvarlak ötekilerden başka olduğunu anıatt1• 
hamur tahtasında yufka açıyor. Muhavereyi bozmamak için: 
Hayvanın dizginlerini kıstım. - Vah vah, dedim, bense onu gör'" 
Şimdi bu güzel fabloyu lezzetle sey- meğe gelmiştim. Bir ayranını içecelc· 

rediyorum. tim. 
Sıdıka o kadar meşgul ki on beş yir- Sıdıka avlunun tahta kapısını açmış· 

mi adım uzakta çitin üzerinden seyre- ti: 
dildiğini farketmiyor. - Buyurun siz, dedi. Soğuk ayranı-
Çıplak kolları mütemadiyen gidip mız var. 

geliyor. Kapıdan giren güneşin istika. - Ama senin işin var Sıdıka hanı~ 
metine geldikce sarı saçlan altın gibi Adını söyleyişim büsbütün hayretıJl 

~ rı-
parlıyor. Nasıl etsem de kendimi ona uyandırdı. Hele onu hanım diye çevı d 
hissettirsem diye düşünüyorum. Kır a- şımdan zevk aldığı o kadar aşik~rdı ~ 
tını benden iştahlı çıktı. Söğüdün göl- pembe yi.izü ebru ebru dalr,n?ıır..i · -
gesinde durmanın verdiği keyifle ola- tanır gibi boynunu bükerek: 
cak tatlı tatlı kişnedi. - Zarar yok efendim, dedi. İc:ı ;-e ıa-
Sıdıka beni görünce birdenbire dur- man olsa yaparım. 

du. Şaşırdığını anlıyordum. Ne yapa- ( AT kası ı•ar} 



IOM·POSTA 

l'alıtelbahir suyun yüzüne çıkar çıkmaz torpil kovanı mermisini koyverdi. Ejderha 
'izından çıkan bir alev dili halinde suları yara yara fırlıyan mermi, Haydarpaşa 

önünde bayaz şilepe çarpb ve korkunç bir infilak duyuldu 
... ~~. anda, çivili postallann demir ze
-111 U7.erinde çıkardığı bir gürültü, bir 
~ demirlerde çerçevelenen 

emrin yapıldığını bildirdi. 
t 12, !>irkaç dakika içinde yapacağı 

taarruza hazır bulunuyordu. 
tt....ıı . etrafı dolaşıp herkesin yerli yP.
-4C&Q4! bulunduğunu gördükten sonra 
"ıiyeti kaptana haber verdi. Süvari 
~u dudaklarına sıkıştırmış; ayni 
~ı'llt tebessümle: 
-Aıaı 

.. becıi ve makine telgrafına emir ver-

- ltolspit! Alabanda iskele 
~denizaltı; son macerasının ilk 
~ süvarisinin bu işaretile, Hay
"PIŞa mendireğine doğru bir rota ta

ederek atmış oluyordu. 
..,~ecan içinde geçen dakikalar, si
~- gergin efradın yüreklerindeki 
~l'llttı ve adun adım yaklaşılan hedef, 
~nııt bir hldisenin, misli görülme
lQ bir harb cür'etinin teferrüatını tcş

tdiyordu. 
.. ,~t tam 24... Gece yansı ... E 12 
~la Kızkulesi arasındaki deniz 
~ıııda ilerliyen bir periskob, isti
~ tbıt Reşadiye un fabrikaları önün· 
'-t l'ıhtıma yakın duran beyaz ve ZC\rif 
tıaJ11ebe çevirmişti. Yakın tehlikeden 
~, lakin bir hava içinde yük ala:' olan gemide neş'eli bir ça1ışma 
n._~ıyordu. 

lıı...~··· Saat, 24,1', mendireğin yeşil 
~ hizasmda sular kaynaştı. Anafo
"- bir manzara g&teren kaynaşma-

Mermi, Haydarpa§cı önün dele• "eyaz ftleoe çcıT'pn 
düşeceği telaşı hesaba katan Naşmit, 
artık en müsaid avlara bile başını çe
virip bakmağa lüzum görmedi. 

Son seyahat, dönüş, efradın kalbinde 
büyük bir heyecanın izlerini hayatları
nın sonlarına kadar muhafaza edecek
leri bir tehlike sembolü gibi bu yolcu
luk da geçti. 

Ayni yollar, ayni istikametler, ayni 
rota ve nihayet ilk geçilen ve bu sefer 
biraz daha tahkim edilmiş olan ayni 
gizli denizaltı yolundan boğaza girildi. 
Tehlikeli mayın yollarında katedilen 
mesafeler yüreklerdeki korkuyu artı
rırken baş güverte vardiyasının: 

yeleşmeğe başlıyan büyük Marmara 
macerası nihayet buluyordu. 

E 12, donanmada şenliklerle karşılan-
dı. . 

• Naşmitin raporunu alan, zaten bütün 
hidiseleri, maceranın tef errüatını ra
pordan çok evvel öğrenmiş olan İngil
tere bahriye nezareti, kendisine ve E 12 
mürettebatına rütbeler verdi. Naşınit, 

içini bir ihtiras ateşinin kapladığı ve 
arkadaşı B 7 nin Mes'udiyeyi torpilli
yerek 'kazanışına gıpta ettiği emeline 
kavuşmuştu. 

'l'tasından yavaş yavaş uzun bir 
't IÜtun, daha sonra geniş kaideJer Narası gönüllere soğuk su serpti. Her-
Jı....tll 80llra da büyük bir su kaplumba· 

- Boğazdan çıktık 

Şimdi, onun da göğsünde Victoria 
Cross nişanının şövalye rozeti. pıerasim 
günlerinde de nişanın murassa salibi 
görünüyor! 

~_andıran bir tahtelbahir gövdesi kes birbirini kucaklıyor, şu anda ~ika- -SON-

rtk_'IQctfl. HaftJllll karanlığı içinde bu 

~~s~~~~~~~ı ~--.-----------------------~ ~ 'l'atııelbahlr suyun yüzüne çıkar inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
~ ha• bulunan torpil kovanı 
~koyuvermiş; ejderha ağzın
ı-. '1bn bir alev dili halinde sula!ı S hra beyaz şilebe doğru fırlayan 
~ lllmnia çok geçmeden hedefini 

~ tnfiWd .gördükten ve gemi· 
~ teıafı mğuklwılılıkla seyrettikten S 1 12 suya daldı ve bu sefer, bir 
~ ~ni kadere, talihe havale 
~ ula arkasını dönmüş, bütün 
\ ....... 14armaramn derinliklerine doğ
Cla koyulmuştu. 
~ bir aylık bir maceraya bu son 
S ile nihayet veren korsan gemi, St boiua dönecek; kendisini tebrik 
,. ..... ~ bekliyen kumandanına yap
~ raporunu vermeğe koşacak-

~ hadise, 'Omid vapurunun Hay
·~ &ıünde batm1ması, İstanbul li
·~ da tahtelbahir tehlikesinde 
~ ptermış; işi, başlangıçtan
~~ tutan bahriye nezareti; hü
~ ve bilhassa İttihadcı sadraza-N paşanın tazyiki ile telaş içeri
~ kaldı. Bahriye nazın Cemal paşa 

kınnandanhğına gitmiş, yerine 
Vasıf bey nezarette vekalet 

L ~ g&iiyordu. 
~bir ittihadcı ve daha İttihad ve 

kuruluş zamanında türlü 
~le bu ocağın deniz şubesi ku
S~ mevkiine geçmiş olan Vasıf 
tt( 'l'aılt paşanın sıkı tedbir tavsiye-
~ ~ne derhal bu yakın tehlikeyi, 
~ IUlarını, payitaht kapısının ö
" tenıizıemet için kat't tedbirler 

~buı denWerinin tehlikede bu
~u, tlmid vapurunun batışı, As erinde batan, batırılan sayısız 
"--~ lllotör, yelkenli ve diğer deniz 
~dan JatidW eden halk, ga
\;:" 1-ıbıe gelmif; dayanılmaz bir 
~ dehşetile evlerinde rahat e
~~hnQftu. Kadıköyünde oturanlar 
~ IÖÇ etmişler; Adalar metruk 

