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tlatavda ıiddete milsaade etmiyeceğiz 
!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~i!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:=.!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!! 

Halag meselesinde galnız bir türlü Hükfi.tlıetimiz 
lıal şekli tastrll'O_ur edebiliriz:.., • tedbirlerini aldı 

atay, Fra.nsanın degıl, Başvekil Partide mühim 
Halayın_ malı olacaktır! beyanat~:- bulu_?dU • 
Berut ve onun çanak yalayıcıları ne heyecanlı sozler soylendı 

1 d · ) • d d k "Kardeşlerimizin zulme maruz kalmalarına er erse . ~sın er seçım evam e ece seyirci durmaya tahammulumoı kalmamaktadır,, 
Şam SUSIU, Şimdi Baıvekilin bir müjdesi: Londrada kredi müzakereleri 
Barut konuşuyor! netieeıendi, mukaveıe ;mzaıaaı1or 

nun niçin auıtufunu bil
diğimiz gibi Berutun da 

'eye konuştuğunu biliyoruz 
Yazan: Muhittin Birgen 

lfetay fikrinin ve Hatay Türklerinin 
~Ye kadar bütün müdafaası Ankara- • 
~!'Pılırken şimdi bir dava vekili de 
ıı.i tta tUredL Hatay Türklerinin tabii 

arı?H ve Türkiyeniıı yilkJek slyut p
P'ftrıı müdafaa etmek için meydana atı• 

bu fuzuli avukat, bu tallı su Lilb • 
, cAman, diyor; Tttrk davası kay

tcek ve Tilrkiyenln nüfuzu tehll ~ 
utrıyacak1 r.ıs 'llıtihal>at ..._ 

~lt!Alt ol~ 'Eilrk listelerl bOytlk bir 
G.biyeW lıtrıyacaktır. Şu halde in-

tı durdurmak ve bugünkü vazlye- y 1 1 k d d• 
~==~~:::ıuol- o suz u evam e ıyor İ>bt1Partlpıapunda811sra4ft.,...,ana.rtbattmdailaba, ... ,. ...... 

-""·"'"'- 8a ıaıwı Bapekl1 8e1lradda atitılllk YQollaYJ& BapetW ne ftda edartrlmt 
,..., Toebatlı'ın bir pzeteci olarak or- Kıırı:ıtJuuula bir #aflJıbaraf zabitinin •ilzlBrl: Ankara 17 - Cumhuriyet Balk Parttll,ma1111• -Antalya ınft'wla Dr. c-.l 

•tbiı bu fikir, müstiemlebailerl 
:~ımr btr çanak yalayıcısı tarafından u • " Fran•a burada lıalacalıtır,, •Jilk Millet Meclill lfUPU bUlb • 1' <.O.O.ma ıı Nl ..,,,.., 
.)rt,...,.;.._Uf blr balondur. Bu balonu ugur- C 
-L..:.~ lllabad, onun yapacajı tHlri İtkenderun 17 (HUIUll) - Tacil mu- tadırlar. Bunlardan biri ezcümle tunlan 1 
··~ içine dii§ecell hava cereyanını meıe.tndeld yolauzluklara devam edil • 16ylemlftlr: Japonya Çinde iki sene 

harbi göze almalı! ,, 
etmek, bu auretle balonun lfd• - mektedlr. Kmldwula lltihbarat zabitleri cİyi bWn.iz ki hepiniz bir imtihan ıe-
(Devcmı Z ftd •111•> .Tilrlder al•Jhlu nrilclallıaleler JIPID&k • (Dncltnı ! nd "'7/fada) 

eneral Mariç bu sabah 
Ankaraya vardı 

Yag01laYJaam loJD1etli Harbiye ye Bahri1e 
_.._ Sirkeci iltu1oaaiacla ihtiram re1111inl Ua edea 

mioi.~HlıiıL.eri kıt' •11 Türkçe .. Merhaba uker • di1e selimlach 

General Mariç 
---·--Yazan: Falih Rlfkı Atay 

(Y- ·• bael _,...) 

Bir otomobil iki Çinde . tedkik•t yapan ıazeteciler, J•pon ordusunda 
· sari butalıklar bqıöatercliğini, bundan baıka askerin 

tramvay Çarpltblar aç kalması ihtimali de bulundufunu ıö11üyor 
' Londrada çıkan Deyll Ebpre1 ..... -ı zetemıe aönderdJli mektubcla ..... _ .... _ 

sinin Şlnpay muhabiri Çbıde yaptJla 1 diyOl' kl: 
Gece mühim bir kaza oldu, qlık bir tedldk _,.tinden IClm& sa - can.- ıı flMi ...,,._, 

3 kiti 1aralanclı --
Otomobilde bulunan artist 
Halide kazayı hafif atlattı 
Dün pce ... ı 22 yi 6 1999 Ka.raldSyde 

Voyvoda caddesinde ikt tramftJ ile bir 
otomobilin çarpıpnasile neUceleneıı bir 
kaza olmU§tur. Vak'anm cereyan tarzı 

tudur: (Devamı 11 mci •rfadll) 

Binicilerimiz 
Varşovaya vardılar 

VQ10va lT (A.A.) - Vaqovada yapı
lacak bOy(lk entemuyonal bJnlc:Wk mtl· 
sabakalmma iftirak etmek bn Tan 

(Devatn& ' nci ..,.., 

Elli yaşmda bir 
dişi haydud 

Kızılcahamam (HUBusl) - ltuzura 
k6yünden (Hanım) isminde e1U 111 • 
l&rmda bir kadının kOeuı ifi icabı Ote-

(Da ..... ı tM& ......->. 

1 GDnDn lesaleleri 1 ,,nl --------=============== ----

Acele verilen bir karar 
El arabalarının 15 günde belediyenin ilan ettiti ıelcilde 
tadil fle tebdilini istemelc sermayesi huna inhisar etlen 
seyyar satıcının nafalcasile oynamak olur. Belediyeden 

kararını deliltirmesini he/eliyoruz 



2 Sayfa 

Her gün 
Hatay, Fransanın degil, 
Hatayın malı olaeuktırl 

- Yazan: Muhittin Birgen 
(BOf tarafı l inci sayfada) 

ceği istikamete bakarak havanın aktı~ 
µrafı görmektir. Eğer hava müsaidse 
mevzuun üzerinde işlenebilir. Hava mü
sald değilse, işin başka tarafına gidilir: 
Sancakta. huzursuzluk devam eder, çar
pışan muhtelif nüfuzlar arasında müca -
.dele şiddet kesbeyler ve nihayet Hatayın 
bulandırılan suyu içinde bütün büyük 
balıklar avlanır. Müstemleke Fransası, 

eline geçen avı elinden kaptırmayı sev -
mez. Müstemleke, Hataya yerleşmiştir: 

orada oturacaktır. Hiç değilse oturmakta 
devam edebilmek için son kuvvetlerini 
sarf edecektir. 

* Şam artık susuyor; Şam gazetelerinde 
Hataya dair görülen neşriyat, Hatay rnüs
teınlekecilerinin tertib ve etrafa neşret
tikleri haberlerden ibarettir. Şam, bu ha
berleri hatta tefsir ve izah bile etmiyor. 
.Buna mukabil Berut sazı ele aldı. Berut 
söylüyor: cİntihabat durmalı, manda sta
tükosu devam etmeli!> Şamın niçin sus
tuğunu biliyoruz; Berutun niçin s'öyle -
diğini bildiğimiz gibi! 
Şam sustu; çünkü, Suriye istiklali için 

,Hatay meselesinden daha büyük mesele
ler olduğunu anlamıştır. Çünkü Şam, Su
riye istiklalinin Türkiyede ancak bir 
dost ve hararetli taraftar bulabileceğini 
anlamıyacak kadar sersem değildir; çün
kü Şam, Suriye istikltllinin düşmanını 

Ankarada değil, Paristc aramak lfızım 

geldiğini öğrenecek kadar tecrübe gör -
müştür. 

Şamın sustuğu bu zamanda Berutun 
söylemesi Jazıındır. Balon cvvelli, uçur
mak kabilinden söyleniyor; bunun için
de tehdid de vardır; uzaktan uzağa bize 
soylenilmek isteniyor ki eğer intihabat 
devam edecek olursa Hatayda sizin lis
tclC!rin mağlub edilmesi için icab eden 
tedbirler alınacaktır. 

Bu tedbirlerin de envaı vardır: Taz -
yik ile, para ile, herkes için serbest olını
yan propaganda ile listelerin Arablar le
hine değil, müstemlekeciler lehine dol
durulması temin edilir; eğer, Türk vlc -
danının mukavemeti karşısında bu da te
min edilemiyecek olursa o zaman, Cezi
re'de olduğu gibi, huzur ve asayiş kun -
dakçıları iş başına geçerler ve Hatayda 
asayişsizliği o hadde kadar götürürler ki 
nihayet intihabat yapmıya imkan kal -
maz. 

Bütün bunlar, Hatay meselesi hakkın
da yapılan anlaşmaların netice bakımın
.dan, ameli kıymetinden vaktile şüphe 
etmemizin ne kadar haklı olduğunu gci.s
terir. 

* Hayır, Berut ve onun çanak yalayıcı-
ları ne derlerse desinler, Hatayda intiha
bat devam edecektir. İntihabatın devamı 
bizim için bir çok bnkımdan elzemdir. 
Bu bir çok bakımın bir tanesi de karşı
mızdaki oyuncuların son yüzlerine va -
nncıya kadar kaç yüzlü olduklarını gör
memiz lüzumudur. Onları oldukları gibi 
göreceğiz. Bunu gördükten sonra da her 
türlü mes'uliyet bizden gidecek ve icab 
eden kararlan nlacağız. 

Hntay meselesinde yalnız bir türlü hal 
şekli tasavvur edebiliriz: Hatay Fransa
nın değil, Halayın malı olacaktır. Hatny
da müstemlekeci Fransanın mürteci ruhu 
değil, hürriyet ve istiklal aşığı Türklü -
ğün münevver demokrasisi hakim .,la -
caktır! 

Bunu, karşımızdakilerin yüzlerine a -
çıkça söylemekten çekinmeğe sebeb yok
tur; biltün Türkiye sakin, müsterih ve 
emin bir azim ile vukuatı seyrediyor ve 
hadiselerin inkişaf hareketlerini adım a
dun takib ile meşguldür. İntihabat devam 
etmelidir, edecektir. Hatay manda niza
mında, yirmi senedir hayli ıztırab -;ekti, 
bu kadarı kfifidirl 

Muhittin Birgen 

Beledi)eler elçiliklerle doğrudan 
doğruya muhabere edemiyecekler 

B ledlyeler, haric memleketi rden her -
hangi bir iş için istenecek malümatı elçlllk
lere yazmak suretııe getirtmektedir. Bun -
dan sonro. belediyeler, bu arzularını Hart -
clye Vekdletı vasıtaslle temin edeceklerdir. 

Taksim de istimlak edilecek yerler 
Hazirandan ltlbaren Taksim meydanının 

açılmasına başlanacaktır. 

Taksim kışlası, Camlı köşk, tramvay cad
desine bakan gazinolar, elektrik levazımatı 
satış deı>osu binası ilk pldnda lstımHik edl -
llp yıkılacaktır. Kışla yıkıldıktan sonra bu -
raya sergi binası inşa edilecektir. 

SON POSTA 

Resimli Makale : = Zehirli ok .. 

Aristoya: Tek kelimenin bazan bir aile ocağını yıkmı -
-- Zehirli oktan daha korku.nç bir silAh tanıyor musun? 

dediler. ya Jcifi gelebileceğini hiç bir zaman hatırdan 

-Söz, cevabını verdi. çıkarmayınız. 

14 yaşında bir kızın 
Yaptığı tablolar 

~-·························································\. 1900 senesinin 
Hergün bir fıkra Mayo modaları 

14 yaşında bulunan genç kız Rozita İn
gilterede teşhir ettiği 400 sulu boya, pas-

tel, yağlı boya resimlerle bütün san'at 
münekkidlerini birbirine düşürmüştür. 

Kimisi,onu bir dMıi, kimisi de kuvvetli 
bir san'atkar olarak saymaktadırlar. Bu
nunla beraber san'atkar genç kızın Jrnd

retli ilhamlarını coşturduğu eserlerinin 
hepsi ayrı ayrı güzelltkler taşımaktadır. 

Yukarıda genç kızı ve eserlerinden bi
rini görüyorsunuz. 

Dünyada yaşıyan 
insanların mikdarı 

Vagonun numarası 
Meşhur dalgınlardan biri trenle 

A~aya gidiyordu. Tren Eski§chir
de durduğu zaman indi, vagonun nu
mara.sına baktı: c 1324:.. 

Kendi kendine: 
- Unutmam, ded.i, hürriyetin ilan 

edildiği tarih! 
Trenin hareketine yakın istasyona 

döndü. Vagonlara baktı .. Düşündü: 
- Acaba hangisi idi? 
Aklına geldi: 
- Hürriyetin ilan edildiği senenin 

tarihi vagonun numarasıydı. 
1stasyon şefinin odasına. koştu: 
- Affedersiniz, dedi, size bir §CY 

soracağım; hürriyet lıangi tarihte ilôn 
edilmişti? 

~ . •........................................................• ~ 
-Kapitalistlere ta..vsiye 

edilecek karlı bir iş 
Bir Faris gazetesinin yazdığına gö

re bir kapitalist için Eyfel kulesi gibi 
bir kule işletmekten daha karlı iş ola
mazmış. İnşaatına 7,5 milyon frank 
sarfedilcn Eyfel kulesinin ikmalinin 
ilk senesinde ziyaret eden 2 milyon ki
şiden altı milyon frank para toplan -

Dünyanın ahalisi ne kadardır? Bunu mış. Ertesi sene ise masraf tamamile 
bugün hiç kimse kat'iyetle tayin edeme- kapatıldıktan sonra üç milyondan ziya
mektedir. Bir sene evvel kürrei arz ahalisi de kar bırakmıştır. O vakittenberi ge
nin iki milyar yüz milyondan ibaret ol- çeİı 3 7 senede en aşağı her sene beş 
duğunu iddin eden Amerikalı istatistik milyon frank safi irad vermektedir. Bu 
alimi Dr. Piri bu iddiasında kat'iyet ol- gün herkesin pek şık ve güzel bulduğu 
madığını söylemiştir. Avrupada yapılan bu binaya ilk inşa edildiği zaman bir 
en muntazam nüfus tahrirleri bile her çok mahzurlar atfedilmişti. 
memleketin nüfusu için takribi bir ra- Eğer bugün bu bina yıkılırsa de -
kam vermektedir. Bununla beraber ih- mirlerinden Paris belediyesi, inşası i -
sanlar daima mikdarlarını bir rakamla çin sarf ettiği mebliığın üç mislinden faz 

la bir para elde edebilecektir. 
tesbite çalışmışlardır. 

1650 senesinde o devrin alimlerinden 
bulunan birisi, bu meseleyi hal için 'lriirrei 
arzda yaşıyan insanların 445 milyonu 
geçmediğini iddia etmişti. 1850 de, bu mik-

darın en aşağı bir milyara baliğ olduğu 
ileriye sürüldü. O vakittenberi kürrei arz 
ahalisi her neşredilen istatistikte daha 

fazla gösterilmekte ve bugün 2 milyar l 00 

milyon olarak hesab edilmektedir.Bumi!t
darı en önce istatistiğine derceden Dr. 
Pirl: <Kürrei arzda yaşıyan insanların, bu 
mikdarın iki misli bulunması da muh
temeldir> demektedir. 

Genç, dilber ve faziletli 
Japon kızları aranıyor 

Bugünlerde Tokyo ve Ozaka ga
zetelerinde çok enteresan bir ilan neş
redilmektedir. 

Japonların Mançuri Muhaceret ce -
mi yeti, Mançuriye hicret eden J a -
ponlar ile evlendirmek üzere 2,400 
cgenç, dilber ve faziletli:ı> Japon kızı 
aramaktadır. Vilayetlerdeki valiler, bu 
gelin namzedlerinin matlup olan ev -
safı haiz olup olmadıklarını tedkike 
memur edilmişlerdir. 

Yukarıda gördüğünüz güzel kızlar, 

Amerikada bir plD.jda 1900 senesinin ma
yo modalarını göstermek içln o tarihte 
_çok moda olan banyo kostümlerini giy -
mişlerdir. 

Fransadan Polonyaya 156 
deli nakledildi 

c Varşova:. ismindeki Polonya vapuru 
geçen gün garib bir hamule ile Havr li
manından hareket etmiştir. Bu hamule 
Fransada ikamet eden ve çıldıran 156 
Lchlidcn ibarettir. Bu zavallı deliler bir 
müddettenberi Fransanın muhtelif ti
marhanelerine tıkılmışlardı. Son zaman
larda Fransa hikfuneti Lehistan tebaa
sından bulunan bu delilerin memleketle
rine naklini istemişti. Şimdi bunlar mem
leketi rine nakledilmektedirler. Belki 
şimdiye kadar bu kadar delinin bir grup 
halinde sevkedildiği görülınemiştir. 156 
tehlikeli yolcunun bir o kadar da doktor 
ve hastabakıcıları birlikte bulunmakta
dır. Bunların ekserisi sakin delilerdir. 
Arasında hazreti İsa, büyük Napolyon, 
Mussolini, Ruzvelt vesaire olduklarım 

iddia edenler de bulunmaktadır. 

Bir rasadhaneye mukabil 
bir kitab 

Tibet manastırlarından biri bir ra -
sadhane yaptınnağa karar vermiş. İn
şasına başlanılan rasadhaneye alına -
cak Teleskop için Almanyaya müracaat 
edilmiş. Almanya gerek rasadhanenin 
inşasını, gerekse teleskop'un tedarikini 
kabul eylemiş fakat bunlara mukabil 
dünyanın en kıymetli kitablanndan 
biri olan cBudizm• hakkında bir kita
bı istemiş. 60.000 sayfalık olan bu ki -
tabın dünyada ancak iki nüshası var -
mış. Tibetliler bunu kabul eylemişler 

ve kitabı vermişlerdir. 

iSTER İNAN, İSTER İNANMA '! 
! tanbul adliye sarayı yanalı 5 yıl oldu. Saray enkazın

dan işe yarı yan kısımların satılması üzerinden de 2 ·sene 
geçti, geriye kalan taş toprak yığıntıları o zamandanbcri İs
tanbulun en kıymetli iki abidesinin orta yerinde durmek
tadır. 

Dün bir gazete bundan bahsederken: 

- Gelip geçen ecnebi seyyahların gözleri önünden bu 
manzara ne vakit kaldmlacaktır? diye soruyordu. 

Bu fıkrayı okuyanlardan biri: 
- Çirkin olan bir şeyi ecnebiler görmesin diye değil, fa

kat kendi gözlerimizi tırmaladığı için kaldınnayı öğrendi
ğimiz gün, diye cevab verdi. 

1 STER 1 NAN, İSTER iNANMA! 

Mayıs 1 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 
Bugün Konamadı 

•····························································· 
General Mariç 

Dost ve müttefik Yugoslavyanın hat' 
biye ve bahriye nazırı General Liyumb<>' 
mir Mariç memleketimizin misafiridir. 
Şimdiye kadar, muhtelif fırsatlarla, 

Yugoslavyayı ziyaret eden hükumet a
damlarımız, General l\foriçln §ahsınd:ı 
yalnız, kendini bütün orduya ve halkR 
sevdiren büyük bir asker, Yugoslav bir
llği eserinin vücud ve istikrar bulması
na yüksek meziyetlerini vakfeden bil° 
vatanperver değil, ayni zamanda, devlet 
ve milletlerimiz arasındaki tesanüdün 
kuvvet bulmasına çalışan bir Türk dos
tu ve antant davasını tam ehemmiyeti 
ile takdir ede .. bir Balkanlı tanımışlar .. 
dır. 

Geçen gdn, Atatürkün, daha 1923 de, 
Yugoslav ordusunun vasıflarından nasıl 
bahsetmiş olduğunu göstexen fı~aıarı 

bu sütunlarda neşretmiştik. Tarihi, istik
lfil destanları ile yoğurulmuş olan bu or· 
du, en güç imtihanlar karşısında, bil' 
milletin, ordusundan bekliyebileceği bil• 
tün vazüeleri yapmıştır. 

Bir kaç milyonluk Sırbistanın fedakar
lık misali, cihan harbi tarihinin şereflf 
sayfalarından biri olarak kalacaktır. An'~ 
nesi kahramanca hayat olan ordumııt. 
böyle vazüeler görülmek için, nasıl as
keri ve milli kıymetlere sahib olunnııı1' 
Ia.zım geldiğini en iyi takdir eder. Mul1-
terem general Mariç, daha ilk temsS111 • 

, da, iki ordunun hissi bağlılığını göre, 
cek, Türk askerliği havası içinde hiç bıt' 

ı yabancılık duymıyacaktır. 

t Sulh ve hüı:riyetin pahasını bizler Jcıı
dar kimse bilmez: İstilaların acısını d3 

kimse bizler kadar tatmadı. Kanımız13 
kazandığımızı alın terimizle imar etme1'tıl 
serbest bırakılmaktan başka bir şey istC"' 
miyoruz. Fakat yakın mazi, bunun, be:r 
nelmilel müesseselerin bir lutfü deAilı 
milletlerin doğrudan doğruya hakkı ola: 
rak devam edebileceğini isbat ediyor· 
Yani kuvvetli olmak! Harb tehlikesi, ar\~ 
cak, milletlerin mutlaka mağlılb etme 
azmi önünde durabilir. 

Balkan orduları, kendi yurdlarının \1; 
bölgelerinin emniyetini müdafaa etrlle 
hususunda bu tı.zme tamamen maliktlC" 
ler. 
Sayın General Mariç, Milli Müdaf~I 

Vekilimiztn misafiri olımak TürkiY't e 
kaldığı müddetçe, Türk ordusunun, bUt; 
tün şeref vazüelerini başaracak suret 
hazırlanmış olduğuna §ahid olacaktı~ 
Birbirimizin kuvvet müesseselerini ;e 
kadar yakından tanır, onları birb~le iP 
ne kadar iyi tanıştırsak, milletıerı~ı , 
istikbale ve taahhüdlerimize knrşı itııtlıı 
dını o kadar artırmış oluruz. ~ 

Kardeş Yugoslavyanın cesur ordusu 
nun şefini hürmetle selAmlıyalım. 

(Ulus) darı 

Yolsuzluk 
Devam ediyor 

(BCl§tarafı l inci ıayfada) 

.çiriyorsunu.z. Eğer Fransanın buradtıll::. 
r~acağını sanıyorsanız aldanıyı*Sl111 ıı 

Fransa da burada kalacaktır. Bu inıuı:ı;, 
sonunda Fransaya düşman olanlar rne 
dana çıkacaktır. " 

İstihbarat zabitinin maiyetinde l>01ft 
nan ve Hatayla alakası olınıya~ .. g~r -
Türk biri de halka hitaben: cGorilY' 

1 
-

.sunuz ya Fransa bizimledir. Türk yıaJcli1' 
!anların ba§Ula gelecekleri artık sit 
§ilniln> demiştir. ,,• 
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Çek hükiimeti Henlayn 
ile müzakereye girişiyor 

• 
Fransız - Italyan 

münasebatı 

Fransa Mussolininin nutku 
hakkında hayretini bildirdi Siidet Almanlan şefi Henlayn 'ın Çek - Sovyet pakb 

trafı d • w • h • edilmektedir Paris 17 (Hususi) - Nazırlar Mec-
e D a ısrar etmıyecegı ta mın . lisinin bugünkü toplantısı başlıca Bo-

Praa 17 (Hususi) - Südet Alınanla -ı hareketin tehlikelerini tamamile müdrik ne'nin harici siyaset hakkında izahatı
tlııuı taleblerini tedkik ve müzakere et- olduğu tahmin olunmaktadır. na ıtahsis edilmiştir. Bu meyanda Fran-
lbelt tizere, hükfunet Henlayni Praga da- Berlin 17 (D. N. B. bildiriyor) - İn- sız - İtalyan münasebetleri de görüşül-
let etnuştir. gillz liberal meb'uslarından Mander'in müş ve Musolininin geçen Cumartesi 
AIUıakerelere yakında başlanacağı bil- bir istizah takriri üzerine Avam Kama - günü Cenovada söylediği nutuktan da 

~ektedir. rasının yann Almanyadaki Çeklerin va - bahsedilmiştir. 
to . ziyetini müzakere eyllyecejini mevzuu Bu nutukda Fransız - İtalyan müza-
~ ndra 17 (A.A.) -Henlayn ıle Çe - bahseden Berliner Börsen Zeitung ez - kerelerine temas eden Mussolini'nin, 
~vak hükUıneti arasındaki müz~kere- cümle diyor ki: müzakerelerin neticesi hakkında izhar 
'pek ~akında başlıyacağı ~h~n e • Liberal meb'us Mander, Almanyada ettiği şüphe Fransız siyasi mahfelle -
laıı:ktktedır. Zira bu an çok musaıd te • yaşıyan 400 bin Çekin vaziyeti hakkın· rinde hayret uyandırmıştır. 
~ ediliyor. Henlaynm müzakeratın da İngiltere hükll.rnetinin Almanya nez. Bu hayreti İtalyan hükCımetine bil
&..~affakiyetle neticelenmesi için Çek • dinde cdostane teşebbüsler• de bulun - dirmek üzere, Romadaki maslahatgü -
~e~ misakının terkini mutlak prt o- masını istemektedir. Hakikatte Alman - zar Blondele talimat verilmiştir. 
""·- ıleri sürmekte ısrar etmiyeceği zan- yada Çek pasaportu ile yalnız 301,700 kl
~rnaktadır. Vaziyet çok nazik adde- şl vardır. Bunlardan 273,000 l Alman 
~~r ise de ümidsiz sayılmamaktadır. milletine mensuptur. 25,700 ü Çek ve 
·~ Henlaynın itillfgirizane bir hattı 2,700 ü de Slovak.tır. 

