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~ VrU~ada gerginlik Hat~gda_ Fransız 
1. .1. k b. . d.. P zabıtlerı azıttılar 
ngı ız a ınesı un azar T .. ki . . b.. 1 '-' ur erı seçım uro arına 
olmasına ragmen toplandı gitmekten menediyorlar 

Çek osl ova k mesel esini görüştü Milletl~r Cemiyeti k~ns~yi ~omitesi Hatay en~ernasyonal 
komısyonunun Sunnı Turkler hakkındakı kararını 

'1aziyette hafif bir surette igilik alametleri görülmüştür. lhtillif ın aulh nakzetti, Türkiyenin tezini muvafık buldu 
yolile halli için /nglltere yeni teşebbüslerde bulunacak A!70~:niye~ja!~ın: 

Kapatılan Çek 
hududlan dün 
tekrar açıldı 

Ç~koslo~~kyada ıeçinı 
•ukunet içinde geçti 

Dün londrada mühim 
temaslar yapıldı 

lf ttdu.dd(ı bulunan Katlisbadda 
il belediye dairesi 

Son 
vaziyet 

lngiliz 
kabinesi 

dun mühim 
kararlar 

verdi 

Londra, 32 (Husust) - Çekoalo· 
vakya meselesi bura siyasi rnchafi· 
lini ehemmiyeUe İ§gal etmektedir, 
Bugün pazar olmasına rağmen İn· 
,Utz kabln&.n Cemberlayn'in ıiyaw. 
tinde saat on yedide toplanmıı, Çe
koslovakya meseieslnl göröımüş
tür. 
İçtimada, Hariciye Nazırı Lord 

Halif aks kabine Azal~ına, Paris, 
Prag, Berlln sefirlerinden gelen ra· 
porlar hakkında malumat veı-miştir. 
Sızan haberlere göre bugün ge .. 

rek Berlin vı gerek Pragdan ıeten 
haberler vaziyette dünf! nisbetlı 
hafit bir salAh mevcud olduğu mer. 
kezin dedir. 

Kabine toplantısı bir saatten fazla • 
sürmüştür. 'Nazırlar tdplantıdan 
çıkarken gazetecilerin hücumuna 

(Devamı 5 inci sayfada) 

•~~:r~ 22 (Hususi) - Bugün Pragdan 
la.rafın~ber~erde Çekoslovakyanın her 

sükun hA.kim olduğu bildiril
"""-.. (Devamı 5 inci sayfada) 

Y tıgoslavya Harbiye ve 
Bahriye Nazırı lzmirde 

1) .. 
11.t" E:ıkişehirde coıkun tezahüratla karıılanan ve 
~~anan muhterem misafirimiz tren hareket ederken 

t L U?kçe: " YAŞASIN TÜRKiYE ,. di7e bağırdı 
ti 8"-lfeh· 
.4thiye ~r, 22 (Hususi) - Yugoslavya 

l'i~ bu e Bahriye Nazın General Ma-
t sabah eqhUraıı §ehrlmize gelml§ ve coşkun 
~~iclen it\ kıtrş1lanrnıştır. Sabah saat 
r~_ it bır ~ aren Eski§ehir halkının bü
t;;ı§tı. 1a ını istasyona akın etmeje b:ış-

haı1tı lasyon civarındaki bütün yol-
tftıh~ a dolmuştu 

taa '• reın ınisafi : . . M·ıı· M'"d aı vekili 0 rımızı ve ı ı u a-
l- <ın tren eneral Kbım Özalp'ı hamil 
11ltı<f saat 9 5 d a istas · a halkın alkışları ara-
lc~l'renden Yona dahil olmuştur. 
1 ~disını is~en muhterem misafirimiz 

k "~'l'ı. 81ı,._ bale gelenlerin ellerini ay-
t'a ~rak h 

askerı . atırlarını sormuş, bir 
~ıterhaba erıınb;i selamlıyarak, türkçe: 

')-.. l'ieli ...... · asker!• dernistir '"lltlta .. uz bi 'I: • 

lıd· beıede b r ağızdan : cSağol! > diye 
t0 ISaflrfn.: ulunmuşlardır. 

lilobıı .... z ve M·ıu M" 
() lerıe 1 udafaa Vekili o-

l'd ordu e · . . . 
~~ lıevınae 1 vı~e gıtmışlerdır. 

ftrillltz vna:e ?akika istirahat eden 
( "' • tı ziyaret ettikten s:m-
uevamı 3 . ·ı ncıı sayfada) General Ma.riç 

Atatürkün 
tedkik seyahatleri 

--····- -
Büyük Önder tarihi 

tedkiklerde bulundular, 
köylülerle hasbıhal ettiler 

Mersin, 22 (A.A.) - Ut gündenbe· 
ri §ehrimize ıcref vermekte olan Bü· 
yük Şefimiz Atatürk, dün akşam Üitü 
Silifke yolunda ı· bir otomobil gezintl· 
si yapmışlar ve Viranşehir harabele· 
rini gezerek tarihi tedkiklerde bulun· 
muflardır. 

Avdetlerinde yolda tesadüf ettikl~rl 
köylülerle hasbıhalde bulunarak ken
dilerine iltifat etmişler. gidif vı ıe· 
liflerinde Mersin halkının vı civar 
köylülerin coşkun ve candan tezahU
ratile kar§ılanmışlardır, 

···························································-
G. Saray Alsancağı 
3 -2 maülôb etti. 
(Bütün spor harelı:eUerinı ıld haberleri 

ve yazıları 1 uıcı aaytamızda bulacatsınıı>. 

husust muhabiri bil· 
diriyor: 

Vaziyette bir salB.b 
görülmemek .. 
tedir. Tersine, istih~ 

barat zabitinin de fil. 
len müdahalede bu· 
lunarak Türkleri büı. 
roya gitmekten rn"' 
nettiği ısrarla söyle.. 
niyor. 

Cenevre 22 - Tür• 
kiyenin talebi iize- Ha.tayda müdahalelerini arttıraın Fransız iıtihbanıt 

'rine, SUnni Türkler zabitleri Antakya sokaklannda 
meselesinde kat'i karar vermek maksa-ı yi komitesi, Hatay enternasyonal komis-
dile toplanan Milletler Cemiyeti konse- (Devamı 2 nci sayfa.da) 

Büdcenin müzakeresine 
bugün Mecliste başlanıyor 
Meclis, yaz tatilinden sonra Birinciteşrinde tekrar 

toplanacak, Cumhuriyetin 15 inci yılında 
neşri mutasavver kanun projelerini intaç edecektir 

Büyük MiUet Mec tisi toplantı Jıalindt .. 
Ankara, 22 (Hususi) - Büyük Millet sine başlıyacaktır. Bu münasebeUe Ma

Meclisi yarınki toplantısında 1938 umumt !iye Vekili Fuad Ağralı yeni varidat ve 
müvazene kanunu projesinin müzakere- (Devamı 2 nci sa.1/fa.da) 

• 
Istanbul - Mudanya yolu 
iki buçuk saate indirildi 
Trak vapuru dün ilk seferini Mudanyaya yaph, 
Denizbank umum müdürü vapurda bir nutuk ıöyledi 

Yeni Trıık tıapurile eski ıeferle ri yapa.n Ülgen vapuru Mudan.yca 
· ilkelesindt 11an.yaııa (Yazısı 1 l inci sayfada) 



2 Sayfa 

Hergün 

Zirai varan 

- Yazan: Muhittin Birgen 

tr:::!.. eçende umumi mağazalarla tica
~ ri varan meselesinden bahsetmiş 
ve bilhassa zirai varan bahsi üzerinde 
durmuştum. Bazı okuyucularım bizim 
memlekette yeni olarak ismi geçen bu 
zirai varanın ne olduğunu ve ne iş göre
ceğini pek iyi anlıyamamışlar; bana ağız-
dan sordular ve mektubla bazı izahat is
tediler. Ben de bu meseleyi biraz izah 
etmcği münasib gördüm. 

Ticaret kanunumuzda, söz arasında is
mi geç<"n varan, ticari varanlara aiddir. 
Ticaret kanunumuz bir nevi cParçalı 
bohça:t dır. İçine varan sözimün karış
ması, tahminime göre tesadüfidir. Bu-

SON POSTA 

Resimli Makale : Büyük sözleri 

Mayıs .ı::.:S 

Sözün Kısası 1 
Yazı Çok Olduğu için 

\.Bugün Konamadı _J 
····························································*' 
Büdcenin müzakeresine 

bugün Mecliste 
başlanıyor 

(B~ tarafı 1 inci sayfada) 
masraf büdcelcrinin ana çizgileri hakkı~· 
.da ve mali politikamızın seyri inkiŞ!I 1 

etrafında uzun beyanatta bulunacaktır· 
Bunaan sonra büdcenin umumi heyeıı 
hakkında açılacak mümkercdc birço 
hatiblerin söz alacakları anla~ılınaktadır 

·re Yarınki toplantının sonlarında daı 

nunla beraber, zirai varanlar, umum;- Cahil adam ya köle olur, yahud da müstebid, iki münteha- İnsanda en büyük meziyet sayılan tesamühü, toleransı 
yeUe her memlekette hususi kanunlara nın arasında yer alması mümkün değildir. hem okumuş, hem görgülü insanda bulursunuz. 

büdcelerinin müzakeresine geçilrne51 
muhtemeldir. 

Meclis hergün toplanmak suretilc ve 
jcab ederse öğleden evvelleri de topl:ıil~ 
tılar yaparak hafta sonuna kadar ger~. 
938 büdcesi, gerekse. bu büdce ile ~ 
kalı diğer bazı vergi kanunları ve gerıSC 
kalan mülhak büdceler üzerinde göriW 
melerini tamamlıyacaktır. 

ve hususi bir rejime tabi olarak konul- c:::====.,,;===;::=====~==============~============:=:==:=::=::=::= 

~;1rt;:;~f.~:?.4L~!~ 
nevi rehin vesikası olarak elden ele dola
vabilmeleri ve bu suretle malın sahib, yer 
veya ambaliı.j değiştirmeksizin her hangi 
bir para avansına esas teşkil edebilmesi 
demektir. Ticarette büyük bir kolaylık 
lemin eden bu işin tahakkuku için faali-
yete başlanmıştır. Yakın zamanda umu
mi mağazaların inşasına başlanacak ve 
bunlara aid nizamlar konulduktan son
ra, elbet ticari varan rejimi de ihdas edi
lecektir. 

Zirai varana gelince, bu, ziraat mahsul
lerinin -mesela, buğdayın, arpanın, bak
lanın, pamuğun- umumi mağazalara gir
meden evvel, daha köyde, sahibinin elin
de ve hatta tarlada iken bir varantaj ni-
7.amına girebilmesi için ihdas edilmiş bir 
rejimdir. Mesela, çiftci mahsulünü idrak 
etmiş, fakat, acilen paraya muhtaçtır. 
Böyle bir ihtiyaç karşısında, bizde ndet, 
malı hemen rastgelene satmaktır. Bazı 

Lordluktan maada 
Dokuz ünvan 
Taşıyan bir milyoner 

, ......................................................... .. 
1 .. 

Hergün bir fıkra 
Yedi ülke prensinin sarayı 

Bakırköy, akıl hastalıktan hasta.
nesine eski. bir dostunu ziyarete gi
den biri, kapıdan girince ilk Tastla
dığına: 

- Affedersiniz, dedi, burası akıl E 
hastalıkları hastanesi mi? E 

- Ne münasebet, burası yedi iilkeE 
prensinin sarayıdır. E 

Eski dostunu ziyarete gelen birden- E 

bire f Cl§ırmı§tı: ~ 
- Affedersiniz, dedi, yanlış gelmi- E 

~m! : 
Ve geri döndü, kapıdan çıkıp gitti. E . : 

' r ~... ................................... ··················' 
Boşanma cennetinin 
Kapıları kapanıyor 

Bin1erce Amerikalı erkek ve kadın ahvalde henüz 'mal yokken bile satışlar 
yapılır. Derebeylik devrine mahsus olan boşandıkları kadınlar veya erkekler 
bu satış usulünden köylünün ne kadar tekrar evlenmek korkusu altında tit -
zarar ettiğini hesab etmek güçtür. remektedirler. Bu korkuyu veren Ma-

Eğcr zirai varan usulü tatbik edilecek dam Milfred Robensondur. Kocasile iyi 
olursa Ziraat Bankası ile köylü arasındn geçinemiyen madam Aınerikada bo -
hakiki ihtiyaçlara ve karşılıklara istinad şanma cenneti denilen Renoya gide -
eden ~ir .. kredi a~ış ve .ve~i~ münase- Resmini gordüğünüz zatın Vindsor rek boşanma kararı almıştır. Nevyor -
betlerı vucude gelır ve çütcıy:ı ezen dere- dl • .. dan b k d k .. kun en maruf avukatlarından olan ko-

lor ugu unvanın aş a o uz un- h" N k h 
beyi iktısadiyatı da tedricen ortadan kal- dah d İsk kral 19 g· cası bu karar aley ıne evyor ma -
kar. vanı a var ır. oç ının ° - kemelerine müracaat ederek boşanma 

Mahsulünü idrak eden köylü bunu, me- Jundan birinin sulbünden gelmektedir. kararını bozdurmuştur. Avukat malı -
sela, köyune nakledip dam altına koydu İskoç ve Gal'de bulunan ka{anelerinde keme huzurunda Reno şehri ve ahali
mu, Zirant Bankasına müracaat edip bu verdiği ziyafetler dillere desta;ıdır. sini şiddetle takbih ederek cReno ev -
mahsule mukabil bir avans alabilmeli- Halka karışmayı sevmeyen, umumı yer l lilik bağının kudsiyetile alay ~den bir 
dir. Bu avans için kefil vermesine de Iü- lerde görünmiyen Lord, her zaman memlekettir. Ahalisi de boşanma işle
zum yoktur. Mahsulü oradadır, bunu mütenekkiren s~yahat. e~er, ve son za- rile yaşayan kurtlardır» demiştir. Şim
rchneder. Rehin muamelesi için hu ,usi manlarda Kardıf şehrının yarısını teş- di Amerikada boşanma cennetinde bo
bir kanunla basit bir şekıl icad edilmek kil eden arazi ve mülklerini 20 milyon şananların, boşanmış addcdi1meme1eri 
lftzımdır. Bu basit şekle göre, evvelfı kö- İngiliz lirasına satmıştır. hakkında bir cereyan vardır. 
ye en yakın yerde, notere kadar gitmi- ================ 
yerek ve noter vazifesini köylerde nihay.,t olacaklardı. Bu şekil, varan şekli deği!-
nahiye merkezlerinde tesis cdilecc.>k bir dir, bdki de bankalarca tatbik edilen ıı
heyete gördürerek, mal üzerine c Varan. lelade cavans sür marşandiz> usulünün 

Zabıtanın himayesindeki 
köpekler 

k V b h t t af d t .1 başka bir ~ klldir. Zirai varanda s::ı.rt, 
onur. aran u eye ar ın an escı • Peşte zabıtası köpekler için yeni bir · d · b d 1 d .1• mahsulün gene sahibi elinde kalmasıdır. 

ve aypı zaman a ıca e en yer er e ı an 

1 

kanun çıkarmıştır. Bu kanuna göre kö-
olunur. Muamele bundan ibarettir. Halbuki bizim bürokratik Ziraat Ban-

kası işi bu şekilde düşünemez. Böyle dil- pekler dörder defa hükumet baytarları 
Üzerine varan konul~uş bir mal, .bu şünecek olur.sa köylüye kolaylık olur. tarafından muayene edilerek sıhhatte 

varan kaldınlmadıkca bır elde-n diğerı~~ Ziraat Banknsının hesabı şudur: cKöy- oldukları tasdik edilecektir. Umumi 
geçemez ve alınıp satılamaz. Bunu bırı lüye kolaylık göstermek iyi; fakat, ben mahallerde ağızlıksız köpek gezdiril -
satın aldığı halde yapbğı muame~e kano- de mal ve emniyet bakımından rahat el- mesi iddctle menedilm~tir. Bir köpek 
nen muteber olmaz. Para vermışse, pa· melıyim > Bunun için banka bürokrasiı;i .k. 91ık 1 

beh eh ı h .. ,_.._ t 
b. · . · ' ' ı ı ay o unca eın a un.ume e rası yana ilır. Aynı zamanda varanlı ma- köylüye kolaylıktan ziyade kendisine em- . . .. 

f b .b. d t ba ·ı b" k l fı d"" .. .. b" k" 1 haber verılecektır. Kopeklere fena mu-ın sa ı ı e gaye sı ır proto o ne- niyet tara m uşunur ır ma ıne o muş· . 
ticesinde muhtelif şekillerde cezalara tur. Halbuki, bütün memleketlerde bu amele edenler şıddetle cezalandınla -
ınahkUm olur. Cezalar şiddetli ve bun- dediğim şekillerde tatbik edilen varan u- caklardır. Altı ayllktan küçük köpeğe 
farın muhakeme usullerı de basit ve kısa sulü Ziraat Bankasına, malın siloya nak- bekçilik yaptırılması kat'iyen mcmnu
olur. Birçok memlcketlerd , üzerine 'a- lindeki emniyet kadar emniyet verme- dur. Köpekler ile tecrübeler yapılması 
ran konulan bir malın sahibi, bu malı ğe kafıdir. Fakat, 0 der ki: cBir emniy~t da memnu bulunmaktadır. Köpek sa -
varan ahkamı haricinde her hangi bir daha faz.la olursa bundan ne çıka~~~ D?.g- hibleri senede 15 selin vergi verece:.<-
h k te t b. t tt ğu takd"rd d h 1 rudur, bır şey çıkmaz, yalnız çektıgı muş-

are e a ı u u 1 e, er a .. • d k- 1- - ka ı lerdir. Kurt köpeklerinin vergisi 25 se-
k 'f d.l k 1 .. k 1 t külat sonun a oy unun canı çı r. 

tev 1 e ı me usu u onu muş ur. Muhittin Birgen lindır. 

• 

300 lira ile 
Milyonluh işlere 
Girişen bir delikanlı 

Her dairenin büdcesi görüşülürken d~ 
dairenin Vekili yeni büdcesi haklUJl . 