~ ~ ~ harbin IOlluna kadar da 

'•ı etti. 
llbı boğaza dönüşü yeni bir ma-
~. olmadL Zira, 'Omid vapu
~ berine bükfunetin 

9000 Kilo 15/45 Çiv: 

10000 > 15/50 > 

12000 > 

7000 t 

16/60 • 

17/70 > 

I - Yukarıda eb'adı gösterilen 68000 kilo çivi pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 1/6/938 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14 de Kabatqta 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 
m - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte% 7,5 güw•nme para

lariyle birlikte yukarıda adı ıeçen Komisyona gelmeleri ilAn olunur. c2792t 
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Tütün sepeti 
Dökme soba. 
Saç 
Saç varil 
Tel tefrik kafesi 
Mozayik tekne 
Büyük cam çerçeve 
Ufak cam §işe 

Muhtelif marka yazı makinesi 
Baskül 
Hela taşı 

Kapı 

Kayış 

Muşamba parçalan 
Hortum 
Tönbeki derisi 
Tönbeki bezi 
Tönbeki tiftiği 

Demir saç yağ bidonu 
I - Cins ve mikdarı yukarıda yazılı eşya pazarlıkla satılacaktır. 
il - Pazarlık, 18/V /1938 tarihine rasthyan Çarşamba günü saat 15 de Kaba

taşta levazım ve mübayaat ıubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 
III - Satılacak mallar Cibali fabrikasında her gün görülebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat parala

rile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilin olunur. 
(2589) 

lstanbul Sular idaresinden ı 
Açık artbrma ile ot sahp ilanı. 

İdaremizin Bakırköyünde Çörekçi çayın namile maruf olan arazlsl dahilinde 
mevcud biçilmemiş otlar açık arttırma ile atılacaktır. 

1 - Satış prtnamesi levazım servisinden paruız olarak alınabilir. 
2 - Teminat akçesi elli liradır. 
3 - Açık arttırma 11 Mayıs Perpmbe ,o.ıil aaat ODda BaJmlJlllyilnde arul 

dahilinde yapılacaktır. e2812• 

Edebiyat: Baharda Nedimin hayali 
(Bq tarafı 7 nci ıayfada) 

Artık Nedimin bu coşkunluğu tuttu 
mu, davet davet üstünedir. Ayni mana -
da gazeller birbirini kovalar: . 
BJ tan-ı .... 'bir ıece mDunamm el 1tenllll. 

Bir sevgilisini bayramın ikisinde ça -
ğırdıysa, bir başkasını üçüncü gün ça -
ğırır. Demek ki randevular bayramlarla 
çoğalıyor. Rakib korkusile hazan sabah • 
lara kadar uykusuz bile kalarak. .. 
Ablr lı:orlmsllnclan aea• biç .wr mlala 
Mecliste tillesaph nlrehbanm eld.,.._ 
Pek istedi efendimi tydin üçincii rün 
UUeyle pi Nedimine lmrlMuun oldafmn. 

Görülüyor ki Nedim, ayni zamanda 
müdhi§ kıskançtır da... Bu duygu ile de 
pek ince mısralar yazmıştır. Meseli meş
hur cBen kimseye açılmaz idim damenin 
olsama gazeli gibi... 

Dem oluyor, duygulan o kadar derin
leşiyor ki, klasik gazel ve kaside şekli o
na usanç vermeğe başlıyor. Ah, başka bir 
tarz yaratabilse! Fakat ne mümkün! Es
ki şekil, en yeni hisleri bile içine hapse
den bir zindandır. Ondan Nedim bile 
kurtulamadı. 

Cam-ı .-rabı nn bbe 1en şbndllilı: Nedim 
FenadedJr d1mat ruelden, kasideden. 

Yukarıda Nedim için, her bahar gelJ -
§inde yeniden coşuyor, vaidler, vAdelerle 
dildadelerini çağınyor demiştik. Fakat 
kendisini baharın bugünlerinde bile çok 
kere bedbaht etmekten ne zaman hlli 
kalmıştır ki? .. Bahar geldi ama, tellket
zede Nedim bu bahar ahengine gelmiye
cek mi? Yoksa Nedim, her baharda ölü
mün kendisini lalelerden ve ille yüzlü -
Ierden ayıracağından mı korkuyor? Bir 
beyitte bir ölüm korkusu, ince ince, sinsi 
sinsi belirmiyor mu? 
Dahi relmes mi Nedlma-yı fellkebedemh 
Geldi benfim-ı tarab nkt-1 temaşayı ~-

bı uyutmak için. .. Değil mi ki bu hayatın 
sonu ölüm! .. 

İşte bir lihze için tam mana~ile epi • 
küryen bir düşünce! Hayyamın ruhunu 
§id edecek bir dönüş! Bunu Nedim açıkça 
itiraf etmese de anlıyan anlıyor. 

Bu derece zevk ve sevda ile sarhoş ol
mak neden? Daima hayatın acılarını ve 
belki de yaklaşan ölümün sonsuz karan• 
lığını düşünmemek için değil mi? Böyl;. 
liltle Nedim gittikçe ruhi sefaletinin en 
derin çukurlarına düşüyor. Artık başka• , 

larının zevk artıklarını bile aramaktan, 
özlemekten tiksinti duymuyor. Şarkıla • 
rmdan birinde: 

Bir tane il fesli CezaJirll ifetl , 

Mısraile haber verdiği muğbeçeye hi • 
tabı gibi: 
Hep kallannı etti o kin-1 kerem çırat 
Zannım budar ki rellb Nedimhı de nÖTbetL 

Zavallı Nedim! O kadar büyük olmasa 
idin belki bunun gibi mısraların için La~ 
le Devrindeki bütün laleler utancından 
kızarır, hiç birisi pembe ve beyaz açmaz
lardı. Heyhat ki senin içindeki ıztırab, 

ruhl sefalet ve tereddin bugün bizi yal· 
ruz acındırıyor. San'atma, şilrine ise biıı 
kelimede sadece hayranlık duyuyoruz. 
Elemle dolu bir hayranlık! 

Halid Fahri OzanımJ 

Aksarayda bir 
otobüs kazası 

Bir kişi öldü, 6 kişi de 
muhtelif yerlerinden 

yaralandı 
men. Aksaray (Hususi) - Evvelki gün 

Fakat bakıyor ki gene hayattadır. Ba • Aksarayda bif gencin ölümü ile nef • 
har gene zevk ve neş'esini ona da veri • celenen feci bir otomobil kazası o~ • 
yor. Sevgililer birbirini kovalıyor, kol • muştur. 
Iarına bugün biri, yann ötekisi atılıyor. . . . . 
Mes'ud mu? Hayır. Gene aramaktadır, . Gezıntıye ç~~an. ve ıçınde .o~ ~ş ki· 
zavallı Donjuan! Gene ruhu boştur, cis- ş~ bul~nan ş~for .. Sıvaslı ~unnı~ ıdare-, 
mi ise her zevkten bir an raşe bekliyor, sındekı .. ~.~~ S~ere aıd otobus Ka ·: 
0 kadar ... Ah, bu ne sefil bir zevk hayatı- rasu koprusune gıderken sarhoş olan 
dır! Bir başkası, bu yaşayıştan ancak bir şoförün dikkatsizliği yüzünden be 
behname çıkarabilirdi. Nedim ise, aan'at metre yükseklikten bir hendeğe yuvar 
eseri doğurdu. Neticede, yalnız ruhunun lanmıştır. Bu devrilme esnasında yol 
~e cisminin ebedi açlığını haykırml§tır. culardan Rıza oğlu Bican otobüsün al· 
Ne hazin feryad! tında kalmış ve derhal ölmüştür. Oto • 
\'lde-i 'ftSI detu nbıta-ı te'f'k •etil büsdeki yolculardan altı kişi de muh • 
DD-1 nacima lıiraş-i helecan aneak 1tL telif yerlerinden yaralanmışlardır. Vak 

Bazan utanıyor mq, nedir? Zevkten, aya adliye el koymuş, Cumhuriyet 
tarabdan, mey ve mahbuptan uzaltlafı • müddeiumumisi vekili İbrahim Terle • 
yor. Fakat zavallıyı dostları rahat mı bı- mez hldise mahalline giderek tahkika· 
rakıyor? Yoksa Nedimin ayni hayata tek- ta ba 1 t Tahkikat da • 

d.. k i . b ld x. bir bah mi ş amış ır. sonun şo 
~~r b o~e çın u u5 u ane - förün sarhoş olduğu tesbit edilmiş ve 
ır u · M sarhoşluiu bu hidiseye sebeb oldu • 

Mey n mablnlba çokt9D töTbeUr olda Ne • ğund 1 .. N . h te kif d'l 
dlm-lur an 101.or un emen v e ı • 

Niçin amına ki bilmem J1ne ,..... tane - miştir. Hastaneye kaldırılan diğer ya • 
....uırte ralılarm sıhhi vaziyetleri iyidir. Nü ~ 

İyisi mi, dönsün gene o hayata! Vur fusca başka zayiat olmamıştır. Tahki ef 

patlasın, çal oynasın! .. Gönüldeki ıztırs- kata devam olunmaktadır. 