Almanya Ren ve Tuna 
nehirlerini birleştiriyor 

8u işler 1945 senesinde nihayete erecek, Tuna nehri 
Almanya hududuna kadar genişletilecek 

'Jl.~rlin 17 (A.A.) - Alınan hükumetinin aldığı bir karara göre, Ren, Mayn ve 
~ nehirleri birbirlerile birleştirilecek ve Tunanın mecrası genişletilecektir. 

hususta neşredilen bir kanun, Avusturyanın Almanyaya iltihakının ve dört 
~elik planın tatbikinin, bu birleştirme keyfiyetini mübrem kıldığını kaydeyle
~tedir. 

'IJJ. '&u işler, 1945 senesinde nihayete er:cektir. Tuna n~hri de ~l~anya hududu
~adar genişletilecektir. Bu hususta lazım olan kredıler, adı budceden alına-

ır. 

Hamidiye mekteb gemimiz Varnada 
parlak bir surette karşılandı 

Bahkesir civarında bir 
kamyon devrildi bir ölU 

10 yarah var 
Balıkesir 17 (Hususi) - Bugün feci 

bir kamyon kazası olmuş, iki bin kilo 
yük ve yolcu ile İvrindiden gelmekte o
lan 34 numaralı kamyon Balıkesire bir 
buçuk saat mesafede devrilmiştir. Kaza 
neticesinde İvrindiden gelınekte olan 
Mehmed oğlu Abdullah ölmüş, yolcular
dan on kişi de ağır surette yaralanmıştır. 
Yapılan tahkikat neticesinde kaza anın
da şoförün sarhoş olduğu anlaşılmıştır. 

Son zelzele muhtelif 
vilayetlerde hissedildi 
Ankara 17 (Hususi) - Ayın on altı -

smdald sarsıntıdan Mardinin Kızıltepe 

kazası emniyet komiserliği binasının bir 
duvarı yıkılmış, bazı duvarlar da çatla -
rnıştır. Ayni günde sarsıntı Diyarbakır, 
Muş, Mardin, Siird, Bingöl, Muğlanın 

Köyceğiz ve Kırşehirin Köşker nahiye
mde de hissedilmiftir. 

~fya 17 (A.A.) - Türk mekteb ge -ı kin ve kalabalık bir halk kütlesi bulunu-

1.._ lfalltidiye bugün saat 13 de Varna yordu. lstanbul .. Edirne 
~ına gelıniştir. Gemi limana girer _ Saat 15 de ~ernl kumandanı fırkateyn 
.. telıri top ateşile selamlamış ve sahil kaptanı Necati, mevki kumandanı Gene- bisiklet yarJŞJ 
~tar-yası da mukabele etmiştir Rıhtıma ral Popof, donanma başkumandanı ami· İstanbul - Edı'rne - İstanbul bu" -
'lltki . • ral Varikeçof ve belediye reisini ziyaret 
liaQı Y~ elçlsı, Vama konsolosu, ataşe - etmiş ve bu zevat Hamidiyede bu ziya - yük bisiklet yanşına yarın saat 7.30 da 
4l) terı ile Varna belediye reisi, Hami - retleri iade etmişlerdir. Taksimde Cumhuriyet anıtı önünde 
>ltt e k~rnandanının mihmandarlığına ta- Akşam mevki kumandanı ~~k misafir başlanaca~t~. . .. 

edden yüzbaşı Miralof ve diğer er - ler şerefine bir ziyafet verıniştır. Yanşa ıştırak edecek olan sekız böl-

1 ge bisikletcilerl şehrimizde toplanmış 

.... . 1· K 1 L d d eralt bulunmaktadırlar. ••gı iZ ra IDID OD ra a. Y 1 Çok büyük bir aıika doğuran ve he-

p . h t• t • d hı· r kaza yecanla beklenen bu yarış bilhassa E-
arıs seya a 1 renın e dirnelileri çok sevindirmektedir. 

l.orıdra 17 (AA) _ ı · Standard Londra 17 (A.A) - Londra Charing Yarış galiblerine verilecek hediye -
~t · · venıng M la 1 Fed .. 1 te b't d'l · esinı'n b'ld' dı-· g" h ·c·ye na Cross ve Temple etro istasyon rı ara- er erasyonca şoy e s ı e ı mı.ş • b... ı ır gıne ore arı ı - . 
. ~1, ha · ı sın da iki vagon dizisi çarpışmıştır. Kaza tır: •t Jtraıtç•r~. bapşl8:11gıcında knlgiliz kral neticesinde yedi kişinin öldüğü ve bir İstanbuldan Edimeye birinci gide-
'-t es esının arıse yapaca arı seya - çok yolcuların da yaralandığı söylenmek- ne bir kupa, Edirneden İstanbula bi -
~ittir nasında kendilerine refakat ede - tedir. rinci gelene bir bisiklet, her iki mer -

· halenin birincisine bir bisiklet, her iki 

ı.. Silahlanma yarışı 
... t tıdra l7 - Öğrenildiğine göre Kana
~ı"giliz ordusu hesabına ağır toplar 
llt t etrneği kabul etmiştir. Bundan maa-
leoQrı~ltere daha şimdiden Kanadaya 

ll\ıtralyöz sipariş etmiştır. 

~lektrik şirketi 
"1.ilgon liraya 

!Qtın alınıyor 
"ea1~~bu1 elektrik şirketinin 19.38 se
~dtt ır kanunusanisinden itibaren va
ltıac u"e ınasarifatı hükılmete aid ol -
~ ~re devlet tarafından 11 milyon 
t l'ıld • trasına satın alınması kararlaş-
~~:• ~aber verilmektedir. Bu para 
~kt r. Ş~zde ~ş ~aiz~e .20 yılda ödene
~~""' lrketın şımdıkı halde senelik 
~ ·•ıt ge1· . 

liret bu ırı ~.eş buçuk milyon liradır. 
'tar nun uç buçuk milyon lirasını 
~ketin~larak gostermektedir. Elektrik 
l'atk\.. en sonra ayni şirkete bagw lı 

1'1- vay t" 
:"lftı d ' unel, ve havagazı şirketle-

'İl ~devlete mal edilmesine çalışı-
Ylenmektedir. 

Fon Papenin merhalenin takım birincisine bir kupa. 

Eslll katibinin cesedi Bunların haricinde acentalann da 
bazı hediyeler vereceği söylenmekte -

Tııriadan çıkarıldı dir. 
Viyana 17 (A.A.) - Geçenlerde Avus

turya - Çekoslovakya hududu yakJnin
de Tuna nehrinden çıkarılmış olan cese -
din hüviyeti zabıta tarafından tayin e -
dilmiştir. Bu cesed B. Fon Papen'in eski 
katibi olup Viyanadaki Alman sefaretin
de ateşe bulunan Baron Fon Ketteler'e 
aiddir. 

Bu zatın gaybubeti geçenlerde haber 
verilmişti. -------
Bolunun bir llögilnde 
1'1 evle bir çocuk gandı 

lzmir hastane,inde bir deli 
arkadaşım öldUrdU 

İzmir 17 (Hususi) - Memleket has -
tanesi bahçesinde gezinmekte olan Ah -
med isimli bir deli, Sivrihisarlı Paralize 
Jenerale müptela Aliyi başına taşla w
ra vura öldürmüştür. Diğer deliler bu
nu soğukkanlılıkla seyretmişlerdir. Ölen 
Ali iki gün evvel hastanede asabiyeci İs
mail Ziyanın verdiği konferansta Para -
lize Jeneralin en mükemmel misali ola -
rak etüd edilmişti. 

Franko kuvvetleri 
ilerliyorlar 

Bolu 17 (A.A.) - Bolunun Sığır -
kuyruğu köyünde üç gün evvel çıkan 
bir yangında on yedi ev ve bir çocuk 
yanmıştır. Burgos 17 (A.A.) - Franko kıt'a -

ları bu sabah Teruelin şimali şarkisin· 
Binic~lerimiz Varşovaya vardılar de kain Corbalon kasabasını işgal et -

(BCll tarafı 1 inci sayfada) mişlerdir. 

ekipi Varşovaya gelmiş bulunuyor. Ekip Bilbao 1 7 (A.A.) - Franko kuvvet-
8 binici ve 15 attan mürekkebdir. leri, Sierra de Gudar mıntakasında i -

Gazeteler Türk ekipinin daha ilk an - leri hareketlerine devam etmiş ve Mo
lardan itibaren yanşlarda heyecan u - ra del Rubielos'a giden yolda Val de 
yandıracağım tahmin etmektedirler. Linares ve Alkala dela Selva'yı zap -

(A.A.) teylemiştir. 

rC ~:z::~: .,_, S4~ ... 
'- GördUğUmüz Fi kiri;' _J A[ E Wıt'."I!"'~~ 

Cumhuriyet - Yunus Nadi bugünkü bat- -•••••••••••• 
makalesinde Hatayda dönen yeni dalave>-
ralardan bahsederken butun bu ışıerin ar- • Fransa, ordusu 
kasında Fransanın bulunduğunu .SÖJ!lüyor. ve siyaseti 
Ve diyor ki: 

cNlhayet itiraf ve ll1n edeceğimiz giln Yazan: Selim Ragıp 
gelmemi§ mldlr ki cenup hududumuzun ö
tesinde müstemlekeci dilşman bir kuvvet 
yerleşmiştir, ki o da Fransadır .• 

~ 

Yeni Sabah - Hüseyin Cahid Ciomale 
d'ltallia gazete.sinin Baltan nüfuz mıntaka
Q hakkındaki tekzibini kaydettikten sonra 
Beyrutta çıkan Oryant gazeteaınln Hatay 
lntlhabatının tehiri hakkındaki neşriyatım 

tenttd etmekte: 
- cFran.sa çok ince görliflü diplomatlar 

yetlftlrmlştlr. Fakat bunlar Şartı, bllhuaa 
'l'Orld.yeyl bir türlüı anııvamamı.şlardır. 
Fransızlar Şarka gelirken bir m«lstemleteye 
gitmediklerini anladıkları gün bir çok an -
laşamamazlıklar ortadan lı:alkmlf olacaktır• 

demektedir. 
~ 

Karun - Asım Us bugünkü maltaleslncle 
Proatun pllnını mevzuu bahsediyor. Ve bu 
plAna göre liman Yenlkapıya nakledlldlt
ten sonra Halicin temizlenip mükemmel blr 
turizm mıntakası olabileceğini söylüyor. 

~ 

Tan - Felek temizlik bahsinde yazdığı bir 
yazıda belli başlı sokaklarımızın yıkanıp 

süpürüleceğlne dair okuduğu bir havadlsl 
kaydederek: 

- Sokaklar şöyle dursun bizde içinde a
dam oturan umumi yerleri bile temiz tut -
mak kaygusu yoktur. demekte, bizim hem 
pisliği tenkld ettiğimizi, hem de umumt yer
leri bizzat plslettiğlmlzl yazmakta ve : 

- Temizliğin JArını etmeğe başladık ya, 
buda kfırdır cümleslle yazısını bitirmekte -
dlr. •............................................................. 
45 milyonluk yeni 
banknot çıkarıldı 
Ankara 17 - Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankasından bildirilmiştir: 
Bankamızın 15 ikinciteşrin 1937 tari -

hinden itibaren tedricen tedavüle çıkar
mıya başladığı yeni harfli banknotlar -
dan 14 mayıs 938 tarihine kadar: 

Beş liralıklardan 24.474.865 
Elli liralıklardan 7.014.600 
Yüz liralıklardan 13.980.000 
Cem'an, kırk bet milyon dört yüz alt-

mış dokuz bin dört yüz altmıt bet lira 
tedavüle çıkarılmış ve mukabilinde eski 
harfli banknotlardan ayni mikdar, yani 
kırk beş milyon dört yüz altmış dokuz 
bin dört yüz altmış beş lira tedavüldP.n 
kaldırılmıştır. (A.A.) 

lzmirde bir işci kadın tren 
altında dörde bölUndU 

İzmir 17 (Hususi) - Sabahleyin Bu -
cadan Alsancak istasyonuna gelmekte o
lan 302 numaralı katarda bir facia ol -

muştur: İnhisar tütün fabrikasındaki işi
ne yetişmek için acele eden Naciye is • 
minde 25 yaşındaki kadın trenden aUı -

yarak karşıya geçmek istemiştir. Bu sı -
rada ayağı kaymış, düşmüş, tren vücu -
dünü parçalamıştır. Ölüm çok feci ol -
muş, kadının vücudü dörde bölünmüştür. 

Roma elçimiz geldi 
Roma elçimiz Hüseyin Ragıp, bu ubabkl 

ekspresle Romadan şehrimize gelm~tlr. 

-1914-1918 muharebesinden sonra Av -
rupa devletlerinin vaziyetlerini ve taklb 
ettikleri siyaseti gözden geçirenler, bun· 
lardan bir kısmının atak ve tecavüzkk 
görünen bir siyaset takib ettikleri haJd~ 
diğerlerinin çekingen davrandıklarını 

müşahede ederler. Bunların diğerlerinden 
korktuklarını iddia etmek müşküldür. 
Çünkü onlar kadar ve belki onlardan da 
fazla kuvvetleri vardır. Bundan başka 

mali vaziyetleri ötekilerden daha üstün -
dür. Bu, böyle olduğu halde neden umu
mi durumda vaziyetleri çekingen görü -
nüyor. Bu noktayı Fransız meb.usan mec
lisi ordu encümeni reisi B. Miyelle vazit, 
bir makale ile anlatıyor. Ehemmiyetli ve 
şayanı dikkat bulduğum için bu yazmın 
bazı parçalarını alıyorum: 

cModem dünya davaları karşısında her 
de\•letin maruz bulunduğu tehlike ayni 
değildir. Bazılarının kaybedecekleri şey 

pek azdır veya hiç yoktur. Diğer bir kıs
mı için ise zarar ihtimalleri büyüktür. 

Büyük zararlar etmesi muhtemel dev
letlerden biri de Fransadır. Avrupadald 
kara hududları çok vasidir ve bu hu . 
dudlar tabii surette mahfuz değillerdir. 
Dünyanın beş kıt'asında müstemlekeleri 
vardır ve bunların umumi nüfusu 120 
milyon kadardır. 

Bir harb vukuunda yalnız ana vatan 
hududlarının değil bu müstemlekelerin 
ve oralardan ana vatana gelecek 
asker kafilelerinin himayesi lazımdlr. İ~ 
panyanın iç harbine Fransayı müdahalı 
ettirmiyen amillerin başında bu noktalar 
gelir. Maamafih İspanya harbini Frank:> 
kazandığı takdirde, Fransanın, askeri ol
masa bile, siyasi bir teşebbüsle lıayatl 

menfaatlerini korumıya teşebbüs elmeıd 
çok muhtemeldir. 

Fransada mevcud askeri müesseselerın 
kaffesi demokratik esaslara dayanırlar. 
Muvazzaf iki senelik askerlik hizmeti 
herkese şamildir. Küçük zabit ve sübay 
kadroları gün geçtikçe halk çocukları:ı.a 
inhisar ediyor. Ordusunun kuvveti mü • 
dafaa için de ve tecavüz için de klfidir. 
Dünyanın en kdvvetli ordularından bi • 
rine malik olmasına rağmen Fransa cor
dusunun kuvvetile mütenasib> bir siya· 
set takib etmiyor. Yani siyaseti ordusu • 
nun siyaseti değildir. Ordusuna sadece si
yasetinin bir müeyyidesi olarak bakıyor. 
Ve bundan dolayıdır ki zamanın tehlike
lerine rağmen vaziyetinden emindir ve 
telAşa lüzum görmüyor.> 

Fransız rneb'usan meclisi ordu encii .. 
meni reisi Miyelle Fransanın askeri va • 
ziyetini bu suretle hülisa ediyor ve §im
diye kadar takib edilen ihtiyatkar hatta 
hareketi bir korku mevludu değil, sadP. 
ce bir basiret neticesi addediyor. Ba 
sözlerde büyük bir hakikat saklı oldup 
muhakkaktır. Fakat icabında harekeU. 
teeyyüd etmiyen basiretin çok defa bİI 

şeye yaramadığı da görülegelmiş olan za
mane hakikatlerindendir. Bu sebeble, m~ 
harririn sözlerinde göze çarpan haklı te
fahüre bir parça mübalağa kanşmış ol ~ 
duğunu iddia etmek yersiz değildir_ 

Selim Ragıp Emeç . ......................................................................................................................... ~ 
Sabahtan Sabaha: 

Hazineler 
Beyoğlu Halkevi başkanı Ekrem Tur ses müsabakasını açan nutkunda dik

kate değer bir vak'a anlattL 
Bir defin merasiminden dönerlerken mezar başında toplanan kuru kalabalık 

arasından billur gibi bir ses işitmiş, durmuş, on iki yaşlarında perişan kıya • 
fetli bir çocuk mersiyeye benzer hır şeyler okuyor. Tiz, pürüzsüz, istidadb 
bir ses ... Çocuğu derhal elinden tutup Halkevine getiren Ekrem Tur öğreni
yor ki bu çocuk sesi güzel olduğu için yakınları tarafından istismar edil!yor. 
Manasını bilmeden öğrendiği ıırabçaları mezar başında okuyup beş on kuruf 
alıyor. 

Genç hatib diyor ki: c- Memleketin meçhul hazinelerini keşfedip i,Ietea 
rejim halk arasındaki istidad!arı ~a meydana çıkardığı için biz de bu çocuğa 
düştüğü sefalet ve cehalet ~urumundan çıkardık, yetiştiriyoruz.• 

Vak'a sade olduğu kadar hazinuir de!. Muhakkak ki halk tabakaları .ırasın
da yalnız musikiye değil, nefis san'atlara, teknik bilgilere istidadı olan cev • 
herler pek çoktur. Bunlan keşfetmek için tesadüflerin lfıtfünü beklersek çok 
şey kaybetmiş olacağız. Bu davada Halkevlerine mühim bir vazife teveccüh 
ediyor. Bu vazife şudur: Mıntakal:ırında bilhassa fakir tabakalar arasında 

her ne sebeble mektebe gidememiş. bir san'ata girememiş gençleri himaye
lerine almak ve onları kabiliyetlerine, istidadlarına göre bir meslek sahibi 
yapmak.. Halkevlerinin içtimai yardım, halkçılık ve köycülük şubeleri daha 
realist olur ve muhitlerile daha yakından temas ederlerse mfi.ksada yakl8fo 
mış olurlar. Bu memleketin toprağı gibi bu milletin sinesi de cevherlidir. 
Yeter ki meydana çıksın. Bürhcın Cahili 



Deniz ticaret müdürlüğü Fenerbahçede 
tesisat yaptlnyor 

Mevcud çayır park haline getirilecek, tenis sahası, 
otomobil parkı, garaj, otel ve lokanta yaptırılacak 

Fenerbahçenin modem bir mesire 
haline getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Şimdiye kadar ihmal edilen bu ye
rin tabii güzelliklerinden istifade edi -

lerek hem deniz hem de kara tarafın -
da bir çok yeni tesisat ve inşaat yapı -
lacaktır. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü burada 
kotralar, yatlar ve kayıklar için bir 

mendirek yaptırmaktadır. Mendirek 
bittikten sonra burada ayrıca büyük 2 

modern bir bend yaptırılacaktır. 

Fenerbahçe Spor Klübü de burada 
su sporlan ve oyunları için bir çok te-

Şehir işleri: 

Balkevlerinin gençlik bayramı 
proıramlan 

On dokuz Mayıs Jimnastik şenlikleri ha
mlık.lan ikmal edllmiştlr. 

TaMtm, Şeref ve Fenerbahçe stadlarmda 
yapılacak olan idman harekeUerinln prova
lan ikmal edilmiş, şenliklerin intizamı için 
tedbirler alınmıştır. 

19 Mayıs Jimnastik şenllklerlne şehrlmiz-
dekl Hallı:evleri de blr program dahlllnde 
iştirak edeceklerdir. 

Eminönü Halkevi yarın saat 16 da Beya
zıd meydanında bir toplantı yapacaktır. Bu
rada JstlklAl marşı söylenecek, genç bir spor
cu ile Halkevl başkanı Ag~h Sırrı Levend 
birer söylev vereceklerdir. Bundan sonra 
ıımnastlk gösterişleri yapılacak, meydanda 
temsil verllecek.tlr. Toplantıya herkes davet
lldJr. 

Ayrıl gece saat ytrml buçukta Alayköş -
künde CYalnız bir kelime) piyesi temsll e -
dilecektlr. 

Kadıköy Halkevi meruJUpları Ha-
mnı>aca , Kızıltoprak, Göztepe spor 
tollan saat on dört buçukta Hal-
kevinde toplanacaktır. Askeri mü -
zika Lstlkl6.l marşı çalacak, AtntUrk heyke -
llne çelenk konacak, Ktı.mil Sporel nutuk 
ııöyllyeeek, Atatürkün gençllk hnkkındald 
vecizeleri matbu bir ıekilde tevzi edilecek 
ve Baat 15 de önde müzika olduğu halde ev
den hareket edilecek, eski sporcu jimnastik 
muallimi Faik ziyaret olunacak, saat on üç 
buçukta Fenerbahçe stadına varılacaktır. 
Saat on altıda geçid resminden sonra güreş 
miWıbakaları yapılacak, Fenerbahçe ile 
Halkevl muhtelit! müsabaka yapacaktır. Ge
ce Evin salonunda orkestra konseri verile
cektir. 
Bayrama Polis Mektebi de iştirak edettk 

19 Mayuıda yapılacak merasime Polis 
Mektebi de iştirak edecektir. 

Polis Mekteb ilk defa olarak, önde bando 
milzika olduğu .halde, böyle bir merasime .lf
tirak etmektedir. 

Üniversitede dersler kesildi 
Ün1versltede tedrisata bugünden 1tlba -

ren son verllmlştlr. Bundan '""ıra muhtelif 
fakültelerin lmtlhanlan başlamaktadır. L1 -
ısan tmtlhanlan bitmiş, dünden itibaren son 
~llllflann lnkıllb dersi lmtlhanları ba§la -
m~tır. 

sisat vücude getirecektir. Fenerbahçe -
deki geniş ve boş sahada ayrıca son sis
tem bir otel, gazino, ve lokantalar, te
nis sahaları, otomobil parkları ve ga -
rajlan tesis olunacaktır. 

Fenerbahçeye giden ve yarım ada 
halinde bulunan çayırlık da güzel bir 
park haline getirilecektir. 

Tasavvur edilen programa göre bu
rada hükıimetin de yardımile deniz 
mevsiminde büyük yarışlar ve deniz eğ 
lenceleri yapılacaktır. Fenerbahçenin 
istikbalde alacağı şekil ve burada ya -
pılacak tesisatın planı mütehassıslar 
tarafından hazırlanmaktadır. 

Müteferrik: 

Gayrimübadillere aid em.likm 
müterakim vergileri 

Gayrimiibadlllere tabsLa edilen gayrimen
kullerin vergileri hakkındaki kanun layiha
sı Kamutaydan çılcınış, Vilayetlere yapılan 
bir tamimle kanun neşir tarihi olan 2 Ma -
yıstan itibaren hükümlerinin tat.blkl bildi -
rllmlştir. 

3374 numaralı bu yeni kanunun ahkAmına 
göre gayrimübadlllerin Lrtlhkaklarına kar -
şılık. tutulan gayrimenkullerin satılarak tes 
cil ve yeni sahlblerine temlik olundukları 
tarihe tadar tahakkuk etm~ fakat tahsil e
dllmemlş olan vergiler ~e belediye rüsumu 
tamamen terkin edilmekte, henuz &atılma -
mış ve müşterilerine teslim edilmemiş olan 
bu kabil gayrimenlrullerln de teslim tarihi
ne kadar tahakkuk edecek olan vergi ve be
lediye rüsumlarmın aranmaması lazım gel
mektedir. 