·ııı tenvir edici izahat verecek ve Vekaletı 
alakadar eden işlere dair beyanatta btılll' 

..,,e
nacak, sorulacak suallere cevabıannı d-' 
recektir. Büdce görüşmelerinin sonurı . 
Başvekil Celfil Baynrın Bayar kabi~e~: 
nin birinci büdcesi münasebetile hult 
metin üzerinde durduğu ve duracağı bıı~ 
lıca memleket mcselclesinc dair bir bf 
yanat yapması ihtimali kuvvetlidir. 

Yeni kanunlar • 
Meclis yaz tatiline girmeden e,rVe' 

elinde bulunan ve bu toplantıda çı1' ~ 
ması matlup olan 30 dan fazla kanıt, 
lftyihasını görüşerek neticelendire~· 
:V ekfilet bir ihtimale göre Hazir~ 
20 sine doğru faaliyetine fasıla vere 
cektir. 

.Meclis son celsesinde mutad ol~ 
1 Ikinciteşrin toplantısı yerine ve 

11
• 

de Birinciteşrinin 20 sinde toplanıll~. 
yı karar altına alacaktır. Bundan :rJl • 
sad Cumhuriyetin 15 inci yılında ne 
şir ve tatbiki mutasavver bazı kanıt: 
projelerinin 29 Birinciteşrindcn e'" 
Meclisde müzakere ve kanun o}Illa 
nı temindir. 

Yeni meb'us seçim kanunu 
jJ) 

Büyük Millet Mecli~ bu d~vreııt 1"' 

· çal ılı ı Ik" · teşrın Oı-Ingiltere bankasında çalışan bir me _ son ışına y o an ıncı • 
mur, hergün sabahtan akşama kadar ld~n:1sıntdakd~ükfıınd eti~. hazıbr~ayıp ;::µıı 
para .saymaktan bıkmış, biriktirdiği ısıne a l~ .e . ec:g~. me ~s aıileı1 
300 Ingiliz lirasile emlftk alını satımı- kanunu proJesını goruşecc'khr. b'ı;' 
~a başlamış. Beş sene içinde s milyon tatbik edilmekte. olan ~İntihabı .~~fll , 
Ingiliz liralık işlere girmiş, büyük san kanunu) eskı oldugundan huk .. re 
Transatlantik geınileri satın almaya te leri yenilenecek ve bir ihtimale go • 
şebb~s e~, bir keresinde de 80 mil- kanundaki nisbctler dcğiştirilıne~ :cb 
yon Ingiliz liralık bir adaya talih ol - retile Meclisi teşkil eden bugünkll "Jlıı· 
muştur. us adedinin nüfusun çoğalması ~~-

80 bin İngiliz lirası değerinde bina- sebetile artmaması temin edilecek 
lar kiralamış olan bu eski memur niha
yet iflcis etmiştir. Şimdi de haftada 30 
lira para kazanmaktadır. 

Yukarıda resmini gördüğünüz deli
kanlı: «Bütün çevirdiğim bu dalavere
leri cesaretime medyunum» demekte -
dir. 

Bir arı kadar küçük kuş 
Kuş mütehassısı bir İngiliz, Samooi 

adalarından A vrupaya şimdiye kadar 
bilinmiyen çok garib bir kuş getirmiş

tir. Yeşilimtrak rengi bulunan bu ku
şun vücudü ancak bir arı kadardır. Av 
rupanın iklimi bu garib kuşun yaşama
sına müsaid olmadığı için İngiliz alimi 
kuşu yaşatmak için fevkaiade tedbir -
ler almıştır. Kuş daima üstüva hattı sı
caklığında bir muhitte yaşatılmakta ve 
tazyik edilmiş süt ile beslen -
mektedir. Bu kuş iki saat bile açlığa 

tahammül edeınemektedir. 

Halayda Fransız 
zahi leri azıtttlar 
(BQ.§tarafı 1 inci uıyfa.da) ıJllŞ 

ıaet yonu tarafından alman kararı nn !l;çbft 
ve Türkiye tezine muvafık olarak tJlıı· 
Sünni Türkün diğer her hangi bir cc rııt 
at seçim listesine yazılnmıyacağını ~) 
altına almıştır. (P,.. • lf· 

. nsıll 
Antakya 21 - Anndolu al9 

hususi muhabiri bildiriyor: 90c 
Antakya §ehrinde tescil muaırıctıer 

}{ 1 • 
23 mayısta dört büroda başlanacn .,;., p)• 

Jdl?' İskenderun ve Kırıkhanda yapı 0aJ• 
bi burada da evvela isimleri nüf u: f .;st' 
resince büro reislerine verilen n~ac'Pıc· 
kayıdlı müntchiblerin tescili yapı 
tır. ·ııi ;ıe 
Kayıdlı olmıyanların tescil uı: ır:r 

koY • Antakyaya merbut nahiye ve .,1 
50" 

tescile başlama tarihi komisyoncı:ı 
dan itan edilecektir . 

İşte zirai varan usulü budur. Bitim 
Ziraat Bankamız, bir aralık bu usulü Altılar muhteliti 

4 - O yendi ı~ 
İSTER İSTER İNANMA! İNAN, 

bizde de ihdas etmeği düşünürken bunu 
yapmayı memleketin muhtelif yerlerin-
de silolar tesis etmek ve varanlı mahsul
leri bu silolarda toplama~ şartına muallak 
olarak mütalea etmişti. Buradaki silolar, 
Ziraat Bankasının anlayışına göre, bir 
nevi Umumi Mağazalar vazifesi görmüş 

Von Ştoyben vapuru ile Türk sularına 500 kişilik bir se3·-ı 
yah grupu geleli, kısa bir müddet istanbulda kaldı, buradan 
.Mudanyaya gitti, Bursayı gezdi. 

Bir arkadaşın yaptığı hesaba göre bu 500 kişilik grupun 
üç gün zarfında memleketimize bıraktığı para adam başına 
sadece uç liradan ibarettir. 

İSTER 1 NAN, 1 STER iNANMA! . 

Ankara, 22 - Şehrimizde bu~~8Şeıııf 
tanbulun Altılar muhteliti bugu~·r '{tlr/ 
stadyomunda oldukca kalabalık .

1 r.!11' 
raklı kütlesi önünde Ankara ikinC~c:ı1'18• 
hafızgücü ile yaptığı ikinci karşı , 
yı 4-0 kazandı. 

ti 
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Bulgar parlamentosu açıldı 
Kral nutkunda Bulgaristanın iç ve 

dış siyasetini anlattı 
"Türkiye ile müesses dostluk münasebetleri, iki güzide Türk devlet adamının 

son zamanlarda yaptığı ziyaretlerle bir kere daha leyid. edilmiştir" 
tı Sorya, 22 (A.A.) _ Bulgar ajansı bildi- ·ya ve Yunanistanla bütün muallak rne- ni vasıtalnrla varmak için vatansever 

Yor: selelerin dostane bir surette halli için işbirliğinizi deriğ etmeyiniz. 
~ B~giın saat ıı de parlamentonun 24 ün- müşterek gayretler sarfeylemekteyiz. Hükumet, kanunu esasinin 41 nci 
la e~resini açan kral, söylediği nutuk- Enternasyonal münasebat maddesi m ucibince, son dört sene zar-
llı~krtııUetin :rnürnessillerini yeniden gör- Diğer taraftan, enternasyonal müna- fında fevkalade şerait neticesi olarak 
ltıek ten ve kendilerine hoş geldiniz de- sebetlerimizin ıslahını istihdaf eden bil- çıkarılan kararnameleri tasvibinize ar
\>e ~en duyduğu memnuniyeti bildirmiş tün hareketlere gayretlerimizi ilavede zedecektir. 

sozterine şöyle devam etmiştir: devam suretile birçok memleketler~e bir 24 üncü milli meclisin adi içtima 

0itat·ıuklcgaristanın enternasyonal vaziyeti, seri ekonomik ve kültürel anlaşmalar devresini açıyorum. 
~r. B ~ ~aha ziyade kuvvet bulmakta- yapmış bulunuyoruz. Kralın nutku, dakikalarca bütün 
lerıe uyuk devletler ve diğer memleket- Bütün bunlar, bütün dünya tarafın- meb'uslar tarafından şiddetle alkış -
leri olan samimi ve dürüst münasebet- dan takdir edildiğinden emin olduğum lanmıştır. 
~u lllız sayesinde memleketimizin nüfu- sulh politikarnızın yeni tezahürleridir. Kral ve Kraliçe, parlamentodan sa-
&erigıttikce yükselmektedir. Asil sulh c- Ticaret ve istihsalat raya dönerken, gelirken olduğu gibi, 
tek tıe. sadıkane bir surette hizmet ede- Kral, bundan sonra, nutkunda, ticaret halkın şiddetli alkışları ve tezahürleri 
da; ~~diye kadar istediğimiz gibi bun- ve istihsalin fazlalaştırılmasından, iş teşki ile karşılanmıştır. 
latrıi ~Yle de bütün komşularımızla en }atının himayesinin, münakalatın islahı- Kralın, parlamentodan çıkmasını 
ttase~ı d~stluk ve föydalı işbirliği mü- nın, işsizliğin azaltılmasının ve milli re- müteakib, içtima salonunda bir din a-

tlerı arzu eylemekteyiz. fahın yükseltilmesinin hükumet tardın- yini icra edilmiş. meb'uslar yemin et -
Nit(k' d ti ·ı · \'ug ıın, 1937 kanunusanisinde komşu dan vücu e ge rı mış eserlerini hatırlat- miş ve riyaset divanı seçimine geçil -

itnıa~slavya ile ebedi bir dostluk paktı mıştır. miştir. 
\>e a 9dık. Bu pakt, iki memleketin sulh Kral, bundan sonra bir · veliahtın 
lltırı tıtantını istihdaf eden derin arzusu- doğmuş bulunduğunu kaydeylem~ ve 

sarnirni ifadesidir. yeni meb'usfarm vatana karşı olan va
zjfelerini müdrik bulunduklarına emin 

l<orn 'I'iirkiye ile dostluk olduğunu tebarüz ettirdikten sonra de-
ınurıa şu Türkiye ile müesses dostluk miştir ki: 
'sebetıeri, iki güzide Türk devlet a- Yakın maziden ders alarak, Bulga -
lerıe ~? son zamanlarda yaptığı ziyaret- ristana muhakkak refah getirecek de -

t> • ır kere dnha teyid edilmiştir. vamlı dahili sulha, birliğe ve sükun 
~&erik· k 

Meclis reisi 

Hükumet tarafdarı sabık ticaret na
zırı Moşanov, 93 reyle meclis reisliği
ne seçilmiştir. 

Meclis sabık reis vekili Markov 11 O 
reyle, sabık adliye nazırı Peşev de 92 
reyle reis vekilliklerine seçilmişlerdir. 
Reis vekillerinin her ikisi de hükumet 
taraf darıdır. ~ omşu memleketle, Roman- içinde yapıcı çalışmaya yeni yol ve ye-

Çe k hududundaki hadise Meksikadada dahili 
~ 
ti.da neşredilen tebliğde hududu geçerken öldürülen harb başladı 
1 1 şahsın Südet Almanı olduğu bildirilmektedir 

llrag 2 Meksiko 22 (A.A.) - Müdafaa Ne-
~b • C ~ (A.A.) - Resmi tebliğ: silah atmış, fakat yol bu mevkide yokuş zareti tarafmdan neşredilen bir teb -
~et erit 

0 db~rg yolunda, sabahleyin ga - olduğundan kurşun motosiklette bulunan liğe göre, Rio Verda'da Cedillist'larla 
liııde en bır saatte şübheli şerait dahi- iki kişiyi de ölümlerine sebebiyet ver~ek federal süvari kıt'aları arasında bir 
letıe ~e gayet hızlı bir suretle motosik- bir tarzda yaralamıştır. Bu iki şahıstan çarpışma vukubulmuştur. İki saat sü -
tuıdu~1den iki şahıs, polis memuru tara- biri, civardaki kışlada, diğeri de Şeb has- ren bir muharebeden sonra Cedillist -
'~leıı 1 te~raren söylenen dur emrine ita- tanesinde ölmüştür. Bizzat kendilerinin lerden iki kişi ölmüş, on beş kişi yara
tlr\ hız rntına etmişler, bilakis motosikle- sebebiyet vermiş olduğu bu hadisenin lanmış, 80 kişi de esir edilmiştir. 
lo iltı"tı~ı '<iaha ziyade artırmışlar ve mo-
r " ı k kurbanlarının hüviyeti tesbit edilmiştir. Diğer cihetten bildirildiğine göre 1

Yetitıd enara kendisini atmak mccbn- Bunlar, ikisi de şimali garbi Bohemya General Cedillo, tarafdarlanndan 18 
'~ı-trıu le kalan polis memuru üzerine b 
le ş ~rd· 11... mıntakası doğumlu Böhm ve çiftci Hof- kişinin başına geçerek Al Salto'da ir Yeıı . ır. ~v1otosikletl durdurmak is-

Polıs 1 :ı._ 5 .. d Al d karargah teşkil etmiştir. 

R 
• ~tikler istikametine bir el man isimlerinde iki u et manı ır. 

1 
O.OOO 

Federal kıt'aların takriben 

onıanyanın Çekoslovakya hududunda ~!~t~~i~ürekkeb olduğu tahmin edil-
Bir tayyare San - Lui'de Potosi'nin ta h • d • b d .1. üzerinden uçarak şehre .altı bomba ve 

n şı atta bulunduğu tekzı e ı ıyor !':11~.d~ro~:;:,, i~;a:~, ~:~ b~~=: 
q ltkreş 22 yanname atmıştır. 
bt en " (A.A.) _ Rııdor ajansı diin akşam yabancı bir ajans tarafından ve- San _ Luli _ Potosi 22 (A.A.) _ Şe-
({1ldıre11e hllo~nyanın Çekoslovakya hududunda asker tahşid etme~te olduğunu hirde süklınet hüküm sürmektedir. 
~?ll'ıarıy a?_erı en kat'i surette yalanlamaktadır. Bu haber, tamamıle asılsızdır. Federal kıt'alar şehrin etrafında ge-
Uıı ıı .. a hukümeti ve Rumen efkarı u mumiyesi, hadiseleri en büyük bir 'iÜ· l 

v " t k niş bir kıskaç teşkil etmişlerdir. Cedi -•~ı if~~ a ib etmektedir. Böyle bir haber, sakin olarak kalması icab eden ha-
-dd - listler hiç mukavemet etmemekte, mu-R an başka bir şeye yaramaz bir mahiyettedir. hasara edildiklerini görür görmez tes -

Bu Sabahki J-ı 
Gazetelerde 

GördUgUmUz Fikirler _, 
Yaui Sabah - Yeni bir Milletler Genllyetı 

serlevhalı makıılesindc Hüseyin Cahid Yal
çın yenl bir Mllletler CemiyeU kurulmas ı 
hakkında eski İngiliz nazırlarından Churchill 
llc eski Fransız nazırlarından Paul Bon -
coursun yazdıkları makaleleri tahlil ederek: 

- Yeni bir Milletler Cemiyeti kurmanın 
ilk ııdımı her millete müsavi hak tanıyarak 
atılabllir. Demekte ve Çin. Japon harbini 
misal olarak ele alıp bilfarz Çinde Japon 
taarruzunu durdurabilmek için Çindeki Av
rupa tahakkümüne de nihayet verilmesl icab 
otUğlni yazmaktadır. Hüseyin Cahid diyor 
ki: 

- Maaıteessüf bu gayeden beşeriyet he
nüz çok uzaktır. Kabahat milletlerin değil, 

milletlerin başlarındaki polltlkacılarındır, 
Avrupa henüz çok vahşi ve iptidai bir sistem
le idare edilmektedir. 

* Cumhuriyet - Yunus Nadl İngiltere 1le 
Fransa arasında bir mukayese başlığım koy
duğu yazısında Fransa siyaseti mandalarını 
aldığı mllletıere bir musibet ve bel~ halinde 
devam ederse İngllterenln Fransaya mü -
zaharet etmeğe mecbur kalmıyacağına işaret 
etmekte, Hatay meselesinin Fransanm bütün 
şark siyasetini meydana koyd~ğunu, I ralan 
mandaterliğini kabul eden Ingllterenln o 
kıt'ıının halkına hürriyet ve istiklil.llerinl 
iııde etmekte gcçlkmedlğlnl yazmaktadır. 

* K urun - Asım Us umumi harb tehllkele-
rinden, gene Avrupa ufuklarının birdenbire 
karardığından dem vurarak Çekoslovakya -
nın da Avusturyanın gittlğl yola mı glttlğlnl 
soruyor, Çekoslovakya vaziyetini tahlil edi
yor ve diyor ki : 

- •Almanya fili bir müdahaleye gider ve 
emri vD.ki yapmıya knlkışırsa Çckoslovakya
nın bu emri vfLkUn önüne geçmesi için sUlha 
mürncaat etmesi ihtimali kuvvetlidir. Bu ise 
Avrupada umumi harbin başlaması de -
mektlr. 

Yugoslavya Harbiye ve 
Bahriye Nazırı lzmirde 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ra saat 10 u beş geçe tayyare alanına 

hareket etmiştir. Misafir saat 11 de hava 
okulunu ziyaret etmiş ve okulda verilen 
izahatı dinledikten sonra tayyare alayın
da hava kuvvetlerimizi derin bir alaka 
ile selamlnmıştır. Saat 12.15 de hava o
kulundan ayrılan misafirimiz saat 12 30 
da tekrar istasyona dönerek hususi vago
nunda bir müddet istirahat etmiştir. 

Muhterem misafirimiz şerefine saat 13 
de Orduevinde mükellef bir ziyafet ve
rilmiştir. Ziyafet gayet samimi olmuş, 

müttefik Türk - Yugoslav orduları ara
sındaki bağlılık etrafında samimi müba
haseler olrnuştur. 

General Mariç '6aat 14.50 de istasyona 
gitmek üzere Orduevini terkederken şid
detle alkışlanmıştır. Muhterem misafi -
rimiz bu samimi tezahürat karşısında 

türkce: 
c:- Yaşasın Türkiye> diye bağırmıştır. 

Misafir general istasyondaki askeri 
kıt'ayı teftiş ettikten sonra gene türkce: 

cAllahaısmarladık asker. demiş ve ken
disini teşyi edenlerin ayrı ayrı ellerini 
sıkarak veda etmiştir. 

Tayyare alayından ve hava okulundan 
misafirlerimize Eskişehirin hususiyetleri
ne aid hediyeler verilmiştir. Misafir ge
neral Eskişehirdc gördüğü iyi kabuldeıı 
ve misafirperverlikten dolayı memnuni
yetlerini izhar etmiştir. 