O man Koruma Genel Komutanlığından: 
1 - Orman Koruma Genel Komutanlık k:ıt'alan ihtiyacı için 30008 ill 50000 

kilo yataklık pamuk açık eksiltme ile ihalesi 28/5/938 Cumartesi günü saat 
11 de Ankarada Yeni§ehirde Komutanlık l:;inasındald Satınalma Komilyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yirmi bir bin lira muvakkat teminatı 15'15 lira. 
3 - Şartnamesi hergün parasız olarak Komilyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin muvakkat temtnat makbuzu ve prtnamesindeki vesikalarla 

ihale gün ve saatinde Komisyona mürac aatlan ilAn olunur. c2Mlt 

Sinob C. Müddeiumumiliğinden: 
Sinob Genel Cezaevindeki mahkdm ve mevkuflara 1/6/938 gününden 1/6/939 

gününe kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 11/5/938 gününden itibaren 15 gün 
müddetle kapalı zarf usulil' eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Verilecek ekmek 650 ruıdmanh Samsun bir bet unundan yapılacak ve 
beher ekmek 960 gram olarak pi§lrilece ktir. 

2 - Ekmekler Cezaevi Müdürlülünün gösterecell lözum üzerine yevmiye 700 
ill 1000 aded arasında hergiin nihayet saat 14 de kadar Cezaevine teslim edi
lecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin % '7,5 tu olan 2190 liralık teminatı muvak
kate verecektir. 

4 - İhale 30/5/938 Pazartesi aüntl saat 15 de Sinob C. Müddeiwnumlliğinde 
mütetekkil komisyonda Adliye Bakanhlınm mezuniyetine t.alfkan yapılacaktır. 

5 - Teklif mektublan 30/5/938 Pazarteal eün11 saat H de kadar sıra numara· 
sile makbuz mukabilinde 4 üncü maddede yazılı komilyon reiallğine verilecektir. 

8 - Mektublann befincl maddede g&terilen saatte iadeli taahhüdlü mektub 
,eklinde gönderilmesi caizdir. Bu halde zarfın mWıilr mumu ile veya iyice kapa ... 
tılmaaı llzımdır. P01tada olacak pdkm eler kabul edilmez. ~ 

'7 - Şartnameye muvafık olmıyan ve ya içinde prtname dıpııda prtları ihtı. 
va eden tekliflere itibar olunmaz. ~ 

8 - Bblltmeden miltevellid bilailml• r11sum teklllf ve damga resmlle ilin ilc

ntleri unun tahlil ilcrett ve muarlfatı vesairenin c:l1mles1 müteahhide alddir. 
9 - Şartnameyi ı&mek ve daha fazla malGmat almak istiyenler tatil günl~ 

rtnden maada herıb Slnob C. llilddelumumtUlf kalemine milracaat etmeleri 
db olunur. .ısa. 
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POYRAZ Ali Bugün Harbiye - Güneşle karşılaşıy~ 
Yazan: A. B. 

Poyraz Ali, Şövalye Cemin yanına yaklaşarak dedi ki: .. SenClen bir şey rica 

Milli küme maçlarının başında giden Güneş bu ııı8 

mağlub da olsa şampiyonluğunu muhafaza edecek 

Bugün Taksimde Güneşle Harbiye kar--ı 14 mayıs 1938 cumartesi gilnU s~ 
şılaşıyorlar. Güneş takımı milli kümede muzda yapılan voleybol turnuvasırııı 
başta gitmektedir ve mağlılb da olsa ge- mifinal kc1rşılaşmalanna devanı 
ne başta kalacaktır. Harbiyeliler sonlar- cektir. 

edeceğim. Hususi bir vazife için Antuvanı benim emrime vereceksin. Bizden 
kaçırılmış ve saklanmış bir hazinenin yerini öğrenmek istiyorum!" 

- Hah .. işte, sizi görmek istediğimin 
ikinci sebebi de, budur. LUtfen şuraya 
oturunuz. Size, bu yolculuk hakkında 

biraz malUınat vereyim. 
Poyraz Ali ile Antuvan, küçük bir 

masanın iki tarafındaki koltuklara o
turmuşlar; konuşmıya başlamışlardı. 

Antuvan, sesini son derecede hafif
letmişti. Hiç kimse tarafından duyul
mıyacak bir sesle; düşündüklerini ağır 
ağır Poyraz Aliye izah etmişti. 

Poyraz Ali, gittikce artan bir merak 
ve heyecan ile bunları dinlemişti. Son
ra, derin derin düşünerek: 

- Antuvan!.. Sen, gerçekten sad1k 
bir adamsın. Gfü göre göre bu kadar 
fedakarlığa atılmak, her yiğitin harcı 
değil... diye, söylenmiştL 

Antuvan ile Poyraz Ali, mutab:k 
kalmışlardı. Beraberce salonu terkede
rek, şövalyenin bulunduğu tarasaya 
çıkmışlardı. 
Şövalye Cem; uzun sandalyede, ha

reketsiz bir halde oturuyordu. Derin 
derin düşünüyordu. Gözlerini, cenub 
güneşinin parlak ışıklan kaynaşan de
nizden ayırmıyordu. 

Tarasa kapısına geldikleri zaman, 
Antuvan seslenmişti: 

- Aziz şövalyem!. Bakınız, sevgili 
Ciostunuz Poyraz Ali Reis geldi. · 
Şövalye Cem, büyük bir memnuni

yet içinde başını çevirmişti. Poyraz A
linin merd ve asil çehresini görür gör
mez kalbinde hissettiği meserretle gü
lümsemişti. 

El!erini ona doğru uzatmıştı: 
-Aziz dost, hoş geldin! Senden ay

nlalı, henüz yirmi dört saat bile geç
medi. Fakat seni o kadar göreceğim gel
di kL.. Antuvan, lUtfen bir sandalye ... 
diye bağırmıştı. 

Antuvan, Poyraz Alinin oturması i
çin, kapının yanındaki küçük koltuklar
dan birini tarasaya 9ıkarırken sözlerine 
devam etmişti: 

- Sonra, muhterem şövalyem.. size 
bir müjdem daha var. Ali Reis, şehir 
hayatından şikayet ediyor. Buraya, si
zin yanınıza nakletmek istiyor. Nasıl; 
buna da sevindiniz mi? .. 
Şövalye, hakikaten bir çocuk gibi se

vinmişti. 

- Oh.. ne saadet... Böyle blr dost 
ile başbaşa kalmak .. kalbimin elem ve 
ıztırablarını onunla paylaşmak.. hiç, 
sevinilmez mi? .. 

Poyraz Ali; Antuvanın verdiği koltu
ğu, Şövalye Cernin uzun sandalyesinin 
yanma yerleşmişti. Gülerek cevab ver
mişti: 

- Yaa .. demek bu kadar sevindin; 
öyle mi şövalye? ... Fakat buna muka
bil, ben de senden bir şey rica edece-
ğim. 

- Emret, Ali Reis. 
- Hususi bir vazife ifa etmek için, 

Antuvanı benim emrime vereceksin. 
- Hay, hay ... Bilirsin ki Antuvamn 

bana olan sadakat ve muhabbeti kadar, 
sana da merbutiyet ve hürmeti vardır. 
Kendisine her ne emredersen, büyük 
bir memnuniyetle ifa edeceğine emi
nim. 

- Buna, ben de senin kadar eminim. 
Lakin, kendisine gördüreceğim iş, bu
rada değildir. 