Diğer taraftan gerek satılıp teslim edil
miş olan .,e gerekse kanunun neşri tarihine 
kadar satılmış fakat müşteri tarafından he
nüz teıılim alınmamış olan gayrimenkulle
rin tahsil edilen vergi ve belediye rüsumu 
tahakkukları iade edilmemekte, yalnız bu 
tarlhe kadar ödenmlyen bakaya vergilerinin 
tahsil edilmemesi 1cab etmektedir. 

viUıyete yapılan tamim İ&tnnbul defte.r
darlığile alAkadar dairelere bildirilerek 2 Ma 
yıstan itibaren yapılan satışlara aid tahak -
kukların aranmaması tebllğ edilmiştir. 

Araba vapuru tarifesinde 
tenzilat yapıldı 

Şirketi Hayriye araba vapurları Boğa~ın 
bir yakasından diğer yakasına bir araba do
lusu eşya başına 250 kuruı almakta ldi. :&e
ledlyenln teşobbüsü lle bu mikdar 200 ku -
ruşa indlrllmlştlr. 

Maarifte yeni tayinler 
İstanbul Maarif Müdür muavinlerinden 

Nurullah llk tedrisat müfettiflltlne, İsparta 
maarif müdürü Asaf Süleymanlye orta mek
tebi müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Eyübde yeni bir yol yapılacak 
Eyüb ile Rami arasında bulunan ve Gü -

müşsuyundan geçen yol yeniden yapılacak -
tır. Bu husu.sta keşltler yapılmaktadır. Ke
şifler tamamlandıktan aonra inşaata geçl -
lecektlr. 

Bir arsa kooperatifi tesisi için 
tedkikat yapıllyor 

Şehirde gelişi güzel inşaata izin verilmiyecek, arsa 
sahibleri de fedakarlık etmek mecburjyetinde kalacak 

Yapı ve yollar kanunu mucibince so- bir sıra üzerinde dizilecek'tir. 
kakların en dar dokuz buçuk metre ge- İmar planında yüksek binaların ya
nişliğinde olması icab etmektedir. 9,5 pılabileccği semtler, dükkan ve mağa
metre genişliğinde olmıyan sokaklar - za inşa edilebilecek sokaklar, bahçe ve 
da ancak karşı taraftaki kaldırımdan i- park olacak yerler tesbit edilmiştir. 

tibaren 9,5 metrelik bir aralık bırak - Bundan sonra inşaatta buna göre ha -
mak şartile inşaata müsaade edilmek- reket edilmesine dikkat edilecektir. İn
teclir. Yeni bina yaptıracak arsa sahih- şaat işlerini kontrol etmek üzere te -
lcri, dokuz buçuk metreyi doldurmak şek~ül etmiş olan komisyon bilhassa 
için, arsalarının önünde bu mikdarı bu noktalara ziyadesile ehemmiyet ve
dolduruncaya kadar boş mesafe bıra - recektir. 
kacaklardır. Fakat bazı arsa sahibleri Düşünüldüğüne göre ihya edilmek 
daha fazla yer bırakarak evlerinin ö - istenen, muayyen sistem verilmek ar

Tahrir harici 
kalan binalar \ 

Komisyonlar işlerini bitir-l 
dikten sonra memurlar 

tarafından tahrir edilecek 

Şehrimizde ve başka yerlerde mes
ken tahriri yapılırken bazı ev ve apar
tımanlarla bazı arazinin her nasılsa tah 
rir harici kaldığı görülmüştür. Halbu -
ki bütün yerlerin vergileri tahrirdeki 
kıymetlerine göre hesab edilerek ta -
hakkuk ettirileceğinden bu gibi umu
mi tahrir harici kalan yerler hakkında 
ne suretle hareket edileceği ve vergi -
!erinin nasıl hesab olunacağı hakkında 
tereddüde düşülmüş ve keyfiyet mali
ye vekaletinden soruJmuştu. Maliye 
Vekaletinden gelen yeni bir emre gö
re tahrir ikmal edilip tahrir komis -
yanları kaldırıldıktan sonra bu gibi yer 
ler, hususi idare memurlarınca yeni -
den tahrire tabi tutulacaktır. Tahrir 
harici kalan yerler için aynca tahrir ko 
misyonları teşkil olunmıyacak, bu işi 
hususi idare memurları kendileri ya -
pacaklardır. 

Balkanlar arası 
deniz seferleri 

Yugoslavya gemisi dün 
Köstenceye gitti 

Geçen ay şehrimizde toplanmış olan 
Balkan Antantı ekonomik konseyinin 
mukarreratından o1arak, Balkan Antan
tı devletleri arasında :muntazam deniz se
ferlerinin ihdası da kabul olunmuştur. 

Bundan sonra muntazaman icra edile
cek olan bu seferlerinin birincisini yapan 
Yugoslav Lovçen gemisi, dün Pireden li
manımıza gelmiştir. Bu münasebetle ge
mide resmi zevatla gazetecilere bir öğle 
ziyafeti verilmi§tir. 

Dün akşam limanımızdan ayrılan Lov
çen gemisi Köstenceye gittikten sonra, 
ayın ~l _inde tekrar İstanbula dönecektir. 

Afyon konferansına 
giden murahhaslarımız 

Hamza Osman Servet Berkin 

1940 senesinde içtimaı mukarrer afyon 
konferansı hakkında şimdiden hazırlık

larda bttlunmak üzere 23 mayısta Cenev
rede istişari bir komisyon toplanacakhr. 
Toplantıya Cemiyeti Akvam daimi mu
rahhasımız N ecmeddin Sadaktan bnşka 

mütehassıs delege olarak uyuşturucu 

maddeler inhisan müdürü Hamza Er -
kan ile ihracatı teşkilatlandırma müdiirü 
Servet Berkin tayin edilmişlerdir. Bu 
iki mütehassısımız Cenevreye gitmekte -
dirler. 

Toplantılar: 

Konferans - Konser 
Kadıköy Halkevinden: Cuma akşamı saat 

21 de Evlmlz &alonundıı. Sıdıka Atasağun 

<Türk kadınının aile ve ceıniyetLeki vazi -
fesi) .isimli blr konferans verecektir. Konfe
ranstan sonra (Mandolin takımı tarafından 
konser). Herkes gelebilir. 

Galatasaraylıların 
}'lllılc ı:>il~~ 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Mahallesi Sokağı Numarnsı Cinsi 

Galatrıda. Yenicami Perşembe pazan 16 Dükkan 
• Kulel:apı Yazıcızade C:ıddei-

kebir 647 ve 1/3 Arsa 
, Yenicami Mehmed Ali Paşa han· 

dahili 55 Oda 
> Yenicami :M:ehmed Ali Paşa han 

> Yenicami 
Beşiktaş, Sinanpa.şa 

Tophane, Firuzağa 
Beyoğlu, Kuloğlu 

Şişli, Mepııtiyet 
Tophane, Firuuğa 
Sarıyer . 

Pangaltı. Feriköy 

dahili 
Yenir.ami avlusu 
Vapur iskelesi 
Kadiriler 
Ağahamam 3 - üncü 
vakıf han 
Ağahaınam 3 - üncü 
vakıf han 
Ebe kız 
Ağahamam 

Ortaçeime 
c 

S..Clkızağacı 
.&Ai Frenk kilisesi 

52 

21/29 
3/3 

> 
İki odadan bir küçük ods. 
lJ:aa oda dükkAn 
Dükkan 

3 - üncü daire 

26/28 
1 

1 - inci daire 
Apartıman 1-inci dairesi 
Dükkan 

26/22 Dükkan ar.sası 
28/20 • • 
13/15, 75/77 Ev, diillin 

yeni Satırcı 12 Ev 
• Eski Frenk kilisesi 

yeni Satırcı 16 
Eski Frenk kilisesi 
yeni Satırcı 14 > 

• Çimen 100 > 
• Çayır 93 , 

Yukanda yazılı nk1f akarat 31/5/939 sonuna kadar kiraya verilmek üzere IJ• 

çı.k artırmaya konulmuştur. İhalesi 26/5/ 938 Perşembe günü saat 15 de yapılll' 
caktır. İsteklilerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü akarat şubesine gelmeleri. 

. (2911) 

Liseler Alım Satım Komts3TonnndaJI= 
Cinsi Mikdarı Berer kilo İlk te-

kilo tahmin B. rninatı Eksiltmenin yapılacağı EksiltJllC" 
gün ve saat nln ş".?J<li Kuruş Lira K r. 

:.:.,.:.....-,ı ------Sabun 10 400 33 257 40 7 /6/938 Salı G. saat 14 de ~ 
Zeytin 

Reçel 

Soğan 

Patates 

10750 

7150 

32 000 
49 500 

32 

40 

4 ) 
7 ) 

Mangal Kö. 3• 000 5 

258 00 7/6/938 Salı G. saat 14.30 da ../ 
224 50 7 /6/938 Salı G. saat 15 de ../ 
355 88 7 /6/938 Salı G. saat 15.30 da 

, 
_./ 

12'1 50 7/6/938 Salı G. saat 15.45 de _,/ 

Odun (Gürgen) 1 400 çeki 250 ) 352 50 7 /6/938 Salı G. saat 16 da ' 
Odun (Meşe) 400 > 300 ) ~ 

. Komisyonumur.a bağlı ~tılı liselerin Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyaçları 0::. 

yıyecek ve yakacakları eksıltmeye konmuştur. Bu hususta gerekli durum Jll 
nya yazılmıştır. ·ıi· 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler MuhascbCC' 
ğinde toplanan Liseler Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. ··~ 

İsteJdiler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle belli gı.ı 
ve yanlarında. gösterilen saatte komisyona gelmeleri. ı,,i• 

Tem.inatlar Istanbul Liseler Muhasebe ciliğine yatırılacaktır ve şartnameler 
selcr Alun, Satını Komisyonu Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (291~ 

Ankara borsası 
Açıhş-kapanlf fiatian 17 -5- 938 

ÇEKLER 

Açılı7 Kapanı, 
Parls 28.1975 28,3326 
Nev-Yort o,787984 0,7890 
Miıano J4,9762 16,0476 
Brüksel 4,68·7 -4, 7040 
Atına 66,7-160 17,1610 
cenewe 3.4670 S,4736 
Sof ya 63,5714 65,8759 
Amsterdam 1,424ô 1,4315 
Prag 22,6587 12,71>70 
Viyana -. -, 
Madrid 13.011>8 13.0780 
Berlln l,96:l6 ı.9720 
Varşova 4.1857 f.2057 
Buda peşte S.9880 4.0072 
Bükref 1C6 87SO 106.3796 
Belgrnd 54,6030 34, 7681 
Yokoha?Jl& 2,7250 2.,7375 
Stokholın S-0790 3.Q917 
Londra 630, 627, 
Moskova 2.3,935 21822ö 

ESHAM 

Açılıı Kapaaıı 
Anadolu trn. ';{. 60 
peşin 

A. Şm. % 60 va1ell 
Bomontl - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez Bankaaı 9'ı 92 
""j Bankası l(J 'iO 10 60 
·reıe!on • CıO 

İttihat ve Değir. 12 7ı.i 
Şark Dcğinnenl 1 

Terltos 7 

İSTİKRAZLAR 

Avılıı Kap ... , 

Türk borcu I pe,ın 

, > I vaJe!l -, 
, > ll n.deıt 

TAHVİLAT 

ÖLÜM 
· .. tab1'eJJl Ikincl ordu sabık mevkll mus efl• 

kumandanı merhum Mesud (paşn>. r <ıt· 
kası, Bursa tapu sicil grup mü~üru ı. Qr" 

Iü ve Badullahın kayınvalldesi, ızınlt f~ 
man mesaha memuru Zeki İzgü ve nıı rl 
fen memuru Suad İzgünün vo.ııdel~ 
Bayan Malde irtihall darıbeka eyl~ve' 
ve İzmlttekl medfeni matı.su.suna de 
dilml§tlr. 
Tanrı rahmet eylesin. 

Bir vefat ilfw 
İstanbul icra dairesinin değerli rııe:rııııı' 

nndan Münir vefat etmiştir. Arkada§ ttıet ' 
ve ailesinin kederlerine iştirak eder. 
huma Allahtan rahmet dileriz. ~ 

Büyük konser 
it arnı 

21 - 5 - 938 cumartesi günü a ş 
Fransız Tiyatrosunda er ~· 

Münir Nureddin, Prot. Ferdi sto.tz sorfl' 
bikyan, Namuıof ve Kopello, Orban 
Ll~~tner ve arkadaşları tarafında0·0cıı1'llı1 

Usküdar 19 uncu okul yok~ 
mentaatıne. 

ıtt•d• 
Şehzadebaşı uFERABıı Sine ~y\i~ 

3 bil 
Bugün matinelerden 1tlbaren 

film birden: ırıtdlt 
ı - Türkiye başpehlivanı 'J'elt "_ıııt' 
.. • K Al' .. -iiSl"bll t..nl HlL<>e;rtn ve ara ı gureş ~· ~ fıJ ır 

ve Ankara Mubafı:.ı:gücü - Oö.Pef 
müsabakaları. şi} JJU' 

2 - Doktor Şandu <Bela L
1110 

son ve en heyecanlı devreleri· t JJt'' 
AJ'lllcP 

3 - Berkesin Kılığında. < ııııttl· 
nard). Gayet gülünçlu şiheseı' 

BALK OPERl'l'I 
BU (lkşıılll J'8'J 

. sond 
Beşıktaş be: 

perşeIJl 1 rjldi 
Mi.Jl > 

nüne bahçe yapmakta, bu şekilde ev - zusu beslenen yerlerdeki arsalar, yıkıl Galatasaray lisesinde okumuş olan ar
lcr bir sıraya yapılamamakta, caddede m.wı iktiza eden ve ileride o semtin · kadaşla'rın bir araya toplanarak mekteb 
girintili, çıkıntılı bir vaziyet hasıl ol - güzelliğini bozacak evler para temin e- ,hayatlarının bir gününü yaşamak mak
makta, bu da caddelerin intizamını boz dildiği nisbette belediye tarafından sa- sadile her sene verilegelnıekte olan pilav 1--------.---A-ÇJ_lı_~_Ka_p_aaı-1-
maktadır. Bundan sonra ev yaptırmak tın alınacak, yıktırılacak ve biJahare ziyafeti bu sene için, önümüzdeki hazira
isteyenler kcndi\erinden evvel bu usu- oralarda inşaat yapmak isteyenlere sa- nm beşinci pazar günü tertib edilmek -
le tevfikan yaptırılmış olan evin hiza- tılacaktır. Bu işi yapmak için bir arsa tedir. Bütün Galatasaraylıların o gün 
sında bina kurmağa mecbur tutulmuş- kooperatifi vücude getirmek üzere ted- saat (10,30) da mektebde bulunmaları 

BııkırköY rıdll 
sıueınıılııfl ~ ~ 

GOL FA i cıe 

lardır. Böylece sokaklarda yeni evler kikat yapılmaktadır. rica olunmaktadır. 

Anadolu I pe. 
~ I ndeU 
, II pe. 
» n va. 

Anadolu mü. petln 

,~----------------------------' 

3 per 
operet ' ııJiS 
üstad r,ıll 

Snbnhattiııin en gozel eseri 



Antalya da vakıflar idaresi 
halka örnek oluyor 

Evkaf zeytinliği ıslah ediliyor, halkın yakacak ve 
inşaat malzemesi gibi ihtiyaçları da gene evkaf 

arazisinden istifade edilerek karşılanıyor 
Antalya (Husu-

Hüviyeti meçhul 
bir cesed bulundu 

Bergama (Hususi) - Kasabaya iki 
saat mesafede Sinde! köyii civarında 
balta ile başına vurularak öldürülmüş 
ve çavdar tarlası içine atılmış bir er -
kek cesedi bulunmuştur. Cesed tama
mile tefessüh etmiş ve tanınmaz bir ha 
le gelmiş olduğu için hüviyetini tesbit 
etmek imkanı bulunamamıştır. 

Cesedin üzerinde beyaz iç gömleği, 
maviye yakın bir renkde dış gömleği, 
kahve rengi ile koyu yeşile yakın bir 
renkte bir çepken, siyah üzerine beyaz 
ince çizgili bir ceket, yelek, kurşuni 

renkde benekli bir palto ve siyah ço -
rap vardır. Bundan başka hüviyetini 
tesbite medar hiç bir şey bulunama -
mıştır. Bergama müddeiumumiliği ce
sedin hüviyetini tesbite ve hadisenin 
mahiyetb'ıi tenvire uğraşmaktadır. 

-1) - Evkaf idaresi. 
Burdur ve Elmalıya 
&iden yol üzerinde 
kendisine aid bulu
nan ve yüz binlerle 
)abani zeytin ağacı 
·dikili binlerle. hektar
lık araziyi iki senedir 
işletmeğe başlamış
tır. Geçen sene bura
da üç binden fazla fi
dan aşılanmıştır. Bu 
ınayısta da 15-20 bin Rizede bir ten'elıe 
fidan a§llanmak üze.. Evkaf uytinliğmdeJcı txıkıf daired Hamsi bee lıuruşa 
Je işe başlanmıştır. Gelecek senelerde Evkaf idaresinin bu yoldaki faaliyetini y 

her yıl 20-30 bin fidan aşılanacaktır. halk takdir etmektedir. Rize (Hususi) - Belediyenin koyun e-
Evkafm bu faaliyeti halkta da zeytin- Evkaf idaresi arazisinde, 6-7 metre ka· tine 30 kuruf nark koyması :üzeri~e bu-

da d -'-"ı..te o g nış· lik+... ku-·nu tu"n kasablar söz birli~ ederek koyun Cilik temayülleri uyandırmış, halkı gay- r e.nı.lilA ve e -. •... - 6A 

t d kalma ytincilı.k ve vağcılı~ kesmeme~e ba01amışlardır. Bu yüzden l'ete getirmiştir. Birçok yerlerde zeytin vus a an , ze .r 5"" 6 ~ 
fidanları yetiştirilmektedir. aid küpler, ve zeytin ezmeğe mahsus ce- şehirde koyun eti bulunmam8ktadır. Fa-

Evkafm bu arazisi deniz sathından 30- sim müdevver taşlar bulunmuştur. Bun· kat buna mukabil balık çok bol ve pek 
60 rnetre yükseklikte ve etrafı Toros dağı tar arasında, bir de, küplerden mayi çek- ucuzdur. Barbunya balığının kilosu 25, 

k · i l t ı ba a dır k' re kefalın 20 kalkanın 15 ve hamsinin bir Bilsileslle çevrilidir. Şimal rüzgarlarına me ıç n yapı mış u um v r ı , - , 

brşı~~duğui~nburndanarenci ~ın~·m~d~e~X~ip=r=e=ti=~~g=~=t=en=·=ım=~~ti=·r=·~~~~t=~=e=k=e=~~5=k=u=~~=~~tı=~~a~~a=d=ır=·~~~ 
ıtleyvalar da yetiştirilmektedir. Kışın en 
llddetli zamanlarında sühunet sıfırdan 
lfağı dört dereceye düştüğü zaman bile 
buradaki limon, portakal, muz vesair 
lrıeyvalar zerrece müteessir olmamış, hiç 

Yurdda spor hareketleri 
bir zarar görmemiştir. 

General Mariç bu sabah 
Ankaraya vardı 

(Bq 
0

tanıfı 1 i1td ıayfada) 
General Mariç Yueoslav ve Türk bay

raklarile donanmış olan Sirkeci istasyo -
nunda İstanbul vali ve belediye reisi Üs
tündağ. İstanbul komutanı General Hl
lis Bıyıktay, merkez komutanı İhsan Il
gaz ve üssü bahrf komutanı Mahmud 
Kökbora, Yugoslav aefiri. Yugoslavya 
general konsolosu ve konsoloshane er • 
kanile matbuat miimessilleri tarafından 
karşılallmıştır. 

Mızıka Yugoslav ve İstiklAl marılarmı 
~almış, askeri bir kıt'a ihtiram resmini 
yapmıştır. General Mariç kıt'ayı teftiş 

ettikten sonra dönerek askeri ıürkçe 

cMerhaba asker> diye selamlamış ve 
kıt'a cvaroh diye mukabele etmiştir. General Mariçfrı Z'et>Ceai Takıim 4btde .. 

rinde dejıeri &mzalıJIOf' 

de olunm~tur. 
Kıymetli misafirimiz ve maiyeti -erki· 

muş ve kendisini karşılıyanlarla beraber m. saat 
16 

da, Balk:anlar arası ilk den.iJ 

garın ci~annı ~old~an büyük bir halk seferini yapan Lovçen Yugoslav gemisi • 

Müttefik memleket harbiye ve bahriye 
nazırı kıt'aya kumanda eden sübaylara 
ellerini sıkmak suretile iltifatta bulun -

kalabalıgının şıddetli alkışları arasında i . t tW"ıia biliAh - el rt . . . n zıyare e~ ve are muz e 
Perapalasa gıtmi§tir. -~!'!...._ to b·ı il B "'A"v-·n .. . . . . . tca.uAu:::n sarını, o mo ı e 0 6 ....,1 • 

Yuksek misafirim.iz, Perapalu otelin • de bir tenezzüh yapmışlardır. 
de bir müddet istirahatten sonra, hera - Saat 20 15 de Perapalastan aynlan Ge
berinde refikası ve maiyeti erkim oldu- neral Mariç Te refikam, Tophane nhtı· 
ğu halde saat 12,30 da Taksim meydam - mından Ak.ayın Kalamış • vapuru 
na giderek, merasimle lbideye çelenk ile Haydarpaşaya geçerek, sa· 
koymuştur. Bu sırada bir askeri kıt'a se- t 21 de hususi trenle Ankarayı 
ıam resmini .. ifa etmif, bando mızıka Yu- ~areket etmişlerdir. Misafirimiz, Hay • 
goslav ve Türk milli marşlannı çalmq - darpaşa istasyonunda askeri merasimle 
tır. - ı b Tü" k Ali ugur anmış ve azıruna r çe c a· 

Müteakiben General Mariç, refikası ve ha ladık• di e veda etmiştir. 
maiyeti abidenin husust deli«ini imza- ısınar y 
lamışlardır. Başvekil Harbiye Nazırına 

Merasimde vali, İstanbul komutanı, Yu vekalet ediyor 
goslav konsolosu ve diğer yüksek zevst Belgrad 17 (A.A.) - Kral niyabet mec-
hazır bulunmuşlardır. lisinin kararnamesi mucibince harbiye ve 
Öğle yemeğini hususi surette Perapa - bahriye nazın General Mariçin Türkiye 

lasta yemiş olan General Mariç, biliha- seyahati esnasında başvekil ve hanc~iye 
re İstanbul valisile komutanını makam - nazın Stoyadinoviç harbiye ve bahriye 
larında ziyaret etmiş ve bu ziyaretler ia- nezaretlerini vekaleten idare edecektir. 