Muhterem misafirimiz tren hareket e
derken bir defa daha: c Yaşasın Türkiye!• 
diye bağırmıştır. Hususi tren misafirle
rimizi ve Milli Müdafaa Vekilimiz ve ma-

Sayfa 3 

E 
e Milletler Cemiyetinin 

iki türlü hak sahibi 
azasz olabilir mi? 

Yazan: Selim Ragıp Emef 

M illetler Cemiyetinin esasen 

herkesce malUm olan aczini 

artıran bir yeni hadiseyi de, Cemiyet 
Konseyinin yüz birinci son toplantısı 

kaydetmiş oldu. Bu hadise, İsviçre namı
na konseye murahhas yollanan B. Motta
nın memleketi namına mutlak bitarafhk 
talebinde bulunmuş olmasıdır. Bundan 
maksad, İsviçrenin Cemiyet misakı icab· 
larına uymaktan ve mesela bir devlet a
leyhine tatbiki kararlaşabilecek zecri 
tedbirlere iştirak etmekten istisna e<lil
mesidir. Bazı aza İsviçrenin ileri sürrfü. 
ğü esbabı mucibeyi kabul ederek ona bu 
istisnai vaziyeti tanımayı kabul etmişler
dir. Fakat bu hususta karar vermek hak
kı cemiyet heyeti umumiyesine aid ol
mak lazım geldiğine göre, konseydeki 
mukarreratın, bu bakımdan, muteber ol
maması lazım gelir. Nitekim İsviçrenin 
vaziyeti ile kendi vaziyetini müşabih gö
ren İsveç te, kendisini, cemiyet paktının 
zecri tedbirleri ihtiva eden on altıncı 
maddesile mukayyed saymamakta ve bi
taraflığını ilan edip durmaktadır. İsviç
re hakkında Cemiyeti Akvam konseyince 
verilip te hiçbir mahiyeti hukukiyeyi ha
iz bulunmıyan kararı nasıl illetli ise İs
veçin kendi kendisini bitaraf ilan etmesi 
de o derece muteber sayılamaz. Maan.a
fih meselenin şayanı dikknt olan tarafı 

orası değildir. Üzerinde ehemmiyetle du
rulmak icab eden noktası şudur ki bir 
çok memleketler tarafından tadil edil
mesi istenip te henüz hiçbir şey yapılmı
yan cemiyet misakının bir takım fiili ta
dilata uğramasıdır. İsviçre bitaraflık is
ter, İsveç bitaraflık ister ve belki daha 
birçok aza bitaraflık istiyebilir. Fakat bu 
demek değildir ki Milletler Ce-
miyeti bunların isteklerini bu -
günden yarına tahakkuk ettirebilir. Şu 
hale nazaran düne kadar sadece ac1J 
mevzuu bahsolan cemiyetin, şimdi, esas 
statüsü de haleldar edilmeye başlamış

tır. Cemiyet, ya bu emri vakileri nazan 
dikkate alacak ve tadil yoluna girecek
tir, yahud da iki türlü hak sahibi aza olav 
mıyacağını düşünerek reddedecektir. O 
zaman, İsviçrede müesses bulunmasına 
göre bizzat kendi maddi tesisatı ve var
lığı mevzuu bahsolacaktır. Yoksa bir P,iin 
gelecek; Cemiyeti Akvamı yersiz bir hal
de ve chaneberduş-. bir halde mi göre
ceğiz? - Selim Ragıp Emeç 

lspan yada bir şehir daha 
bombardıman edildi 

Alicante 22 (A.A.) - Saat dörde doğ -
rn asi tayyareleri şehri bombardıman 
ederek hasarat ika etmişlerdir. İnsunca 
zayiat yoktur. 

ita/yanın Niifusu 
Roma 22 (AA.) - 938 de İtalya -

nın nüfusu 43 milyon, 691 bin kiı;ıi <> -
larak tesbit edilmiştir. 

iyetlerindeki generallerle birlikt~ saat 
tam 14 de halkın alkışları arasında İzml
rc müteveccihen hareket etmiştir. 

Va uınen Başvekilinin Bergamada Kermes 
11ff ;;;;d:ıaAmasya yolu 

}Şovadaki ziyaretleri dün başladı 
:(!~ıl~t~~a. 22 ~A.A.) - Romanya Baş Bergama, 22 (A.A.) - Bu sabah saat üzerinde bir kamyon 

l Kız Enstitüleri ve Sanğat Okulları Sergisi 1 

d~~C!lini~:ı~n .. Kristea. Varşo.vayı yedide çalınan davul ve zurnalarla cK"r- devrildi 12 kişi yaralandı 
'<> ·• Progr gunu, evvelce tesbıt e- mes~ ilfın edilmiştir. 
4 d()Jts k 1. anı mucibince, Varsova Or- Kasaba bayraklarla ve taklarla baş-
Yıtıde b~~esinde yapılan bir~ ruhani tanbaşa donatılmış ve süslennıiştir. Dün 

.\ıt.ş unmuştur. akşamdanberi gelen ziyretciler ve misa-
lf.iğı b" arn, Polonya B k 'l" . firler mühim bir yekuna varmıştır. h· Uyuk . aşve ı ının ver • 
~~tıC! ha ~l zıyafette iki memleketi bir- İzmirden ilbay Fazlı Güleç ile birçok 
tılı.ı;ını t:b7r~.n an'ancvi dostluk rabı- zevat ve gazete mümessilleri de gelmiş-

tnu.~tu uz ettiren nutuklar teati !erdir. Davetliler çok güzel karşılanmak-
~ r. ta ve ağırlanmaktadır. Bugün köylerden 

t>a. t C!lgr<ld 22 
tı l k ~iron• (A.A.) _ Gazeteler, de akın halinde gelmşilerdir. Halkevlndc 
~ l'r\aı eyh ~n Polonya seyahati ve müzikalar çalmakta ve milli oyunlar oy-
lauOıe ıUe e. vov'da gerek hükfunet nanmakta, antikitelerde gezilmektedir. 

d<t P~!att ha~r ge:ekse halk tarafından 
lt %k h etlı resmi kabul hakkın -

~ Ca~eteı aberler neşretmektedirler. 
ob\ er bu . he anya zıyaretin Polonya ile 

oıllerin saar~sında ınevcud münase -
\(~ • ll'lım · 

I:unu k ıyetine yeni bir delil 
aydetrnektedirler. 

Türk - Yunan muahedesi 
Ankara 22 (Hususi) - Geçenlerde 

Atinada imzalanan Türk - Yunan mun . 
zam muahedesini Meclis, yaz taliline 

girmeden evvel m üzakere ve tasdik e
decektir 

Amasya, (Hususi) - Havza - Amasya 
yolu üzerinde feci bir kamyon kazası ol
muştur. «Kaptıkaçtı. şirketine aid iki 
kamyon şoförü yolda yarış yapmak he
vesine kapılmışlar, bunlardan biri bir 
hendeğe yuvarlanmış ve yolculardan 12 
kişi ağır surette yaralanmıştır. Yaralılar 
arasında Amasya baytarı Namık da var
dır. 

Balkan posta, telgraf ve 
telefon kongresi 

Atina 22 (Hususi) - Balkan Antan
tı devletleri posta, telgraf ve telefon 
kongresi önümüzdeki Salı gü
nü burada müzakerelerine başlıyacak
tır. Kongrede Türkiyeyi temsil edecek 
olan m urahhaslar dün buraya geldi -
ler. 

Kız Enstitüleri ve Sanğat Okulları ser gısının açıldığını ve Başvekil Celü Ba
yarın sergiyi baştanbaşa gezdiğini, t~dkiklerde bulunduğunu yazm!§tık. Yukarı• 

daki resim Başvekili serginin çiçekcillk dairesinde tedkiklerde bulunurken göt
teı·mektedir. 



lnhi~a.~I~ idaresi merkezinde bir bağcılık ve şarabcılık 
enstıtüsu ~~uluyor, sırf şarab iizümü yetiştirilmesi 

ıçın de bağlar vücude getiriliyor 

Mayıs 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetinhülisas 
Buğday piyasasında değişiklik yok. Fındık ve tifti~ 

üzerinde az çok muamele oldu 
Evvelki gün Rami kışlası ilerisinde, 

Küçükköy civarında, Valide suyu mev
kiinde, on iki, on üç yaşlarında bir ço-
cuk, bir çukurdaki su birikintisinde ar Piyasada mutad işler fevkinde kayda lardır. R~sl~ aldığı tiftikler :Esl'if: 
kadaşlarile oynarken boğulmuştur. Ha değer büyük muameleler olmamıştır. hir, Beypazarı ve bu ayar mallardır· 
dise şöyle olmuştur: Uzun zamandanberi hararetle aranan lenm~ ve vapur teslimi yapılan bll 

Valide suyundan bir duvardan a _ -işlenmemiş koyun ve keçi dcrilerind(} tışlar kilosu 112.50 kuruştandır. 
kan su, derin ve genişce bir çukurda biraz gerilemeler kaydedilmiştir. Buna Bunun haricinde İngiltereden de 
birikmektedir. Bu çukurun kenar ta - mukabil yarım işlenmiş meşin derileri iebler rnevcud ise de bu yeni iste 
raflarında su yarım, orta yerinde de i- tlıraç olunmaktadır. deri cinsi gibi ucuz mallara ını.ı 
ki metreyi bulmaktadır. Hepsi onla, on ~n z~ma~larda ihracat emt~amızın sırdır. 
dört yaşları arasında bulunan Sala - mustahsıl elmden gayet ucuz fıatlar1a Kırkım malı keçi kılı üzerine aı fil 
haddin, Veysel ve Mehmed Saiahad - t~plattırılarak ihtikar yapıldığı nazarı darda muameleler başlamıstır. Gef 
din isminde üç çocukla iki arkadaş1arı dikkati çekiyordu. Bunun önüne geç- hafta içinde 45-48 kuruşt~n bır 
daha, bu çukurun kenarında soyunup me~, ve doğrudan doğruya rnüstahsille dar satış yapılmıştır. Debak maUııf1 
suyun yarım metre olduğu yere, yı _ temas ederek hiçbir mütevassıta lüzum fiatı da 22-24 kuruş aralarındadır· 
kanmak üzere girmişlerdir. Veyselle kalmadan ~~Barını değer fiatile topla- YAPAK: İhracat için satıslar )ilf 
iki Salahaddin eleJe tutuşmuşlar ve mak üzere Urün şirketi namile bir şir- d~ı duyufunamı.ştır. Satı~a~ IJ'lı.İn}lf 
çukurun ortasına doğru yürümüşler - ket kurulmuştur. Bu şirket şimdilik sıran yerli fabrikalara niddir. '.l'r~ 
<lir. Çukurun daha derin yerine gel _ ~aprak ma~latile yapak, tiftik gibi malları üzerine gelesiye 60-61 ~ı.ı~ 
dikleri vakit, üçü birden iki metre de- ıhracat emtıamızla ~eşgul olacaktır. ~~n ~azı işler olmuş, Anadolu ciJl!' 
rinliğe yuvarlanmışlardır Bu yuvar _ BUGDAY: Son bır haftalık satışlar- uzerıne istek görülmemiştir. 
lanışda, Veysel en altta, Saliihaddin o- ~~ .b~ baf.~a .. evveli~i~e nazaran b!r d~- Geçen hafta içinde 375 balytı gı 
mm üstünde kalmışlar, Mehmed Sala- 1:1şı~lık gorulme~ışt~r. Bu va~ıye~~ cüz'i bir satış yapılmıştır. Eskişe~ 

Şehrimizdeki §arob imalfitha nelerinden birinln içi haddin en üste düşmüştür. Mehmed Sa ) e~ı mahs! y;tışınc~ye ~?d';:=ıkı Karahisar gibi ince mallar ismen iSI"" 
İnhisarlar idaresi, son zamanlarda tır. liilıaddin diğer Saliihaddinin sırtına ba- ~"y:i;ı : a aza e eecgı o- diğer Anadolu malları da gene · 

yurdun iç ve dışında_ çok rağbet gören Bütün bagw mmtakalannda istifade sıp kendisini suyun yarını metre oldu- u~~ ta Bır. . . . 42-4 3 kuruş aralarındadır. bl d h d ğu tarafa atmış ve kurtulmw::tur. En ır~adt a~asının ıdarle ıle. harekd:ti DERİI ... ER: Koyun derı'lerın· ı' ,.~, 
~ra ar._ıını_zı a .a zıya. e inkişaf et - bakımından büyük bir ehemmiyeti o- " sayesın e a tt J rr ti k t db l altta kalan Veyselin ayağı taşlar ara - H ft . . dpıy sa norkmba w vdazı1yc 5e 2ır8 · yerli fabrikalar ve debaklar rnüt>B}_.,. 

nne uzcre yenı e ır er almayı ka- lan ilmi seleksiyon incelemeleri yapı _ k .1 .. . d a a ıçın e yumuşa ug ay ar . - k . gı:· rarlaştırmıştır. Merkezde daiıni bir bağ lacaktır. ~ına ;\:~m:d·'. c~~ a~ısı e,kuzferıln e o - 5.35, sert cinsler 5.20-5.32 kuruştan elmkl~w tedırler. Yapak piyasasındırı t'e# 
cı~k.ve şa~abcılık enstitüsü kurulacak, Sırf ~rab istihsal etmek üzere ü - darı a a ak ı~ı et~rere ıramış, o muamele görmüştür. ş~ ~gi. normal olan bu mallara \, muh_ım .. _bag ~ınt_akalarında merkez züm bag-ları vücude getı'n'lmesı· ı'roı'n şa- a canını ur armış ır. ARPA· C b ·1· tl . d h d e mıştır. Bundan maada cihan pı. - :ı: İk' k d . enu vı aye erın e asa d .... 1 tl)~ 
en. stıtusu. ne bag_Iı ıstasyonla. r teşkil e - rab mıntakalan tayı·n edı"lerek bu mın- ı ar a aşının arasında kalan ve başlam ş h 11. d . sın a goru en sukutlar ve Alına ~ dl k ik. ta fi 'k .. S l.h dd' ı ve ma a ın e pıyasaya arze- k ıl .h d• 

1 
ece tır. Bu ıstasyonlar Italyada ya- takalara Ziraat Vekaleti tarafından ih- b.1 b~a an tazyı goren a a a ın dilmiştir. Bu sene umumiyetle kışlık :ırşı yad~ an ı. racatın azalm~s~·r rl 

pıl~ığı ~bi iyi yemeklık ve şarablık ti yaca kiıf i gelecek büyüklükte fidan- ıç ır hareket yapamamış ve bol bol mahsul.. 1 .. . d tt .. a ann uşmesıne yanlım etmıŞ ı · ~ Çeşıdlerın ampel afik fl t ı ki su yutmuştur. VevsnlJe dı·g-er Saıa·had- nem bunldg~ye -~~158~. t~.urey elnneşvUu- çen senenin ı'lk u··ç ayında A1""aJl}~ 
. o_ gr evsa arını es- ı ar yapılacak, buralarda yet;.,tirile- "' a u g g ~·· " b~t edecek, teknisyenlerle kuvvetlen _ cek köklü aşılı asma çubukları~ ~ağ _ din kenara çıktıktan sonra arkadaşla - fa hav r .u. u ~nı muş ~r .. ~ ız .. ~: yapılan 913 bin liralık ihracata plll .f.I' 

di k b t k · rının suva batıp çıkmakta oldug· unu gör anmua ~hınt.ın azh_ ı dy~lmr erkınted~ cuz 
1 

bil bu sene 297 bin liralık ihracat r 
. rece ' u e nısyenlerin sistematik lara tevzi olunacak, ve bağcılık istas- .. " _ _ ) h r ı ıyacı ısse ı e ır. 1 bır çalışma ile hazırlayacakları rapor- yonlannda da şarab litboratuvarlan ku muşler ve avazları çıktıgı kadar bagır- Haft "lk g·· 1 . d . d h pı mıştır. .. .. 

ı k 

w b 
1 1 

d F . anın ı un erın e pıyasa a a- '.1 8 1
,,. 

ar mer ez enstitüsünde toplanacak _ rulacaktır. maga aş amış ar ır. akat, cıvarda fif bir durgunluk g .. ze ça akt "d' Tuzlu koyun derisinin kilosu ;1 '.ı,f 
==========~===~==~~==========kirnsbl dw·• b 't' dd O ~m aıL k d~ e u uruna ıgı !çın u ısım a a Maamafih bu vaziyet uzun müddet de- va. ~urusu 45-48 kuruş aralarıll ıe!'.I 

g~len olmamıştır. Ta uzakla yol yapan vam etmemiş ve piyasaya yerli ve ih- Ihrı:catın. durmasından keç~ de~ 
bır amele, çocukların çırpınmalarından racatcı istekli ahcılar çıkmıştır Hafta- de rnuteessır olmuştur. Dahilı ıst 11 • Mahkenıelerde: Poliste : 

Dükkan önünü su1amak yiizünden Bir arabacı arabası altında kaldı 
çıkan da'•a İstanbuldan Değirmen köyüne git -

Küçükpazarda bakkal Mehmed ev- mekte olan, sürücü Ahmedin idaresin
velki akşam Küçükpazarda Fethinin deki tek atlı araba Küçükçekmece yo
kahvesi önünden geçerken, Fethinin oğ kuşundan aşağı inerken yolun sol ta -
lu Hasanın sokağı su1arnak üzere maş- rafındaki hendeğe yuvarlanmış, araba-
rapa ile savurduğu su üzerine gelmiş ~~ ~!tında k~an sür,iicü Ahmed vücu
ve ıslatmıştır. Bunun üzerine Mehmed dunun muhtelif yerlerinden yaralan -

çocuğa çıkışmağa başlamış, küfür de mıştır. 
etmiştir. Bunu gören Fethi de kahve - Çocuk kavgası 
den çıkmış: Arnavudköyünde Yeniyo1da oturan 

- Ey .. üstüne su gelmişse ne olmuş.. 8 yaşında Viktorya ile 7 yaşında Koço 
Bu necaset değil ya!. Kurur elbette!.. arasında oyun yüzünden çıkan bir kav
demiştir. gada Koço Viktoryanın başına büyük 

bir taş vurarak ağırca yaralamıştır. Ya 
Bundan sonra iş daha çok büyümüş, ralı Şişli çocuk hastanesinde tedavi al

kahveci Fethi eline geçirdiği bir is - tına alınmış, suçlu yakalanmıştır. 
kemleyj Mehrnedin kafasına yerleştir- Bir bisiklet bir çocuğu yaraladı 

miştir. Bundan sonra iki taraf kara - Beyoğlunda Yeniçarşı caddesinden 
kolluk olmuşlar, dün, nöbetçi cürmü geçmekte olan 31 -4 numaralı bisiklet, 
meşhud mahkemesi olan Sultanahmed Tran kızı 8 yaşında Alise çarparak ba
ikinci sulh ceza mahkemesine veril - cağından yaralamıştır. Yaralı Şişli ço
mişJerdir. cuk hastanesine kaldırılmıştır. Firar 

Hakim Salahaddin Demirelli iki ta- eden suçlu aranmaktadır. 
rafı ve şahidleri dinledikten sonra Fet- İki yangın başlangıcı 
hinin suçunu sabit görmüş, 25 lira pa- Galatada Mumhane caddesinde Ha-
ra cezasına mahkum etmiştir. Ancak, sanpaşa hanında komisyoncu Kazımın 
kavgaya bakkal Mehmed sebebiyet ver yazıhanesi ile Büyükada iskelesindeki 
diğinden bu cezanın yansı indirilmiş _ sinema binasında iki yangın başlangı
tir. cı olmuşsa da itfaiyenin vaktinde ye -
••.•••.•••••••••••••••.............•••••.••.•.•.••.•••••...•.• tişmesi sayesinde her ikisi de ateş bü-
, ~ yümeden söndürülmüştür. 