- Ya, nerede? .. 
- Taranto sahillerinde. 
- Oraya mı, göndermek istiyorsun? 
- Evet... Bizden kaçırılmış ve sak-

lanmış bir hazinenin yerini öğrenmek 
için onu oraya göndereceğim. Seni y..al
mz bıralonamak için de; ben buraya 
geleceğim. 

- Çok isabetli bir düşünüş, azizim ... 
'.Antuvan, . bu vazifeyi büyük bir maha
retle ifa edecektir. Onun burada bu
lunmadığı esnada senin refakatinden 
istifade etmek de, bana son derecede 
saadet verecektir. Sorabilir miyim, An
tuvnn ne zaman hareket edecek? 

- Mümkün olursa, yarın. 

Antuvan, söze karışmıştı: istilaya uğrıyacak.. kral da kim bilir 
- Aziz şövalyem! .. Sizden bir daki- ne olacaktı! 

ka bile ayrılmak, benim içın tahammül Şövalye bu sözleri söylerken, Antu
edilmez bir azab ve ıztırabdır. Fakat ne lemli bir süzüşle gözlerini ufuklarda 
yapayım ki; muhterem reisimizin emir- dolaştırdı. Dudakları kıpırdadı. Fakat, 
lerin1 yerine getirmek de mühim bir hiçbir ses çıkrnadL 
mecburiyet... Poyraz Ali, devam etti; 

- Şübhesiz, Antuvan ... Yanımda, A- _Bir hançer darbesi.. evet, Madrid 
li Reis olduk.tan sonra, benim için kat- şatosunda, kralın göğsüne indireceğin 
iyen endişe etme. Git. Reisin tevdi ede- bir hançer darbesi; onun hayatını, ve 
ceği vazifeyi üa et... hatta Fransa krallığının hayatını cılız 

- Evet, öyle olacak aziz şövalyem... bir mum gibi söndürebilirdi. Fakat sen, 
Yalnız unutmadan şunu da söyliyeyim dmnarlannda kaynıyan asil Türk kanı
ki; dün sabah Parise müteveccihen ha- nın emrettiği vechile hareket ettin. 
reket eden kral hazretleri, tam ar.aba- H tt" a a ... 
lanna binecekleri zaman beni huzu!'la- Genç korsan reis birdenbire sözünü 
nna kabul ettiler. «Efendiniz Şö~alye kesti. Söyliyeceği ~eylerin, şövalyenin 
Cem hakkında bana sık sık malumat kalbindek" derin yarayı acıtacağını 
v:rini~. Sıhh~t v~ ~yetleri.nin ~~ec.e- hissettiği ıiçin, birdenbire susuvermiş
sıle, bır şey isteyıp ıstemedıklerını bıl- ti. Fakat şövalye inler gibi bir sesle: 
diriniz. dediler. Kral hazretlerinin bu ' . . . . 
arz la · f k I" - Evet.. devam edınız ... Nıçın susu-

~- rını yerme ~e ırme azım. yorsunuz?. Şu halde, ben devam ede-
Şovalye, ağır agır başını kaldırdı: yim ... Hatta .. onu kurtarmak için; kal-
- Tuhaf şey ... Kralın bana bu ka- binin bütün kuvvet ile bağlandığı o bü

da: büyük al~ka göstermesine hayret yük aşkı bile feda ettin; diyecektin, de
ediyorum ... dıye mırıldandı. ğil mi?. Ah, azizim Ali Reis!.. Yapt1-
Şövalye b usözleri söylerken, Antu- ğım o büyük fedakarlıktan dolayı kat-

vanın çehresinde de garib bir endişe iyen pişman değilim... Ancak şu var 
gölgesi dolaşmıştı. ki ... 

Poyraz Ali, omuzlarını kaldırarak - Kvet .. 
cevab verdi: - Bu adamın çehresi, beni üşütüyor. 

- Tabii değil mi, şövalye, senin fe- - Kimin? .. 
dakarlığın, onu ve Fransayı kurtardı. - Kralın. 
Eğer sen olmasaydın, şimdi bütün - Niçin? .. 
Fransa Şarlkenin orduları tarafmdan - Onu bilmiyorum. (Arkası var) 

SOLDAN SAl'iA: 
1 - Yıw işleri müdürümüzün lsml. 
2 - Kraliçe, cemi edatı. 
S - Ağız ağıza, beyaz. 
ı& - Bir renk, nota, sırt. 
5 - Sual edatı, vah§l blr hayvan. 
8 - Arkadaş, kenar, llfı.ve. 
7 - İstek, a~ tutmak için kullanılır. 
8 - Su taşınır, blr renk. 
9 - Mülk, yemeklerde kullanılır. 

10 - Hariciye Veldllmizln soyadı, faydalı 
bir hayvan. 

YUKRIDAN AŞAÖI: 

1 - Kurtulu~. nrabca su. 
2 - Her insanın başına bir defa gelir, t<>-

kat. 

S - Dudak, çocuklara baknr. 
4 - İyll1ğe kavuşmn. 
li - İstlrahat, külhanbeyi. 
8 - Kısa zaman. 
'l - Bir askeri rütbe, hamur yaparken 

kullatıılır. 

8 - Alfabenin sekizlncl harfi, arzu, bir 
hayvan. 

9 - Dost blr memleket, alt taraf. 
10 - Sütten çıkarılır. 
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oktorun gün ük 
notlarından 

Sağırlık ve 
Ağır işi'mell 
Burada, koouşacağımız bahis, anadan 
sağır, dllslz olarak doğanlara ald :leğil

dlr. Bir takım irsi sebeblerden, anadan 
ve babadan geçen hastalıklar neticesi ço
cuklar anormal olarak doğarlar. Bu a
nomalilerden blrl de sağır ve dllslzllktlr. 
Yoksa dllsizlerln dilleri ve bazılarının 
zannettikleri gibi küçük dilleri yok değil
dir. Bu zavnllılnr o ko.do.r sağırdırlar k1 
do.hUI kulakları o kadar teşekkül etme
ml§tir ki yanlarında top patlasa 1şltmcz
ler ve dünyada hiçbir şeyi de tşltmedlk
leri için bittabi hlçblr şey de konuşa

mazlar.. ve sağır dilsiz olurlar. Bunlara 
karşı tıbben yapılacak maalesef hiçbir 
şey yoktur. Bunların harlclndekl sağır
lıklar ve ağır işltmeler ya bizzat kulağın 
iltihabı müzmini, veyahud burunun ar -
kasındaki etlerin fazla büyümesi, buru
nun içinde kemik fazlalığı veyahud faz
la eğr11lklerin; ahtapoUarın mevcudiyet! 
bademciklerin fazla büyümesi glbl se
beblerden llerl gellr. 
O zaman bittabi kulak sağırlığının ve a
ğırlığının teda vlsl için bu sebeblerln te
da visl ve ortadan kalkması şarttır. BU
hassa çocuklarda bu çok mühimdir. A
ğızları dalma açık duran, ağzı açık uyu
yan, horlayan çocukların lmlaklarında 

işitme kablllyetl de az çok azalmıştır ve 
bakılmadığı takdirde müruru zamanla 
bu hal yerleşir ve çocuğun 1st1kbal1 üze
rinde mühim bir rol oynar. Çocuklarını
zın burunlarını sık sık muayene etttrl
nlz. Burundan açık ve serbest bir suret
te teneffüs etmelerinin çaresine bakınt7.. 
Çünkü bu dediğimiz gibi yalnız kulak gi
bi mevzll değil, ayn1 zamanda umumi n
zlyolojik geriliklere sebebiyet Yertr. Neı
vünemayı tevkll eder. 
Kulak ağrılarını husule getiren diğer bil' 
sebeb de mecrada kulak kiri dcnllen sa
n mnddenin fazla terakümüdOr. Bunun 
çaresi yıkatmaktır. Derhal pislikler çıkar 
ve kulak açılır. 