Günün Meseleleri: 

Acele verilen bir karar 

Bu araziye su isalesi için bir kanal a
Çılınak üzere tahsisat ayrılmış ve faali
l'ete geçilmiştir. 8 kilometrelik bir kanal 
lçılnuş, bundan sonra üç koldan ilerliye
Cek olan kanalın ağustos nihayetine ka
dar ikmali kararlaştırılmıştır. Bu suretle 
ielecck su, mezkur sahayı sularhktan 
loııra, Kepez başından 60-70 metrelik bir 

lttiradan inecektir ki, bu çağlıyandan ve İstanbul belediyesi, şehrin nakil ve 
IU kuvvetinden de istifade edilmesi dü- yük taşıma vasıtalarını ihtiyacı karşı -

Tokatta gizli bir silah 
deposu bulundu 

Tokattan yazılıyor: 

llinülmektedir. Burada, memleketi':l en layacak bir hale koymağa çalışıyor. 
latıa muhtaç olduğu çuval fabrikasile Sırt hamallığının kalkmasından ve bu-

Bebnd caddesi berberlerinden Os
mancıklı Bilil Güler hükumete müra • 
caat ederek umumi harbde Ermeni ko-U lda c H. p kupası için .HalkeVl olmuş, Çengel ve Koç Ahmed berabere . "k . leYtinyağı ve sabun imaltahanesinin in- şa · · §lard nun yerme el arabalarının ı amesın - mite reisi Gülbekyanın oturduğu evin 

lası tasavvurlan vardır. spor komitesince iki devreli olarak tan- kalını ır. den sonra şehrin umumi manzarasında bodrum katında bir kasa gömülü ol • 
l.:vkaf idaresi, yeni orman kanununun ziın edilen fikstür sonunda Upk Gm~ Bqaltıdan Manisalı Halil, Molla Meh- hasıl olan deg-işiklik aösterdi ki bu hu~ d ğ haber · ı· 

liib. " - - ed e ed h mı Arab H • Pehl" "" • u unu vermış ır. 11.eşrinden sonra ruhsat almaktan ve ağaç lerbirliğt mağ ıyet yuzu gorm en v m ası an asan, ıvan- susta atılmış olan adımda isabet var - .. . 
~rnekten çekinen halkı, açtırdığı arazi- daima üstünlükle galibiyeti kazanınqıır. köylil Mustafayı mağliib etınit, başaltı dır Fakat bu münasebetle olduğu ka- Bunun ~ ev nezaret al.tına a • 
de çıkan ağaçlardan kömür yapıp sata- Kupayı merasimle 19 mayıs günü alacak- birincisi olmuşlardır. Sındırgılı Şerifle ~ diğ bazı sahalarda da .alınan ka- lınmış ve gösterılen yerde hafriyat ya• 
~geçen kış yakacak buhranından kur- tır. Spor komitesi 19 ~yıs .~çin elimi- Karamürselli Ahmed berabere kalmıştır. rarlard:racele davranılıyor ve bu hal, pılmıştır. 
larınıştır. nasyon usulile mevcud uç klup arasmd_a Baştan; Afyonlu yarım dünya Süley- kararların takibini güçleştiriyor. Toprak bir buçuk metre kadar kazıl· 
Şehirde hummalı bir imar faaliyeti karşılaşmalar yaptıracaktır . .Bunun gali- manla, Babaeskili İbrahim: Tekiroağlı .M' 

1 
larak el ile itilen arabalar dı1ttan sonra iki büyük sandık içinde 1 S 

\tardır. Hergün birçok yeni binanın te- bine de bir kupa. verecektir. !~tograft:ı Hiiseyin ile güreşmeye cesaret edeme- hakkıı:aa o verilen karan mevzuubahs bin fişek, 15 tabanca, 1 mavzer taban• 
~ atıldıfını gören kireçciler bunu U:şak Gençlerbirliği takımı gorulmekte· rnişler, birbirlerile güreşmişlerdir. Tekır- edebiliriz. Sırt hamallığı nihayet bula- cası, 4 tüfek, 6 kılıç bulurwnuştur. 
~t addederek ihtikara başlamışlardı. dır. dağlı Hüseyine çıkan Adapazarlı Arif 45 lı bir hayli zaman oldıı. F.akat beledi _ Şimdi de evin bahçesinde kayıp bit 
'-kat idaresi, kendi arazisi dahilindeki Bmsada pehlivan güreşleri dakikada mağlf.ıb olmuş, Tekirdağlı Hü- ye idaresi, el arabalan için nümunelik mezar aranmaktadır. Söylendiğine gö-
"'1arı da gene oradaki çalılardan istifa- Bursa (Hususi) - Şehrimizde, Ancılar seyin Türkiye birinciliğini muhafna eı.. bir tip göst.emıedi. Geçen gün gazete - re bu mezarın altında da bomba. dina-
«e ederek yakmış ve halka ucuz kireç sa- meydanında binlerce halkın büyük bir miştir. lere verilen ve on beş günlük bir za • mit ve külliyetli mikdarda mermi var-
t-_. bu ih..:ı.:.- da 0-nıomiı:fu. dikkat ve heyecanla seyrettiği yağlı peh- da ~ l.IJUl,.ll ---ır Genç pehlivanlar arasın temayüz e- manla takyid edilen bir ilin ile, şimdL mıı. 
-... ............................................ -............ livan güreşleri yapılmıştır. Seyirciler a- den ve başp~vanlığa namzed görünen bir el arabası eb'adı tesbit ediliyor. Bir Gerede belediyesinin rasında vau, belediye re1sı, fırka komu

sındırğııı Şerif, Manisalı Halil, Gönenli defa, İstanbuldaki el arabalarını on beş b ..., i I tanı ve diğer birçok zevat hazır bulun-
OU gıl gapaCBgl Ş er Arab Hüseyin zikre pyandır. Hakemler günde tadil edip belediyenin istediği 
Gerede (Hususi) - Belediye mecll- mi~a~;~ 34 çift pehlivan iştirak et- arasında meşhur sucu Mehmed ile Bay eb'ada irca eUnek maddeten mümkün 

Elli yaşında bir 
Dişi haydud I 

~-nisan toplantısını bitirerek dağılmış- miştir. Yalnız Mülayimle Amerikaıl peh- Ali vardL değildir. Kaldı ki bazı arabaları bu şe- (Baş ta.rafı 1 inci ıayfada) 
~· Bu içtima devresinde verilen karar- livan ve İsveç şampiyonu, davetiye al- Bursa spor bölgesi gürq birincilikleri kilde tadil etmenin imkftnı da olma - denberi köylerde dolaşmaktadır. Bu f • 
~ ŞUnlardır: dıklan halde bu güreşte bulunmamışlaı- de yapılmıştır. Güret ajanı Salim İ.lnzer dığından, belki, bu araba1ann pek ço - tibarla kadın evinde yalnız bulunmak· 
•A~lediye büdcesi 31.600 lira olarak dır. Bunların menejeri olan Abdullah başhakemlik etmiştir. Bu müsabakaya ğunu istimalden kaldırmak lazım gele- tadır. (Hanını) m bir eşeği :vardır. Ka· 
~bit edilmiştir. Bunun 6.600 lirası e- Bursada bulunuyordu. şehrimizin Acaridman, Akmspor ve cektir ki bu da araba sahibleri için fil- dın bu hayvanı haricde serbest bırak • 
~lrik tesisatının tevsiine sarfedile- Desteden Bandırmalı Nazmi birinci, Duraspor klüple~e beraber İnegöl İd- zuli bir masraf külfetidir. Kanaatimiz- mağı itiyad edinmiştir. Eşek bu suret• 
~ nıütebaki 2S.OOO lira ile de fenni Bandırmalı Mehmed ikinci, Sanköylü ma~y~rd.u da te~ ve yeknesak forma- ce belediyenin yapması 1azım gelen l•hergün köylülerden birinin bahçe 
8'l tesisatı yapılacak, kazada bir ecza- Ahmed üçiincü, İstanbullu arabacı Meh- ları~e. ış~ak etmişlerdir. şey, el arabalarını bu şekillerile mu - veya tarlasına girerek zarar yapmakta· 
~ IÇılacak, hava tehlikesinden korun- med dördüncü, küçük ortadan Tekirdağlı Bırınciler tunlardır: hafaza etmek, fakat yeni yapılacak ~ - dır. Köyün korucusu Yusuf bu bayva• 

teşkilltı kuvvetlendirilecek, ftfai- Süleyman iki kişiyi yenerek birinci, Bur- 56 kiloda lne~~en Ömer Eren, 61 de rabalarda yeni tadilatı tatbik etm~ ~ nı başı bot bırakmamasını kadın• ten· 
~91e bir motopomp ilave edilecek, ka- salı Hüseyin ikinci olmuşlar, Yıldırım Akınspordan Husnu Kafakol, 66 da Acar- kam olmalıdır. Merdivenleri bugunkü b"h "h etmiştir B tenbih fa d 
~banu; şarkındaki bataklığın kurutul- Bekir, Karamürselli Hilmi, Din21"lı İs- idmandan Mehmed Ati Alptuğ, 72 de A- beledi ihtiyaçlara uymayan eski bina- 1 ve. 1 ~ • w .u Y : 
~~ına başlanacak, ve belediyenin yeni mail hasımlarını yenemiyerek berabere kınspordan Ali Haydar Akçın 79 da Du- ların sırf merdivenleri dar olduğu için etmey~nce h 0"::psetmeşe~ y=a 

1 b b. b ka~ı"1ardır. raspordan Hasan Döşer, 87 de Acardan bunlar nasıl yıktırılmıyorsa, sermaye- a~..:ı~ır a 1~_,,_,.,... 1~ ve Y· ı._ o duğu .geniş ir arsaya ır se ze ~ eti ~ ceza ~~.;>A&~.ır 
~ıııııııltı::::ı;;!nşa~::ed=il~ece~k;;ti~·r~.========::::::~B;ü;;yu~";;;k~or;;t::::ad::::a::::n::::::i:ç=ob=a=n=M=a=h=m=u::::d:=b=i=r=in=c=l =H=asa=n=.===-========== si nihayet bir el arabasına inhisar eden K d w. d. da •o··rem...v·ın 

'ile - Hasan Bey dünyada 
iartp hutahklar var-

. a ın eşegı mey an o '"J • 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: b~~ seyyar satıcı~1natab~askaıle .delabu - ce aramağa başlamış, ve nihayet kapa-
gunden yanna ven en ır rar oy- • )d • ah rd bularak alıp evine götür-

... Avusturyada bir ame
le, harbde bqma 1ediil 

. bir darbeden.. 

... Uzun zaman hasta 
. 7attıktan sonra ana lia • 
, DIDl UDUbnUf.. 

Hasan BeJ' Bunun 
için bqa darbe ,-emele lü
zwn Jak .mm. Be,ajlu -
- ~Irmak klftl 

d W d Wold" Beled" O ~ı ıgı 1 a namak ogru egı ır. ıyenın nıs- _ .. • . 
1 

h 
· d ı ı · ka · bul d w muştur. Cezalı eşegın bu suret e aber· f.esın en yan ış ıgına nı un ugu- . - .. ··-ı • k 

k karıda izah etti w. • sızce alınıp goturuımesı orucunun ca-muz ararım yu gımız . _ 
kilde tadil etmesini bekliyoruz. nını sı'kmış, al~p getırmek uzere kadı· 

şe nın evine gitmış, fakat kadın korucu • 

Mısır tahvilleri çekildi nun geldiğini görünce kapıyı kapamış, 
evin üst katına çıkmış, kocasının dolu 

Kahire 17 (A.A.) - Y-uzde üç blzli olarak bıraktığı rovolveri eline alarak 
ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye talı - korucunun üzerine ateş açmıştır. 
villerinin dünkü çekilişinde: Bu ani tecavüzden korkarak kaç • 

1903 senesi tahvillerınden "170,180 ::ıu- mağa başlıyan korucu Yusufun bey • 
maralı tahvil ile 1911 senesi tahvillerin- nine iki kur.şun .isabet etmiş, adamca
deıı 364,,335 numaralı tahvil ellişer bin ğız .dechal ölmüştür. Katil kaduı ya • 
frank ikramiye kazanmıı•ardır. kalanarak adli7eye teslim edilmiştir. 
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KAZAILARA DAÜR 
•ı kisinin de ismi kazadır ama, bir- - Ben geliyorum! 

birlerine benzemezler. Diye bağırır. Sesini duyanlar kaçar-
lar, kendilerini ~errinden korurlar. 

Biri gizli gizli dolaşır, hiç kimseye Adı: Görünür kazadır. 
1 görümnez, fenalık etmek istediğinin • 

tl yanma kadar görünmeden sokulur. Dünkü Son Posta'da feci bir kaza -
Çelme atar, düşürür; isterse başını kı- nın tafsilatını okudum: 
rar, isterse gözünü oyar, isterse ha -

cHopada yapılan mekteb binasının 
yatını alır. Hatta bazan daha ileri gi • üst katı için çürük malzeme kuilaml -
der, hanları yıkar, hanumanlan söndü-

mış. Bu yüzden mekteb maili inhi -
rür. Yüzlerce insanı açıkta bırakır, bin- d b ' h ld . · tal be · k 
1 . am ır a e ımış .. ve e nın me -
erce ın.sanı cansız yere serer. t bd ld - b' .. .. k ı k t . .. e e o ugu ır zaman çuru o an a 

Ondan ka~ak, korunmak imkanı yıkılmış yirmi bir çocuk yaralanmış -
yoktur. Ona (Görünmez kaza) derler. lar » ' 

öteki de arkadaşından geri kal - .. e 
maz: Fenalık etmek, kırmak, ' dökmek, Bu bir kazadır .. fakat hiç de görün-
yakmak, yıkmak, can almak, insam sa- mez kaza değil... Maili inhidam binayı 
kat hı.takmak ister. Fakat onu görün - yıkmayı aklına koyan görünür kaza: 
mez kazadan ayıran bir hususiyeti var- - Ben geliyorum! 
dır: Diye bağırmış ama, bunu duyan ol-

Gizli gizli dolaşamaz, fenalık etmek mamış. 
iBtediklerine görünmeden iOkulamaz: İsmet Hulusi 

C Bun lan biliyor mu idiniz? =ı 
Hayvanlarm dişlerinin rengini 

değiştiren madde 
İn{ılterenin Es

seks eyaletine tabi 
Maldon mıntaka

sındaki ekser hay
vanların dişleri ay
ni renkte değildir. 
Türlü renklerde
dir. Merakı mucib 
olan bu hadise ted
kik: edildiği zaman bu mıntakanın sula
rında ve otlarında fazla mikdarda flüorin 
maddesi bulwımuştur. Dişlerin rengini 
bu tuhaf hale koyan meğer bu madde 
imiş. 

* Beyaz ekmek yiyenlerde kanser 
hastahgı fazla oluyor 

Kepeği fazla a
lınmış çok beyaz 
ekmekle gıdalanan 
insanlar arasında 

kan.ser vak'aları

nın fazla kepekli 
ekmek yiyen in
sanlardan daha zi-
yade olduğu bu- ,, 
gün tahakkuk etmJı bir fen hakikatidir. 

Fazla beyaz ekmeklerde az magnezyom 

vardır. Bu madde ise vücudü kansere 

br§l muhafaza eden başlıca zırhtır. Bu 

hakikati meydana çıkaran Fransız prof e
sörü cPassy, olmuştur. 

Zenciler öbUr dünyada beyaz 
olacaklarmış 

Amerika zenci
leri Nevyorkta ye
ni bir kilise yaptır
dılar, bu kilisenin 
mimarı bir beyaz
dır. M&:\ar kilise
nin harici cebhe
sine dört tane me
lek resmi yaptır

mak istemiş. Fakat 
bunların beyaz renkte mi, yoksa siyah 
renkte mi olmasında tereddüd etmiş. Bir 
pazar ayininde mesele bütün zenl'ilerin 
reyine arzedilmiş. Ekseriyet, öbür dün
yada cümlemiz beyazlaşacağız. Melekler 
beyaz olsun demişler. Ufak bir ekallıyct 
meleklerin siyah renkli olmasında ısrar 
etmişler. Nihayet üç meleğin beyaz, bir 
tanesinin siyah renkte resmedilmesine 
karar verilmiş ve herkes memnun olmuş. 

* DUnyamn en obur böceği 
Ejder ismi veri

len bir nevi böcek 
vardrr ve 'bu, o ka
dar oburdur ki, bir 
tanesini yakalayıp, 
vücudünden bir 
iğne geçirseniı: ve 
yahud cüz'ice klo
roforriıla bayıltır

sanız aldırmaz, e-
' line geçirdiği avı kemali iştiha ile yer, 

daha olmazsa kendi vücudünü kemirir. 
····--····-··························----.................................................... -........................ . 

Hala 
Evlenemedim 
c- 30 yaşımdayım. Maaşım kırk 

liradır, bala evlenemedim. Birçok ar
kadaşlarım evlenmemi tavsiye edi
yorlar. Fakat ben kendimde o cesa
J"eti bulamıyonnn.» 

Ankaradan ~. Ş. T.» rumuzile ba· 
na bu satırları yazan gence kendisffı
de evlenmek cesaretini bulamadığı 
için hak vereceğim: 30 yaşında bir 
genç için henüz evlenmemiş olduğu
nu anlatırken cHAlb kelimesini kul· 
lanırsa fazla sabırsızlık gösterdiğini 
anlamış olur. Kendiai izdivac çağına 
yeni gelmiştir. Ve bu -Geliş•, cVa
nşı. da :mutlak değildir. Alakadarın 
servetini değilse de, atisini yapmış 
olup olmadığına bakar. Maaşı .+o lira 
olan bir genç için hareket çanı henüz 
~ değildir. Alelhusus bu genç 
Ankara gibi hükfunet merkezi olmak 
itibarile tabii tekilde daha pahalı bir 
yerde oturursa. 

Okuyucumun bu vaziyette, bu yaş
ta evlenebilmesi jçin tek bir çare 
vardır. O da zengin, kendisini çekip 
çevirecek bir zevce bulmasıdır. Bu
mı ise hiç tavsiye etmem, kendisin
de bulunduğuna kani olduğum er
keklik sd.atına yakışmaz. 

HülAsa evlenmek için twVell Mzi· 

yetinin salah bulmasıru beklemeli
dir. 

• Hangi kızı alaynn? 
Bu suali bana (Tire) de oturan o

kuyucum H. B. soruyor: 
Kendisinin gördüğünü görmedim, 

işittiğini i§itmedim, duyduğu hisleri 
duymadım. Elimde malfımat namına 
hiçbir şey yok. Nasıl cevab verebili
rim. Bununla beraber iiti nokta hak
kında tenvir edeyim: 

Bir genç kızın müsbet teklif kar
şısında sükfıtü ihtiyar edişi red ma
nasına gelmez, daha ziyade bu tek
lifin ebeveynine de iblağ edilebile
ceği manasını tazammun eder. Sa
rahat karşısında delAlete itibar yok
tur, derler. Artık bu sükfttün şu ve
ya bu sebebden ileri gelebileceğini 
tahlile kalkışmak beyhude zaman 
kaybetmek olur. Kızın bir diğeri ne 
n~nlanacağıruzı i.Ş'ittiği zaman size 
tebessümlerini saçmıya başlaması de. 
bunu gösterir. Birinciden beklediği
niz i:4ttfatı alamayınca alın.ayı düşün
düğünüz ikinci genç kıza gelince fa
kirliğinm bir mania teşkil edebilece
ğini sanmıyorum. Hatta zengin bir 
erkek tçin tercih vaileai bile olabi
lir. 

Son IÖ:ı aizindis 
t'EiDl 
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Brode süsler Prenses Fethiyeye kurşun atan 

ihtiyar bakkalm muhakemesi 
Dün dinlenen şahitler bakkalın Fatma Aliyeyi nasıl 
yaraladığını anlathlar, bir şahid atılan kurşunu 

santimine kadar söylüyor 
Ortaköyde Fatma Aliye 1sın1nde bir ka- Notere de lblr başka Lş için gltmlatlk, fa 

dını öldürmek kasdiyle n tabancayla yara - uyuşamadık. Noter masrafmı alıp gltmed 
lıyan, aynı gün KuruQeşınede Prens Ba.ba - demlştlr. 

haddlnln yalısına giderek Prenses Fethlyeye Suçlu, tevkif edilmiştir. 
gene kaW kasdiyle üç el sllAh atan bakkal 1 1 d b. h k 1 
Hüseyinln Ağırcezada görülen muhakemesi- JIŞln a tr lrSIZ ya 8 an 
ne d-:_vam edilmiştir. Zabıta ıı yaşında Mehmed 1smindc 

Dun mahkemede yeniden bir çok şahid hırsız çocuğu yakalıyarak, Beyo~lu müdd 
dlnlenlhnlş ve dava son safhaya va~~· umumlllğlne teslim etmiştir. 