Nöbetci eczaneler 
Ba ıece n öbetci olan eaandu şunlar
dır : 

btanbul cihetin• eldler: 
Aksa.rayda: (Şeref), Alemdarda: (Ab
dilltadlr), Beyazıdda: (Cemil), Samnt
yada: <Rıdvan), Eminönünde: CHtiseyfn 
Hüsnü), Eyübde: (Wkmet AUamaz), Fe
nerde: CVitali), Şehremlnlnde: CBam
dJ), Şehzadebaşında: (Üniversite), Ka
ragümrükte: CFnad), Küçükpaıarda: 

(Yorgi), Bakırkoyiinde: <Merkez). 
Beyofl u dhetindekiler: 
Tünelbaşında: (Ma.tk:ovlç), Yüksekkaldı
mnda: CVingopuloJ, Oalatada: (Mer
kez), Takslmde: (Kemal, Rebul), Şişli

de: <Pertev), Beşlktaşta: <Süleyman Re
ceb). 
Bo~ziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Ahmediye), Sa.rıyerde: 
(Osman), Kadıköyünde: (Moda, Mer
kez), BüyüKada.dn: (Halk), Heybelide: 
(Hnlk). 

'- .J 

Bir bekçi karwm fena halde dövdii 
Dün, Rumelikavağında Hamam so -

kağında oturan bekçi Sırataşla karısı 
Z~hra arasında, bekçinin kansının gez
me arzusunu yerine getirmemesinden 
dolayı bir kavga çıkmış, bekci, karısı

nı, yumruk ve tekmelerle dövmüştür. 
Kadının feryadına yetişen komşular, 

Zehrayı kocasının elinden zorla kur -
tarmışlar, bekçi mahkemeye verilmiş-
tir. . 

' 

Pazartesi 
Kadıköy Snreyyadn 

Perde Arkası 
Salı Azakda: 

3 YILDIZ 
Çarş11mba Beşiktaş 

Suad Parkda 

işi anlamış, koşarak ~eti~iş, fnk~t, o nın son günü piyasa istekli ol~rak ka- için çifti 140-1 50 kuruştan muaflle e 
zamana kadar da Salahaddın bog~l - panmıştır. Anadolu biralık ekstra ar- olmaktadır. ~ 
!'.1~ştur: Amele, suya dalarak çocııgun palar 4.23, Trakya yemlik 4.3S para- Marmara set•ahili ve Trakyad•• .'j olu~nu çıkarmıştır. dan satılmıştır. meğe başlıyan kuzu ve oğlak derP 

Ölen Saiahaddin on dört. _yaş~nda - Çavdar üzerine muameleler hayli a- de sıkletine gör.7 çifti 110-130 1'~~ 
d:1' ve Beya~ıdda mahalleb~cı Zıyanın zalınıştır ve müvaridat ta gayet azdır. tan muamele gorrnekte ise de P 1 
cglud~r. Vahde suy~na, o cıvar~a-otu- Kilosu 5.06 paradan yerli istihlak için durgundur. . ~ 
ran bır arkadaşını zıyaret etmek uzere satılmaktadır. Tuzlu ve kuru sığır derileri.Ilı ti 
gitmiş ve bu feliıket başına gelmiştir. K 1 d su 55-65 kuruştan yerlı' fabriknııırc,,; 

Dün İstanbul güzel 
bir pazar geçirdi 

Yazın en güzel pazarı dün geçmiş -
tir. Havanın faz!a sıcak olması, dün kır 
}ara can atan halkın serile serpile tam 
bir pazıar geçirr- ·ne vesile vermiş -
t
. . 
ır. 

Adalar dün pc1' !azla rağbet gör -
müştür. Ada vapurları öğleden sonraya 
kadar 8 - 1 O bin kişi taşımış, halka ko
laylık olmak üzere, gidiş ve dönüş ila
ve seferleri yapılmıştır. 

Kadıköy ve Haydarpaşa vapurile 
karşı yakaya geçenlerin yekunu da bir 
o kadarı bulmuştur. 

Boğaza ve bilhassa kombine biletler 
ile Çamlıcaya gidenler de biiyük bir 
yek\ın tutmuştur. 

Mecidiyeköyü, Kağıdhane, Eyüb 
sırUarı, Topkapı ve Edirnekapı dışarı -
lan, Yedikule ve Sandıkburnundaki 
gazinolar da pek fazla kalabalık ol -
muştur. 

/çişleri Bakanımız 
Dün gitti 
İki gün evvel Ankaradan şehri~ize 

gelen Dahi1iye Vekili ve Parti Genel 
Sekrete.ri Şükrü Kaya dün akşamki 
ekspresle Ankaraya dönmüştür. .............................................................. 

FERAD SİNEMADA 

Bugün matinelerden itibaren 3 bilyii!ı:: 
film birden 

1 - SONATE AKREUTZER 
BETER BETERSEN 
ALBRCHT SCB OENBA.LS 
İbretamlz büyük dram 
2 - Ölüm ile ka.rşı kaııpJ'a 
JUNE TRA VİS. BOB LİVİNSTON 
3 - ŞAKI.O: l\IASKELİ B ALODA 

Büyük Kemecli \ __________________ J.J 

uşyemi satış arı a durmuştur. Ci- JV" 
han piyasasının da gerilediği haber a- bayaa etmektedirler. Salaınut11 
lınmıştır. Fiatlar 7.1 O paradır. leri ise 35--40 kuruş aralanndadıf·/ 

FINDIK: Mevsimi geçmekle beraber ..................................................... . 

Jet az çok işler olmaktadır. Bu sıralarda 
daha fazla A vnıpa çikolata fabrika1a- Dünya 

muharrirlerinden tercOıt18 

serisi numara: 24 
rınm çekmekte olduğu fındıklarımızın 
son günlerde fiatlannda cüz'i bir yük
seklik kaydedibniştir. Geçen hafta i
çinde kilosu kırk beş kuruşa kadar iş

V. Kata7n '"-
Y. ZOZULA. L. L~riv 

RUS Hikaye~ 
ler olmuştur. 
TİFTİK! Piyasada tektük işler ol- RuscadKn çeviren: 

maktadır. Geçen hafta içinde 750 balya Hasan Ali Ed~ 
kadar tiftik satılmıştır. Bunun haricin- ...--
de uzun zamandanberi piyasada seyir- Fh &O "~efl 
ci vaziyetinde bulunan Sovyetler de Remzi tit• 
beş yüz balya kadar tiftik satın almış- "------------·~ 

Anadolu Anonim 
, 

Türk Sigorta Şirketinden: 
Şirketimizin 30 mart 1938 tarihinde 

fevkalade olarak toplanan hissedarlar u -
mumi heyetince dahili nizamnameınizin 

altıncı maddesi hükmüne tevfikan serma
yenin ikinci rub'unun hissedarlardan tah
siline karar verilmiştir. 

İttihaz olunan bu karara tevfikan sayın 
hissedarlarımızın sahib bulundukları be
her hisse senedi için ödenmemiş serma -
yeden ikinci rub'unun mukabili olan beş 

lirayı işbu ilan tarihinden itibaren 30 
haziran 1938 tarihine kadar Ankarnda 
Türkiye İş ve Ziraat Bankaları merkez 
müdürlüklerine veyahud İstnnbulda Ye
nipostahane karşısında Büyük Kınacıynn 
hanındaki şirketimizin muamelAt merke
zine ödemeleri, aksi takdirde ödem.iyen _ 
lerin sahib bulundukları hisse senedleri
nin, şirketimiz dahili nizamnamesinin 10 
uncu maddesi hükümleri dahilinde Bor -
sada sattırılmak suretile mezkı'.ir ikinci 
rub'u sermayenin istifa ve satış bedeli 
noksan olduğu takdirde aradaki farkın 

hisse senedi sahiblerinden aynca taleb 0 -

Iunacağı ilan olunur. 

Sümer Bank f(st' 
seri Bez Fabril<•" ,, 
MUdürlüğünd•"" 

j)J' 
Halkın sağlam ve ucuz oeı ı· 

t
. .....,91 e 
ıyacını temin maksadile ı··~1ıı.t' 

rnekte olduğumuz 14 tip an 
lı kaput fiatları: 

85 santimlik 778 ~fl)Ş 
topu 

75 santimlik 71 O fCllrtJŞ 
topu . i ,,.e 

Satışlarımız fabrika teshrı: 17it 
peşindir. Fiatlarımız asgn~ıclt 
balya içindir. Bu fiatlarB 5gıı.tf 
iki zam edilmek suretile 

8 511t~ 
bir topa kadar perakende 

yapılır. rt' 
Balyalar 20 top, 720 _ıııe;,.. 
dir. Siparişin bedeh d ko' 
rikamıza vAsll oıma 1 

sipariş kabul ve se~k 
edilmez. 



Cenub topraklarmm eski ve büyük 
bir şehri: POMPEİPOLİS 

lilillııe • Masin 
""'-'a tar~ ) 

.. 6eıwlleri \ 

Şimdi birçok harabeleri ile duran 
bu şehre yerliler " Viranşehir ., 

adım vermiılerdir 

Avrupada gerginlik 



6 Sayfa 

HAdiıeler KarfI.ında 1 

Erkeğin çapkını kadının güzelini, 
kadının çapkını erkeğin paralısını arar. 

* Vakit nakidıniş .. bakkala biraz va-
kit versem, bana bir kilo jeker verir 
mi? 

* 

Biri sıkıyı görünce kaçar, kurtulur. 
Öteki kaçmaz, başı belaya girer. 

* Kadının okumamışı akıllı, okumuşu 

ukala olur. 

* Kadın da koyun gibidir. Kıvırcığı Enfiye çelonek belki bir zevktir; 
boşa gider. fakat buruna çekmek zevksizliği ol -* masaydı. 

- Allah, Havvayı Ademin kaburga
sından yarattı! 

Dediler. Şüphelendim ve sordum: 
- Sakın çenesinden yaratmış olına

sml 

* Korku dağları beklermiş. Korku -
nun işi dağ bekçiliği midir? 

* * - Aydınlıkta alınıp karanlıkta satı-
Yüz karasını kimse istemez; fakat lan mal nedir? 

kadınlar göz karasına csürme• adını - Bildim, sinema! 
vermişler. Bayıla bayıla alıyor, gözle - * 
rine sürüyorlar. Kardeş kendi kendine gelir, dostu * seçer alırız. 

Kadın davula benzer. Sesi uzaktan 

* iyi gelir. * Aşk fedakarlık ister, bilhassa izzeti 
nefisden! Ne külbastının, ne de kadmın sinir-

lisi çekilir. * * Zekasını göstermek için fırsat ara -
Korkak adamla, cesur adam arasın- yanlar, zeki olmayanlardır. 

daki fark şudur: İsmet Hulusi 

L Bunlan biliyor mu idiniZ ? =ı 
Senede bir defa vapur gören ada Bulutları ölçmeye kalkan Alimler 
· Polinezyada Ton· 
ga adlı bi: adalar C ") ~ 
nıanzunıesı var- , 
dır. Bunlardan Ni- -
"yafu adasına an· :.;g, -
cak senede bir de- " · 

İşsiz bazı filim-

ler bulutlan ölç-

mek merakına 

düşmüşler. Fakat 

fa vapur uğrar. Sair zamanlar ada civa- meraklarını nasıl 
gidermişler, bura

sı malfun değil. 

nndan geçen vapurlar, bu ada sakinleri
ne nid mektubları mühürlenmiş teneke 
kutularının içine koyar, denize atarlar 
ve yerli halk ta kayıklarla gelip bu kutu- Elde ettikleri netice iUdur: 

Bulutluca bir havada mevcud olan bu

SON POSTA 

~ 
Bolero her türlü 

robla kullanılabilir 

Yukarıda solda: Emprime maroken 
rob. Bütün korsajı muslin dö suadan ve 
plili Hem TObun, hem boleronun kol ve 

'' ve 
cüce,, milyon kazandırıyo 
Walt Disney'in vücude getirdiği bu yeni film için I~ 
milyon Türk lirası sarf edildi, 570 ressam çalıştı, 

musikişinas beste yapb ve üç sene uğraşıldı 

Bu filmden yoz milyon Türk lirası kar bekleniyor 

eteklerine düz parçadan pli geçirilmiş. Bu yazımızda meşhur san'atk~r Walt 
Bu plilerin üstüne düz renk band konul- Disney'in en son çevirmi§ olduğu cPa
muş. muk Sultan ve Yedi cüceler> filmini met· 
Yukarıda sağda: Siyah jersey veya hedecek değiliz, bu film sayesinde yapı

ları denizin üzerinden toplarlar. 

* ' 
Makine insanla idare 

lutların kaffesini bir araya toplayıp tart- krep satenden gece elbisesi. Bolero ya 

mak mümkün olsa, bunların ağırlığı kadife, ya düvetinden yapılmalıdır. Göğ
sündeki buketler canlı, parlak renklerde 
işlenmelidir. 

lan muazzam ticari hareketleri tebarüz 
ettireceğiz. Ticari hareketlerden kasdi
miz reklamlardır ... AmeTika ve Avru- , 
pada sayısı yüzleri geçen Ucarethaneler 
cPamuk Sultan ve Yedi cüceler> i kendiedilen tayyare 350,000,000 kilo tutar. 

İsmine «Asrın kanadı> denilen J a -
ru iki Fransıza aiddi. ( 19 3 3) de Franpon tayyaresi yere inmeden muayyen 

çevre dahilinde uçmak rökorunu kır - sız tayyarecileri 1 1 bin dört yüz kilo -
mıştır. Tokyo civarındaki Kizarust tay- metre yapmışlardı. Tokyo üniversitesi 
yare istasyonunda yapılan son tecrü - hava mektebinin planına göre yapılan 
bede istasyon üstünde geniş daireler bu tayyare ise makine insan (Robot) ta 
teşkil ederek tam 66 saat 26 dakika uç- rafından fevkalade idare edilmektedir. 
muş ve 11 bin altı yüz kilometre ka - Söylendiğine göre bu tayyare bu sene 
tetmiştir. Bundan evvelki dünya röko- içinde Tokyodan Nevyorka gidecektir. .............................................................................................................................. 

Bütün felaketlerin 
Anası iktısadi 
Esarettir! 
Bay Aziz Kenünen, bir genç kızla 

nişanlanmış. Bir sene gece gündüz bir
likte yaşamışlar. Neticede, Bay Aziz 
verem olup bir sanatoryoma yatmış. 
Nişanlısı, verem olduğunu öğrenince, 
kendisinden yüz çevirmiş. Fak.at oku
yucum, o sırada, gönlünü, yattığı sa• 
natoryomdaki hemşirelerden birisint
kaptırıru§. Sevdiği bu hemşire de his
lerine mukabele etmiş ve hastaneden 
birlikte çıkarak bir başka yere gitmiş
ler. Şimdi, bu hemşire, gittiği m~mle
ketin bir dispanserinde çalışıyor ve al
dığı parayı her ay başında sevdiği de, 
likanlının eline getiriyormuş. Delikan, 
lı, çalı§abilecek derecede sıhhatte bu~ 
lunmadığı için, bu paraya ortak olu· 
yormuş. 

Fakat ailesi, bu kızla birlikte yaşa
masına nedense muhalümiş. 

Okuyucum, vaziyetini böylece hüla~ 
ıa ettikten sonra diyor ki: 

c- Bugün işsiz ve hastayım. Beni 
bu kızdan ayırmak istiyenlerin bana 
bakmıyacaklan muhakkak. Fakat ben 
bugün onların evlerinde oturuyrum. 
Dışarıya çıksak, masrabmızn kira da 
binecek. İdare edemiyeceğiz. 

Ailemle birlikte oturmaya devam 
etsek, onlar, benim bayana karşı infi~ 
allerini gi.zlemiyecekler, hatta güll 
geçtikçe arttıracaklar. Hem rahat yü .. 
zü göremiyeceğ.iz, hem ele belk1, aü-

nün birinde sabrı, tahammülü tükene
cek olan bayanım, beni hasta halimde 
bırakıp gidecek. 
Şimdi sorarım size: Benim vaziye

timde bulunan bir insan ne yapar? N• 
yapabilir? 

* Okuyucumun en büyük hatası ka
dın parasına ve aile yardımına güve
nerek yaşamak istemesindedir. Kendi1 
sine güvenerek yaşamasını becereme
diği müddetçe, saadete yaklaşmak im
kanlarından mahrum kalacaktır. 
Vakıa §imdi hastadır ve hastalık, 

çalışamaması için bir mazerettir. 
Fakat bence onun her §eyden evvel, 

evvela sıhhatine, sonra da iktısadi 

hürriyetine kavuşması lazımdır. 
Çünkü, bahsettiği bayanın muav~ 

neti de, ailesinin yardımı da, mutlak 
surette muvakkattir. 