dadırlar. Fakat daha oynanacak bir Be- Bakırköy - Galatasara::( s,p.at ]5. 
şiktaş ve bir de Altılar muhteliU maçı Adalar - Davudpaşa, saat 15,45. 
kalıyor. Yarın siyah beyazlılarla karşıla- Çengelköy - Çelikkol, saat 16,30. 
şacak ve aıacağı netice henüz kestinıe- Mülkiye mektebi Hukuk fakUI· 
mediğinden puan işinde rol oynıyabilir. • 
Bununla beraber altılara mağlub da olsa ıle berabere kaldı 
gene üç puanı rnevcud demektir. Şu hal- Ankara (Husus!> - Yüksek mekteı>l~ 
de Ankaranın diğer klübü Muhafızgücü- sı bölge kupası maçlo.rına bu hafta. şe~ 
ne nazaran daha iyi vaziyete geçecektir. dında devam edildi ve Mülkiye, liıl 

.,.,. - .. . İ kımlan 2-2 ye berabere ko.Idılar. 
uçuncuye kadar olan derecelen stan- Ta.-kımlar; Mülkiye: Cahid, Nihad. ~ 

bul klüpleri paylaştıktan sonra Harbiye- Turgud, Orhan, Hüsnü, CeHU, Orhııtl•,; 
nin Üçokla ve bu İstanbul maçlarından AU\eddln, Taci:. Hukuk Fakültesi: ca~ 
hiç olmazsa birini kazandığı takdirde han, Kndri, Munlr, Basan, Fahir, ye 
Muhafızgücile çekişmesi lazımdır. Bunun hld, Enls, ~tik, SaUıho.ddinden _mure 
· . İ . . . " Oyuna Mulkiyelller başladı. Dk dll 
ıçın stanbul maçları Harbıye ıçın mu- mütevazin geçti. Bu arada Mülkiye ı 
himdir. birkaç gol fırsatı knçırdılar. Nlharet 

Bog"' aziçi ile Daruşşafaka zuncu dakikada kaıecının hatnsındsıı f 
de eden Allleddln Mülk1yenln bırtncl 

karŞI laşıyorlar attı. Hukuklular bu gole devre ortP11 sol içleri vasıtaslle cevab verdiler. of'J 
Bugün Darüşşafaka lisesi ile Boğaziçi bir şekil almakla beraber Hukuk tB 

lisesi arasında bir spor bayramı tertib e- hft.klmiyetı altında devam etti ve de~ 
dilmiştir. Atletizm, futbol, voleybol, lanndıı blr gol dnha atara.t BukUkl 

· k galib bltıroller. 
pıng-pong arşılaşmaları yapılacaktır. İkinci devrede lkl takını dn ufal 6 
Spor hareketlerinden evvel bir de mera- Ukler yaparak sahaya çıktılar. Hüsn11. ! 
sim yapılacaktır. Saha, Arnavudköyünde Suad, Cem, Taci şek:llndekt mülkiye 
Boğaziçi lisesi spor sahasıdır. cidden güzel bir oyun çikardı. Bn de1f' 

1 
zlyade Mülklyelllerln tazyiki aıund:l 

'stanbU( kadm(af 8faSIOd8 Devre sonunda Suad Mülkiyenin ~ 
k • · sayısını nefis bir şüUe çıkardı ve OY"" 

8$ flm Ş8mplyOn8SJ lece blttı. Şimdiki halde Mülkiye ı:net' 
İstanbul kadınlar arasında yapılan gnllblyct ve bir beraberlikle yüksek Jllıf 
kr. . ler liginin başında bulunmaktadır· 

es ım müsabakası neticelenmiştir. fakültesi Mülkiyeyi bir puTil.Il gertdet' 
Puan vaziyetine göre İfakat İstanbul etmektedir. Hukuk, Harbiyeye yenlld!J 

flöre birincisi, Bella ikincisi, Nasibe ü- dlrde, Mülkiye Zira.ati mağlüb ederse ıı 
çüncüsü, İffet dördüncüsü, Perihan be- yı alacaktır. Aksi halde tamplyonluğ\l 
şincisi olmuşlardır. takımı knzsnncnktır. 15 mıtyısta 1" ol 

olan bu maçlardan sonra netice t>eill 
Şanıpiyonaya sekiz kız iştirak etmiştir 

tır. s. ..A ve karşılaşmalar iki günde bitirilebilmiş- ~ 

tir. Bu 28 çarpışmayı Bedü, Orhan, İlhan, K U ükt k" ıar 
Sadi, Ali, Rıza, Esad, Aydın ve Mübeccel arag mr . 8 1 maÇ , ~ 
hakemlik yaparak idare etmişlerdir. Eminönü Halkevinden: Evimize b~ 

Voleybol müsabakaları ler aro.sında 15/5/938 pazar günü .~..ııd;;l 
ragümrük stadında, aşağıda gös~ .. 

Galatasaray terbiyei bedeniye klübün- kll:~z:~~~l~ca;;~~ıoğlu: 9: B, ıuo: 1" 
den: Aftıok - Rami: 10.30: B, 15: A. 

Bigada Balıklıçeşme 
köyünü su bastı 

Biga (Hususi) - Birkaç gün evvel 
yağan şiddetli yağmurlardan Balıklı 
çeşme deresi taşmış, iki saat içinde kö
yü su basmış, birkaç samanlık ve ev 
yıkılmıştır. Bu arada bakır ve yayık 
gibi bazı ev eşyasını da sürükleyip gö
türen sel suları, köy halkından bir ka -
dını da önüne katarak sürüklemeğe baş 
lamış, fakat kadın o sırada vazüeten o
rada bulunan nahiye müdürü Şevket 
tarafından uzun bir ip atılarak muhak
kak bir ölümden kurtarılmıştır. 

Yıllardanberi böyle şiddetli bir yağ
mur görmiyen köylüler, bir aralık iri 
dolu taneleri düşmeğe, birkaç dakika 
içinde de kalınlığı bir karışı bulmağa 

başlayınca çok korkmuşlar, heyecanla
rından şaşkın bir hale gelmişlerdir. Bu 
köyün civarındaki diğer köylüler de 
tarlalarında çift sürerken yağmurun 
ve dolunun hızını görünce heyecana 
düşmüşler ve korkularından kendi köy
lerine gitmiyerek daha büyücek olan 
Balıklıçeşme köyüne iltica etmişler -
dir. Köylülere uzun müddet endişeli 
dakikalar yaşatan bu sağnaklı rah -
met, rnahsulAta bir zarar vermemiştir. 

Bigada bir kızı köpek ısırdı 
Biga (Hususi) - Bülbüloba köyün

den Arif oğlu Hüsnünün 12 yaşların
daki kızı Fatma, bir iş için dedesinin 
evine gittiği sırada avluda başı boş bir 

Yurdda spor 
hareketleri 

(B~tarafı S inci sayfada } 
ı 

Müsabakaların birinci ve 1klncUe~ ~ 
rada yapılacak olan Türkiye bisltJC 
clllklerlne iştirak edeceklerdir. 

Lig maçlan 
Balıkesir bölge lig maçları 22 :ıns~ 

lıyacak ve 3 temmuza kadar devıııxı 
Ur. 

İdmanyurdunnn tenezziibii 
Balıkesir İdmanyurdu Balıkeslrlll ,_1 

mahallerinden blrl olan Tepecik ~' 
tenezzüh tertlb etmiş, tenezzühe b 1 
ler ve sporculnr iştirak etml§tlr. ı:>J 
ve tenezzühe iııtırak edenler ototıl 
köye naklcdllmlşler ve orada iditl 
gençlerinin yaptıkları kır eğlenceıetL11 f 
larla bando ve caz tarafından ~ f 
havalar ve muhteıır danslarla nıtŞS~ 
hoş blr vakit ve güzel blr bahar gtlt1 ııl 
m1şlerdlr. İdmanyurdu tarafındnll ııııı· 
kır sofralarında öğle ve akşam :t 
ve höşmellmler yenmiştir. ,...J . ............................................... .. 