blnlenllen şnhidlerden Arnavudkoyu ka- Mehmed Galatada Çirlkotıye aid mar 
rakolunda polis memuru Ahmed şunları an - h b h ta f d 'Uı k git! 
ıat t . goz ımeye a çe ra ın an a yara , 
~~~~İu bize verdltı ifadesinde vak'ayı ~iş ve ceviz tahtalarını sırtlayıp götürürlt 

~ö ı nı tın tı . curmü meşhud ?nlinde, yakalanmıştır. 
:_e :at!ıa 1!ıı~enin davetl üzerine evine S~lu çocuk IsmaU isminde bir adamı 

gittim. Orada, önüme 1kl erkek çıktı, üstü - ilse gostererek: 
me hücum ettiler. İçeri, arka bahçeden gtr- - Suç ortağım budur. Bana, bu işi · 1 

miştlm. Bu hücum karşısında tabancamı tırmak için 50 kurll:,ş verdi, demiştir. 
çektim, kaçtılar. Fatma Allyeye ateş ettl.m, Bunun üzerine Ismall de ynkala~ 
o da dışarı kaçtı kovnlnmağa. başlndmı. Beyoğlu ndlfyeslne verllnılştlr. Fakat, ıs 1 

Sonra kendhnl k~ybetmlşlm.• böyle bir işde~ hnberi bile olmadığını s 1 
Vak'ayı böylece anlatan suçlu PrenSe.9 !emektedir. Goren de, yoktur. 

Fethlyenln evine gittiğini söyle~lyordu. Ka- S~lu çocuğun, farlkl mümeylz olup o1 
rakolda her ikisini de yüzleştirdlk. Fethiye, madığının to.hlı:iki için, adliye doktoruna 
evine girerek kendisine ateş edenin, bu a - derllmiştlr. 
dam olduğunu söyledi. 

Suçlu Hüseyin kendisine soruldukta, ka- Polisle : 
ralı:oldaki bu ltırafatını kabul etmeml§tit. 

BllAhare dinlenen §ahld Raşel de, vak'ayı Esrar kaçakçılığı yapan 
şöyle anlatmıştır: 

- Altı ny var. Bir ö~e vakti, evde yemek bir şebeke yakalandı 
- hazırlıyordum. Bir kadın feryadı duydum. Emniyet kaçakçılık bürosu memur 

Bir de baktım kl, blr kndın koşuyor sokak- çoktanberi eroln ve esrar kaçakçılığı yaP 
ta... <Maznunu göstererek) Bu bay da, pe - TalAt ve dostu Sab:ı.hatle avenesinden :mil 
şlnden koşuyor. İki elinde siyah, parıl parıl teşekkil bir kaçakçı şebekesini ynkal(Ull 
bir tabanca tutuyor. Sonra bir alev parladı, muvaffak olmuştur. 
bu bay 1kl kurşun attı. Kurşunun alevlnl lca- TaH\tın Galatada Karakulak sokağın 
dının omuzunda gördüm. Kurşun, 11 sant.lm t1 20 numnrnlı evinde yapılan aramada 
vardı. gram esrarla 20 gram eroin bulunarak Jıl 

Şahid Raşel, hiç bir noktayı kaçırmadan sadere edllmiş, suçlular Asliye beşinci c 
anlatan, bu izahatından sonra dinlenen Mar mahkemesine gönderilmiştir. 
yanti de: s· f'" k d b unu 

- Yolda giderken, karşıma bir .tadın çık- ır şo or ar a aşının urn 
tı. Peşinden biri koşuyordu. önce iki, eonra ve kulağını kesti 
da bir el ateş edildi. Kadın: • Beyoğlunda Parmakkapıda 1kl şotör 

c- Ah, vuruldum!:. diyerek, bana aanl- aında kadın yüzünden çıkan blr kavgada 
• dı. Korktum. Sonra, 10kağın ~e kaçtL tör Altındlş Muzaffer, arkadaşı ismaUln 

Brode çok moda. Fakat acaba nereye suçlu, burada da ateş etU. Kadın yere Jlkıl- nunu ft kulaCını çala ııe kesmiştir. 'V 
ve ne işletmeli? Modayı yalnız bilmek dı, demiştir. şudur: 
kafi değildir. Yerinde kullanmak daha Duruşma, gelmlyen f&bldlerin eelbt ıçm, İki arkadaş otomobiller1ııln yanında 
büyiik hünerdir. İşleme kadın süslerinin talik edllmiftlr. rup tatlı tatlı konuşarak müşteri bekle~ 
en güzellerindendir. Fakat bir şartla... 6 kumarbaz yakalandı Y8 ten sokağın başından g~l bir tadın 
İyi ilin k d kul riikmüş ve iki §Oförün onlerinden geçer 

seç . e ve en uygun ye~. e lan- mahkOm oldu Altındlş Muzaffer kndına harfendazllk ,, 
mak şartile ... Yoksa fazlası goze batar, ınlftlr. İsmail de yaptığı hareketin d 
azı farkolunmaz, lüzumundan fazla göz Emniyet 2 inci şube memurlan tarafın - olmadığını söylemiştir. 

. alıcı renkler adi görünür. Ölü renkler si- dan Beyotıunda Sa.mi isminde bir terzinin Bu yüzden çıkan kavga büyümftŞ, ve 
lik ve sönük durur. Brode, işte bütiln bu evinde kumar otynattıttı ha~r e:~:::t:~ sırada çok keskin çakısını çeken Muza 

k 1 .. .. .. Memurlar apar unanı arassu ~ · ll1 b d k 1 lh"'dan ajprca 
no ta ar gozonunde tutularak seçilme- rmı bir baskınla içeri girdiklerinde İs.ak, stı- Isma urnun an ve u ae;u• ;pı 
ildir BÜ in A e ,, .... ,.,,.0 1s1m ralamıştır. Yaralı Beyoğlu hastanesıne . ıeyman, nyam , :ırram v .. ..-,v - 1 kal t 
Ş b .. l · l · ı· Ç" k" K d "'"l 1 ~ ~A .. .. dırümış, suçu ya anmış ır. u ro guze ış enmış ır. un u: en i lerlnde ~ """i y ' .. mnar oynar .... n curmu. • • • aı 

gri ipeklidir. Çiçekler pembe ile mavi meşhud halinde yakalamışlardır. Ortada dö- Bır adam merdıvenden dO§tÜ, 
0 

karışık, yapraklar yeşildir. Her üç renk nen « lira parayla, lk1 deste oyun mtdı Tt Mahmudpaşada Müradyan hanında 
t . D t' b" "kl" ~ ·· . fl.fler de müsadere edlhni§tlr. hanesln elbise mağazasında çalışan 1 e gnye uyar. eme ın uyu ugu yer1 Be ld lh• e _ .. .. . . . ..' .. Beyo~u adllyesine verilen suçlulann y- Kürkclynn omuzunda taşımakta o ur.~ ıı 
de ço~ duşu~ul~;1"~~ seçı~mıştır. Dümduz oğlu 3 üncü sulh ceza mahkemesinde duruş- biselerle hanın merdivenlerinden a~ağı ~ 
korsa3a, hatti butun elbıseye tek başına malan ya.pılmıştır. Neticede, ev sahibi Sa - ken ayağı kayarak düşmüş ve vucud ıı 
en şirin bir süs oluyor. mı ı gün hapse ve 50 lira para ceZMına, dl- muhtelif yerlerinden ağır surette yaral~ 
Şapka da §ıktır. Biçimi düz mii düz. ~erleri de 5 şer lira para cezasına mahkftın mıştır. Sıhhi lmdad otomoblll ile cer;: 

Öyle olmasa bir d üstü işlenince ı-zu- edilmişlerdir. oa hastanesine kaldınlan Mihran yarı 
mundan tazıa süsı~ görünür. şıklı~ uka- Bir dolandırıcıhk suçlusu sonra ölmuş_tiır_· _. ____ _ 

.çar. Bü~k. brovaletl~ biraz br~.de onun tevkif edildi Askerlik 1~1eri: 
sade şeklını en hoş bır tarzda susl'?lneye Y 
kafi gelmiş. Bu robun üstünden giyilirse Ak.sarayda oturan ve dokuınaeuık eden 

İbrahim ı.smlnde birine, arkadaşı terzi Sıd- Yedek ıübay yoklama.il 
takım olur. Çiçeklerin renkleri robunu- lo arsa .satacağını söyliyerek, muhtelif za -
zun tıpkısıdır. manlarda 300 Ura parasını alın.ıştır. Bakırköy Askerllk Şubesinden: ıı 

Bir robu süslemek jçin ,Yalnız sentür Fakat ne arsa satmış, ne de bu parayı ıa- ı - 938 yılı haziranının 1. gününde t1 
gene iyı' seçilmiş bir brode yaptırılsa da de etmiştir. Nihayet, İbrahim noterde bir se- gününe kadar şubede kayıdlı yedek 

8 ııır. 
ve askeri memurların yoklamaları yaP 

olur. Brode tam öne getirilir ve geniş bı- ned ya.pmalannı arkadaşına teklif etmiş ve 
. .. .. bir noter dairesine gitmişlerdir. Sıdkı, bu Be- caktır. rıll 

rakılır. Dığer taraflar daraltılır. Çunku fer de İbrahlmln verdtRI 760 kuruş noter 2 - Yoklamaya geleceklerin nüfUS 1Jt 
bu sene ensiz kemerler modadır. Çiçekli maarafmı alarak, ortadan sır olmuştur. Bu yet cüzdanlle ve tabiblerln yedlerınde~ 
renk renk ipekle işlenir. Fakat kemerin vaziyet kartJBında, İbrahim de polise mti - tJ&aa veslkalarlle gelmeleri. tJ> 
renkli mutlaka roba uymalıdır. raca&t etmlf ve auçlu bu iddia üzerine, bu - 3 - İstanbul haricinde bulunup ta 

İşte üçüne de işlenecek demet: Yepl lunarak, adliyeye sevted1lm1ştlr. Sultanah - tubla yoklamalarını yaptıracak .süb•~ 
yapraklarla saplar arasında pembe • _ med ı inci sulh cezada yapılan 1<>rgusunda, sınınarından başka bulundukları ::1.ıı 

. . . ma Sıdkı: kıt'aların hangi kısımlarında ihtSsa ~ 
vi ufacık çıçekler ... Hepsı ıpekle i§len- - Ben, bu adama ar.sa aatacatım deme - dutunu da behemehal yazarak gönde 
miştir. dtm. Ödünç olarak, 93dece 63 llrumı aldım. ler1 Uln olunur. 

ki ahbab çavuşlar: 

' 
I 



Çocuk terbiyesi: Garib~ Güzel ses müsabakasında 
Çocuk, ana ve babasından ~ Haberler gördüğüm manzaralar 

nelere tevarüs eder? 
Annenin yazifesi, çocuğun irsen aldığı vasıfların 
İJilerini inkipf ettirmek, kötülerini gidermektir 

Nevyork zabıtası güzel 
yüzlü kadın polisi anyor 
Nevyorlt (Mayıs) - Nevyork znbı -

tası vücud gilzellilf ile beraber yüz &ü
zelliline de malik olan genç kızlar ve 
ıenç kadınlar arasında bir müsabaka aç
JDlftlr. Bu milsabakaya bir çok aktrisler, 
tıniverlite mezunlan, daktilolar, terzi • 
ler, garson ve telefoncu kızlar, hizmet • 
çiler vı muallim kadınlar lftlrak etmlf • 
tir. 

imtihan, yazıdan başka ip atlama, tek • 
elle gillle kaldırma gibi bir çok çor ha· 
rekeUerlnden de yapılml§tır. 
Zabıtanın bu imtihanda kuınanlar 

1çln verecell maq dolgun, tahsil ettill 
vazife de aivil polisliktir. Bütün mana • 
ille güzel olan bu kadın ve kızlar kaba • 
relerde, barlarda ve ıece klüblerinde bu
lunacaklar, muma göre garson, 11ra11-
na ıöre danaöz rolil yapacaklar, bu ıu-

Delikanlı sahnenin öniinde topuklannı birleştirdi. 
Ellerini baldırlarına yapışbnp başını arkaya ıerdi 

ve gözlerini tavana dikerek feryada başladı 

• 
Ma.a6alıoıla luısanafa •6i ltaı111rm7'Jlllar da Wliwl.idiıWr. Çin-
li (M11'atW,) lıia maldıiina olmunakan ,,,,,.,.,_,, 6alııntımlılar4ir. 

Yuanı Naci Saclallah 

JıfilClbakcı]IG ~ t1dat fCl7'1cı qlerlericen 
İçeriye glrdilfm uman, tam brpma Düfilnfln bir kere: Bir sahrı'lye çık " 

ıelen sahnede, genç bir delikanlı prkı makta, bir müsabakaya gırm . • ı..P., ayni 
aöyliiyordu. Fakat alonda oturanlarm derecede ter döktürücü birer imtihandır. 

~ ~ tuh•fınıu ıttmıftir»Bazan hiç bu zekl göze çarpacak derecede değildir. hemen her birinde, konser dinllyen bir Bu iki imtihana ayni zamanda çekil , 
~lakı olmıyan bir anne, babanın pek a- İki tarafın istidadı çocukta toplanınca insan tevazuu delil, talebeleri sorguya menin heyecanı, bu kabil heyecanlar• 
.._-~olur. Esmer bir ana, baba- bir deha derecesint bulur. çeken birer mümeyyiz gururu vardı. tamamen idmansız bulunan o ham bün--
~ kıııı 1açlı bir bebek dolar. Ne ımne- Bunun gibi kendisinde anne babasının Hepsi de, gözlerinhı ıeviyesinden bir kaç yeleri zangır zangır sarsmaz mı? 
~ D8 babasının, batta ne de kardeı- ahmaklığı toplanan çocuğun da her ilci- metre yüksekte bulunan amatör hanen- Bir aralık sahneye İstanbullu olmadığı 
~ o,un ve dansla hiçbir allkası- ol- sinden daha budala olacağı şübhesizdir. deye Adeta tepeden bakıyorlardı. anlqılan bir delikanlı çıktı. 
~ halde bazı çocuk anki doğuştan Bir çokları kendi ailelerinden birile Bizim bildiğimiz konserlerde, an'~tklr Sahnenin ön~de, ~~aklannın topuk"" 
~ür. evlendikleri takdirde çocuklarının ku- majrur ve hAkim, dinleyici meftun ve larmı birleştirdi, ellennı baldırlarına ya .. 
~bu ve buna benzer garib doğ{ı§ surlu olacağından korkarlar. Bu kan:ıaL · mütevazıdır. Bu konserde ise, sahnedeki pıştırdı. Ba§Ull arkaya gerdi. Gözle~ 
~ancak veruet kanunile izah o- doğru değildir. Afrabalar arasındaki iz- okuyucu mahcub, ve majUib, 181ondakl tavana dikü ve chazırol!t vaziyeti alı~ 
,.._boır. divacın mutlaka böyle bir netice vermesi dinleyici hlkim ve mağrurdu: ta, komutanına emir tekrarlıyan ıacemı 
..!~ vakitlere kadar bu mesele üs- için sebeb yoktur. Muhakkak olan nokta Anlaşılan medlul Aciz bir hanende bir nefer edaslle prkı ~.ylemiye baıla 
~ hemen hiçbir teY bilinmiyordu. şudur: Eğer ailenin bütün ferdleri~de . bulup da, ahneye tepe~-:1 ~fır - dı. Bu edayla, okuduğu koy par\:ısmın: 
~anne çocutuna bakar, bakar, cNe bariz ve hususi bir istidad varsa bu ısti- atını kazanmak, dinleyıcilere buyuk bir dlls lnırab deilldfk anam, 
:?Ilı da man dayuma benziyor> derdi dad çocukta kendini daha kuvvetle gös- Ncımzec:llndeft biri ni§cıftı taliminde gurur, derin bir zevk vernıifti. Hepsi de, ... ~alannıluak ~ ... ı kb Ad t d. 1 . 

-- b d" d.. l" V li il d iki. tl lisin. özün. den ,__ bir t .n i i d .. ı. kı tli ' .. ,_ .... l ~· soy er en, • e a, ın eyı • - JMden benzediiini ilmez ı, u- terir. Mese a: erem a e en genç re e po ı aaçan ço ... p- ç n e, me9 .. ur ve yme san aı.&111 ar cil ,_--~·~· - ,__,__ ku d 
ol · ~-- bak ere acuw..uu musaUA&Aya ıo p a l'& de ... Son unn ortalarına doğ- birbirile evlenirse - evlenenler hasta • Jıeli eflyıaın bııelrıeUerml teebli •&mit o- buluıuuı uhnelere dalma Afllıııwa - bu-~ hale ~ flk'yet edio. 

Jıiı....: Cltcq Menclel aduıda bir Mim bu masalar bile - bu lzdiva~ diğer h~h~~ la~. mı:ra malık6m ,apm•~an o1anea acm- yor gibi lcU. 
~. çok megul oldu. Birçok tecrü- bir vere~in~. evl~~m~sınden ikı m~lı Bır şaırın hayab kaç para eder? nı, ~u gece çıkanyor gıbi ~~!. . - * 

Japtı ve niha-t evsafın anne ba- daha tehlikelidır. Çunku: Doğacak cocuk B da ..+ (Ma ) B. . . h Bır an için, etrahmdald butün dinleyi y ı1an lemel d k 1 L" 
J- • - • u pei'~e YJ8 - ır pırın aya- ,__,____ ap e er en sona a an .., 

1hıularına, hatta en uzak ata- ciğer hastalıklarına karşı hem annesın- t d Aerl edi , B p te mah elleri, yapılmakta olan ses mii&auaJUIM • - b·,_ bir bir hün 1 ini .. t . . • 1 mın e6 n r. unu eş ceza - " . b tttm· musa 1&, er er er er gos e • dolacak ahfada ne IUJ'etle geçti- den hem babasından ıstidad almış o a- ,_ _,_,_ rdl>H bir ,__ dan anlı nın jüri heyetine mensu zanne · . 1ar h pal d ,__, ____ b'ti...J',_ 
...,.... • a.emelNU&U ve 6 a .... rar yo • Çünkü h . d d _ teh bir ha nyor Ye e e, prıuuınıu ı n.ua. ... 

-'IP .. -ıı. caktır epsın e e mu __ aııaıı • " 
~-- . .. • . . . . . ruz. . ' ten IODl'a tıpkı, son mudafaasını yapmı• 

l'lm bulduklarmı izah ıçln şoyle B~a _mukabil,. 8!1e ıçı ~vlenmelennde Mevzuu bahsolan pir Pilisvardır. Bu kem edası seziliyordu. Sahneye batar • ümtdatı bir mamun lfbi boyunlar14ı bü• 
iL. bir IDlla1 alalım: fena ıstıdadlar gıbı iyi istıdadlar ~a ~o- genç ay ışılmda tehir dışında nişanlısı ken dudak biiküyorlar ve ilk defa ah - küp, çekiliyorlar. 0 zaman, dinleyiciler, 

EL.._.. ki açık mavi gözlü bir adam cu~ . iki. misli kuvvet. k~z~~r. Gur1>~z, ile dolaşıyor ve ona yeni filrlerini oku - neye ç~ heyecan\ i~de :luk IO- karar vermiye hazırlanan bir mahkeme 
kaıı'ftrengi gözlü bir kadınla evle- zeki bır ailenin gençlerı bırbırile evlenın- rd A k b' t bilin ğuk terliyen biçare delJr_Jm_ tavır • 1..-.. ti •• n .. ı ı.. .... ı....... ..... ts+ı ... ,.

8 
..tt .. .._ 

b..... h yo u. nsızın çı ıveren ır o omo -. ___ .,_. __ ucye ..- _,.,... v_,.p ~ ye &" ... 
Q'I çiftten dolacak çoculdann hep- ce meydana gelen yavrular gerek sı hat, lt d kala k "ld ...... ahk b t lannı le8hı1, prkısmı menMUUe- _. lar! ..._.. . . i f a ın a ra o u. .w. eme, u o o- • . rYOr .• 
~V&&erl kestane rengi olacaktır. gerek zekA itıbarile damıa v~t nin. ev- mobili kullanmakta olan Holandalı tay- tenkid ediyorlardı. ' Sahneye çıkanlardan bazılarının, bil 

...___ ~e !rengi, koyu kahverengi kinde oluyorlar. Tanınmış bırço~ aılele- yare teğmeni Adrianiyi Türk parası ile - Ses falsolu... 1 1eı müsabakasına girmek cesaretini nasıl 
~Yllllll tam ortasında bir renktir. rin hayatı üzerinde yapılan tedkikler bu 40 Ura tazminata mahkfun etmiştir. - Jestleri çok antipatik! bulduklarına pprmamak, parmak ısır • 

fanecunlz ki: Bu çiftin kızlarından ciheti teyid etmiştir. . . . • •1 I da - Santimanı yok!. mamak mümkün delfl. 
~ ..n..a keetae ..R.zltı bir erkekle Bugu .. n bu mesele üzermde bılinen bir Bır saatta mı yonar o an a m - Sesinin katı bir tonu var!.. ._ n1a dini k ük. "·t alt 

.. - av - .• . " ınsano n eren,ı uun ın• 
Yeni evlenenlerden doğacak hakikat daha var: Çocuğun - erkek veya Milano (Mayıs) - Milanonun sanayi - Daha dort not bile tutamıyor! dan bile kı tli olduğuna in 

~ J'U1mllD ıöz1eri annelerile kız oluşu gibi - tevarüs ettiği evsaf ta on- adamlarından Bay Rolando Rol8l biraz Dikkat ediyorum: Bunlan konUf&ll ha- Bir :dini yicil d =r. 
1
• 

i.~ tıpkısı JU1l kestane renk- da daha ilk gebe kalına gününde vücud dinlenmek üzere Venedik şehrine gitmlf- yanların, baylann lelleri, Nhnede oku- ~Birisinine sın:r~I eni la ve: 
~· l>Grtte birinin &özleri büyük ba- bulur. Bundan sonraki dokuz aylık gebe- ü ?r•da bir dostunun delileti ile (Lido) yan delikanlının ~den bile y(lbek Çl• i:;u;~tlerinden :Ofl•nmıy:rı:r~r ~ier~~ 
~ 1ib1 mımıaYI b1an dörtte bi- lik müddetinin, yavrunun fU veya bu gazınosunun kumarhane kısmına elrmlf, kıyor. O kadar ki, insan neredeyse, •181• Din J tlerind hof}anı 1ar fakat 
~ anne anneıermkı gibi koyu kah- vasfı almasında bir tesiri yoktur. İ§te ilk partide 150,000, ~el ~rtide 250,000, nıüsababmnn, Ö1nl7ucular aramda .._ .ınt ı:jenmi:lar. Ve ;:.. 'bu ten:d: 

·~ ~ aörülür. bunun için gebe kadınlar pek şiddetli ve- üçüncü partide ile bir milyon liret lra ı- fil, dinleyiciler aruında :rapıldılmı un- lere bakınca bir .um Mn'atkan oıma. 
S.""111t kanununun açıkça görülehil- ya nahot ,hidiselerin ~nndaki be- ı;anmlf ve bu parayı tekrar kaybetme • ııedecekl nın fiiçliilfbiil 4aba. J.yi anbJor 
1ıi!'~ ilbı imek olarak alınan aileyi çok beğe tesir edeceğinden korkmamalıdır- mek için _ölümüne kadar bir oyun kilı • O sırada, mftsabalranm teı1tblle ali • Dü§iln~ bir kere: Hem yıkı~klı ola • R farzec:uyoruz. Çünkü: Az çocuk- lar. Meseli vaktile tek kollu bir çocuğu dına el sürmlyecetıne yemin etmiı ve hu kadar olanlarda~ blrilfle e6rilfilyorum: caksınız, hem bülbüllere ;rahmet okuta • 

kanunu bütün olarak görmeye gören hamile kendi çocuğunun da tek karannı da bütün gazetelere yazdırmıf • - Neler çektığlmizl 10rmaym! diyor, cak kadar emulatz bir sesiniz 1 ak. 
~ ~· kollu doğacağından korkardı. Bugün bu, tır. ve kendisine yaka lilktiren pyam dik - Hem ahmh, hem aempatik ola=uı-
~ ebeveynden çocuğa bir takım mevzuubahs değildir. . Değeri 22 500 lira olan zevce kat vak'aları anlatıyor: Rem de biltiln hareketleriniz dlrheDl 
~ pçmeal demektir. Bu isti- Şübhe yok ki, ğençlerin, bütün bu kal- Londra (Mayıs) - Londranın tanın - - Müsabakaya girenlerden bazı1armm dirhem 6lç(llü, biçimli olacak! .• , 

IOeukta anne babanın gerek fiz- delere uymak gayesile evlenmesini istt!- mış hekimlerinden doktor Neilson bir ~anlanna sokulama:aınır. Fakat 10ranm size: Bütiln bu mezi ,. ·-..,- "'* zihni TUlflannı vücude mek lüzumsuz bir temenni olur. Çünkü: müddet evvel müzikhol aktrislerinden Milbarekler, _. açar diye, ava9 awç ,etlere, mazhariyetlere Nhib olan bah-. 
~ her vud için bir islldad İzdivacın his ve afk tarafı llımal e:.Ule- Mis Celeg Glynn ile evlemnlfti. Arala • IU'DUlalr yemişler.. tfyann 1e1 milaabakaaında ip ne? Holll'.' 

• ~ l6z1fililk. mavi gözlülük, u- miyecek kadar kuvvetlidir. Fakat ne o- rmda ahenk teeatll edemedi, ~ İçlerinden bazılan da, ıabnede ful& wood yolu yatak mı edildi? 
~ ahmakhk, akıllılık, hilll- lursa olsun her evlenen genç, evlendili da olmadı. Bu mada Bayan Neilaonun heyecan hissetmemek için, kafayı iyice * 
~ llbliyetfnl yapan blnblr türlü insandan çocuğuna iyi veya fena ne gibi önilne Londranm bankacılık llemlnde tiitsülemifler... Müubata bitince, br.anannı başka \)b 

~~- 99 fizyoloji farkları için.. me- istidadlar geçebileceğini gözönünden büs- tanınmıı bir alma olan Bay Prfmep çı • Hele bir taneli, uhn.eye çıkmak ceaa • gün bildirilecelf ilAn olundu. Şimdi, mü-
!ıia~aezıa erkekle koyu kahverengi bütün uzak tutmamalıdır. Müstakbel ka- kınca lfin mahiyeti bil&bütün deliftL reUnl, boplttılı içki fllelerinde bile bu- abakaya pren bütün gençler, sahnede 
~~ nlendill vakit erkek mavi nsının veya kocasınm ailesi ha~ın~ Bay Prinsep dün gazetecilere: lamamıt: duydukları kadar bQyilk bir heyecan. 
~· --. llttdadına ahibdlr. Çocuğun maltimat edinmeyi istemek bir züppelik - Münasebetimiz evveli bir flört tek- - Ben kat'iyya lahneye çıkmam ... içinde, jilrl heyetinin kararmı bekliyol"" 
~ fll-ı--~vl ren,. lstidad alır. An- sayılamaz. Bllllds, doğacak yavrulann lindeydi, fakat çok geçmeden yekdiğeri- diyor ... Kulllten okuyayım, dinleyip, bil- lar. 
~~ ~ ile karadır. Ondan da ço- selAmetlen. namına bunun pek büyük e- mizi çılgınca aevmJye bafladıt, neticeyi kilmlerinl versinler!.. Ben, kazanacak olan güzel 1e1liyi şim • 
~"ı ... -711 kahve &6zlillük istidadı ge- hemmiyeti vardır. tahmin edebillrainiz diyordu. Muhatabım buİılan anlatırken, birer diden tebrik ederim. 
~ bu çiftin nladlarında mavi Georg Mendel'in kepettilf bu hakikat- Bu netice meydandadır. Bay Neillon birer sahneye çıkıp, hançerelerintn b(1 _ Fakat kazanamıyacak olanlara da se • 
~~ koyu P latldadı ayni dere- ler önünde artık cBen karımın ailesile mahkemeye bq vurarak talAk istedi. HA- tün marifetlerini göstermiye çalıp.n de- vlnmelerinl tavsiye ederim. Çünkü bu 

8-1111 için gCizleri mavi ile koyu değil, kendisile evleniyorum.> cKocaınla kimler onun isteğini gilçlilbüz yerine likanlılara bakıyorum: Hakikaten, hep • suretle onlar da, csan'atklr. lığa mah .. 
~ =:::cından hAsıl olma bir evlendim, ailesile değil> gibi eski sözler getirdiler. Fakat lf bununla bitmedi. il de derhal göze çarpacak kadar bilyijk 1dmı olunmaktan beraet etmiş olacak • 

t..: .:---1 e rencl olur. kıymetini kaybetmiş bulunuyorlar. İngilterede ablik ve an'ane bafka mem bir heyecan içindeler! lardır! Naci Sadullah 

§..,;:~biraz garib olmakla bera- Bütün bu sözlerimizle, çocuğun her şe- leketlerinkine benzemez. Doktor Neilson O kadar ki, iman, biçarelerin o dere- Bir k _,_ dA.H& d 
c--... kanunu, alellde bir anne yi doğuştan aldığını, muhitin onun üze- n.telik bir de tazminat istedi: ce heyecan içinde, okuyuculan prkıla - ..... rt~ö•de a .. mhmangd~ :!;.~d yant 1 