Binaenaleyh, evvela, bir devlet mü· 
essesesinde bedava tedavi edilmenin 
çarelerini arasın ve bu çareye kavuş
tuktan sonra da, bir sanatoryoma yer
leşip, sıhhatine tamamen sahib olun
caya kadar tedavi edilsin. 

Oradan sıhhatli bir halde çıktığı 
takdirde, çalışmasına, ve bir işe yer .. 
}eşmesine mani kalmıyacağı muhak
kak. Bu suretle iktısadi hürriyetine 
kavuştuktan sonra da, ne ailesine min· 
net etmek, ne de, bir kadının himaye. 
ıinden mahrum kalınca ne yapacağını 
cüşünmek mecburiyetinde kalır! 

TEYZE 

Altta solda: Muz rengi mat krep rob !erine Alem yaptılar. Birçok oyuncakçı 
dükkanları &imdi Pamuk Sultan ve Ye
di cücelere benzer oyuncaklar imaline 
başladılar. Bunlan anlatmadan evvel bu 
film hakkında pyanı dikkat ihsai ba:ı.ı 

üstünde siyah veya koyu renk kenarları 
çiçekli bir bolero. 

Altta sağda: Bu rob emprime nıaroken, 
sürah veya fulardan yapılabilir. Bolero 
dümdüzdür ve ayni parçadandır. 

Her kadın bilmelidir: 

Camlar en çabuk ve en az 
emekle nasıl temizlenir? 
1. Gölge ve serin zamanlarda temizle

meli. Fazla güneşte yapmamalı. 
2. İspirtoya yarı yarıya su katmah. 

3. Tüy bırakmıyan bir bezi batırıp bü-

tün camı ovmalı. 

4. Bir güderi parçasile parlatmalı. Gü-
deri bulunmazsa gene tüy bırakmıyan 

kuru bir fanila parçasile de parlatılabi

lir. 

* 

malfunat verelim: 
Basit bir eğlence filmi gibi telakki edi

len bu eserin vücude gelmesi için tam 
üç sene çalışılmıştır. 

Sarfedilen para 1.250.000 doları bul-
1 

muştur. Yani aşağı yukarı iki milyon ı . ele' 
küsur Türk lirası. Walt Disney, kilden yapılmıı yedi 

Resimleri filme çekecek olan makine- ile bir arada 
ler 125.000 liraya malolmuştUT. 

Filmin teşekkül eylediği 2.500.000 res- olduğunu bilıniyen kalmıyacaktır. )fr 
mi yapmak için 570 kara kalem ressamı Walt Disney'in meşhur alem oıııı, ~ 
ve 80 musikişinas üç sene çalışrnışlardır. key filmleri 1937 zarfında crekl~ 

Film R. C. A. nıüessesesi tarafından kullanılmak üzere bir milyar ~ ~ 
seslendirilmiştir. yani takriben 50.000.000 Türk lir 

getirmişlerdi. ;;' 
Daha §imdiden yani film her tarafta p uk Sul y d. "celel'' .;ı4 

gösterilmeğe başlanmadan evvel yüzden c am tan ve e ı cu ,OJF 
fazla Amerikan fabrikası ve yüz elliden Mikiyi çok geride bırakacak gibi 

fazla Avrupa fabrikası cPamuk. Sultan nüyor. . . . . JPitil~ 
ve Yedi cüceler> den mülhem olarak ki~ Daha şımdiden Amenkadakıuk S~ 
tablar oyuncaklar l:ıebekler pırlanta- neler yedi milyon aded (Paın _ . .111"4 

' ' ' atl'P'"-ııt Elbiselerden dudak boyasını nasıl çı- lar, elmaslar, konserveler, tuvalet takım- ve Yedi cüceler) masalından s k dt~ 
karmalı? ları, sabunlar, lavantalar, arabalar, ya- dır. Satış günde 5000 risale olara 

Bazan dalgınlıkla giyinip soyunurken kalıklar, fotinler yapmaktadırlar... ebnektedir. / 
dudak boyanız elbisenize bula§ıp leke Walt Disney işin bu şekle varacağını Bu hareket İngiltere, F:tansa, 
yapabilir. Derhal beyaz bir temiz bezi evvelden keşfeylediğinden filmi piyasa- yaya sirayet etmektedir. # 
b' ( 'th lI qu ) bat Le- ya çıkarmadan evvel birçok büyük fir- Bu nıemleketlerde dahi (PaJXl~bl"' 
ıraz e er su uru e e ınnız. malar ile gayet sağlam anlaşmalar yap- tan ve Yedi cüceler) hakkında Jd ~ 

keyi siliniz ve gene beyaz bir bezle müm- mıştır. Bu anlaşmalardan da büyük isü- risaleler, masallar çıkarılınB~tl· ,ıı 
kün olduğu kadar çabuk kurutunuz. Ku- fadeler temin etmiştir. Pek yakında dün- yuncaklar yapılrnaktadıT. Velh,sıl # 
rutmakta gecikirseniz ruj lekesi çıkar, yanın hiçbir köyilaıde lıemen hemen sene dünyanın her tarafını (Paıtl~ 
fakat yerinde bir kir dalgası kalır. cPamuk Sultan ve Yedi cüceler> in ne tan ile Yedicüceleri) sarmaktadıf· 

~[-l~k-i-a~h~b-ab~ç-a-vu-ş~la-r-:-------------------------------Bu~ 
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vünkü maçtcın çok güzel bir enstantane 

Galatasaray dün Alsancağı 
3 - 2 mağliib etti 

Dünkü oyun da çok zevksiz geÇti. Birinci devreyi 0-0 berabere 
bitiren takımlar ancak ikinci devrede gol çıkarabildiler 

l>ün Taksim stadyomunda Galatasa- ..,, ........................................................ ,';. Sarı kırmızılılar adeta bu golün olma-

~Yla, Alsancak takımları karşılaştılar. M·ıı k 1 d sını bekliyorlarmış. Canlandılar. Bu ka-
h u.nıaç İzmir oyunlarının bir revanşı 1 i üme maç arın a barış bir sabun köpüğü gibi birden ıişti. 
"~~de idi. Bu yüzden tribünler ve bil- ki 1 . . . . Ve derhal patladı. 
-asa sol taraf kalabalıktı. üp erın vazıyetı 22 nci dakikada Süleyman Eşfak'a, F.ş-
la !vveıa İzmirliler sahaya çıktılar Bun- fak da uzun bir pasla topu Gündüze ver-
~ Galatasaraylılar takib etti. San kır- Maç Puvan : di. Gündüz sürdü. Şüt: Galatasarayın i-
kenı lı~r arasında Gündüz de vardı. Ha- Güneş 13 38 E kinci golü .. vaziyet 2-1 Galatasaray lehi-

Sayfa 7 

DÜNKÜ SERBEST GÜREŞLER 

Tekirdağlı ile Amerikalı Şerman 
karşılaşması karmakanşık oldu 

Tekirdaglı durmadan Amerikalıyı yere tJurdu, Şerman dı 
cıva gibi kayıp sıyrıldı. Zevksiz bir çarpışmadGn 

Tekirdatlı hükmPn galib ;Jan edildi 

~·- bırkaç dakika kadar her iki taraf o- Üçok 12 26 ne ... 
"'411CUlarına bazı sözler söyledi. Beşikta§ 12 28 25 inci dakikada Gündüz Bülende gü- Tekirdağlı hasmı Ş~ dfuı böb.l yerden yere vurup ezdi 
.... Saat'·- 5,25 de ... , ___ cak akınile oyu- M. Gücü 14 26 zel bir ara pası verdi. Fakat önü boc:'ken 
_ wun ~ı -s Dün Şeref sahasında dört bin seyrr. zakere etti. Sonra halka dönerek Hü 
lb başlandı. Fakat derhal Galatasarav Galatasaray 12 26 gol~ atam.adı. ci önünde profesyonel güreşleri ya - seyinin diskalifiye edilmesi lazım gel 

llkabele etti. • Harbiye 14 25 B.ır dakıka sonra, bu ~efer ~~ğ ta~aftan pıldı. İlk karşılaşmaları saat üçde a - diğini söyledi. Sonra seyirciler ceva 
~sancaklılar kornerden bir türlü kur- Alsancak 14 21 derınleme pas alan Haşım, Bulendı arat- matörler yaptılar. Bunlardan sonra olarak birincinin kim olduğunu sord 
ko lnıyorlar. On dördüncü dakikada üç ; ......................................................... / mı:acak şekilde bir gol kaçırdı. Top di- profesyonel maçlarına başlandı. lar. 

tner h · tarafta b' b' · · t kib p A rege çarptı. p hl' -n ... }" M t f ·ı Ro an Hakem C 1 d'- h k 1 1 k tttı. ep aynı n ır ırını a fü elile kurtardı: enaltı. Cemil çekti: - Ender görülen bir İzmir akını sağ için e ıvau.AOY u us a a ı e m - ema ıger a em ere o 

8 vut. bir şütile gol oldu. 27 nci dakikada oyun yalı. Ahmed karşılaştılar .. Mustafa .gay- nuştu: cAınerikalı galib mi sayılacak? 
l>I~ ~u müteak:ib Galatasaraylıların ha- Hemen arkasından Galatasaraya end- 2 2 b b . t ld retlı Romanyalı ise kendınden emın o- Fakat bir de bakıldı ki, Şerman saha 
~ - era ere vazıye a ı. ' .. . . 
..,_ Yeti başladı. Birçok gol fırsatları ka- bol verildi. Enver çekti. Top Galatasaray 29 d kikada Cemil favul yaptı. larak gureştıler. Netıcede berabere i - dan gitmiş. Nihayet bu karmakarışı 
-ııdıl F uncu a A d'ld'l d T k' d -ı l'b' t' ·ı '-. ar. ak.at bir türlü netice alamarlı- Çizgi üstünde olan bu ceza vuruc::unu Ec::- lan e ı ı er. maç a e ır ag ının ga ı ıye ı ı 
4«I' kalesine girdi: Gol... ır ır edı'ldı'. 

~8 lııcı dakikada Galatasaraylıların ye
-.a e IÜtünü Haşiın çekti. Alsancak kale 
lteccı liunıı kurtardı. 19 uncu dakikada 
"1.r et tacla Süley.mana pas verdi. O or-

f k 1 k .. d G 1 t ı h. e u·· Bundan sonra Kara Ali, Şerman, Te-Oyun yeniden başladı. 6 ncı dakikada a so oşc en a a asaray e ın -
- ·· g ı olarak kaydetti kirdag·ıı Hüseyin mindere çıktılar. Te-Hilmi, Gündüzün ayaklarından topu al- çuncu 0 

• 
Galatasaraylılar durdular. Öyle gev- kirdağlımn bugün yalnız Amerikalı 

dı. şek hareket ediyorlar ki, insana uykuda- Şermanla güreşeceği ilAn edileli. Sonra 
10 uncu dakikada Süleymanın yavaş bir lar hissini veriyor. halkın arzusu soruldu. Herkes Tekir -

ken top müdafiln eline çarptı: Pen- vuruşunu Hilmi elinden kaçırdı. Fakat Nihayet bu berbad, zevksiz maç da 3-2 dağlı - Şerman karşılaşmasını kabul 

'1tı Gcılatasanıy • Alsancak kar§t la§masından heyecanlı bir safha 
~ S{i)eYmaıı çekti. Yavq olan bu vu- topla karşı karşıya kalan _Galatasaray 