Nöbetci eczaneler 
- " .... _ ,/ 

Bu gece nöbetcl olan ecnnelet 
da: f 
İstanbul cihetfndekiler: : 
Aksarayda: <Ziya Nuri). A}enıd~f'~ 
sad). Beynzıdda: <Belkıs). saJXl ed 
(Rıdvan). Eminönünde: cMebJtl e· 
ırun). Eyübde: (Arif Beşir). Fenerde1 
tali). Şehremlnlnde: (Nliımn). ~~ 
başında: (Hamdi>. Karagünuill~ 
mal). Küçükpazarda: <Necnt.t 

1-c-e_n_b_l_ste_y_e_n_o_lıı._u_yu_c_ul_a_nmwn ___ pos __ ta_. halde bulunan gayet azılı bir çoban kö-

puJu yoliamalannı rica edem. AbJ talı:- peği tarafından fena halde ısırılmış, ba-

Bnkırköyünde: (Merkez). ,; 
Beyoğlu clhetfndekiler: 'ff"'ı 
İstlktdl caddesinde: (Dellasuds.>· cJl 
başında: (Kinyom. Karatöyd~: oP'/ 
yln Hüsnü). İstlklfU caddestnde· l· 
ciyan). Pangaltıda: (Nargile~ 
şiktaşta: (Süleyman Receb) · ııtJ: cf 
Bofıızlçl, Kadıköy ve Adalardnl' deı:.~ 
Üsküdardıı: Cİskeleba.fl>. snrıyer Y.• 
man>. Kadıköyünde: (Sıhbııt11;1j,ll 
Büyükadada: (Şinasi Rıza). 

dlrde lsteldcrl mu.kabelesb t.aıablllr. caklan didik diôik olmuştur. Yara -
\, -J lı kız tedavi için Vilayet hastanesine 
••••••·••·•••·•••·••••••••••••••••••••••••••••·••·••••••••·•·• gönderilmiş, kuduz olup olmadığı an -1 Yeni neşriyat ı• Iaşılmak için köpek de yakalanmış, 
.. _ ---------------11- müşahede altına alınmıştır. 

ORMAN İŞLERi - Fahreddin Karaoğlnn 

1 Asafoğlunun tertıb ettiği bu eser orman iş-
lerine aid olan bütün hususl kanun ve cezıı.

lan ihtiva etmektedir. Adliye VeWetı ne§rl
Evvelki bulmacanın lıalledilmif tekli 1atı ~lanı.k basılml§tır. 

Antalya icra memur muavinliği 
Gerede (Hususi) - Kazamız icra memuru 

CemfU Yurdalrol Antalyn icra memur mu-
avinliğine tayin edllml§tJr. · 

<Tana§). 

tren 
~rd 
teşk 

ti tr 
der 
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YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECATi 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
H. Paşa - Adapazar tenezzüh trenleri 

lS/5/938 tanhinden 15/8/938 tarihine kadar Haydarpaşa - Adapazar arasın
~ ıki ve İzmit - Adapazar arasında bit· tenezzüh treni seyrüsefere konulmuştur. 
aydarpaşadan saat c6,55> ve Adapazardan saat cl8,56> da hareket edecek olan 

trenler Jalnız üçüncü mevki arab lardan ve Haydarpaşadan saat c7,30> Adapa
:rdan cl8> de ?anket edr-cek olan tr~n ler de birinci, ikinci mevki arabalardan 
t" kıl edilecek, Izmitten tahrik edilen trende her üç mevki bulunacaktır. Gezin
~ trenlerimizin istasyonlara varış ve kal kış .saatlerini gösterir cedvel aşağıya 
ercedilnıiştir. c2805> 

İstasyonlar 
Bir inci Tren İkinci Tren 

Varış Kalkış Varış Kalh.,ş ....._ 
raydarpaşa Saat 6,55 7,30 
Zllıit > 9,24 9,30 Durmaz 

Sapanca > 10,12 10,20 10,46 10,54 
Ada pazar > 10,53 11,26 

Avdet 
Ada pazar Saat 18,- 18,56 
Sapanca > 18,36 18,50 19,28 19,38 
lznıit > Durmaz 20,21 20,26 
liaydarpaşa > 22,20 23,10 

lznıit Saat 8,05 
Sapanca > 8,48 8,53 
.\da pazar > 9,25 

.\da pazar Saat 19,35 
~Panca > 20,12 20,22 
Zlnit > 21.03 -

~ "a~ trenlere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katarın hareket 
nu Köprü, Haydarpaşa ve İzmit gişelerinden bilet satılmıyacaktır. 

' ~ 

~ ~Uhamınen bedeli 1712 lira olan 50 aded manyetolu masa telefonu, 20 aded tek 
~ lu komidatör, 200 a~ed mikrofon kapsülü 2.6.1938 Perşembe günü saat 10,30 
, kbuçukta Haydarpaşada gar binası için deki satınalma komisyonu tarafından 
Çı eksiltme ile satın alınacaktır. • 

~~ işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 128 lira 40 kuruşluk 
,_,.._ ınatıarile birlikte eksiltme gün~ san tine kadar komisyona müracaatları la
-...ıtdır. 

Bu · Ola ışe aid şartnameler Haydarpaşada satınalma komisyonu taraf'lndan parasız 
~dağıtılmaktadır. (2844) 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
l'e . ı.- Lisemizin birinci sınıfına orta okulu bitirmiş ve yaşı l EylUl 1938 de 15-17 
'abıkınci sınıfa da Lise biri bitirmiş ve yaşı 16-19 arasında bulunan okurlar mü-

aka ile alınacaktır. • 

~ - Di.lekçe ile 1 Haziran: 25 Temmuz arasında müracaat edilmesi. 
\oğ - Dılekçeye cfotoğraflı nüfus kağıdı veya müsaddak sureti, 9 başı açık fo
bu r~f, kendisinin ve annesi ile babası ve ailesinin milli ve ahlilki durumunu 
~diren polis tahkıkat kağıdı, orta okulu bitirdiğine dair diploma veya tasdik
~ asl)erlik öğretmeninin gizli rapou ve aşı kağıdı> iliştirilmelidir. c2626, 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü lıanları 

Qq~400 lira muhammen bedel ile 4000 kil o sığır eti 3/6/938 Cuma günü saat 14 de 
~~Pazarında Askeri Fabrikalar yollarn asındaki Satınalma Komisyonunda açık 
~ iltıneye konulacaktır. İsteklilerin % 7,5 muvakkat teminatı olan 105 lirayı 
-~ ~angi bir Malmüdürlüğüne yatırarak alınacak makbuzla 2490 No. lu kanu
~ 1stediği vesaıkle birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 
ttnarnesı her gün komisyonda görüle bilir. c2788> 

260 ton Hamızı Azot 

lı~ahrnin edilen bedeli c70.200~ lira olan 260 ton Hamm Azot Askeri Fabrikalar 
1s tuın Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 1/7/938 Cuma günü saat 
~ e kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart name c3> lira c5h kuruş mukabilinde 
llı~isyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan c4760> lirayı havi teklif 
~· hıblarını mezkur günd~ saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendile
~ ltı de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
~e komisyona müracaatları. ~2826> 

lstan bul Askeri 
,.., 

Levazım Amirliği ilanları 

~---------------------------------------~ ~ ava ınüessesatı için beş bin liralık kadar !renk gömleğinin 16/Mayıs/38 Pa-

~tteSi günü ~at 15 de Tophanede Levazım amirliği satınalma Komisyonunda 

~l'~atlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli be heri yüz kuruştur. Teminatı 750 lira

h. ~ ·ı ~ürnuncsi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte Komisyona gel
~ er· 

l, c520> c285h 

ır ~ 
'l'°lı atp Akademisi eratı için 20 bin kilo et 30/5/938 Pazartesi günü saat 15,30 da 
l'a hanede Levazım amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
~ılacaktır. 
~ 0

Yun, kuzu, keçi ve sığır etlerinden hangisi ucuz ise mezkur etten alınmak 
~a:l'e ilk teminatı 480 liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
lt ~ni Vesikalariylc beraber teklif mektublannı ihale .saatinden bir saat evvel 

JOna vermeleri. c2852~ c52h 

ı~ 
}la_ pı ~o. lu Dikimevi için 11000 metre kanaveçenin müteahhid nam ve hesabı-
) 1 Sı rl 16/May /938 Pazartesi güni.ı.saat 14,30 da Tophanede Levazım amir-
119 1 tınalma K misyonunca yapılacak.tır. Tahmi'h bedeli 1595 lira, ilk teminatı 
ltanu ır~ 62 kuruştur. Şartnnme ve nümunesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

nı Vesıkalarıyle beraber belli saatte Komisyona gelmeleri c517> c2749> 

Su """"""' 
tU.tıuVari Binicilik okulu için 175548 kilo taze çayır otu 16/Mayıs/938 Pazartesi 
la ,~at 1~ de Tophanede Lcv~zım iim~rliği Satınalma komisyonunca pazarlık
•a ltu trnesı yapılacaktır. Tahmm bedelı 2369 lira 90 kuruş, ilk teminatı 355 lira 

'tııa)o tuştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko -na g lın ı c eleri. .516> ,274s. 