lalaıJ ı . . . . . . ~ıı:: ... J - er an ao.._ ..... a o uran et. o up ta bir dlhının yetişe- rmde hıçbır tesiri olamıyacağını kasdet- - Karımı kaybettim, zaranmm dere - nn güftelerini nasıl unutmadıklanna, p- amele Mehmedln t Jafllld& ollu Btıdal man .. 
-. Pttk güzel izah etmektedir. miyoruz. Yavrwhuzun kusurları önünde cesln1 tayin ediniz, diyordu. Bu nokta da prmadıklarına P§lYOrl gala dtlferek Ttıcudtıntın muhtellf 7erıertn .. 
~ •'baban oldukça geni§ bir ze- kollanmızı kawpurup içimizi çekmek- bulftn karara ballandı, doktora v.erileıı Fakat onların bu heyecanlannı tabii den alır ft tebllteıı surette )'BlllDlf, tlmld-

ı .. ıa a.blb iuaJilarchr. J'&Jrat (D._.. 1 *6 •tlft*) tM!*'tital ll,llO ~ ... ..,. bulmamak da. tnaatmıJıJg olur. :.: balde BeJallu lluıawlae bldınl .. 
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"Son Posta,, nm Hikayesi ·'llluımııı ıuıuı ~~ Çocuk terbiyesi 

1. o A ı· s A R 'E T E R ı· 1 1 (Baı tarafı r nci Sllllfadıı) gençliğe ve insoulyete hazırlaırıal< ", -
• • • I= ten b!ilta çaremiz yoktur demek istemi- nun borcudur, t1f/I 

= yoruz. Evet çocui iyi hassaları gibi kötU Çeviren.: K. N ---
§fıırn .. 1111111111 11111111111 Ç ,. • Fallı Bercnıen = tarafianru da bWlen alır. Bunun için • 

evıren • ~4flnı ımrıE noksanlarını hor göremez. ayıblıyam:ıyız. Kar altında kalan bır 
Noel gecesi, kolej kitı'b.i Yefim Perek-ı 

fadin her tarafına diken ba.tIIUj, Ye .asabi 
'bir halde yatağına girdi. 

cHay .Allahım nasıl .i§ buZ .Kırk senede Ancak 0 bütün bu evsafa pek ham bir şe- d 
bir tek ,nida kullanmamışını_._.> . .. .. kilde tevarüs eder. Onlan işletmek, de- adamın cesedi bulun u 

Bu .sırada gen,Ç adamın mustehzı Yll:U· ği.Ştirmek düzeltmek elimizdedir. bil 
cSuratın neye böyle asık?> diye soran 

kar.ısına hiddetle çıkıştı. 
- Beni rahat bırak! 

nü bir yığın nidanın üstünde sırıtır .gor- ' Gerede (Hususi) - Geredeye --"' 
ıdü. Kafasını sıktı ve tekrar gözler.ini açtı. Tıpkı !babası gıöi huysuz diye yavru- saat mesafede Hacı Veli ve U~ 

Asla böyle nahoş bir gece geçirmemişti. 
cK.ırk .sene ıgeçsin de bir .nida .kullan- muzu ayıblıyamayız. Fakat ona sinirleri- yaylasına giden Yaramazl_ar .. de~t-

·m1" olınıy:avım?.> ıni kontrol etmeyi öğretebiliriz. Öğretme- H~,....,,-et "" 
-- J- bir cesed bulunmuştur. UAum ~ 

Tatsız ve ukalaca sözler duymuştu. U
mumiyetle, tahsil ve terbıyenin fayda
sından ve rnemurlann bilgi derecesinden 

lstav.roz çıkar.ıp gözlerini .kap:ıdı. .Fa- ye mecburuz. toru Bahri ile müddeiumumi dıl 
kat yeniden nidalar etrafını sarıycır.ilu . Zeki doğmıyan çocuğu hor göremeyiz. Mehmed Gökçesu cesedin bulun# 

1 

bahsedilmiş ve araya bir hayli isti!ua ve 
alay karışmıştı. Bu mükalemeden so~ 
umumi şeylerden söz açılmış ve ~ şahıs

cTuh! ~u.gece uyuyamıyacağını.> Yedı Ancak ona !kafasını işletmek yolunu gös- yere gitmişler, tahkikat yapmış!~ • 
sene l~ylı bır ~tebde .okumuş olan .ka- ermeliyiz, 'fikri kabiliyetinin azami de- Bu tahkikat sonunda ölünün ~~~ 
rısını uyandırdı. 

1 
• ırecede inkişafına çalışmalıyız, başarabi- :zar nahiyesinin Pazarbaşı koytl z1 

- Maduşa, .ruhum. Yazı yazarken nı- 1 ğ' ll 1 tm .. :temin etme- Kasap Deli Çolak Osman olduğU \it, 
lara dökülmüştü. d . . k b'lir . . ? ece ı yo ara mey e esmı "tdll 

a ışar.eti nereye onur ı mısın~ lli . gün evvel kar altında kala:-ak O•-..J 
- Elbet bilirim. Boşu boşuna yeii se- yız. anlaşılmıştır. Cesedin defnine ~ O arada genç bir adam Y:efim Perek

ladine dönerek: 
- Meselfı sizi ele alalım! dedi İyi ve 

güzel bir mevkiiniz var. Tahsilinizin de-

ne ok~1:1~dım ~i.. h~iün gr~er.i ezber-· Ayni şeltllde ne beceriksiz, ne de ~r- verilmiştir. 
den bılırım. Nıda ışaretlerı. heyecan. \kin doğan yavruyu hakir sayamayız. b:ze ------

recesi nedir? Perekladin: cSu.rcıtln meye 'böyle asık!ı:t 
Perekladin mesela mütevuıane cel•ab diye soran kar.ısına: c.Beni r.ahat bırak!ı:t 

verdi: diye çıkı§tı 
_ Hi.ç .• hiçbir tahsilim yok. Bizim i~i- _ -nı eseı· . •f'ft•n..... uhte11f 
. kad hsil ı- .Mrl ... ,. gorsu eı:. a vır6~ m yer-mız o ar ta e uzum 6 ............ mez. ,.:=_ . .. .. . 

D ğru b. ekild ,_ilmek 1lere konur; cAıUı> ve cneyın> onune vır-o ır ş e yazı yazmasını u 
kiı!" gül konur. Sonra birçok memurların i-

ı. p k~, ~ h ld . d l'h-.. simlerini havi lbir .müzekkerede isimleriin 
- e cua, şu a e sız 06~ ... yazması- ,.y;.-r,1 k •n bil" 

asıl ·· ğrendini ? ara&na •rn.,6 ..u onur . .:cunu ıyorum .. > 
nı n ° z. Virgüller dağılarak gözünün önünden 

- Alışıklı~ .. Kırk senedir bu . ~e ça- ikay.boidular. 
lışıyorum. Elım alıştı; yattı. Tabıatıle ilk ııGelelim ınold:alara_, Cümlenin ve 

ne~'e, hiddet, hakaret vesair .tahassüsler düşen şey ona becerikliliği ve mümkün 
ifade eden sözlerden sonra kullanılır. olduğu kadar güzel görünmeyi öğret

Perekladin: cMükemmel! diye düşün- mel...~. 
dü, heyecan, .neş'e, hiddet.. vesair tahas-
süsleri> Annenin ıçocUk üzerinde~ :Oühim ro~ü 

K k ıı..· rr..d d ild şt B' lerce iburada çok ıvazıh olar.ak gorunmektcdır. ır sene Aa6 • o urmu u. ın . . _ b tü 
1
-

kagıd doldurmuştu ama. heyecana, neş'ıe- Hıçbır anne çocugunu şu veya u r u 
ye :vesair tahassüslere aid bir tek kelime yaradılışından dolayı muahaze edemez. 
yazmaJJll§tL Çünkü onun böyle oluşuna ya annesin

cBöyle tabass1is1er TeSmi evraka girer den~ ya babasından, ya da atalanndan al-
mi? Herhıilde girmez!> dığı ıistidadlar sebeb olmuştur. Anne Ç'>-

yen iden genç adamın müstehzi yüzü- cuğun irsen aldığı bu vasıflann iyisini 
nü görür gibi oldu. .inkişaf ettirecek, kötülerini azaltacak, gi-

metnin :sonuna :nokta ıkoymak aaz.ım. Me- Öf, başı ağrıyor ıv:e alnından aşağı so- derecektir. 
sela katib nefes almak için durdqğu ..za- ğuk bir ter boşanıy.ordu. Tifüse tutulmuş 

zamanlar güç geliyordu; hatalar yapıyor
dum. Sonra alıştım işte .. 

- Ya tenkit işini nasıl yapıyorsunuz? ırnan oraya nokta vaz~tmek gerekir. . .- gibi titriyordu. Çünkü: Analık vazifesi, yalnız doğur-
• - Onu da öyle .. doğru bir şekilde ya- Bu sefer de virgüller noktalara ıkari§tı- Odanın her tarafında nidalar görüyor- ~an ibaret değildir. Doğan çocuğu 

lzmirde pate li balo , 
İzmir (Hususi) - Önümüzdeki Jıl ~ 

içinde Kültürparkta bir patenli t>a10 f 
rilecektir. Balo gecesi kızlar aras:ı~dl _, • 
ten danSlan yapılacak ve birincıl~, 
zananlara madalyalar ve kupalar 
oektir. 

Sporcuları davet ~ 
Emlnörıü Halkevlnden: Spor fO wdrı' 

ba~ klüplerln 19/Mayıs merasımıne ,.; 

etmek üzere 19/51938 Perşembe güı>6 ~ 
14 de Evimiz merkezine spor Jevıııt'!11 'I 

dt 
beraber alarak lbulunmab.n ıehemınl.1! 
dlrlllr. A 

pıyorum. lar, ve noktalı vi?1gül oldulaı:. du. Sıkı sıkı yorgana sarıldı, :fakat gene 

- Hım! ~ye genç adam dudaklarını cHa bunu da bilir.im. Nokta1nr ıvirgül. spazmoz tutmuş gıbi titremekteydi. Ba- •c;mK;ı&:_;._;--'""-:.:......a..:..~~~~i~ll~~!i~PJ'JBJ~pi·i'li'~~~ifİ~ijİ~ 
büktü. Fakat a~ıklık tahsilden başka ve Ne nokta ve ne de v.irgül konmıyacak ye- şını kansının iki omuzu arasına soktu. ~ 
ayrı bir şeydir. İşaret koyduğunuz pek re bundan !bir iane korsun1 dld mokta Nafile .. 
nadirdir. Onları mantıki bir şekilde koy- üstüsteye .gelince: cŞuna ıkarpr ~erilr Zavallı :Perekladin bütün gece işkence 
rnak lazım. Mesela bir yere virgül koy- di. den sonnıdrr. ıilah.• çekti. 
duğunuz zaman bunun sebebini bilmeli- Noktalı viııgül, iki nokta· a memnun Sabah erkenden kalktı. Kunduraları-
siniz.. sizin böyle şeyden haberiniz yok.. in bir halde uzaklaştılar. Sıra .istifhamlara nın, çavın ve bütün mobilyalann icindt: 
siyakla iş görülür mü? Bir makine gibi .. geldi: nida ic;ar.etleri sırıtıyordu. c'l'ahassüsled 
bunun kıymeti yok. c-Oh bunu pe'k güzel bilirim. Bin tane ifade eden söiler! .. , 

Perekladin bu sözlere mütemadiyen verseler şaşırmadan yerlerine 'korum. Ömründe mütehassis olduğunu hatır-
rnütcvazıane bir şekilde gülümsüyordu. Suai soruıduğu zaman bunlar kulbnıhr. lamıyordu. 
Çünkü konuşan gencin babası müsteşardı. Mesela gc_-ÇE'D seneye aid makbuzlar bu- Sokağa çikınca bir araba çağırdı. Ara-

Fakat şimdi yatağındaydı, ve köpür kö- iundu mu?> 'banın kinde de ayni nida işaretleri. dai-
pür bu densiz delikanlı. köpürüyordu. Bunu da becerdi. Fakat bu esnada nida reye geldi. Od::ısına girdi. Başı dönüyordu. 

cK.ırk yıldır hizmet ediyorum, diye dü- işaretleri boy gösterdi; 0 zaman Perek- Kalemi eline aldı. c Hay aksi şeytan 
şündü ve hiç kimse beni abdaUıkla, ce- ladine: hay!.- Kalem de bir nid:ı işareti gibi gö-
haletle itham etmedi. Bu züppe bana ca- rünüyordu. Kızdı: hiddetten .her tarafı 
hil, bihaber .. kuru makine desin .. ah, ca- cHım, diye düşündü. Bunlar mektub· titredi. O kızgınlıkla kalemi kağıda bas-

lardaki hitabların önünde kullanılır. Me-nını şeytan alsın! Ben üniversitede oku- tırdı ve katib Yefim Perekladin! cümle-
sela cdevletlü efendimiz! Ve1~a muhte- ı madım ama ondan daha anlayışlıyım.> sini yazdı. sminin sonuna bir nida koy-
rem efendimiz!> Fakat resmi evrakta ne-Sonra bildiği ne kadar küfür varsa ..du. Gene içi rahat etmedi. 
reye konur. Al hepsini genç adama savurdu ve bu küfür- c sana bir daha!> diye bir tane daha 

Biraz durdu: leri savururken bayağı terledi. Yorganın koydu, gene lcrahlamadı. 
1 altına girerek gene düşünmeğe başladı: .ı:Tu~ .Allah bela.suıı versin .. r.csnı! ev- Tekrar kalemi bütün ..kuvvetile bas· 

cBiliyorum.. noktaların, virgüllerin ne- rakta nereye konur bunlar. Dur baka- tırdı: 
reye konacağını pekala biliyoru~> yım? Hım.: n~:ye .~urdu ~arabb!!• cAl bir daha!.• 

Uyku akan gözlerinin önüne birden ka- Perekladın gozlerını açtı ve yatngınm Bu sefer hiddeti biraz dağıldı; ra:!:ıatla-
ra bulutlar ve arkasından tutuşmuş bir içinde döndü. Gözlerini kapar ıkapamaz dı ve ondan sonra artık nida işaretleri 
virgül geçti .. sonra ikincL üçüncü .. niha- nida işaretleri uzayıp boylan:ı_yorlard1. görmez oldu. 
yet bütün önü virgüllerle doldu. Perek- cHay bunları :şeytan alsın! :ridalar.ı ne- <'--------------) 
ladin kendi kendine: reye koymak 11.D.zım? Unuttum.. eıı:et u- ı YARINKİ NÜSHAMIZDA: ı 

cİşte virgülleri ele alalım, diye söylen- nuttum . .> EIJer vukarı 
ai, pekala onların yerini biliyorum ve Kırk :senedenbeıi yazdığı ev.rakı gözü- ÇeV:ren: J ....... - H··'.t: .. ,· 
mükemmel bir şekilde onları kullanıyo- nün önü~ getirmeğe başladı. iBir te'k :ni- 0 ......... u.ı...., 
rum. Bundan beni imtihan etsinler de da kullanmamıştı. -l J 

BÜTÜN AGRILARIN PANZEHıRll.J .. h.. 

e hu.de ıst1rap cekmey·n ı. 
Bir tek kaşe 

GRiPiN 
En muannid baş ve diş ağnl~nm 

sür'afle izaleye lkifidir. Romatizma 

cvcaı, sinir, mafsal ve adale ıstırap
Ian Gripinle tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite 
kar.şı en müessir ilaç 

GRiPiN'dir. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İsmine dikka~ taklidlerinden sakını-
ruz ve Grıipin yerine başka bir marka 

~rirlerse şiddetle reddediniz. 

~e; 

~ (jSon Posta• nm edebi romanı: i14 ~~ dağlara ıkadar geçird1ler. Kadın iyi ata çiftlik, bağ, bahçe, hepsi birer cehen- Tabii değil mi ya .. Ferid~n ~:ıı11: 
biniy.or. nem olur. Jale de ilk haftalar şairane fedecek kadar zekidir. Şıındi .. 5ıet111d' ÇI A T 1 Onlardan aynlır ayrılmaz arkamdan bir hayat geçirmiş, sonra sıkılmağa baş- köye götünnek ve kimseye .~~uıet et 
gelen Hasan dayıya at başı olmasını lamış. Bu .sefer de Bayrnkdaroğlu ona den Sıdıkaya vermek var. I<0 Y c;r#~ 

. söyliyeııek so:rdum: alışmış, kim bilir beliti de kadını çift- bana o kadar alıştılar ki nerde
1 
grıtı• ·~ 

• Bürban Cabıd ~ - Hasan dayı, bu kadın ne zaman- likte alıkoymak için geniş ölçüde feda- yanıma geliyorlar. Köy çocu~ 8 sıııd:; 
Göl kıyısında, sazlar arasına kurulan - Ağları çekin, bugünün balığı Ö- danber.i çif11ikte! karlıklara katlanmış, kadın da istemiye ikere alıştırdım. Hayvanın sa~~ ~ 

elli altmış kadar an kulübesi zarif şey- mer beyindir. İhtiyar :kurdun maviş gözleri tilki istemiye bu hayatı :süriildüyor. meşin heybede her zaman bif şı (J' 
lerdi. Burası adeta bir bal imalathane Ben mahcub oluyorum. Bu .adam ba- gözü gibi parlamıştı: Bayrakdaroğlunun hali, kadına sık akide şekeri bulundur:uyorutıl-. tıt'_ 
si haline gelmiştL Bayrakdaroğlu her na misafir geldiği zaman bir .kahve bir - Ben her şeyi adamlarından öğren- sık: köy çocuklan beni gördüler ~~ti"' 
kovandan yetmiş, seksen kilo bal alın· şurupla savmıştık. Bunlar kanlı, kocalı dlın Bey, dedi. Bayrakdaroğlu bu ka- - Aalışmalısın. sevmelisin! mı sarıp gözlerini heybeye di1'l ( 
dığını, anlara da biraz kışlık bırakıl - adeta beni köylere musallat olan cer dını üç ay evvel getirmiş. Burada a- Diıye çiftlik hayatına ısındırmak is- e t<e" ~ 
:clığıru anlatıyordu. hocalarına çevirdiler. dam1armın yanınaa karımdır diyormuş teyen kelimeler söylemesi ve Jalenin Köye gitmek için sabah_~n e~ıJ~ • 

Genç kadın içerden getirdiği bir bü- Çiftliğin geniş ve yeni usul tavıık ama Allabın bildiğini kuldan sak lamı- macera anyan gözleri bana vaziyeti bu tini 4>eçtim. Bu saatte koY~ i,iJliİ t(ı O' 
yük teneke kutuya kendi elile beyaz kümeslerini, civc~v rnaki~~l~ini . de ya ne ı_üzum var. Doğrusu nikahlıya şekilde izah etti. Bilmem, beliti de ya- rnc:ınebd~d~r~er. O alçak go~)'1uıet 
peteklerden yerleştirdi. gezdikten .sonra rnusa~elerını ıstedım. benzemıyor. mlıyorum. allım de ışının başındadır. J{d r. ~-1 

Bu yeni usul kovanlar da pek kolay Gösterdikleri nezakete, ikrama karşı - Sen .kahyası ile konuştun .değil Garib şey. Çiftliğe başımı dinlemiye, bu saatte köyden ayrılmı~l~r ~ir ~ıO 
oluyor. Arılar hiç rahatsız edilmeden bir mukabele yapmak lazımdı. Bunu mi? sıhhatimi düzeltmiye geldiğim halde Bu sefer köye girmek ıçın gide 
dolaptan reçel kavanozu alır gibi bal düşünerek dedim ki: - Konuştum. Kadın çiftliğe geldi- bu orman~r ve bu dağlar arasında da yol tuttum. Çeşme tarafında~ rJııt?'<' 
petekleri çıkarılıyor. - Dostluğunuzu kazandığım jçin ğinden hiç memnun değilmiş. Odası- beni heyecana düşürecek tesadüflerle kadınlara rastlıyorum. Bu~. ı' r' 

Kutuyu dolu olarak geri v.erdiği hiz- çok mes'udurn. Beni mahcub ettiniz. na çekilip çekilip kitab-0kuyormuş. Ba- karşılaşıyorum. Bakalım perşembe gü- yonvari bir strateji ku!~nn ~e:cı t~f 
Bu iltifatmızdan cesaret alara'k per - zan yalnız başına hayvana atlayıp do- nü ne olacak? dere istikametinden degıl, ~ çJı bt' ,'1 

metçiye: şcmbe günü yemeğe gelmenizi rica e- !aşıyormuş. Bayrakdaroğlu ile .sık sık e fmdan girdim. Atımı sı~ .~ga e bil".~ 
- Sardıktan sonra beyefendinin a - deceğim, kabul edersiniz zannederim. kavga ettiklerini söylüyorlar. İstanbula Feriduna sipariş ettiğim ler arasından dörtnala surun: ver<fıtı"~, 

camına ver, dedi. Bayra'kdaroğlu kansına baktı. Genç Bu Jale - Bavrakdaroelu macerası şeyler geldi. lede söğüdlü evin önüne çı ~8 ıı'ı< ~c tı 
Sonra bana dönerek gülümsedi: kadın sevimli bir baş hareketi ile cevab bir muamma oldu. Anladığıma göre Aferin çocuğ'a .. Nazlı hanımın yardı- Akşamdan Hasan dayıY~ e t>Bıı el 
- Lfıtfen kabul edersinız değil mi verdi.: . Bay.rakdaroğlu bu kadınla lstanbulda rnına lüzum görmeden öyle gü7.el şev- riş ettiğim için köyün ye.g~~de ol'ıı.1'' 

efendim? - Teşekkür ederiz Ömer 'beyefenru. tanışmış, hoşuna gitmiş v.e onu büyük ler almış .kiL Bir de mektubu var. Ba- Veli kaptanın bu sa.~tte. g~ 
11 

s" d'' 
Eğildim: · Perşembe günü sizdeyiz. Pek merak serveti ile kandırıp buray.a getirmiş. na: muhakkaktı. Çitin u:erı01 ~ yal<-·a~ • 
- Teşekkür ederim hanımefendi. ~ttiğim çiftliğinizi görmek iS'terim. Kim bilir bu .salon kadını Jia romantik ıcıBu allı, morlu kumaşlar, taşlı tarak- baktım. Göriinürde ~.ı~se e ğiffli ~ ,,or 
Bayrakdaroğlu misafirini ağırlamak Bayrakdar oğlu da ricamı teşekkürle ;veya rüstik bir hay.at geçirmek zevki d- lar Jıer halde sana hizmet ettieinden şanda kalsam gene goruıece 

1 
ict?~l 

ta kansından geri kalmamak için sa- kabul etti. le kalkınI§, çiftliğe ıgelmij. Bu hayatı bahsettiğin ,çiftlik kahyasının ihtiyar nerek aralık kapıdan ha~(~~kal' 
P'ın~ soluna emirler verdi: Karı koca bizi hudud sayılan Tı1arilı samimi olarak kabul etmiyenler için karısı için olmasa gerek!• diyor. düm. 



18 Mayıs SON POSTA 

Tetrıka numarn.sı: G 

<Her batkı mahfuzdur>. 

ikinci kurban: Cüce uşak 
• Ayak izleri sağda, kapının bulundu
~u cebheye bitişik duvardaki yerli bir 

0.laba doğru gıdiyordu. Bunların iki 
~na aid bulunduklarına, birinin bi
daz kuçükcc, diğerinin büyük olduğuna 
d ıkkat ettim. Büyük ayak izleri yalnız 
a 01~ba karlar gittikleri halde bir kadın 
ı!_agının izleri olduğu sarih surette an
~.ılan küçükce izler tekrar geri dön
ııuşıerdL Büyük izler bir iki yerde gay-
~ ınuntazam bir şekil alıyorlar, hazan 
a ~ bir hat halinde uzarlarken hazan 
a~n~. nokta etrafında dönmüş gibi ta
~ dud ediyorlardı. Bu suretle yürüme
ıı. en, ~ürü~lenip götürülen bir adamın 
Y~ ızlerıne pek benziyorlardı. 

rrıı 13ız Rıdvan Sadullah ile kapıda kal
iıı §tık. Serkomiser, Rıdvan Sadullahın 
:n ere basmaması hakkındaki tembihi
d:-l'iaye.~ etmeyi _dahi unutarak dolaba 
t gru hucum ettı. Tahta mandalı çevi- Dolabın kapa~ı açılınca cuedin dimdr.c dışarı fırladığını deh§etle 9~tdük 
a erek kapağını şiddetle açtı. Kapağın nıru dolaba yerleştirirken onun önün- Fakat btı kelimeleri okuduğum anı ha
~~1hnasne dolabın içine yerleştirilen den geçtik ve elektriği yanık odaya gir- tırladıkca, bugün bile, soğuk soğuk ter
d ~ cesedin de dimdik dışarı yuvarlan- dik. Bunun üzerine katil rahat rahat lediğiınl hissederim. 
oaıgı~ı. d.ehşetle. gördük. Serkomiser işini bitirdi ve dışari çıkıp kollannı sal-
" Yrı ih rl Serkomiser yarı şaşkın: iti .. .. tıya bır adım geriledi ve cesed lıya sallıya uzaklaştı. 
\1 rtiltu ile yüzükoyun döşemeye yu- Merakımı yenemiyerek sordum: - Hay Allah belasını versin! diye ke-
a:,ıandı. - Biraz evvel, facia ufak tefek bazı keledi. Bu yazı şimdi yazılmış ... 
~lü, aradığımız cüce, bize kapıyı a- tadilat ile oynandı dediniz, bunu nasıl (Arkası var) 
fut ve Kenan beyi salondan aşağı ça- anladınız? ............................................................. . 
ka.ı'1n uşaktL Biçare boynuna dolanan - Tahminime göre Cüce uşağın katli 
ç ;:1 ~ir elektrik teli ile boğulmuştu. hesabda yoktu. Onun öldürülmesi za-
1/! resı mosmordu. Gözleri evlerinden rureti sonradan doğdu. Pencerenin açık 
ıfaınış, çirkin suratı bu halile büsbü- olması ve kurşun yerleri buna delalet 
Çi 11 ~orkunçlaşrnıştı. Tel boynuna ge- .ediyor. Fakat dediğim gibi bu şimdilik 
ta ~~~~en sonra ensesinde üç dört de- tahminden ibaret. 
lı buyuk bir kuvvetle burulmuş, zaval- - Ayak izlerine bakarak katilin bir 
ho· u çelik cendere içinde pek çabuk kadın olduğuna hükmedilebilir mi? ' 
1tı ~lınuştu. Döşemedeki büyük ayak - İzler kadın ayağının izleri ama 
brınin ona aid olduğu anlaşılıyordu. yapılan iş kadın işi değil. Bir erkek de 

% k deh~et ~ı ~eçinc:. R~dvan Sadul- kadın ayakkabısı giyebilir. 
~ cesedın uzerıne egıldı. Kısa bir - Fakat buna ne lüzum var? 

Uayeneden sonra: - Bunu sonradan anlıyacağız. Maa-ttlho Yapılacak bir şey yok! dedi. Çelik mafih katilin kadın olınası da belki 
~ .. Ynu tamamile ezmiş. Hiçbir şeye mümkündür. Hüküm vermekte acele 
~Urrneyin, haydi çıkalım! etmiyelim. 

iti 1~ktriği söndürdük. Oda kapısını bu Rıdvan Sadullah hem bana cevab ve-
l&.n llcı facia sahnesinin üstüne kapadık- riyor, hem de etrafına bakınıyordu. 
ti s~nra yavaş yavaş dışarı çıktık. Bahçe kapısını aradığını anladım. Ka-

de .ç~üz de hayret ve şa~kınlık için- pı koridorun nihayetinde idi. Onun pe
il.ıd ıdık. Nihayet kendisini toplıyan şi sıra biz de bahçeye çıktık. Serko -

Van Sadullah: miserin kuvvetli elektrik fenerinin 
aı;- Facia ufak tefek tadilat ile tanzim yardımile ilk katil faciasının vuku bul
~ llduğu gibi oynandı ve biz de maale- duğu oda istikametinde yürüdük. Açık 
~ldkoUanmızı kavuşturarak seyirci pencerenin önüne geldik. Orada Rıd-

s:rk.! dedi. van Sadullahın görmek istediği şeyi, a-
~l komiser iki tarafına 'bakınarak yak izlerini bulınakta güçlük çekrne-

e.tıdi: dik. Fakat bunların, beklediğimiz gibi, 
......._Fakat ne yapabilirdik, hocam? bir kadına değil, bir erkek ayağına aid 

Ilı~ Vak'a mahallini ve vak'a kahra- izler olduğunu hayretle gördük. 
ıq~8~nı eskiden tanımış olsaydık Geri dönüp de tekrar koridora girin-
diıt edıyordum ki bir şeyler yapabilir- ce Rıdvan Sadullah: 
'1Jta Osman Bey ... Mesela sana, canını - Haydi artık yukan çıkalım! dedi. 
bilıl Cak bir keşfimi haber vereyim. Ta- Kafesteki kuşları serbest bırakmanın 
tıı~a seslerini işitmemizle curaya gel- zamanı geldi. Yalnız bunlar arasından 
tl'ıud ız arasında geçen müddeti ve bu u~muş olan.lar bulunup bulunmadığına 
l~t det zarfında yapılan işleri karşı- dıkkat edehrn. 
~~~tarak hükmediyorum ki biz Kenan Serkomiser atıldı: 
d ğ~. cesedinin bulunduğu odaya gir- - Yani katilin ev halkından veya 
itli~ ız zaman katil iki üç metre öte- misafirlerden birisi olması mı muhte-