22 'lilhnı kurtardı. muhacimleri bu sefer de golu kaçırdılar. 
bir .~el dakikada Galatasaray aleyhine Galatasaraylılar arasında tadilat oldu: 
clı fırıkfk oldu. Bu arada hakem Ad.nanı Gündüz sol açık, Bülend merkez muha-
~rı çıkardı. cim oynuyor. 

~~~~ylılar akındalar. Hilmi çok 14 üncü dakikada Hilmi bir kurtarış 
Caı ır kurtarıı yaptı. daha yaptı. 

talın ataaaraylılar on kifi kalmalarına 16 ncı dakikada güzel bir Galatasaray 
1-clı'-~ hlkıın oynuyorlar. Fakat yaka- hücumu oldu. Bülend müdafileri atlattı. 

•14rı ~ Sıkı bir §Üt ve gol. Galatasaray beraber-
~"1.,.. lüzel fırstlan da mütemadiyen 

1 .,Yorı.... ilk golünü çıkardı. 
39 -· 
~a cicu dakika.. Salimin bir hatası az 
clu. ne aQ1.asaraya bir gole mal oluyor-
l'aıtat ;renin bitmesine be§ dakika var. 
ll'lk b akeın devrenin bittiğini ilin f?tti. 

baııtonU:~~r. Bunun üzerine hakem, 
~ Şaıı T nune geldi. Kıdemli hakemler· 
~ U~etin ezcana sordu. Ondan aldığı fi
>'una b §l e takıınian tekrar çağırdı. 0-
lata.sar a attı. İ§in ganöi bu başlama Ga
tUe olday aleyhine favul çektirmek sure-u. 

3 dakika 
~arı ~.:ıs_onra Alsancaktan Saimi de 
nı ~. 

l'fncı d 
tahere bit~'l/renin ikinci safhası 0-0 bc-

1-lic.ıncı de 
1-sara:y ~ 4 üncü dakikasında Ga

'-l'a lelen 'Yhine bir korner oldu. Or
topu Sacid Jakabyamadı. L~t- BiT peııc&ltı kumanlırkea 

Galatasarayın galibiyetile bitti. etti. Güreşin yenişinceye kadar olması 
Her iki taraf da futbol oynamadı. Za- istendi. Hak.em Cemal de bu teklifi ka

ten hakem de oynamalarına mani oldu. bul etti. 
İki oyuncu birbirlerine yaklaştığı zaman Bu güreşten evvel Kara Ali biraz 
düdüğünü çaldı. evvel güreşen Pehlivanköylü Mustafa 
İzmir takımında sol iç Basri \re Em·er ile bir gösteriş maçı yaptı. 

en iyi oyunlarını gösterdiler. Galatasa- Nihayet Hüseyinle Şerman ringe 
ray takımında biraz Necdet, tamamile de çıkıp tutuştular. Tekirdağlı sakin gü -
Salimden başka oyun oynıyan yoktu. rcşiyor. Amerikalı ise müdafaa halin -

Galatasaray: Sacid - Lı.itfü, Adnan - de kalıyor ve ayni zamanda rakibini 
Mustafa, Salim, Eşfak - Necdet, Süley- deniyor. 
man, Gündüz, Haşim, Bülend. Tekirdağlı Şermanı göğsünden doğ-

Alsancak: Hilmi - Ali, Cemil , Necmi, ru itti. Ve hemen ayaklarından yaka -
Enver, İlyas - Saim, Said, Doğan, Basri, ladı. Yere serdi. üzerine abandı. Sa -
Ziya Hasan. niyelerle Amerikalının sırtı yerde kal-

Hakem: Tarık (Süleymaniye). dı. Fakat bir ayağı dışarıda bulundu -
ğu için galibiyet sayılmadı. 

BarutgUcU sahasındaki maçlar Tekrar kapıştılar. Bu sefer hakem 
Dün Bakırköy Barutgücü sahasında maçın uzaması tarafdarı göründüğü i -

Bezazyan futbol takımile Barutgücü B. çin bir türlü Tekirdağlıya fırsatlar ver
takımı karşılaşmışlar, Barutgücü 7-3 ka- miyor. 
zannuştır. Beşiktaş Altınova B. takımını . Bu vaziyet karşısında Hüseyin kız
da Barutgücü birinci genç takımı 2-0 y<>n- dı. Ve güreş zevksiz bir hal aldı. Fa -
miştir. kat bu arada Amerikalı yerlerde yu -

Beşik.ta~ Altınova A takımı ile Barut- varlanıyordu. Nihayet ikinci devre de 
gücü ikinci genç takımı da karşılaşmış- bitti. 
lar, Barutgücü bu maçı da 3-0 kazanmış- Üçüncü devrenin ortalarında Hü -

seyin Şermanı mayosundan tutarak 
tır. yere vurdu. Hakem favül verdi. Fakat 

Giyspor futbol takımını da Barutgücü Hüseyin aldırmadı. Amerikalının ÜJe-
B. takımı bire karşı on üç golle yenmiş- rine abandı. Sonra da kendini galib i
tir. Saha çok kalabalık olmuştur. lan etti. Hakem diğer hakemlerle mü-

Galataspor ArnavudköyU yendi 
Galataspor dün güzel bir oyun çıkareı

rak Arnavudköyünü mağlub etti. Bir\nci 
devre 1-0 Galatasporun lehine bitti. Ni
hayet maç da 3-1 Arnavudköyünün aley
hine neticelendi. 

Ankara bölge kupası maçları 
Ankara, 22 (A.A.) - Bölge kupası kar

şılaşmalarına bugün de Ankaragücü sta
dında devam olundu. 

B. takımları arasında yapılan karşılat
malarda: 

Gençlerbi)'liği - Güneşi 5-4, Ankaragi.i
çü - Demirsporu 3-2 yendi. 

Birinci takımlar arasındaki karşılaş

mada ise Gençlerblrllii. Galataıarayı 2-0-
mall<ib etmiıUr. 

Güzelbahçe atletizm 
klUbUnUn bayramı 

Haydarpaşa, Boğaziçi atletizm klübl""
rinden sonra yalnız bu zengin ve güzel 
sporla uğraşmak üzere yüksek nıekteb 
gençleri tarafından kurulan ve Ma~ka
nın tanınmış şahsiyetlerinin himayesinde 
çalışan Güzelbahçe Atletizm Klübü de 
dün yaptığı bayramla Türkiye atletizm 
kalkınmasına iştirak etmiştir. Kendi sa
hasında, azalarını mavi ve kırmzıı olmak 
üzere iki takıma ayırarak birçok aileti?m 
hareketleri yapmıştır. Ve bu hareket ol
dukca kalabalık seyirci önünde helecanla 
ve çok muntazam bir şekilde cereyan et
miıtir. Gençlere muvaffakıyetler dilı

m. 

Polatlıda Mülayimin 
ve Dinarhnın iştiraki 
ile yapılan güreşler 
Polatlı (Hususi) - Burada yapıla 

güreşler çok heyecanlı olmuştur. Po 
!atlı tayyare cemiyeti şubesi namın 

yapılan bu güreşlerde 6000 den faz] 
seyirci bulunmuştur. 

Evveli Salim ve Kazım pehlivanla 
karşılaşmışlar, Salim 8 dakikada gali 
gelmiştir. 

Karamürselli Mustafa ve Polatlı 
dan Receb de alaturka ve yağlı bir g·· 
rcş yapmışlar, Mustafa 7 dakikad 
hasmını yenmiştir. Gene yağlı güreş 
de, seksen kiloda Türkobalı Ali v 
Kuşcuköylü Fahri berabere kalrnışla 
dır. 

.Bundan sonr.a Karadağlı Dimitrof 
la Dinarlı Mehmed karşılaşınışlard 

Bir buçuk saat devam etmesi kabul 
lunan bu serbest Arneriken güreşi 

seyirciler çok heyecanla takib etmiş 
!erdir. Dinarlı Mehmed, Dimitrofu, S 
dakika uğraştıktan sonra yenmiştir. 1 

Bundan sonra Bulgar pehlivanla 
nndan Deliormanlski ile Mü1Ayim · 
reşrnişlerdir. 

Çok sert geçen bu karşılaşma il 
ertesi gün tekrar intikam maçı yapıl 
mak üzere müsabakalara nihayet ve 
rilmiştir. 

Pera • Kurtuluş maçını 
Pera kazandı 

Apoyematini turnuvası için Pera il 
Kurtuluş karşılaştilar. Kurtuluşlular g' 
zel bir oyun çıkardılar. Birinci devrey 
Pera 2-3 mağllıb bitirdi. İkinci devred 
Kurtuluş iki gol daha attı. Vaziyeti 5 
oldu. Fakat Peralılar büyük bir gayr 
Kurtuluşlularsa şaşılacak derecede b 
durgunluk gösterdiler. Bunun neticesi 
larak Pera maçı 5-6 kazandı. 

Genç takımlar maçı 
Milli küme maçından evvel Galatas 

ray - İstanbulspor genç takımları 25 
dakikalık bir maç yaptılar. Sarı kı 
zılılar 2-0 kazandılar. 
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David elindeki gazeteyi bir ynna attı: 
- Anneciği~ dedi, sana bu hafta on 

illin eksik versem olmaz mı? 
- Olur ama sevgilim bütün hafta ne 

et, ne de süt alabiliriz. 
- Bana göre zaten balıkla tavuk etten 

bin kere daha iyi. 
Anne duymamış gibi yaptı. Mabzun 

mahzun başını elindeki dikişe eğdi. On 
günde üçüncü defadır ayni sualle karşı
laşıyordu. Evin ne zahmetle döndüğünün 
David farkında bile değildi. Sanki öbür 
~uklan da farkında mıydı iki ... Küçük 
oğlu bir ay evvel koleji bitirmişti. Tali
hinden iyi bir iş bulunduğu halde kafa
sına aktörlüğe çalışmayı koyduğu için: 
cAçlıktan ölürüm de bu işe gitmem. di
ye ayak diremişti. Kızı Betty ondan bir 
buçuk yaş büyük, on dokuzunda ıidi Ev
de kalıp annesine yardım edeceğine, bir 
kuvafür yanına girmişti. Aldığı ücret yol 
parasile öğle yemeklerine yetişmiyordu 
bile. En büyükleri Davlıi bir sigorta §ir
ketinde çalışıyordu. Onun da eve bütün 
yardımı kendi masrafından ileriyi geç
miyordu. Klara elindeki çorabı yamalar
ken bu düşüncelere dalmıştı. David far
kında oldu: 

- Ne düşünüyorsun anneciğim? Bu 
on şilinin senin için o kadar ehemmiyeti 
varsa ben vazgeçtim, veririm. Arkadaş
lar haf ta sonu biT eğlenceye gidelim de
mişlerdi de ... 

Klara oğlunun yüzüne mahzun mah
zun baktı. David, küçük oğlu kadar ~
zel değildi. Onun gibi başak rengi saç
ları, pırıl pırıl mavi gözleri yoktu ama 
kestane renkli göz bebekleri, yana taralı 
düz saçlan o kadar sevimli, o kadar da 
ölen babasına benziyordu ki ... Klaranın 
içi sızladı: 

- Uzülme yavrum, dedi, ben yolunu 
bulurum. Arkadaşlar:mdan geri kalma. 
Delikanlı neş'c ile annesinin boynuna 

atıldı: 

- Öyle ise ben hemen gideyim. Sen 
yalnız kalmazsın. Küçüklerin ikisi de 
nerede ise gelirler. 

Anne, ayak sesleri kesilinciye 
1 
kadar 

gülümsedi. Sonra birdenbire derin bir 
hüzünc kapıldL Zaten ne 7.aman yalnız 
kalsa sonsuz bir keder içine karanlık qibi 
çökerdi Hep ölen kocasını düşünürdü. 

Aradan ge~en on sekiz yıl onun hasretin
den hiçbir şey eksiltmemişti. Başı sıkılır 
sıkılmaz sanki yanında imiş gibi (Austin, 
Austin) diye onu çağırır dururdu. 
Nasıl sevişmişler, ne kadar mcs'ud ol

muşlardı. Austin o zamanlar hali, vakti 
yerinde bir adamdı. İyi döşeli bir yuva
ları, hizmetçileri vardı. Klara elini sıcak
tan soğuğa sokmuyordu. Yazık ki daha 
ilk çocukları doğduğu yıl büyük harp 
patladı. Kocası Fransaya gönderildi. Ge
lirleri günden güne azaldı. Harb içinde 
bir kızı, bir oğlu daha oldu. Büyük €vi 
bıraktılar. Bu kenar mahalleye çekildi
ler. Kadıncağız hizmetçilerini savdı. Ço
cuklarına ve evine seve seve bakmıya 

başladı. Kim derdi ki Austin mütareke
den :iki gün evvel vurulup ölece'k. Zaval
lı Klar.a .kocasının dönüş miijdesini bek
lerken postacının ~etirdiği kara haberi 
alacaktı. 

Ölüm, kadını yüreğinden vurdu. Fa
kat yavrularının batın içm en dar gün
lerinde bile metanetini kaybetmedi. Ge
lecekten umudsuzlanmadı. !Bir gün ev
Udlan büyüyecek, yuvaSl §enlenecekti. 
İşte şuracıkta ne kadarcık kaldı ki ..• 
Şöyle birkaç senecik daha ... Ondan son
ra oğullan tıpkı kocası gibi ona kanad 
gerecekler, güzel kızı zengin bir adamla 
evlenecek, annesini sik sık evine çağıra
caktı. 
Yavrulannın hatın için çekingenliğini 

!bıraktı. Mektcb çağına gelir gelmez o
ğullarını tanıdıklarından yardım rica e
de ede mekteblere yerleŞtirdi. Kendi ~iy
medi, kızını en iyi giyinen arkadaştan 

gibi giydirdi Bir dediklerini iki etmedi. 

* Kocasının Brook adında çok :samim, 
bir mühendis arkadaşı vardı. Ölümden 
ibir ay SOill'3 Klarayı görmeğe ,geldi Göz
ilerinde ya~1a: 

- Müsaade et, sana ve çocuklarma ha
mi olayım, dedi. 

Genç dul bunu önce bir para teklifi 
sandı. Brook onu daha arkadaşile mişan
landıklan gündenberi gizli gizli sevdiği
ni, bala sevmekte olduğunu anlattı. Kla
ra 9una pek sinirlendi. Genç adamı ölü
ye hiyaneUe itham etti. Adamcağız gö
zünde yaşla ayrıldı. Birkaç hafta :sonra 
da HindiStanda bir iş aldı. İngilter.edcn 
uzaklaştL Giderken Klaraya dört yüz li
ralık bir çek yollamıştı. Klara bunu önce 
ya geri yollamayı, yahud yırtmayı dü
şündü. Sonra· oğullarının tahsil parası 

diye bankaya yatırdı. 
Brook Hindistandan anca'k altı sene 

' sonra döndü. Klara haksız öfkesini çok-
tan unutmuştu. Bu sefer onu tam bir 
dost gibi lkarŞlladı. Fakat 'Ölen 'kocasın
dan başka kimseyi aşkla sevemiyeceğir.i 
söyliyerek gene vlenmeye yanaşmadı. 

Brook ayni şehre yerleşti Büyük \bir lş 
tuttu. K1.l.ara ile en yakın iki arkadaş ol
dular. Çoculdar da ona dört -e1le sanlaı
lar. cAmca• demiye başladılar. Pazarla
n onsuz sofraya oturmuyorlar, onsuz 
gezmiye gitmiyorlar, Betty yeni e1bise
le:ıini ona göstermeden giymiyor, oğlan
lar mektebde görüp geçirdildeııini anne
lertnden evvel ona anlatıyorlardı. 

* Böylece yıllar yarmki saadetin umudu 
içinde geçti. Yalnız son zamanlarda Kla
Tanın içini lbir kurd yemiye başlamıştı. 
Gerçi yavruları onu hala sık sık ıÖpiiynr
Iar. cAnneciğim· sözü dillerinden düş
müyordu ama biri cOn şilini vermezsem 
ne <>lur~ diye düşünemiyor, öbüru calı

şıp para :kazanmak imkanı varken boşu 
boşuna aktörlüğe uğraşıyor, hele kızı ne 
mutfağın hatta ne de kendi :söküklerinin 
yanına bile yanaşmıyordu. 

O gece küçük, .ağabeysi gittikten yanın 
saat sonra geldi. İlk sözü: 

- Karnım zil çalıyor, demek oldu. 
Yer yemez de: 
- Acele işim var. diye sokağa fırladı. 

Bir endişesi olduğu besbelliydi, annesine 
açmak istemedi. 
Kızı ti dokuzda eve döndü. Kapıdan 

girer girmez: 
- Kuzum anneciğim, bir arkadaşımla 

dansa gidiyoruz. Ben tırnaklarımı boya
yıncıya kadar ne olur sen de şifon tuva
letimi ütüler misin! 

Diye yalvardı. Klara ses çıkarmadan 
mutfağa, ütüyü kızdırmaya gitti. 

* O akşam Davide bir arkadaşı babasının 
Kalilorniyadaki portakallıklarında mü
him bir iş teklif etmişti Küçüğü de uzak 
şehirlerden birinde yaşıyan zengin tey
zesi birkaç sene için yanına çağırıyordu. 
Teyzenin muhiti yeni yetişen :bır aktör 
için en ımüsaıd bir yerdi. İkisi de gitmek 
için can atıyorlardı. Ya anneleri... Ona 
ınasil söylemeli. Onun boynunu büküp 
gözlerinde yaşla, .çenesi titriye titriye: 

c:Siz ılirsiniz!• dediğini nasıl görmeli? 
Ah ne olur, onların üstüne böyle düşme
se ıne olurdu? iki kardeş <lerdleşe derd
~eşe eve döndükleri vakit Klarayı ken
dilerini bekliyor buldular. Zaten gecenin 
kaçında dönerlerse donsünler onu mu
hnkkak uyanık bulurlardı. En tatlı bir eğ
lencenin ortasında cAnnem bekler, dö
nelim~ .diye düşünmek ne üzücü bir mec
buriyetti. Anneleri neye bunu akıl ede
miyordu sanki? 

Klara o gece ilk defa olarak oğulları
nı neş"esiz karşıladL Çünkü kızı 

dönmemişti. Delikanlılar onu avutmak 
için kendi derdlerini bir yana bıraktılar. 
Genç lkız gece yarısından sonra yanında 
bir gençle döndü ve nişanlandıklarını ha
ber :verdi. Hemen de ev leneceklerdı. Çıl
gınca sevişenler için nişanlı kalmak mn
nası~dı. Betty evlendikten sonra dn işin
de kalacaktı. Çünkü nişanlısının beş pa
rası yoktu. Birlikte çalışıp binktirecek-

'erdi. 
Klara bu emri vakie hiç itiraz etmedi. 

Şen görünmeye çalıştı. Fakat içi kan ağ
lıyordu. Gözünün önüne kendi nişanlan
dığı, evlendiği günler, Venedikteki balay
lları ge1dL K1Zı için de neler düşünmüş
tü, neler ... Halbuki 'Şimdi... Gerçi ber 
şeyden önce onun mes'ud olması şarttı 

:ama zengin bir adamla sevişse ne olur
du"? Demek yıllarla verdiği emek, çekti
ği mahrumiyetler boşa gitmişti. Ne oğul
lan beklediği gibi kocasının yerini tut
muşlar, ne de kızı bir zenginle ev1enmiş
ti. Austin zamanında biriktirdiği par:ılar 
suyunu çekmişti. Yakında meteliksiz ka
lacaktı. 

* Ertesi gün kahvaltıda çocuklardan hiç 
biri annelerinin durgunluğunu farket
mediler. Halbuki <>, gece uzun uzun dü
şünmüş, büyük bir karar vermişti: 
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1 htanbul Belediyesi Hanları ] 
Keşif bedeli 955 lira 50 kuruş olan iç Erenköy Ethem efendi caddesinin kat· 

ran kaplama yapılması işi pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ile şartnamesi 
Encümen kalemınde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan 

başka Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 71 lira 66 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile 'l)eraber 24/5/938 Salı günü saat 14 de Dai-
mi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (3009) 

~ 

Ayni güzergah üzerindeki otobüs lıatlarından bir kısmının tarifelerinde a.1· 
ni mıntaka arasında alınacak ücretlerde görülen cüz'i farklar bu ücretlerin ~ 
garisi kabul edilmek suretile tevhid edilmiş, yalnız Sirkeci - Bakırköy, Sirkeci• 

Rami, Eminönü - Emirgan, Taksim - Yenimahalle hatlarının tarifeleri bundaO 
hariç tutulmuştur. Keyfiyet ilan olunur. cB.> c3008> 

___, 
Adet Bir takımının muhammen bedeli 

570 425 kuruı Hakl bezcıen tulum elbise 
13 450 > > J) ceket pantalon 
60 375 > > > gömlek 
36 300 > Beyaz gömlek 
15 1900 J) Laciverd takım elbise kasketile 

Karaağaç memurin ve müstahderoınıne yaptırılacak yukarıda mikdarları yr 