EN 11UE55in iLACIDIR 
lhbarna:ne 

Düzce: Halilbcy köyünden Raşid oğlu 
Sabit! 

Hendek inhisarlar müdürlüğünden: 
,934 senesinde ekip anbara getirmiş ol
duğunuz (5) denkte (113) kilo tütünün 
anbara getirdiğiniz tarihten itibaren ıki 

ı sene geçtiği halde idaremize müracaat 
etmediğinizden tarafınıza idaremizce tan
zim edilen ihbarname üzerine yapılan 
tahkikat neticesinde iki sene evvel köy
den gaybubet ederek elyevm ikametga
hınız meçhul bulunduğu bildirilmiş ol
masına binaen 1701 sayılı inhisarlar ka
nunun 34 üncü maddesine tevfikan yu
karıda adı geçen tütünleri tarihi ilandan 
itibaren on beş gün zarfında satmak üze
re bizzat gelmeniz veya kanuni vekil 
göndermeniz, aksi takdirde tütün idare 
marifetile bilmüzayede satılacağını ilan 
ederim.> 

Miihiir ve imza 

BALK OPERETi 
PnzartAsi : ıık~am 

Kadıköy Snreyya 
Salı : Pangaltı 

Kurtuluş Çarşam

ba Beşiktaş Suad 
Park Perşembe 

Bakırköy lwUltiyadi 
Operet 3 perde 
Orkestra Bale 

EBTUÖBUL SADi TEK 

Bu gece 
Tekirdağ Halk 

sinemasında 

Satılık hane 
Kadıköy KuşdlH caddesi 31 Ağustos .soka

ğında 26 No. ev 4 odn, bahçe, kuyu ve her 
türlu konforu ve nezareti fevkalfıdesl vardır. 
1200 llrnya acele satılıktır. 
..........................................................•... 

Son Posta 
Yevmi, S!yasi, Hnvadls ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKiYE 1400 750 400 
YU JANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen eVTalı. geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için rnektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

~-··············································-.. 
==.= Posta kutusu : 741 İstanbul E=:. 

Telgraf : Son Posta 
;. Telefon : 20203 : 

... , ............................................... ... 

1 Harici Askeri Kıtaatı İlanları 1 
Mahalli Cinsi Mikdnrı M. Bedeli 'feminntı lhnle tarih ve saati 

Kilo Lira Ku. Lira Ku. 

Edırne alayı Sude yağı 1140(1 ltı6J9 00 799 43 25-5-938 saat 10,30 
Süloğlu D ll 11400 10639 ıJO 799 43 25-5-938 • 15 
Edirne J) Tllven,ın köınllrll 402130 11259 64 844 48 25-5-938 " 10,30 
Saloğlu » • 244760 6 59 25 nt4 48 23-5-938 » 15 

Yukarıda mahal, mikdar M. bedel teminat ihale tarih ve saatleri yazılı yağ 

ve kömürler kapalı zarfla ihaleleri ayrı ayrı Edirnede Tuğay Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Şeraiti anlamak js tiyenlerin her gün eksiltmeye girecc kle
rin teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Ediınedc 

Tuğay Satınalma Komisyonuna vermeleri. c862> c2802> 

~ 

Kırklareli Tümen Birlikleri için 300,000 kilo sığır etine verilen 27 kuruş 44 san
tim fiat makamca pahalı görüldüğünden yeniden ihalesi 30/Mayıs/938 Pazart i gü
nü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen fiatı 22 kuruş 50 santim. İlk tenıınatı 
6125 liradır. Art.u edenler şartnamesıni 500 kuruş mukabilinde Tümen Satınal • 
ma Komisyonundan alabilirler. Talihlerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerındeki 
vesaik ile teminat ve mektublarını havi zarflarını belli gün ve aatten en rız bir 
saat evveline kadar K. Eli Tüm Satınalm a Komisyonuna vermeleri 

c855> c2795) 
,.,.,,.,,,. 

Alpullu birliği için 70 ton kapalı zarfla sığır eti ihalesi 30/Mayıs/938 Pazartesi 
günü saat 17 de Vizede Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sığır etinin tah
min edilen bedeli 18200 lira. İlk teminatı 1365 liradır. Şartnamesi her gün satın
alma Komisyonunda görülebilir. İsteklilerin teminat mektublarını saat 16 ya 
kadar Vize Satınalma Komisyonuna teslim etmeleri ve ihale saatinde Komisyon
da bulunmaları. c857> c2797> 

~ 

Eskişehir Hava okulunda yaptırılaca~ yatakhane inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Bu inşaatın keşif bedeli vahidi kiyasi fiatı üzerinde 375151 
lira 90 kuruştur. Talihler teklif mektubl arında vahidi kiyası fiatı üzerindrn ten
zilfıt yapabilirler. İdari şartnamede bitme müddeti 30/Nisan/939 dadır. Eksiltme 
2/Haziran/938 Perşembe günü saat 15 de Satınalma Komisyonunda yapıl:ıcaktır. 

İlk teminat 18756 lira 10 kuruş olup şartname, keşif ve"proj~ler 18 lira 76 kuru
şa M. M. Vekıileti Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler ka -
nuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgd rle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin cF> fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektublarını eksiltme gün ve saatinden behemehal bir saat evveline ka
dar Ankara M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonu Riyasetine vermeleri. 

c86h ,2801> 
,.,,,,,,_ 

Demirköy Birliği için 15 ton s.sde yağın kapalı zarfla ihalesi 30/Mayıs/938 

Pazartesi günü saat 11 de Vizede Satınal:ma Komisyonunda yapılacaktır. Şadeya
ğın tahmin edilen bedeli 18 bin lira ilk kminatı 1350 liradır. Şartnamesi her gün 
Satınalma Komisyonunda görülebilir. İsteklilerin teminat mektublarını saat ona 
kadar Vizede Satınalma Komisyonu Ri yasctine teslim etmeleri. 

Vize Birliği için 70 ton sığır eti kapalı zarfla ihalesi 30/Mayıs/938 Pazartesi 
günü saat 16 da Vizede Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sığır etinin tah -
min edilen bedeli 21000 lira, ilk tcmina!ı 1575 liradır. Şartnamesi her gün Sa -
tınalma Komisyonunda görülebilir. İsteklilerin teminat mektublarını saat 15 e 
kadar Vize Satınalma Komisyona Reisliğine teslim etmeleri, ve ihale san tinde 
komisyonda bulunmaları. c859> c2799> 

..,,_ 
İzmir Tayyare alayında yedi adet alış ab yapılı hangar inşaatı kapalı zarfla 

eksiltmehe konulmuştur. İşbu hangarların keşif bedeli 140455 liradır. E!{siltme 
3/Haziran/938 Cuma günü saat 15 de A nkarada M. M. V. Satınalma Komisyo
nunda yapıf'acaktır. Şartname ve keşfi ve projeler 7 lira 23 kuruşa M. M. V. 
Satımılma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat w 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektub
lannı ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar Satınalma Komisyonu
na vermeleri. c860> c2800> 

,.,,.,.,.. 
Beher metresi 575 kuruş olan ihale bedeli Vekfıletçe pahalı görülen 20,500 

metre kurşuni kaputluk kumaş yeniden ;kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi 646 kuruş bedeli mukabilinde M. M. Vekaleti Satınalma Ko. dan 
alınır. İlk teminatı 7707 lira 50 kuruştur. İhalesi 25/Mayıs/1938 Çarşamba günü 
saat 15,30 da yapılacnktır. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesiknları ilk teminntlarile birlikte teklif mektub
Iarıru ihale saatlerinden en az bir saat evyel Ankarada M. M. V. Satınalma Ko. na 
vermeleri. (849) (2602) 

~ 

Müteahhid nam ve hesabına İstanbulda Haydarpaşa hastanesinde yaptırılacak 
tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 192583 lira 40 kuruştur. 
Eksiltme 3/Haziran/938 Cuma günü saat 15 de Ankarnda M. M. Vekaleti Satınal-
ma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 10879 lira 17 h."Uruştur. Keşif, proje 
ve şartnameler 963 kuruşa M. M. Vekaleti inşaat şubesinden alınır. Eksiltmeye 

girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgelerle mütenhhidlik vesikalariyle birlikte eksiltme gün ve saatinde An-
karada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonunda bulunmaları. c839> c2523> 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 13475 lira ol an 55 ton Benzinin pazarlıkla münaka

sa.sı 20/Mayıs/938 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 de Vekalet binasında mü
teşekkil komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve münakasaya girmek istiyen
lerin de mezkfır gün ve saatte 1010 lira 62 kuruşluk ilk teminatları ve kanuni bel-
gelerile komisyonumuzda hazır bulunmaları. cl402> c2768. 