......_ e bulunuyordu. mel? 

......._ ~tıl mi, demeyin! Nerede idi? Rıdvan Sadullah bir saniye düşündü, 
~ban;uceyi 'S~r~klediği odada... Biz sonra mübhem bir şekilde başını sallı
lık. s·a ses]ennı merdivende iken işit- yarak: 

HAYATiMiN 
n Biiyiik 

HEYECANI 

YEN/ SiNEMA 
YILDIZI 

Uç merasim gününde ndi bir pud· 
ra kullanmak mecburiyetinde kaldım. 
Pudra, cildime parça parça yapışı
yor ve yüzüm cmakiyajlı:t bir şekil 

gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfınazar ettim ve havalandırılmış 

v~ krema köpüğü ile karıştırılmış :;e
nı ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmağa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Çünkü ben artık ayni de
ğildim. 

~ ıgortaları yerlerine takmamız i- - Şimilik kat'f bir şey söylenemez~ 
l'a.cıageçrniş zamanı da hesablıyarak 0 _ dedi. Ayak izlerine bakarsak katilin ha
~eb· ?uraya 4,5 - 5 dakikada geM'k ricden geldiğini, hatta bir değil, iki ka
lllas1 ~lı.rız. Halbuki bir adamın boğul~ :il bulunduğunu kabul etmek Iaz.ım. Pudra aleminde ktşfedilmiş en bü
~ilta. :~ın de asg~ri dört buçuk, beş da- Öyle ya bahç~dek.i ayak izler~ erke~,. o- yük sırdır. Bu yeni pudranın formü1ü 
t~. dahızırndır~ Bınaenaleyh biz korido- dadaki ay~~. ızle~ı kadı~. aya.~ı~ın ızı... ve istimal hakkı büyük mali fedakar
~liz b 1. o~dugumuz zaman katil de he- Fakat dedıgım gıbi katı hukum ver- lıklarla hemen Tokalan müessesesi ta
'c"du u ık.inci katil sahnesınde bulunu- mek için vakit henüz pek erken ... Hay- rafından satın alınmıştır. Şimdi Toka
ltıe~ıe' Belki de cesedi dolaba yerleştir- di yukarı çıkalım! lon pudrası namile ve hergün daha 

........, }J :meşguldü... Bodrum katından tekrar birinci ka- taze, daha nermin, daha güzel görü-
llasıı d ay Allah belasını versin, bunu ta çıktık. Bu katı ikinci kata bağlıyan ııünüz. 

........ 13 a akı1 edemedik! merdiveni tırmanırken önde giden Bayanla n 
:İlt. OseYhude eseflenme, akıl edemez- Rıdvan Sadullah birdenbire durdu. Bu rl 
ll '-'e ;;an Bey. o bize bir tuzak kur- duruşun sebebini araştırırken merdive- Nazarı dikkatine : 

fa!taıa. ız de bu tuzağa mükemmelen nin yamnaki duva~da bir kömür par
~~du~dık. Kenan beyin cesedinin bu- ;asile alelacele yazıldığı anlaşılan bir 
~gil :rn·,odanın kapısını açık gördük, yazı nazarı dikkatimizi celbetti. Merdi-
Ltanlı~·k El.ektriği de yanıyor ve ışığı ven basamaklarında duran bir şahsın 

b~tı! l3i ondora vuruyordu. Şimdi dü- yetişebileceği mesafeye ve mümkün ol
~t kor~d adamı ~ramak Ü.zere karanlık duğu kadar büyük şekilde şu dört ke

t dotd ora dahıl olan hır yabancı bu lime yazılınıştı: 
llıJt bi a kapısı açık. ve elektriği ya- uK.atil ben değilim!• 
tn~~ ltı~?oda görürse evvela oraya git- Hayalet 

ı. İşte biz de katil ikinci kurba- Bana korkak bir adam denemez ... 

Satın aldığını-z T f>kalon kremi 
•azolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiini%e iade et
tiiinizde beheri için 5 kurut ala
cak, ayni zamanda kıymettar mü-
1,.; f atları bulunan Tokalon müsa
bakasina ittirak hakkını veren bir 

- • LaKdım edilecektir. 

.. ,,. . 
1 Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 

Diyarbakır garnizon birliklerinin ihtiyacı olan 34000 kilo sade yağı kapalı 

:Earfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi ll/Haziran/938 Cumartesi günü sa:ıt 10 
d Diyarbakır levazım amirliği satınalm a komisyonunda yapılacaktır. Muham
men bedeli 29325 lira ilk teminatı 2200 liradır. İsteklilerin ihale gün ve Eaatin· 
den bir 5aat evvel teklif mektublarmı Satınalma Komisyonunda vermeleri ve 
prtnamesini bergün komisyonda görebi lecekleri. c865> c2898> 

NINııl 

Diyarbakır Garnizonunda bulunan birlik için bir milyon dört yüz doksan altı 
bin kilo odunun 2/Haziran/938 tarihinde saat 11 de kapalı zarfla ihalesi yapıla
caktır. Muhammen bedeli 20944 lira olup ilk teminatı 1570 lira 80 kurU§tur. Mü-
nakasa Diyarbakır Levazım amirliği Sa tınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler Münakasa gün ve saatten bir saat evvel temlnatlariyle birlikte zarfla-
rını Komisyona vermeleri. c854> c2750> 

l/ıNtlllıl 

14880 çift dahili ve 7665 çift harici kundura kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Harici kunduranın beher çifti 450 ve dahili kunduranın beher 
çiftine 550 kuruş tahmin edilmiştir. İhal esi 27 /Mayıs/938 Cuma gilnü saat 11 de-

dir. İlk teminatı 7066 lira 63 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 582 kuru§ mukabilinde 
Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve teklif mektublarını birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel 
Komisyona vermeleri. c837> c2495> 

""""""' 
Balıkesirdeki birliklerin ihtiyacı için 90,000 kilo sığır veya koyun veya keçi eti 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuitur. Hangisi ucuz olursa o cins etin ihalesi ya
pılacaktır. Bu üç cins etin her talib tarafından bir zarf içinde olmak üzere her 
üçüne de ayrı ayrı fiat teklif edilebileceği gibi ikisine veyahud yalnız bir cins ete 
de fiat teklif edilebilir. İhale 3/6/1938 Cuma günü saat 16 da Balıkesirde As. 
Satınalma Ko. da yapılacaktır. Sığır etinin muhammen bedeli 22,500, koyunun 
36,000 ve keçinin 27,000 liradır. Sığır etinin ilk teminatı 1688, koyunun 2700 ve 
keçinin 2025 liradır. Şartname Balıkesirde As. Ko. da ve Ankarada ve İstanbul 
L. V. amirliği Satınalma Ko. hrında görülebilir. Talihler teklif zarflarını Ti
caret odasından mukayyet olduklarına dair vesikalarını da koyacaklardır. Tek -
lif mektublarının ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Kon. na 
verilmesi. (867) (2922) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 
502,50 lira muhammen bedel ile 600 kil o soğan, 480 kilo sakız kabağı, 1260 kilo 

ayşe kadın fasulye, 600 kilo patates, 810 kilo domates, 270 kilo lahana, 810 kilo, 
bamya, 1800 adet patlıcan, 270 kilo pırasa, 270 kilo ıspanak, 480 kilo semizotu 
3/6/938 Cuma günü saat 14 de Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollamasındaki 
Satmalma Komisyonunda açık eksiltmeye konulacaktır. Muvakkat teminatı olan 
38 lirayı her hangi bir Mal d. ne yatınlar ak alınacak makbuzla 2490 No. lu kanu· 

nun istediği vesaikle birlikte mezkur gii n ve saatte komisyonda bulunmaları. 
Şartnameler her gün komisyonda görüle biJlr. <2787> 

,,,,.,,,,,. 
260 ton Hamızı Azot 

Tahmin edilen bedeli c70.200• lira olan260 ton Hamızı Azot Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 1/7/938 Cuma günü saat 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart name c3> lira c5h kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Talihlerin muvekkat teminat olan c4760> lirayı ha\i teklif 
mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. c:2826• 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
ı - Talunin edilen bedeli 13475 lira ol an 55 ton Benzinin pazarlıkla münnka

sası 20/Mayıs/938 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 de Vekalet binasında mü
teşekkil komisyonumuzda icra edilecekti r. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve münakasaya girmek istiyen• 
lerin de mezkur gün ve saatte 1010 lira ~2 kuruşluk ilk teminatları ve kanuni bel
gelerile komisyonumuzda hazır bulunmaları. cl402> c2768> 

lstan bul Askeri 
,.. 

Leva~ım Amirliği ilanları 

İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 150 ton arpa ve 
150 ton yulaf 30/Mayıs/938 Paznrte.si günü saat 15 de Tophanede Levazım amir
liği Sntınalma Komisyonunca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Arpanın tah· 
min bedeli 7500 lira teminatı 562 buçuk liradır. Yulafın tahmin edilen bedeli 
9000 lira teminatı 675 liradır. Şartname ve nümuneleri Komisyonda görüleblr • 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraberteklif mektublannı Arpa için ayn, yulaf 

için ayrı olarak ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. c518> c2808• 

1 istanbul Belediyesi llanları 1 
Senelik muham- İlk 

men kirası teminab 

Beyoğlu Taksimdeki helA. 300 
Yeşilköyde Yeşilköy parkı içinde Şevke tiye gazinosu 60 
Mercan Uzunçarşıda 259/168 No. lı diik kim 72 

> • 242 > > 66 
> > 165/238 • • 84 
> • 8/224 > > 72 
• , 1/208 > , 72 

22,66 
4.~o 

5,40 
4,IG 
6,30 
5,40 
5,40 

Eyübde Gümüşsuyu sokağında 170 metre murabbaı met-
ruk mezarlık arsası. 12 0,90 

Fatihte Manisalı Mehmedpaşa mahallesi nde Gemciler 
sokağında 12/26 No. dilkkan. 48 =1,60 
Fatihte Hafızpaşa caddesinde 6/8 No. lı dükkan ve arsa. 60 •,ıso 
Hasköyde Kuınbaaxbane sokağında 48 No. lı ev. 18 1,38 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 939 senesi 

Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya ver ilmek üzere açık artırmaya konulmuş
tur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğün de görülebilir. İstekliler hizalarında ~ 
terilen ilk teminat makbuz veya mek~u bile beraber 12/5/938 Perşembe günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (İ.) (2407) 
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POYRAZ Ali 
Yazan: A. a. 

Antonyo, üzerinde büyük bir zeytinyağı kandili yanan masanın kenarındaki 
sandalyaya Madleni oturttuktan sonra, kendisi de bir sandalya almıf, karşısına 

• l · oturmuştu: " Uzatınız, bakalım sol elinizi Madmazel J ,. 

Tinet1 büyük bir sevinç içinde, An
tonyonun odasından çıkarak, koşa koşa 
asıl şato binasına gitmişti. 

Antonyo, taflan ve şimşirlerle ayrıl
mış olan bahçenin yollarında, Tinetin 
koşa koşa gittiğini penceresinden seyre 
derken, dudaklarında garip bir tebes -
süm belirmişti. 

• 
l\IADMAZEL CİV ANNANIN 

TALİHİ 

O akşam; Antonyo, kontun kıymetli 
atının kulaklarına ve dizkapaklarına 

ilaç yapıp da odasına avdet eder etmez; 
arkasından hizmetci Tinet ile hariku • 
lide güzel bir kız girmişti. 

Tinet, bu kızı Antonyoya şöylece 
takdim etmişti. 

- Arkadaşım .. oda hizmetcilerinden 
Madmazel Madlen ... 

Arkasında, kendisine bol gelen bir 
hizınetci elbisesi bulunan Madinazel 
Madlen, mahcub bir tavırla başını ö
nüne eğmişti. 

Antonyo büyük bir korku ile söze 
başlamıştı: 

- Ah, madmazeller! Akşamın bu 
vaktinde benim odama gelmeniz, bil
mem ki, ne kadar doğru olabilir? Vakıa 
ben, hiç bir kadının iltifatına mazhar 
olacak kabiliyette bir erkek değilim. 

Değilim amma, ne de olsa, herkes tara
rından bir erkek olarak teiakki edil -
mekteyjm, Şimdi sizin bu vakit, benim 
odama girdiğinizi görenler, acaba bir 
dedikodu etmezler mi? Koşup, kont 
hazretlerine haber vermezler mi? 

Tinet, teminat vermişti: 
- Bu hususta, tamamile müsterih 

olabilirsiniz, Mösyö Antonyo. Bu şato
da, gerek benim ve gerek al"kadaşım 

Madlen aleyhinde en küçük bir söz 
söyliyemezler. 

- Eh .. siz buna emin olduktan son
ra, bana da sizi memnun etmek düşer. 
Söyleyiniz bakalım. Böyle vakitsiz zi
yaretten maksadınız? 

- Malfun! 
- Haa.. Madmazel Madlenin falına 

bakmak, öyle mi? Ala. Söz verdiğim i
çin, bu arzunuzu yerine getireceğim. 

:Ancak şu var ki.. benim bir adetimdir. 
Birinin falına bakarken, yanımda 
hiç kimseyi bulundurmam. 

- Niçin? 
- Birinin sırrına başkalarının da va-

kıf olmaması için. 
Kısa bir sükut geçmişti. Tinet ile 

Madlen arasında, kaş gözle bir takını 
işaretler teati edilmişti. Sonra Tinet: 

- Pckalci, ben, kapının dışında bek
lerim ... demiş, odayı terketmişti. 

Antonyo, üzerinde büyük bir zeytin
yağı kandili yanan masanın kenarında
ki sandalyeye Madleni oturttuktan son
ra, kendisi de bir sandalye alm~. karşı
sına geçmişti. 

- Uzatınız, bakalım madmazel.. sol 
elinizi. 

Demişti ve genç kızın nermin, l~tif, 
tertemiz eline baka baka sözüne devam 
etmişti: 

- Madmazel! Falınızın doğru çık

ması için .. evvela, isminizi doğru söy
lemeniz lazımdır. Madmazel Tinet, si
zi bana Madmazel Madlen diye tanıt
tı. Fakat. malik olduğum kudret ve ma
haret sayesinde, bu ismin yanlış oldu
ğunu görüyorum. Benden, hiçbir şey 
saklamayınız. Doğrusunu söyleyiniz. 
İsminiz nedir? 

Genç ve güzel kız, tereddüd etmişti. 
Yüzünün hatları, bir endişe ile geril
mişti. Güçlükle:. 

- Civanna ... 
Diyebilmişti. 
Antonyo, hissedilecek derecede titre-

mişti. Bu bir tek kelime karşısında a
deta sersemlemişti. Sanki bu kelime, 
boğazını ve dudaklarını yakıyormuş gi
bi, ağır ağır tekrar etm~i : 

- Oivanna.. M.ad.mazel, Oivanna ... 
Evet.. doğru ... Şimdi, ben de size haki
kati bütün üryanlığı ile söyliyebilirim. 
Size ilk hakikat olmak üzere şunu söy
liyeyim ki; siz, Madmazel Tinetin de
diği gibi bir oda hizmetcisi değilsiniz. 
Bilakis, bir asi'lzadesiniz. 

Madlen, başını önüne eğm~ti. Bütün 
sırlarının, bu yabancı adam tarafından 
keşfedileceğini düşünerek ona birden
bire bir çekingenlik gelmişti. Hatta, 
fırlayıp kalkarak derhal odayı terket
mek istemişti. 

Antonyo, sanki onun bu düşünceleri
ni keşfetmiş gibi, ağır ağır sözlerine 
devam eylemişti: 

- Madmazel, görüyorsunuz ya! Ba
na elini uzatan bir insanın, benden sır 
saklamasına imkan yoktur. Şimdi size, 
bütün hayatınızı, en ince noktalarına 
kadar söyliyeceğim. Eğer bana itima
dınız yoksa, çıkıp gidebilirsiniz. Fakat 
eminim ki, biraz sonra, bu hareketini
ze nedamet edecek. tekrar bana gele
ce-ksini~... Söyleyüiız. Falınıza bak
makta devam edeyim mi? .. Yoksa ... 

' 
2 

3 
4 
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6 
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SOLDAN SAÖA: 
1 - Her Türk ıenclnln lza olması 10.Zım 

gelen bir teşekkül. 
2 - Üye, cari.ye. 
3 - Kocaman, at yetıştırllen yer. 
4 - öztürkçe işaret, Suriyenln merkez!. 
5 - Vazih, bir tıp karyolalara ve madeni 

eşyalara verilen umuml isim. 
6 - İşaret edatı, öztürkce insan. 
'1 - Yük taşır, lslm. 
8 - Kırmızı, yazın serinlemek için çıkılır. 
9 - Dünyanın en kuvveUi antantlarından 

biri, hane. 
ıo - Bir l.slm, ekseriya meze olarak kul

lanılır. 

YUKARIDAN AŞAÖI: 

1 - Dünyada mevcud canlı ve cansız şey-
ler, köylülerin giyd1kleri kalın kumaş. 

2 - Bir meyva, herkeste bulunması llzun. 
3 - Demlryol, bir nota. 
t - Çotaltmak. 
5 - Hatifmeşreb kadınlara verilen tslm, 

bir hayvan. 
6 - Bir çalgı, ııevşetmek manasına ııeıen 

gemicllik tAbirl. 
7 - Kral, dadL 
8 - Vasıl olan. 
9 - Komşu blr memlelce,, dünya. 

10 - Dava açmak. 

Madmazel Civarına, merakını yene
memişti. Sesi titriyerek: 

-: Hayır .. hayır .. devam ediniz ... de
mişti. 

- Pekala .. şu halde, dinleyiniz Mad
mazel... Çocukluğunuz ve hatta genç 
kızlığınız; büyük bir refah ve saadet i
çinde geçiyor. Saf, \emiz, lekesiz bir 
hayat. Fakat, bu hayat, kalbinizde bir 
boşlukla devam ediyor. Evet; kalbiniz 
bomboş .. ne bir aşk, ne bir hülya; hü· 
lasa bir genç kızın hayattan beklediği 
hakiki saadete aid hiçbir şey yok. Tak
Tiben iki sene kadar evvel, genç bir a
silzade ile karşılaşıyorsıınuz. Ve sizin 
kadar saf, temiz ve tam manasile lel<e
siz olan bu asilzade ile sevişiyorsunuz. 

Civanna, derin derin içini çelaniş, 
başını biraz daha önüne eğmişti: 

- Bu asilzade, size ilk defa olarak 
aşkın şarabını tattırıyor. Ve sizi, aşkı
nın kanatları üzerinde, saadetin sema
sına kadar yükseltiyor. Artık hayatı
nız, yeni bir devreye giriyor, kalbiniz, 
büyük ümidlerle çarpıyor. Önünüzde, 
yeni bir ufuk açılıyor. Siz ve sevgiliniz, 
mes'ud bir çift olarak o saadet uflkuna 
doğru yürümek istiyorsunuz. Lakin 
birdenbire karşınıza, kara, kapkara bir 
engel dikiliyor. Bu, zalim bir papazdır. 

(Arkası var) 

~ 
Bugünkü program 
ISTANBUL 

18 Mayıs 1938 Ça.rşamb& 
Ötle neşriyatı: 
12.30: Pllkla Türk muııiklsl. 12.50: Hava

dis. 13.05: Pllkla Türk muaiklsl. 13.30: Muh
telif pllk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Spor ve gençlik bayramı: İffet Oruz. 
Yüksek ticaret ve lktlsad mektebinden. 18.40: 
Plakla dans musikisi. 19.15: Konferans: Ba
kırköy Halkevı namına Dr. İbrahim Zati 
~uk mahkemeleri). 19.55: Borsa haberle
ri. 20: Nezihe Uyar ve arkadaşları tarafından 
Türk muslldsi ve halk ıarkıları. 20.45: Ha
va raporu. 20.t8: ömer Rıza tarafından arab
ca söylev. 21: KIAslk TÜrk mualldsi: Nuri 
Halil ve arkadafları tarafından. 21.45: Orkes
tra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Pllkla solo
lar, opera ve operet parçaları. 22.50: Son 
haberler ve ertesi günün programı. 

• ANKARA 
18 Mayıs 19SI Çarşamba 

Öfle neşriyatı: 
12.30: Karışık plak neırJyatı. 12.50: Plak: 

Türk musikisi ve halk ıartıları. 13.15: Dahlll 
ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Karışık pille n~riyıı.tı. 19.15: Türk 
musikisi ve halk ıarltıları <Servet Adnan ve 
arkad~ları>. 20: Sat Ayarı ve arabca n~ri
yat. 20.ıs: Türk musikisi ve halk ıarkıları 
(Nihal ve arkadaşları} 21: Konferans: (Ga~ 
zlanteb saylavı All Kılıç). 21.15: Stüdyo sa
lon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Ya
rınki program ve İsttklAl marşı. .............................................................. 