zılı elbise vesaıre açık eksiltmeye konul muştur. Kumaş nümunesile şartnaıne$1 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İste killer 2490 No. lı kanunda yazılı vesi1<J 
ve 232 lira 43 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 25/5/9'3t 
Çarşamba günü saat 14 de Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. (2687) (?vt) 

------ -- ------

Brookla evlenecekti. "Çocuklarını kendi 
hallerine bırakmaya mecbur kaldığını 

düşündükçe içi yanıyordu. Onlar gittik
ten sonra yıllardır ilk defa telef on la 
(Brook) a birlikte yemek yemeyi teklif 
etti. Sonra kızının pudrasından, beğen
meyip attığı rujlardan süründü. Yaşına 

rağmen hala güzeldi. Tektük kır teller, 
açık sarı saçlarına bir platin rengi veri
yordu. Yemekte dikkat ettL Brook belki 
de kendinden daha genç kalmıştı ve hata 
pek yakışıklıydL Böyle bir adamla evle
nip rahata kavuşmak, didinmekten kur
tulmak ne güzel §eydi. Söze tereddüdle 
başlaClı: 

- Brookcuğum eğer eskisi gibi benim
le evlenmek fikrinde isen ... 

Erkek, derin bir uykudan uyanır gibi 
silkindi: 

- Elbette Klara! 
- Biliyor musun kızım da evleniyor, 

hem de fakir bir adamla.. artık ona biz 
yardım ederiz değil mi? Zavallılar bir 
balayı bile geçiremiyecekler. 

Kendi halaylarının geçeceği yeri ka
rarlnştırdılar. Tatlı tatlı konuştular. Ye
mekten sonra Brook onu eve otomobillt! 
yolladı. Akşam yemeğine geleceğini de 
vadetti. Görünüşte neş'eliydi, fakat ya
zıhanesine döner dönmez derin bir dii
şünceye aldL Klarayı düşünmesi lazım 

gelen bu saatte çok başka şeyleri ve bll 
ka çehreleri düşünüyordu. 

O sabah Klara gelmeden az önce b&
yük oğlu (Brook) a uğramış, kız ttardet' 
leri Betty'nin nişanlandığını haber ,,e: 
miştL Betty'nin evlenmesi Brook .. t~ 
dünyaların yıkılması demekti. çun !\' 

daha ilk balo elbisesile gördüğü günd~ 
beri Brook onu gizli gizli seviyordu. ıtl 
gün gelip bu şirin bebeğin de kendi 
- yani camca. diye sevilen, kırk se1?' 1; 
şındaki adama - gönül vereceğinı gi !O' 
gizli ummuştu. Bunu Klaraya açsa, 'tft' 
zına B.şığım• dese kim bilir ne kadar 1' 
lerdi. Acaba güler miydi? Yıllarla yal:,. 
kendinin hayranı, yalnız kendinin ar gb' 
daŞl saydığı erkeğin elinden gittiğini 
rür de güler miydi hiç? • Jô" 

Ne ise ... Artık o tatlı, o eşsiz hayal r 
rılan bir bistal gibi blnbir parça o!ın;0 
tu. Klara ile evlenmeli ve onu elifl ~· 
geldiği kadar rnes'ud etmeliydi. Bunu ~1' 
pacaktı da... Fakat ah ya Betty, 
Betty ... 

YARINKİ NÖSHAMIZDA: 

Yaman bir şampiyon 
Çeviren: Faik ·Berc:rrıe-
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mana kat.arak uçuyordu. maz kır atı hazırlamalarını söyledim. ladım. O ne masum mahluktu yara r 

e Hasan dayı etrafımda dolaşıyor. Kestaneliğin arkasındaki bodur ;ıJ' 
- Ben biraz dolaşacağım, dedim. Sen şeliği aşınca beylik orman başlıyor. d,P 

Çiftliğe niçin geldim? Tehlikeli ~er- işlere bak. Artık yolları biliyorum me- rada iki hayvanın geçebileceği :ıc9 _,... 
~~ Bürhan Cahid ~ lcrimin istirahatı için değil mi? Ve gel- ı-ak etme'. v .. 

I. k' .. h f · d bir dagw yolu var. Bu yol yukarıdall bit 
Bu kadının bir muammalı tarafı var- parçasını dinlerken kendimi Adeta .bir mekle ne iyi ettim. ı uç a ta içın e Bı'zı'm Gö'kdereden ı·ncı·rıı· Kaynak bı·r de 

k d. · , a c ı d Y" ·· diye doğru iniyor. Bir yoldan ziya ., .. d' 
Clı. Filiboz çiftliğinde birdenbire peyda başka alemde zannettim. en ımı topıa ım. an an ım. uzume f 1 k k- - k ı w f!ıı•'" 

renk, vücuduma kuvvet ,geldiı. Uy - saatten aza çe er.. oyu, estane igi sel çukuru. İn yok, cin yok. <tB'· 
oluveren bu genç kadın herhalde me- e kularım düzeldi. aştıktan sonra beş kilometre daha u - ağır bir yaprak ve orman kokUSU ~ 
raklı bir macera taşıyordu. Bayrakdar- G kt k da b' d b d zakta' " k oll 

eç va e a r ız şun an un an Fakat şimdi yavaş yavaş gene uyku- · Jale herhalde yo1da olaca .. ~tt' 
oğlunun ona verdiği mevki şüpheli gö- konuştuk. Bayrakdaroğlu da uyanabll-

1 
bozul v~r~-·- .. d b' Böyle yalnız -çıkışlanmda üzerime bir yolu daha yukarıdan dolaşıyor. ~ .. .. rd • arım uyar.. .n.cu.cuııuı ıçm e ır . w • di w-

runuyo u. c!ı. Çiftliğin kar kuyusunda soğutulınuş 1k b 1 dı B ek 1 . tih h .. rovolver bır de avcı bıçagı alıyorum. cegw imi ona hissettirmedim. Şill1 
vo an aş a . er ·e ış am enuz B .. t - 1...· d fil' k 

Böyle dağ başında Mussetin şiirini koruk şerbetleri pek hoşlarına gitti. . d .. el, b hak tt' •. "h ugun a ın sagrısına uır e ınta oy- rak içindedir. .Ja • 

Döniicılerinde onları ova'-·.a kadar in - )t:erınl e .. ..ıvucu aşınhhatte ed ıgı kıt' - dum. Çiftlik hududlan dışına çıkaca - llP"' okuyan bir güzel kadına tesadüf ede- . ~ ., ıyac arı '\.luyunca sı eme ır. . Nihayet İncirli Kaynağın b8§1 tı•rti' 
ceğimi hayalimden geçirmezdim. Bizim dırdıın. Ben de kendimi bu vaziyette buluyo _ gım. yım. Daha yaklaşırken yerde 0

181<~ 
gece gündüz düşüp kalktığımız istan- Bayra'kdaroğlu iyi bir gün geçirdik- rom. Zaten İstanbulun kibar salonla _ Hazırlığımı gören Hasan dayı daya- rengi daha koyulaştı. Son~a ı.Stııld' 
bulun salon hanımları bile Musset gibi leri için !bana teşekkür etti. V:e pazarte- nnda tesadüf etmekten korktuğum 11©- namadı: başladı. Daha sonra küçük bır ba eıedi' 
bir yabancı şairi değil, hatta memleke- .s~.~nü için beni Y~~e h~ecliklerini dınlardan lbiri burada karşıma çıktı. - İstersen Zehir Aliyi al bey, dedi. ve nihayet yabani incirlerin çevr 
tin edebiyat filcminde yer tutmuş, Fik- soyli~erek gelmemı :rıca ettı. Hem da'.ha enteresan. Daha düşündürü- Başımı salladım: ği kaynak. "P f'J' 
ret gibi, Cenap gibi .şöhretleri bile .Jfile geldiği zamanki kadar neş.,eli cü. - Muharebeye gitmiyorum Hasan Hayvanın nal seslerinden ürkU cıııl' 
tanımazlar. Yanın yamalak öğrendik - değildi. Bana öyle geldi ki genç lkadm Ya Sıdıka .. 0 bir .avuc .altın ve bir tu- dayı. Hava alacağım. Filin tayı aldığıma ya atlıyan kurbağalardan başka 

11 
bit 

leri Fransızcaları ancak Beyoğlu deşilmek istenen yarasına biraz ı.teınas tam firoze gibi berrak ve saf Sıdıka! bakma. Canım sıkılır da belki nişan mahluk meydanda yok.. bura~ırtıtcil"' 
terzilerindeki manken kızlaı'la koIUl- .ettiğim "çin mırab duydu. Bununla ibe- Onunla hafta 'çinde gene kestane - talimi yapanın, diye aldım. haşerat yuvası olması pek. ınıı ic: ot' 

ı-aber elimi sıkıp kocasının davetini Jikt b ı w F k t d ı v d l -wl w. 1 ç·· ı .. h t f k degrneıl'1" • şacak kadardır. İki satırlık bir mek - tekrar ederken miniminı' Fransızca bir e u uşacagız. a a on an evve e geç e o sa og e yemegıne ge e - un m er ara aya i iJ1 
yarın İncirli Kaynak mülakatı var. ceğimi söyliyerek hayvana atladım. man. Kaynağın üstü, etrafı be~"'f11ı1' 

tubda on sekiz yanlışları çıkar. Ama kelime fısıldadı: İncirli ıK:aynak, bizim .çiftliğin ve Dün akşam şu bayırdan aşağı Jale ne cirlik .. yalnız ön kısmı açık. ~~U1~1' 
frenk mekteblerinde okumuşlardır. Av- -A' demaiıi! Filibozun hududları dışında devlet or- gu-zel sürüyordu. Enteresan kadın ves- · k d t 1 konrnuŞ ,,f/ yerme a ar ras ge e koYil J ~ 
rupaya seyahat etmişlerdir. Bütün si- Gözlerimle muv.afakat cevabı ver - manlarıı ıiçinde bir su başı. Kasabayı selam! taşlar var. Bunlara bas~ basa kl9ş1119 
nema artistlerini tanırlar. Yalnız Tıürk dim. köylere bağhyan y-0ldan sapa olduğu Taze sabah. Daha gün yükselmeden şil .göllükteki kaynaga ya f!ııY'".,ı 
şairlerini, hatta romancı.lannı tanımaz- Hayvanlarma ıatladılar. Şimdi ıgenç için kuş çrnaz, 1kervan geçmez. ov.ayı aşmak için bakla kırını sürdüm. mümkün. Hararet basmış;ı. kutdll,-. 
lar. Onun için Jilenin ağnndan din1e- bdın difi bit lkarta1 gibi IBaymkdarog. .Tile ıiyi wer antihab etmiş. Kısmet hep bu taraftan çıkıyor. bir dala bağlıyarak kaynaga so fll'J 
diğim bu Fransız edebiyatının Jıl1 ıüze1. lunu ıeride bırakarak başında kızıl.,._ Başımda gene İstanbul riiqlrtan et- Kestaneliği dolanırken dün sabah bu- (ATkal' 



. ..,. BOM POl'IA 

Terrıta numarası: 10 

(Her hakkı mahfuzdur) 

Bir tek kızı seven dört kardeş 
Serkomiser sordu: tı altında her şey ola bilir. yorsunuz, dedi. Böyle şeyler elde delil 

olmayınca söylenemez. - Ne ış yaparsınız Suphi bey? 
- Komisyoncuyum. 

"fa - Elektnk işlerine de merakınız 
rmış? 

- Vardır. 
~ Son zamanlarda bu işlerde üstü 
""lll zı, ka nca bil' tel kullandınız mı? 
~e kanlı göz erıni ) arı kısarak ser-

rc sert sert baktı. Sonra: 
- Kul andım, dedi. Radyonun ante
~ de tırdim. Fakat bu suallerle a
.... _ Y m Kenanın katli arasında ne mü
~ebet var? 

)ok Belk onunla hiç bir münasebeti 
!atı Suph bey, fakat ıkınci kurban o
~ ak Ahmed ile alakası var. Uşak 
dıı. ed boyle bir tel parçasile boğul -

bes Deı kanlının dudaklarındaki acı te
.. urn genişledi. Oturduğu koltu -
~ arka ına yaslanarak ayak ayak üs-

e attı: 

dal Ya, öyle mi, dedi. Dernek bu san
ftt~aya şahid sıfatile değil, maznun sı-

e oturmuş bulunu)orum? 
,... Serkomiser cevab vermekte acele 
'"•ll: 

"ltr- llayır, kat'iyen böyle bir hüküm 
1-J tnış değ " liz. Müsterih olun. Benim 
tGn suali sormaktan maksadım büsbü -

başka! 
~ Serkomiser kapıda bekliyen polis 
Jet. ın~runu çağırdı. Kulağına bir şey -
lort 80) ledi. Dışarı çıkan memur biraz 
htı~a e inde bir tel parçası bulunduğu 
llıın e ge:i döndü. Bu, cüce uşağın boy 
lıi bda gordüğünüz tel parçası idi. Sup
lit Unun radyo antenini değiştirmek 
ltr~e satın aldığı telden artan parça -

an bıri olduğunu tasdik etti. 
Serkoıniser sordu: 
~ Bu tel parçaları odanızda mı bu -

Uyordu? 

'-;- Evet... Diğer elektrik aıat ve ede-
ını koyduğum sepetin içinde .. . 

~ Pek ala, bu noktayı geçelim ... Fa-
~11n. vukuundan evvel diğer kar -
tblı:rın_ızle beraber odanıza çekilmiş
det · Sız odanıza girdikten bir müd -
~y Sonra dışarı çıkmışsınız. Ne yap -

c:oa çıktınız ve nereye gittiniz? 
QUph· • ....._ B ı adeta çıkışır gibi sordu: 

Unu size kim söyledi? 
::::: l{ardeşiniz. 
....._ liangisi? 
....... Baha bey. 

tırtı Ilenıek Baha söyledi ha! Evet çık-

::: ~ereye gittiniz? 
~ 'l'uvaıete... Elimi, yüzümü yıka -

: '!uvalet yeri ayni katta mıdır? 
.ı:.vet. 

::::: ~n:a ~e ~aptmız? 
....... er dondum. 

~. F'akaı geri döndüğünüz duyulma-

- a .. ~ ~Yl_e bir facia vukubulacağını 
ttİl!ıı b~Ş~in beni polise gammazlıya
~ gen~~ış olsaydım geri döndüğü -

....... 2 ısıne haber verirdim. 

le~1 ~noktayı da anladık. Şimdi me
'-Iet ed r_aberce, umumi olarak, mü
teı hak~lım, Suphi bey. Bu çifte cina-
~lik ında ne düşünüyorsunuz? 

1- hepırn~n~ı kı~~ ... şımşek gibi bakışlar
tılttan zın Yllzune birer kere bak -

son-.. -a .... 
~asına u h'?enhus evde böyle bir şey ol

- ş ıç şaşmadım, dedi. 

'torsun~ ~ayalet hikayesini mi kasdediz. -o 

- Aile arasındaki bağlar mademki 
bu kadar gevşektir, şimdiye kadar na
sıl oldu da birbirlerinizden aynlmadı -
nız? 

- Bilmiyorum. Bu noktayı şimdiye 
kadar düşünmüş değilim. 

- Kenan bey ölümünden evvel bize 
Selma hanım ile evlenmemesi için bir 
takım tehdid mektupları aldığını söy -
Jedi. Bu itibarla faciada bir aşk reka -
betinin amil olduğunu farzetmek mec
buriyetindeyiz. Size göre bu rakib kim
dir? 

- Hepimiz. 
- Ne dediniz? 

Biz hayret ve şaşkınlık dolu bakış -
larla birbirimize bakışırken deli -
kanlı acı acı gülümsiyerek izah etti:· 

- Allahın ailemize olan gazabına 

bir misal de budur. Selmayı biz dört 
kardeşden dördümüz de severdik. Ve 

zannederim, bugün sağ kalanlar onun 
için gene her şeyi yaparız. Bu muhitte 
yetişen böyle bir aile çocuklarının bu 
her şeyi yapacak tıynette olduklarını 
da sizler tasdik edersiniz, sanırım. 

Odayı derin bir sessizlik kaplamış -
tı. Serkomiser çenesini kaşıyarak bir 
müddet derin derin düşündü, sonra: 

- Suphi bey kendiniz ve kardeşleri
niz hakkında çok ağır hükümler veri -

1 Harici Askeri 

- Delil... İsbat. .. Ben polis hafiyesi 

değilim. Arayınız, bulacaksınız. Katil 

belki de benim ... Aksini nasıl iddia e -

debilirim. İşte bakın uşağ1 da benim o

damda bulunması Ifızım gelen bir tel 
par~asile boğmuşlar. 

- Bir tabancanız vardır, değil mi 
Suphi bey? 

- Evet, vardır. Bunu kardeşim size 

söylemedi mi? İsterseniz gidip getire

yim. Mükemmel bir Vebley'dir. 

- Şimdilik lüzum yok. Bil8hare gö

rürüz. Selma hanımı bütün kardeşlerin 

sevdiklerinden bahsettiniz... Bu 

iddiaya sizden başka :i§tirak edecek var 

mıdır? 

- Selmaya sorun, herhalde o bile -

cektir. 
- Bu ev dahilinde dolaştığı söylenen 

hayaleti siz gördünüz mü Suphi bey? 
- Hayaletler öldürmek istedikleri 

adanılan tabanca ile vurmaz, yahud da 

bunun için elektrik teli kullanmazlar, 

komiser bey. 
- Bu noktanın tedkiki bize aiddir. 

Lutf en siz suale cevab veriniz. 
(Arkası oor) 

Kıtaatı ilanları 1 
İzmir tayyare alayında yaptırılacak altı aded erat paviyonu ile bir komutan

lık binası inşaatına talib çıkmadığından yeniden pazarlıkla eks~ltmeye ko~
muştur. İnşaat hepsinin keşif bedeli 201 '511 lira 11 kuruştur. Eksıltme 10/Haz~
ran/ 938 Cuma günü saat 15 dedir. İlk teminat 13577 lira 76 kuruştur. Keşıf 
proje ve şartnameler 10 lira 6 kuruşa M. M. Vekaleti satınalma Komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle idari şartnamenin 4 ncü maddesinin 
cF• fıkrasında yazılı belgelerle birlikte teklif mektublannı ihale saatinde~ be
hemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satmalma Komısyo-
nuna vermeleri. c868> c2980> 

tııNW 

17830 adet firenk gömlekHği münakasa gününde beher adedine teklif edilen 
224 kuruş fiat Vekaletçe gali görüldüğünden tekrar kapalı zarfla . münaka~ya 
konulmuştur. İhalesi 1/6/938 Çarşamba günü saat 15 tedir. 11k teminat 2995 lira 
44 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 200 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti Sa~n
alma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanwıun 2, 3 un

cü maddelerinde yazılı vesaik1e teminat ve teklif mektublarile birlikte ihale saa
tinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonu-

na vermeleri. c841> c257h 

Balıkesirdeki birliklerin ihtiyacı için 90,000 kilo sığır veya koyun veya keçi eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Hangisi ucuz olursa o cinş etin ihalesi ya
pılacaktır. Bu üç cins etin her talib tarabndan bir zarf içinde olmak üzere her 

üçüne de ayrı ayrı fiat teklü edilebileceği gibi ikisine veyahud yalnız bir cins ete 

de fiat teklif edilebilir. İhale 3/6/1938 Cuma günü saat 16 da Balıkesirdc As. 

Satınalma Ko. da yapılacaktır. Sığır etinin muhammen bedeli '.:: 500, koyunun 

36,000 ve keçinin 27,000 liradır. Sığır etinin ilk teminatı 1688, koyunun 2700 ve 
keçinin 2025 liradır. Şaı tname Balıkesir de As. Ko. da ve Ankarada ve İstanbul 
L. V. amirliği Satınalma Ko. larındn görülebilir. Talihler teklü 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) 

Beher metresine tahmin edilen fiatı 95 kuI'U§ olan 90000 metre ekmek torbalığı 
bez kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 24/6/938 Cuma günü 
saat 15 tedir. İlk teminatı 5525 liradır. Evsaf ve şartnamesi 528 kuruş mukabilin

de M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonund~n alınır. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tek
lif mektublarile birlikte ihale saatinden bir saat evvel Ankarada M. M. Vekileti 