,.,,,,,,_ 
1 - Muhtelif renk ve mikdarda olmak üzere cem'an 6200 metr şali 17/Mayıs/ 

938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 11 de pazarlıkla alınncaktır. 
2 - İşbu şalilere aid evsaf ve nümu ne Komisyonda h rgun görülebili . 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte K asıınpnşada bulunan Komisyona müra-

caatları. c2855> 

1 Kadıköy Vaklflar Direktörlüğü lllnları 
Alemdağında Sultan çiftliğinde Köy önünde vakfa aid çayırın bu seneki otu 

satılmak üzere "aç~ arttı.rmaya çıkarılmıştır. İhalesi 19/5/938 Perşembr unü 
saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. .2c:.;:;. 
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Bütün dünyanın en nefis yağı Türkiyede A1valıkta çıkar. 
Ayvahğın en leziz ve en sıhhi yağı da .şüphesiz 

, 

.. 
Alır~, J,-,' f 
1 lıı· ' J ~ ,, •••• , dır 

Yalnız güzel diş değil9 demir 
gibi sağlam diş yaratır. Bunun 
için daima RADYOLiN kullanmak 

ve günde 3 defa dişlerinizi 
onunla fırçalamak kafidir. 
DAiMA RADYOLIN 

May .. 14 

Sabah öğle ve akşam her yemektell 
sonra muntazamen Radyolinle dişlerinizi fırçalayın•~ 

. .:!! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l il l l l l l l l il l l l il l l l il l il l l il l l l il l il l l l l l l l l l l il il l l il l il il il l il llllllDll 
~ Türk H·ava Kurumu 

Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette içmek suretıle nıQslanıeldir. Kum, bObrek ve bllh•s:::.,, solro, 1 B U Y U K P İ YA N G O S U 
ıarılık hastalıklannda, zaafı umumide, lnkıbazdf!, tereyağ yerine yemeklerde, ulatularda, taUı.larda, uilAvdu, 

HASAN ZEYTİN Yağı kullanınız. 

1/4 şişe 40 - 1/2 şişe 50 - 1 litre şişe 8) - 2 litre şişe 160 kr. 

ES 2. ci keşide 11/Haziran/1938 dedir. 

~ Biiyiik ikramiye: 45.000 Liradır ••• 
Tenekelerde 1 kilo 70 - 3 kilo 190 - 5 kilo 300 - 7 kilo 4JO kr. -

=: Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeleri• 
Mutlaka HASAN markasına dikkat. Hasan deposu. · ~ ( 10.000 ve 20.00:>) liralık ilH adet mükafat vardır... 1 

--------------- _ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoy• ı 

~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ ~uuuuuuı=~~:u~~ı~~;uı~ı~ı~:~nı;~~~""""""ı~ 

KOMOJEN 
SAÇ EKSiRi 

-

&açlara elzem olan 
bir gıdader. 

&açların köklerini kuvvetlendirir. 
DOkOlmeslnl keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve büyllme kabili· 

yetini artırarak saçlara )'eniden 
bayat verir. Kokusu liltif, kullanışı 
kolay bir saç eksirıtlir. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOÔLU • lST ANBUL 

~ .. Meşhur Ç U 8 U K L U gazinosu ~' 
Mayısın 15 inci Pazar günü açılıyor. 

KEMANI BAY SADi idaresinde memleketimizin tanınmış yOksek san'at
kArlarındnn ınOrekkeb Fevkellde bir saz heyeti icrayı ahenk edecek
tir. lJAvcten : Anadolu Saz heyeti ve millt oyunlar. Müşterilere meşhur 

Çubuklu suyu parasız verilir. 
itin ah aervla • Mutedil flatlar .,. -----1~ 

1 Cafer Müshil Şekeri 
Tesiri kat'i,_ içimi kolay 

en iyi müshil tekeridir 
~------. Bilumum eczanelerde bulunur. 41-----·~ 

'

ÇARPINTI BAYGINLIK 
NEVROL Cemal 

1 
den 20 damla ile geçer. Bu emsalsiz si
nir ilacını kullanmıyan, sevmiyen yok
tur. Evinizde mutlaka bulundurunuz. 

BASURA ÇARE 
HEDEN SA 

dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. 
Kanı, ağrıyı keser, Türkiyede, Alman
yada ve bütün dünyada meşhurdur. 

içer. Demir, yumurta akı, 
ve arsenikten yapılmış 
bu şurup i ş t a h ı n ı 
açtı ve sıhhatli, dinç 
bulunmasını temin 
etti. 

Arsenoferratose 

İlan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 kurut 
ikinci •ah ile 260 )) 

Üçüncü •ah ile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

lç sahifeler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

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

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

İJincılık Kollektil Şirketi 
Kahramanzade Han 

Ankara cadd~l 

ADEMi İKTiDAR 
FORTESTiN 

ile geçer. Bel gevşekliğinin birinci 
ilacıdır. Vakitsiz ihtiyarlıyanlara 

gençlik, dinclik ve kuvvet verir. 

tecrllbe ediniz. MIOll ve barsak· 
Jarı yormadan ve alıştırmadan 

ishal eder ve temizler. 

HAZIMSIZLl~I, MiDE EKŞi
LiK, ŞiŞKiNLiK ve YANMA

LARINI GiDERiR. 
fştiha ve •ıhhatiolzi diseltlr. l~ilmeıi 

gayet latif; tesiri kolay ve ınüle:rJindir. 

• Son derece tebif edilmit bir tuı olmakla 
mum111il hiçbir mudahzarla lı:ıyaa kabol 
etmez Mazoo isim, Horoz marbıına dikkat. 

, .. ! ............... .,, 

1-
~ 
111 
iL 
lC 
111 
a. 

PERFEKT markası kullanışlı, 
dayanıklı ve elverişli olan ye
gane sot makinesidir. J 

Satış yeri: M. CA 11 CAN 
Galata, Mahmudiye caddesi ·o. 61 

Telgraf: Cam can • İstanbul 

ROMATİZMAYA 
PiMANOL. 

pek müessir bir ilaçtır. Siyatiği, 

üşüterek arka, bel, diz ve kalçala
ra giren ağrıları derhal geçirir. 

Nusıl 

EKMEK 
hiç bir evden eksik 
olmazsa 

, 

NERVİN 
de 

HiÇ BiR EVDEN 
eksik olmamalı 

UnkU; 

SlNIR AGRILAIU 
ASABİ ÖKSÜHÜKLER 
BAŞ DÔNMES1 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKU~UZLUK ve 

SİNİRDEN 
ileri gelen buton 

Rahatsızlıkları 

iVİ EDER 

B UNUZU 3 llA 16 sllll~ oy uzatmak ister roı.ır, ) 
( Beşiktaş P. K. 

adresinden malOmat isteyl~ 
.................................................. 

Son Posta Matbaası 

································ 
Neşriyat Müdüril: Selim RcıgıP ıffl'4 

SAHİPLERİ: s. Ragıp EMEÇl{Lıol/I 
A. EkremUŞ~ 

Dr. İhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU r,ıs 

ÔksUrUk ve nefes darlıği; ~o~ııı~ 
ve· k1zamık öksllrUkleri Jçın ~a 
tesirli ilAçtır. Her eczanede ve 

depolarında bulunur. • 