Nöbetci eczaneler 
--···---

811 rece nöbetcl olan ecuneler taıııar
dar: 
İstanbul clhetindeldler: 
Alcsarayda: (Zlya Nuri). Alemdarda: <E
sad). Beyazıdda: (BellwL 8amatyada: 
<Erotllos). Emlnönünde: <Betir Kemal>. 
Eyübde: (Arif Beşir). Fenerde: (Enı1lya

dl>. Şehremininde: (NAnn>. Şehıade
başında: (Üniversite). Karagftmrüıtte: 
<Kemal). Küçükpazarda: (Necati Ah
med). Bakırköyünde: <İatepan). 
Be1otta clhetindeldler: 
İstlklll caddesinde: (Galatasaray - Ga
rib). Galatada: (Hidayet). Kurtuluşta: 

<Kurtuluş>. Maçkada: (FeyzO. Beşiktaş
ta: <Nail Halid). 
Bolaziçi, Kacllkö1 Te Aclalardakiler: 
Üaküdarda: <İmrahor). Banyerde: <Nu
rn. Kadıtöyünde: (8ıbha' - Rıfa.tl. Bü
yülcadada: <Şlnaal Rıza•. lle7belide: 
(Tanq), 

Devlet Demiryolları ve rmanları işletmesi Umum idaresı iı_anlatı 

Muhammen bedeli 7200 lira olan 8000 adet 0,5X1800X700 m/m eb'adında de
mir levha 2.6.1938 Perşembe günü sa:ıt 15,30 on beş buçukta Haydnrpaşad• 
gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usuli ile saıın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik, resmi gazet<'nin J.'1. 
1937 tarih 3645 No.lu nüshasında intişar eden talimatname dairesinde alınmış eh· 
liyet vesikası ve 540 liraılk muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarflartrıl 

eksiltme günü saat 14,30 on dört buçuğa kadar komisyon reisliğine vermeleri 
18.zımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma ko.ınİS" 
yonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (2607) 

llı/llıNlll 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif 3 gruP 
tezgahlar ayrı ayn ihale edilmek şartile 30/6/1938 Perşembe günü saat 15 deO 
itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın a)ınl" 

caktır. 

Bu işe girmek istiyenler aşağıda göste rilen mikdarda muvakkat teminat ilt 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikalarını ve teklifleriJll 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon reısliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(28'13) 

Muhammen Muvakk•' 
Mikdar bedel tem.inil 

Sıra No. Tezgahın cinsi aded Lira Liri __, 
1 Sütunlu matkaplar ve masa mat

kapları 43 
1 
3 

55000 
28000 
30000 

2 Ufki delme ve freze tezgahı 
3 Dik tornalar 

NAS 1 R 
1 L A C 1 

DOKTOR JEMSIN 

AMERİKADA UZUN TET .. 
KİKAT NETİCESi OLARAI' 
BULDUGU BİR FORMÜL .. 
DÜR. KANZUK NASIR fl..4-
CI en eski nasırlan bile kl
knnden çıkanr. Ciddi ve ,ayı
nı itimad bir nasır ilacıdır. 

1rf INGILİZ KANZUK 
&~ ECZANESi 

BEYoGLU • lsTANBUL 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnameleri mucibince 13 adet termograf ile 13 adet higrograf paot'' 

lıkla satın alınacaktır. · 
il - Pazarlık 2/VI/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de .Kabal'r 

ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve katalogla~-~ 

nakasa gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar şuoeı
vermeleri ve tekliflerinin kabülünü mu tazammın vesika almaları IAzımdır· 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edile gün ve saatte % 7,5 güvenme pati" 
lariyle birikte yukarda a41 geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c279C). _.......... 

Sinob C. Müddeiumumiliğinden: 
Sinob Genel Cezaevindeki mabkfun ve mevkuflara 1/6/938 gününden ı/61"' 

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

1 - Verilecek ekmek 650 randmanlı Samsun bir beş unundan yapıla~ ff 
beher ekmek 960 gram olarak pişirilece ktir. .,-

2 - Ekmekler Cezaevi Müdürlüğünün göstereceği lüzum üzerine yevnt!ye ıdt' 
ila 1000 aded arasında hergün nihayet saat 14 de kadar Cezaevine teslilll 
lecektir. ~ 

3 - İstekliler muhammen bedelin % 7,5 ğu olan 2190 liralık teminatı ,nıı9' 
kate verecektir. . dl 

4 - İhale 30/5/938 Pazartesi günü saat 15 de Sinob C. Müddeiumuınill~, 
müteşekkil komisyonda Adliye Bakanlığının mezuniyetine talikan yapıla tr 

5 - Teklif mektubları 30/5/938 Pazartesi günü saat 14 de kadar sıran~. 
sile makbuz mukabilinde f üncü maddede yazılı komisyon reisliğine veril ıot 

6 - Mektubların be§incl maddede gösterilen saatte iadeli taahhüdlil ~ 
şeklinde gönderilmesi caizdir. Bu halde zarfın mühür mumu ile veya iytce 
tılması lbımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. iJttl' 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartname dışında şartıarı 
va eden tekliflere itibar olunmaz. . o,r 

8 - Eksiltmeden mütevellid bilcümle rüsum tekalif ve damga resmile 1Jjlı 
retleri unun tahlil ücreti ve masarifatı vesairenin cümlesi müteahhide a.idd~,. 

9 - Şartnameyi görmek ve daha fazla malumat almak istiyenler tatil tJııeleı' 
rinden maada hergün Sinob C. Mtiddeiumumiliği kalemine müracaat e 
ilan olunur. c2842> ~ 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: . ~ 
1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 3000o ıli ,.,• 

kilo yataklık pamuk açık eksiltme ile ihalesi 28/5/938 Cumartesi günil _,y 
. . Y°"~ 11 de Ankarada Yenifehirde Komutanlık binasındaki Satınalma KomiS 

yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yirmi bir bin _lira muvakkat teminatı 1575 liı'S-
3 - Şartnamesi hergün param olarak Komisyonda görülebilir. . ~ 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve prtnamesindeki 

ihale gün ve saatinde Komisyona milracaatları ilin olunur. c284b 



tayda şiddete müsaade etmiyeceğiz 
L ~toTufı J inci ıaufadtd rıldıtını ve mutaveıeıtın imzalı için oradald 
..._'ıuıı bafkanlığuıda toplandı: hey'etlmlze aallhlJet nrlldlllnl bllc:Umı1ftir. 
~ekil Celil Bayar söz alarak Ha - Bu tredl lflnl Başvekil fU auretıe hülAaa 

etmiftlt: 
ı....=- Vüill Dr. Arasla yaptığı ikinci ı - Mevcud klerlnl llltemlnlD den.mı ft 
~ seyahatinden bahsetti. Bu ikinci daha iyi l§lemesl blokajın erttnmeal lçln ah
i!_~tbı başlıca hedefi dost ve müttefik nan tedbirler. 
2"-.Ja\1ya başvekilinin kıymetli hatıra- 2 ;- İktı.sadt itler için tredl. 

lihıtuı~rimizde mahfuz olan zlyareU- ~;-::;~~~~~ :::ı ~:=-
iadem oldutunu ve avdet ederken on altı milyon İnglllz llraama balll olmak -

hükiimetinin çok nazik4ne vuku tadır. 
daveti üzerine memnuniyetle bir l"ırka umumi he1'ett tnııuıs mtlnuebatı-

llat Sofyada tevakkuf ettiğini teba- nın 1en1 maddt blr ifadesi olan bu beyana-
ittirdi. Seyahatinin tafsilitını anla - tı harareUe ~P§laılllftır. 

(AA.) 

Yugoslavya hududlarına girildi -
itibaren orada bulunduğu müd - Bir otomobil Ilı' 

her tarafta dost ve müttefik Yu -
hiikUmet ve necip balkı tarafın - Tramvay çarpıştılar 

"1imtze ve Türk milletine karşı sa- (Bq tarafı ı hıci sa1/fada) 
ve canlı tezahüratta bulunduğu - İstanbul cihetinden gelmekte olan 120 

lbeınnuniyetle kaydetti. numaralı Kurtulut - Beyazıd tramvayı -
'80Slavyanın güzel payitahtında ge- nın arkasını takib eden şoför Hüseyinin 
11.aib Altes. Prens Paul ile ve naib kullandığı 2190 numaralı taksi otomobili 

ınuhterem azalarilc ve gerek Yu- önündeki tramvayı geçmek istemiş ve 
\Oya başvekili ekselfıns Stoyadinoviç sola sapmıştır. Bu sırada Beyoğlundan 
~ bulan görüşmelerdeki fikir ve gelmekte olan ve 701 n~ vatman 

tevafuku ve Balkan antantının se- Sabahaddinin idaresinde bulunan 69 nu
ve bunun ıinesinde mütezayiden maralı Harbiye - Fatih tramvayı da Şiş
etmekte olan Türk - Yugoslavya hane yokuşundan inmektedir. 

un samimiliği ve sağlamlığı ü- Şoför Hüseyin birdenbire yolun vi -
biJhaaa durdu. rajmda karşwna çıkan 89 numaralı mot-
Altes prensin verdiği öğle yeme- ris önünde ne yapacalmı pşırınış, ne ile-

lllajeste valide kraliçenin bulun - ri, ne geri gidemiyerek soldan 69 numa
u aynca kaydetti. ralı ve sağdan da 120 numaralı tram -

ı söylenen nutuklann ve in - vaya bindirmiştir. Müsademenin şidde -
tden tebliğin ltiyadımız veçhile ha- tinden takSlıı~ tekerlekleri patıamıı, 

--~ bir üadesi olduğunu söyledi. Yu- camları kırılmış ve yanlan ezilmiştir. Ay-
~a meb'uslar reisile görüşmelerin- dan çıkmış ve sol arka kapısının basa -

'1 taraf meclisleri azalarının heyet ni zamanda 120 numaralı tramvay yol
meınleketlerimizi ve meclislerini mağı kopmuştur. Her iki tramvayın vat-

,,, . ..,.._, •. L. 

ziyaret etmelerini derpiş edil- manları derhal fren yaparak arabaları 
Balkan müttefiklerinin devlet a - durdurmak istemişlerse de 120 numaralı 

"",.... .... _ 
arasında olduğu kadar memle - motris yoldan çıktıktan sonra bir kaç 

l-~""l:rda mevcud olan muhtelif teşek - metre gitmiş ve yaya kaldırıma çarparak 
~ nıümessilleri arasında dahi kar- durmuştur. 
_.._.. ___ llyaretlerin yapılmasının çok iyi Kaza mahalline o sırada devriye gez -

ilaveten izah etti. Fırka grup mekte olan zabıta memurlan ile bekçi 
Ulnumiycsilc Belgrad seyahati hak Hamdi doğan ve Zülfikar yetişmişler -

tafsılattan memnun ve müte - dir. 
olduğunu sürekli alkışlarla gös - Taksi otomobilinde Şehir tiyatrosu ar-

tistlerinden Bayan Halide ile eniştesi ko-

Sofyadaki temaslar miser miltef&idi Bay İsmail Başlar bu - -----~~;;;;;;======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---· 
~kil sözil Sofyadaki tevakkuf ve lunmaktadır. Güzide artist, güzel bir ıe-
~:U elere naklederek komşu ve dost sadüf neticesi olarak bu kazayı hafif ~e
~L bOkametinin ve muhterem Sof - çişürmiş; yalnız eııifte.tl Bay İsmail Baş
~~ heyetimin çok sempatik btr kır sol bacağından yaralammttJr. Şoföre 

karşıladığını ve majeste kra4n hiç bir şey olmamıı ve ~ak'axı müteakib 
teıne1tne alakoyduğunu ve gerek hemen firar etmiştir. Şoföribı yanında ~ 

ıı.. .... , kral ile, gerek Bulgar başvekili h:':r~akta olan oto sahibinin otlu Zeki de 
·-,ıuan konUfDUl]arın iki tarafın hlli- gozunden yaralanmıştır. Her iki yaralı 
~uk arzularını ve Bulgarista - Fransız Senjorz hutanesine, vak'a ma

....._ _an antantı basile iyi komşuluk halline gelen Galata nahiyesi ·komi -
~ tep-iki temayüllerinin bir ifa - seri Tal!t ile mevki komJsert Feyzi Gök
~Ulunu memnuniyetle anlattı. Fır- çen tarahndan ı~türillerek ilk tedavile-

eti Umumiyesi bu beyanatı alkışla- ri yaptırılımttır. Bay İsmail B8§kır has
tanede yatmaktadır. 

Bataydaki vaziyet Bayan Halide karakolda ifade ve -
ektJ bundan sonra günün diğer rirken şunları söylemiştir: 
h&dise~erine temas etti. Ha'tayda- c- Yaralarım ağır değil, hattA hiç 
'91ziyeti tasvir ederken cereyan yaralanmadım. Fakat boynum şiddet

._ olan intihabatın başında Türk le ağırıyor ve bir de g~irdiğim büyük 
"- r tarafta verilen tezahüratı ce- heyecanı wıutamıyacagım!• 
~detıe durdurmak, Hatay halkı- Vak'a mahalline belediye mühen : •n n E 
~~ve süngü altında kendi emel - disi Bay Yakup gelerek hldise hak - L 5511J İLA(IOIA 
il. lba~nkad etmek .~çin manda idaresi- kında fenni bakıın~an ta~at yap - .................... ____ ,_ ,_, ---·,-· 
~""-~t veya musamahasile Hatay- mış ve raporunu aid olduıu merde sareti yoktur. 
~~ ve alelıimum Türk taraftar- vermiştir. Japonya aynca cvur ve kaç> listemini 
~ >lınıan nareva muamelelerden ve Şoför Hüseyinin Valide hanında 30 muvaffakiyetle kullanın çetecilerle de 
~~ arasına nifak koyabilmek icin numaralı odada ikamet ettiği tesbit o • çarpıpnak mecburiyetindedir. 
L~ \'e icad edilen türlü marifetten hm.arak yakalanmuına tevessül olun. - Yekfuılan 300 bine varan bu çeteciler, 
\ JııiAa~lktile malümattar etmeği vazi- muştur. müstevlllerin hatlarmı tarümar etmekte 
:~ylemekle beraber hAdisele- Zabıta, tahkikatı sür'atle ikmal edil- ve ukerlerhıl birer birer esir ederek Ja-
... hakkından, davasından e- miştir. Bu meyanda 69 numaralı mot - ponları liıılrlendirmettedir. • 

--- ...... -;-•ara ma1ıaus itidal ile fn- rilde bulunm~kta olan kontro~r Meb - _sonra, Ja~n ordus~ ar~~ lekeli -
.._ı..;~z. d tavsiye etmiştir. med de kulagından bafifce yaralan - humma ve çıçek başgöstermiştir. 
~ ~ ....._'Qlumu aafhanın ı.suızam mlfbr. Her hangi bir sel tahribatı ve açlık ih-
~ .;:rı alınmakta oldutunu ve bu Hadise yüzünden saat 23 e kadar timalleri de hafızaları l§gal etmektedir. 
~ lıııab tuEl7et " teftbblllerln ya - tramvaylar işleyememiş ve 120 numa- Bendlerin berhava edilmeaile Sanneh-
'- -.::::::·~ • ralı tramvay yola aokulduktan sonra rin sulan binlerce mil murabba araziye 

t.....-~ .a. aıan hattblerden bul _ münakale temin edilebilmiştir. ya~cak, köylfllerin kaçması ve mah -
\ ~ 'te '11 lleinmet arzumuzun manda sulun mahvı yftz6nden her iki millet tçtn 
\a."!°'iıt11-.ıı.t.tmaı edllmekte olduğunu acı "' Janonga Çlnde iki müdhlf bir erzak kıtlılı bq g&tereeek -
~ ~atlarile ileri aürmiifler 'Ye r tir. 
~ıaı,a meb'uau Rasih Kaplan, Sene harbi Kaııb muharebeler 
-~-~Ylerınt t>umat. yaralamak, G6ze almalı/,, Londra 17 (Hususi) - Suçau civa-
-...... ..... ~ etmek auretlle her gün ye- -.3-) d kanlı uh bel ~ ~ lllaruz kalmalarına seyirci dur- (Bq tanıfı linci ıa!lf- rm a m are er devam et -
tlıııı..~ t\lümüz kalmamaktadır, diye- cJaponya 700 bin askerile seri bir za- mektedir. Japonlar bir noktadan şehre 
~ ~:ı dosUutu anlamak ve takdir fer kazanmaktan ümidini kesmelidir. •Zi- yedi mil yaklaşmış olduklarını bildiri
$.... ttııılt ı::nkarşı daha başka türlü ha- ra evdeki hesabın pazara uymadığı mey- yorlar. Çinliler ise bunun doğru ohna
~ takın~ me!~:ııtını soylemiş ve dana çıkmıştır. Japonya hiç olmazsa, iki dığını ve Japon ileri hareketini dur -
~ aözJ.erine a~~1:mıy~~~:Oi~:~: senelik bir harbi daha gözüne almak mec- durmuş olduklarını iddia etmektedir -
1!__ •tet etınestnı hilkillnetten late _ buriyetindedir.> ler. 

--.._ bedi 4 milyon tahmin olunan Çin ordusunu Batın1an J'apon gemileri ' ~:..-:..e::ert neticel..ıl, yenmek için, Japonların 3 milyonla tiört Hankov 1 7 - Çin kuvvetleri cenubi 

!llt
' .... ~ tetrar kürsüye ~~rk· milyon arası asker seferber etmeleri lcab Çin sularında bulunan Japon harb ıe-

·..q ı.a_ .. ere . Şimdi de t ktedir il . k iki. ffaki '- S" haber •erecetı K .. e me . m erme arşı muva yetll hü -Sa ld. memnun oıa~u=e:~ Burada dal budak salan inanışa göre cumda bulUJU'nQ§, iki Japon d~ye,ri 
IOJ~ kredi müzakerelerlnln safa- J~onya kaplımm kuyruğundan yaka- batınlmış ve diğer iki harb gemısi de 

n aonra mUlbet neitce,e ft lamııtır ama blr tarl4 koyvermele ce • hasara ujratılmJttır. 

-

ALFA -LAVAL 
DnnyaU. mevcud dt makinelerinden en em

niyetle kullanabileceğiniz yeglne markadu. 

Genel Deposu: M. CAMCAN 
Galata, Mahmudiye Cad. No. 81 

Telgraf adrealı latanbul • C A il C il• 

Sıhhatınız 

namına 

ıNO'S ''Fruit Salt"; bütün 
annyada ııhhabn en litif ve en 
mieuir yardımcaaıdır. l-lemen 
berpn kiiçiik rababızhkla~ 
büyük hutahklar tevlit ettifi 
rörülmektedir. Bu küçük rahat
.Wlklann meDfei, lnkibu oldu· 
tu bazen farkına bile varılmaz', 
Malltazaaen alındlf1 takdirde., 
.f:NO'S, tabil tedbirlerle dahlll 
temi;.t~:mia eder ve banak" 
lan ve zebirliyen mm. 
le~_ıidcrir. Bul'iinden bir life 
ENO'S alınaz. ENO'S an hlçbi1'1 •imMil mlmhlU'la bbi1i lu,.a 
olmadıtanı hemen anbyacabmız:. 
ENO'S, 10nderece teklif eclilt 
mit blr toa olub, ıruile ... ................ ~ 

... daha bt'l .. 
tılllr icra eder ..... 
~•J••eden IOm& 

INO'S •lmlkda ilrU .... 

bütün 
ENO. 00Fruıt Salt", ••Sel 
de Frult"' ve ··Meyva Tu-zu" kelimeleri faı~• 
markaaı olarak 1 

edllntlftlr. 



ll. Sayfa 

HAS 
MEY VA ÖZÜ 

İŞTAHSIZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞİŞKİNLİK - EKŞİLİK • BULANTI • 
GAZ - SANCI - l\IİDE BOZUKLUGU - DİLPASLIGI - BARSAK ATALE· 

Tİ • İNKIBAZ - SARILIK - SAFRA • KARACİGER - SI-
KINTI· SİNİR - HORLAMAK 

ve bütün mide barsak rahatsızlıklarında mutlaka Hasan Meyva Özü istimal 
edinız. Mide için her yemekten sonra 1-2 talı kaşığı yarım bardak su içinde 
ve barsak hastalıklarında her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba 
kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. Hasan Meyva ÖzU rney
valardan ve meyvalarm özleri den yapılmış bir ha:rikai san'attir. Avrupa ve 
bilha sa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. 
Buna rağmen, Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. 

HASAN MEYV A ÖZÜ yalnız bir türlü olup şekersizdir ve 
çok köpürür. 25 - 40. 60 - 100 kuruştur. 

HEYVAÖzÜ 

HASAN 
GAZOZ ÖZÜ 

LİMON • PORTAKAL - ÇİLEK • MANDALİNA • AGAÇ ÇİLEGİ - ANA· 
NAS • l"RENK ÜZÜMÜ - SiNALKO • ŞEFTALİ - MUZ • KAYISI • ABMUD 
nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. HASAN 
MEYVA ÖZÜ'nün bütün evsafına malik olmakla beraber mide ve barsak 
rahatsızlık1arına çok iyi gelir. 

Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupa
da gazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucuzluğu sebebile kullanılır. İngiliz 
ve İtalyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek evsafa ma
liktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. 

Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka HASAN GAZOZ özti içiniz. Şişesi 
kavanoz halinde 2S - -40 - 60 - l 00 kuruştur. 

Cafer Müshil Şekeri 
Tesiri kat't, içimi kolay 

en iyi mUshll tekeridir 
~------... Bilumum eczanelerde bulunur. .,.. ______ _ 

SON POSTA 

s • 
1 LKO 
ROMATİZMA 

s • 
1 LKO 
LUMBARGO 

Si L K O 
SiYATİK 

• 
1 IJ 

Sinir ve soğuk algınlığından 
ileri gelen ştddetı1 BÇıları 

TESKiN ve . iZALE EDER 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktai nazarın· 

dan her hususta iyi imal 
edilmiş ÇOCUK ARABALARI, 
en iyi ~rait ve en ucuz 
fiatlarla yalnız. 

Baker Matazalarında 
sahlmaktadır. 

~BAYLAR~ 
30 kuruşluk posta pulu mukabi -

llnde, her memlekette beratlı olan 
Doktor S. Splegel'ln cihazına ald iza
hatlı kataloğu kabul edeceksiniz. Bu 
sayede hiç bir lllç ahnadan iktidar -
sızlıktan kurtulabillrslnlz. Türkçe o -
larak General -Representant des Re
ichenberger- MedJz. Spezlalhauses Wf
en VI, Ournpendorferstrasse 20112 ad
resine yazınız. 

O r. HAF 1 Z C E MAL 
(Lokman Hekim) 

DahW1• müteııassm: Pazar.dan maada 
htl'(l1ln (2 - ti> Divanyolu nu."I\ara 104, n ı.

letonu 223118 - 21°" .............................................................. 

İlan Tarifemiz 
Birinci •ah ile 400 kuruı 
ikinci sahile 250 
Üçüncü •ahile 200 )) 

Dördüncü •ahil• 100 )) 

iç aahileler 60 )) 

Son aahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilin yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa ilAnlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

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

ilincıhk KoUektll Şirketi 
Kalıraman&ade Hao 

Ankara cadd"1 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası ................................ 
Neiriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: Jl. Ekrem UŞAKLIGlL 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastabldann 
mikroblannı kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELM BLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zor· 
luklannı, eski ve yeni Beı.oğukluğunu, mesane iltihabı, bel 
ağrısını, sık ıık idrar bozmak, ye bozarken yanmak hallerini 
giderir, Bol idrar temin eder. Sıhhat Vekiletimizin reımi 
ruhsatını haiz bnlunaıı HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOBLÔ idran temizliyerek mavilcttirir. 

HAKİKi ÇAM 
•• us K. 

Ma;yıs lj 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekte~ .. sonra 

RADYOLiN 
Kullanarak 

DiıJerinizi tertemiz, 
bembeyaz ye aap aağ• 
lam yapar. Ona yinnin• 
ci uır kimyuının ha
rikalarından biridir, de
nilebilir. Kokusu gftzel, 
lezzeti hoı, mikroplara 
kartı teairi yüzde ytız. 
dllr. 

Kullananlar, dişlerini en ucuz ıeraitle ıigorta ettirmiş aayılırlat• 
Sabah öğle ve akıam her yemekten sonra muntazaman 

dişleriniori hrçalayınız. 

. . . 
VAKTiNDEN EVVEi. IHTIYAHLAlfAMAK 

isrERSENJz Dr. Rlch Weiss. 
Her eczanede 

bulunur. Vmllneis' 
rabı~tlerinden 

Umumi depo.su: 
Alınr1. • 

Ankara Cad. No. 88 Türkiye Eczanesi 

L 

MAYIS sayısı 

lt11 

Bugün 40 aayfa, 4 renk olarak çıkb 

Ayrıca 8 ıayfa ek - 1 büyük örnekler pafta» 
• 111 KURUf • 

1 K A ş 

DiNDiRiF' 

KOKULU 

NY Si 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar .;il 

Bilbas1a maıaj Ye banyo için pyam tavaiyedir. 10 gram çam kokulu VENOS kolonyaaı banyonuzu milkemmelen ta'tir eder. Cildinizi mİ.I kokutur ye ınıell 
Tan1nm11 Eczane, ltnyat Ye Tuhafiye mağazalarında atılır. Nureddia Erii1azade Ecza, allt Ye ltnyat cleposu • l.taubuL 