Satınalma ~omisyonuna vermeleri. cM2> c2567> 

,.,,.,,,,., 

hlet hı~Yalet. h!kfıyesini de, diğer ha 
~lleri k Yelerını de... Bir facia ile te
~eı ol urulan bu baykuş yuvasında 
~Ydud acak bir aile üredi. Peder bir 
~ bırbir~na_ b.ir deli ... Evladlar ... Onlar 

la, dej erını çekemiyen, kindar, bu
~l tavanenere zavallılar ... Niçin yal -
a..:tteıı bab ara~ında yuva kuran haya -
"'tl'er hay 1se~ıyorsunuz? Biz hepimiz 

Beher metresi 575 kuruş olan ihale bedeli Vekaletçe pahalı görülen 20,500 
metre kurşuni kaputluk kumaı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi 646 kuruı bedeli mukabilinde M. M. Vekaleti Satınalma Ko. dan 
alınır. İlk teminatı 7707 lira 50 kuruştur. İhalesi 25/Mayıs/1938 Çarşamba günü 

saat 15,30 da yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalan ilk teminatlarile birlikte teklif mektub
larını ihale saatlerinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Ko. na 
vermeleri. (849) (2602) 

....... 'r a etız. 
Ilı avan a 

lldu ~ na . rasında bir hayalet bu -
...... Bu .h!nanıyor musunuz? 

~ahın lanetine w 

---Diyarbakır Garnizonwıda 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 aaat evvel teminaUariyle birlikte zarfla-
rmı Komisyona •ermeleri. ~. •2'150. 

916Alilllll\\\U 
7 mayıs tarihli bilmecemizde kazananlar 

7 mayıs tarihli bilmecemizde kaza
nanları aşağıya yazıyoruz. İstanbulda 
bulunan talihli küçük okuyucularımı
zın pazartesi, perşembe günleri öğle
den sonra hediyelerini bizzat idareha
nemizden almaları lazımdır. Taşra o
kuyucularımızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

Bir futbol topu 
Davudpaşa orta mekteb 3/ A dan 195 Fet

hi Yılmaz. 

Bir masa bloknotu 
Edirnekapı 17 "nci llkmekteb 4 den 51 Bed

ri Perut. 
MUHTIRA DEFTERİ 

<Son Posta hatırııh ı 
Ankara blrlncl orta okul sınıf 2 de 1239 

Necmeddin, Gebze Eşrefbey okulu sınıf 5 de 
16'7 numaralı İhsan A.k:ylğit, İstanbul Yeşll
köy ilk okul talebesinden 14 Kemal, ist::n
bul 44 üncü lllı: okul sınıf 5/ A da Aysel, Iz
mlr cezaevi arkasında No. 158 de Cemal Bil
gin, İstanbul birinci flk okul sınıf 5/B de 4:16 
Ali Mahir. 

MÜREKKEBLİ KALEM 
(Son Posta hatıralı) 

Sıvas erkek lisesi blrlnci devre sınıf 2/ A 
da 716 Necatı, İstanbul ikinci llk okul sınıf 
5/ A da 640 KAmll, Taksim orta mekteb 19 
HaHik, İstanbul 49 uncu mekteb 3 den 59 
Salih, Tekirdağ lnhl.sarlar tahall memuru 
oğlu Mlthat Bozer, Alemdar nahiyesi 760 sa
yılı Polis Tuncel. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

Kayseri lisesi sınıf 4/C de 599 numaralı 

Rıfat Gürbüz, İstanbul erkek Useal Blnıf 2/ D 
de 732 numaralı Suad Gücelll, İstanbul cum
huriyet kız lisesi blrlncl devre 1/ A da 80 
Kadri Turnaoğlu, Çubuk ilk okul talebesin
den 40 numaralı Ömer, İstanbul Üsküdar 
20 inci ilk okuldan 160 Nedret. 

KOKULU SABUN 
<Son Po.!ta hat.ıralı) 

İstanbul İstiklfil lisesi 4/C de İzzet Ya
man, İstanbul Kınnkapı orta okulu sınıf 
2/A da 576 Sabri, İstanbul Kadirga 61 lnci 
llk okul sınıf 5/C de 458 Aziz, Alemdar Zey
nebsuıtan sokak No. 14 de Sevinç Kirman, 
İstanbul 44 üncü Ulı: okul smıf 1 de Ülker. 

ALOMİNYOM BARDAK 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Davudpaşa 25 lnci mekteb 4/ A 
dan 164 NeclA, İstanbul kız lisesi talebesin
den 375 numaralı Nezihe Bulaner, İstanbul 
11ı:1ncl ilk okul sınıf 5/A da 4ff İhaan, İstan
bul 20 •nci ııt okul 81DJf 3/A da 155 Fehmi, 
İstanbul 44 üncü ilk okul sınıf 2/B de 266 
Necdet. 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

(Son Posta .hatıralı) 
İstanbul 48 inci okul talebesinden 257 nu

maralı Adnan, İstanbul Çemberlltaş Peyk
hane caddesi 33 numarada Muazzez, İstan
bul erkek llseslnden 1313 numaralı Hilmi, 
İstanbul blrlncl llk okul sınıf 4/B de 657 Sel
çuk Güncü, İstanbul Vefa erkek llsesl 1/ A 
da 593 Mehmed Cemll. 

BOYA KALEMİ 
Adana birlncl orta okul sınıf 2/D de 86 

numaralı Nall, İstanbul Befilı:tat 20 Ulcl ilk 
otul sınıf 5/B de Nihal, İstanbul Iı:ız llsesi 
sınıf 7 de Türkln, Elbığ ealı:l Taridat memu
ru Necib tw Müşfika, İstanbul Beylerbeyi 
ilk okul talebalnden 149 numaralı JAle. 

ALBÜM 
<Son Posta hatu;alı) 

Balıte81r lise aınıf 5/C de 1549 numaralı 

Hüsnü, İstanbul 20 nci ilk okul sınıf ıf/Ç d"' 
499 Tahsin, Eskişehir kolordu eczacıba§ısı 

ı.:aymnkam Cabir tın Dilek, Konya Altm
çcşme llk okulu sınıf 2 de 209 numaralı Le
man, İstanbul 20 inci ilk okul sınıf 4/ A da 
188 Mediha. • 

AYNA 
(1Ill.ll1'1lq 1llSOd UO$) 

İstanbul 27 inci ilk okul sınıf 4/ A da '11 
numaralı Nermin Yılgor, İstanbul Gelenbe
vi orta okulu sınıf 2 de Mustafa ÖZdemir, 
İstanbul birinci ilk okul 3/ A da 88 numa.rallı 
Nezih Erkal, Çarşamba orta. okulu 1/ A dan 
3"5 Fehmi. 

KİTAB 
Çanakkale asteri inzibat süba.yı yüzba§I 

Mustııfa oğlu Orhan, Diyarbakır Ziya Gökalp 
okulu sınıf 3 A da Nejad Oğuz, Samsun güm
ruk muhafaza sandalcısı Hasan kızı Gülten 
Bozkurd, İstanbul erkek lisesi sınıf 2/A da 
308 Nihad, Adıına 5 ktinunusani okulu sınıf 
4/A da 406 Nahide, İstanbul kız lisesi aınıf 
8 de 1000 Muzaffer, İzmit Akçekoca ilk ok• 
ıu sınıf 4 de 139 numarnlı Rüşdü Atay, Be
~oğlu 29 uncu llk okuldan 104 Hal(ik, Derla
ce llk okulu sınıf 5 de 123 numaralı İrfaıl,. 
Antnlya lise 5/B den 692 Sakıb. 

KART 
İzmit Ulugazl okula arknsındn 34 numa• 

ralı evde Emel, İstanbul Beyazıd Camcıall 
mahallesi 13 numarada Emine İlhan, İstan
bul Cumhuriyet kız lisesi 275 numaralı HÖl
nuye Guncan, Dıyarbakır Ziya Gökalp lllt 
okulu sınıf 4/A da Cahid, İstanbul KabataŞ 
erkek lisesi sınıf • I D de 841 Mehmed Erdem 
Çankırı Hat.ay pasta salonunda Rana, An
kara Emniyet Müdürlüğünde emniyet imtrt 
Avni Sümer oğlu Haluk Sümer, Biga inhı
.Earlar ziraat memuru Liıtfi Utku oğlu FaiDı 
utku, İzmit orta okulu sınıf 1/A da 895 Nec
det Erdemir, İzmir Bomuva Atatürk cadde
si 44 numaralı evde Gülay, Kayseri 1lsesl •
nıf 3/B de 907 Meliha Matoğlu, Ankara At&• 
türk kız ilk okulu sınıf 4 de 402 Sedad Yük
sel, ıstıranca ilk okulu sınıf 4 de 17 numa
ralı İstiklal, Kadıköy Senjozef lisesi ihzari 
sınıfta 138 numııralı Süreyya Doğrulur, An
kara Erzurum mahallesi İstanbul sokak Ho. 
58 de Sadi, İstanbul Cumhuriyet kız ll8esl 
588 numaralı Ferdane, İstanbul 49 uncu itte 
okuldan 174 numaralı Mehmed Özgüre!, An• 
kar:ı. ikinci orta okul sınıf 2/D de 10 numa
ralı Nazife Avunç, Turgudlu orta okulu sınıf 
2 de 119 numaralı U. Guven, Ödemiş bele
diye caddesi No. 15 de Ramiz Şengül, AyYa.
lık İstiklfil Uk okulunda 175 numaralı Nı
mi, Anknr:ı. Gı:ı.zi llsesi 2/B de 1220 numarah 
Necati, Edime Cumhuriyet ilk okulu sınıf 6 
de 113 numaralı İnclUl, Kuşadası kundunıa 
Emin usta oğlu M. All, Ankara Ulus ilk o-
kulu sınıf 5 E dl! 691 numaralı Rlfat Saylan, 
Tokad daimi encümen başkatibi oğlu YILllU' 
Günenç, Ankara Yeşllağa Oktay sokak 1'o. 
19 da K. İsmet, İzmir ikinci Taslıçeşme eo
kak No. 32 de Mellt Ergezen, İstanbul Ki.• 
dlrga üçüncü ilk okuldan Hayrünnlsa, Eren
köy kız lisesi sınıf 4 de 739 Meliha Ergün, 
Afyon Karahlsar orta okulu son sınıftan 

2112 M. İhsan, Balıkesir Karaoğlan mahallell 
Gedik sokağı No. 6 da Vehbi Gülen, Oebm 
Eşrefbey okulu sınıf 3 de 113 numaralı AB 
Ateş, Adana Mermerli mahallesi 126 numa
rada Enver kızı Gülyüz Şenler, Adana Re
şadbey mahallesi fırın yanında No. 49 da 
AU Şimşek, Kayseri Şlremetll caddesi Asma
lı sokak No. 8 de Muzeyyen Oölı:han, İstan
bul Fatih 4ıO ıncı okul 3ınıf 4/A da 228 Ya
kub Hodancı, Gaziantep Dayı Ahmeda~a ut 
okulu sınıf 4/A da 575 Melek ÖZdal, Lidlt 
maliye veznedarı kızı Yaşar Neclli. , Bafra 
merkez okulu sınıf S de 75 numaralı Mus
tafa Gürel. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llinlan 

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 kil.o pırasa, 270 kilo ıspanak, 480 kilo semizotu 

3/6/938 Cuma günü saat 14 de Salıpazannda Askeri Fabrikalar yollarnasındaki 

Satmalma Komisyonunda açık eksiltmeye konulacaktır. Muvakkat teminatı olan 
38 lirayı her hangi bir Mal d. ne yatmlarak alınacak makbu1Ja 2490 No. lu kanu

nun istediği vesaikle birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmalan. 

Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. c2787a 

200 Ton Elektrolit Bakır 

Tahmin edilen bedeli (80,000) lira olan 200 Ton Elektrolit Bakır Askeri Fabri

kalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 8/7 /1938 Cuma günft 

saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (4) lira mukabilinde Kcr 
misyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (5250) lirayı havi teklif 
mektublannı mezkftr günde saat H de kadar Komisyona vermeleri ve kendile

rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaikle mezkQir 
gün ve saatte Komisyona müracaatları. (2949) 

900 lira muhammen bedel ile Balorköy Barut Fabrikasında bulunan 100 toa 

Bisülfat Askeri Fabrikaların Salıpazarm daki Satınalma Komisyonunca 3/6/9'J8 

Cuma günü saat 15 de pazarlıkla satılacaktır. Muvakkat teminatı olan •5 liranın 

J;ıer hangi bir malmüdürlüğüne yatmla rak alınacak makbuzla beraber o gü!l ve 

saatte ve 2490 No. lu kanunun istediği ve saikle birliktE komisyonda bulunn .. lan. 
Nümune hergün komisyonda &örülebilir. ·2958 
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POYRAZ Ali 
Yasan: &. B. 

Yüzü maskeli asılzade, abm mabmuzhyarak aıma köprüyü sür'atle geçmiş, kapıcı 
rahiblerin açbğı büyük kapının tek kanadı arasından içeri ıirmişti ve ıirer 

girmez, çevik bir hareketle yere atlamıştı 
Fakat f(>valye Cemin, kanlar - Muhterem asılzadem! .. Lutfen in- Bu muazzam manastırda, yüzlerce 

ıçinde yere serildiğini gören Civanna, tizar salonuna teşrif ediniz. Muhterem rahibe riyaset eden ve bir kral 
o gündenberi bana temas etmekten, baş rahibimiz, fU anda hücrelerine çe- haşmetile saltanat süren bq rahib, zi
hatti söz söylemekten bile çekiniyor. k~erdir. Fakat, beş on dakikaya yaretcileri birdenbire huzuruna kabul 
Eminim ki, yalnız sizin emrinizle bu- kadar, hususi ibadetleri hitama ere - etmezdi, ziyaretciler, evvell bu katib 
rada uzayıp giden misafirlikten, o da cektir. Kendisine haber veririz. tarafından isticvab edilir; ondan son
benim kadar hoşmıd.Nzdur. Ve çok Diye, bu garip asılzadeye intizar sa- ra, ziyaretcinin şahsına göre iş değişir
korkuyorum ki, günün birinde bu p- !onunun kapısını göstermişti. di. Eğer o ziyaretçi, maruf ve bilhassa 
toyu tertcedel'e'k, GLkıP -decektir. O Yüzü maskeli asılzade, Per Llzarın zengin bir asılzade ise, baş rahibin mi-
zaman... kapısından girerken; kendisini takip e- safir salonuna sevkedilirdi. Değilse, bir 

Kont, birdenbire sözünü kesmişti. den uşaklarla onların ortasındaki bağ- kaç sözle savuluverirdi. 
Rahib Löyolanın ağır ve mütehakkim lı adama elile işaret etmiş: Bir kralın katibi kadar azametli olan 
sesi işitilmişti.: - Siz, burada kalın, _demişti. kitib rahib, odadan girer girmez, yüzü 

- Evet .. o zaman... Maskeli asılzade, pek çok bekleme - maskeli asılzadeye bakmış; 
- O zaman Monsenyör, ben ne ya- den, odanın kapısından iri vücudld, aon - Vakıa asrımızda, asılzadelerin 

pacağım? Ona karşı senelerdenberi derecede şişman göbekli bir rahib gir - maske ile gezmeleri Adet ise de, manas
beslediğim aşkın, kalbimde açtığı ya - m.işti Bu, manastırın baş rahibi, (Per tırlarda maske kullanmak lüzumsuz 
ranın kanlarını nasıl durduracağım? Mişel)in hususi katibi idi. bir şeydir. ( Arkcuı var) 

Rahib Löyola, zalim bir tebessümle 
gülümsemişti 

- Müsterih olunuz, Mösyö lö kont .. 
madmazel Civanna, sizi sevecektir. Ve 
düğününüz de, ilkbaharda mutlaka .ic
ra edilecektir. 

Demişti. Ve sonra, bir adım geri çe

~~ 
I Bugonku program 

kilerek: 
- Vakit, geçiyor. Artık ben yola çık- l 

malıyım, Mösyö lö kont. Geliniz, sizi 
takdis edeyim, demişti. Kont, isteksiz 

ISTANBUL 
ZS MaJ'IS 1131 Paurte.i 

ötıe netrfyatı : 
12.30: PlWa Türk mualllisl. ı2.50: Ban

dta. 13.05: PIAlda Türk muailtlsi. lS.30: Muh
telif pllt neşriyatı. 

bir tavırla yerinden kalkarak rahib Lö
yolanın önünde diz çökmüş ve başını 
önüne eğmişti. O zaman odada ağır ve Alqam neşrl)"atı: 

tannan bir ses yükselmişti: 7 -- 18.30: PIAkla dana muikiat. 11.15: Bayan 
Nine: Çocuklara masal. 18.55: Borla haber
leri. 20: Rıfat ve artadqları tarafından 
Türk musikisi ve halt tartıları. '°.45: Hava 
l'aPOru. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev. 21: Fasıl saz bey'etı: İbrahim ve ar
kadaşlan tarafından, <aaat l7an>. 2U5: 

- Ruhülkudüs namına, ben, Hidem 8 
lsa tarikatinin reisi rahib İğnas dö Lö-

9 yola, kont Blas Şeriyi.. takdis ederim. 

• Sen Ogüsten manastırı, tıpkı bir şa-
toya benziyordu. Her tarafından, bü
yüklü küçüklü kuleler yükseliyordu. 

Kapıcı rahiblerden biri, koşa koşa 
baş kapıcı rahibin odasına girdi. 

- Per Uzar. Misafir geldi. Asma 
merdiveni indirmemizi rica ediyor, de
di. 

:hıtiyar baş kapıcı: rahib, ağır ağır 
yerinden kalktı. Duvardaki anahtar 
destesini aldı. Odasından çıktı. Küçük 
bir avluya geçti. Büyük kapının yanın
daki küçük kapının ortasına açılmış o
lan bir delikten, dışarı göz gezdirdi. Ve 

SOLDAN SAÖA: Orkestra. 22.15: Ajana haberleri. 22.30: Pllk-
1 - Yıldızdır, fakat gökte delil Jerde bu- la aololar, opera ve operet parçaları. 22.50: 

luur. ln.çt;e dolmuttur, amma be- Son haberler ve erteal sQnnn prosramı. 
7az perdede dünyayı dolaşır. *"1W 

2 - Mutfakta bulundutu zaman da aypl 
adı alır, dolapta bulundutu saman ANKARA 
da .. MuUatta üzerine tabak tonu - 13 MaJ'IS 1931 PasartesJ 
lur. Dolapta çamqırlar. ötle neptyatı: 

1 - Borçlu ODU uzaktan görtır 16rmez 12.30: Karışık pllk nefriyatı. 12.50: Pllk: 
kaçar, tota, yemek itram edersenlz Türk mualkla1 ve halt p.rtıları. 13.15: Dahili 
bu cevabı Terir. ve harici haberler. 

t - Giiriiltil. Aqa• nflf'Vatı: 
ı - Rabıt edatı, tüçütttlr amma mide 18.30: Karıoıt peak netriyatı. 1uo: İngl-

bülandınr. llzce ders (Azime İpet>. U>.15: Ttlrk mua.t -
1 - B1r taneatne aahib olaaJdım, belld ki.si ve halk tartılan (Bervet Adnan ve ar

bir yerden de para bulur tlzerlne bir kadatlan>. 20: Saat O.yan ve arabca neırl
apartıman yaptırırdım. yat. 20:15: Türk muattlat ve halt tartılan 

Bayan Leyli yazıyor; 

HER SABAH 
Daha Genç Görttnttyorum! ... 

"Uyanır uyanmaz, hem~ el a7• 
MiDi alıyor ... Ve koçak barafa.k· 
luldanmm tamamen zail oluncap 

kadar 2'bıden pe eriJip 
kaybolcluimaa kemaB laa,-

Bayan Leylhm hakiki 
fotoırafı 

•Ancak bir hafta dren MI' ... 
daTiden sonra •• • ...,. ,._._ 
teı,&ltlme ""170rDL- Bitin ar
bdqlarım böyte daha lenf -
daha süsel röriln .... için ..... 
J&ptıtımı sonayorlar .,.. .. ,.... 
hayret blr teldi alan tenim lola 
iltifat etllyorlal' .• 

Y Hlnız bir hafta zarfında 

binlerce kadın, cazip bir 
tene kavuşmuş, bir kaç yq 
gençleşmiş ve bQtnn bunı

şukluklan kaybolmuştur. 

Alimler, buruşukJuklann; lb
tiyarladığımızda cildin bea
leyici ve ihya edici bazı un
surlarını kaybetmesinden il• 
rl geldiğini ketfetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurlan oll
de iade ediniz. Yeniden gen\)" 
lqecek ve tuelefeOektlr. 
işte; Viyana Onfversltesl pro
fesörO Doktor Stejskal'in 
keşfi bu dereoe ehemmiyetli 
ve caziptir. Uen9 hayvan
lardan 1stih8ftle muvaffak 
oldutu ve c Blooel • tabir 

retle .Jirllyordum 1- • 

Bayan Leyli'nın yal
nız bir haftalık te-
daviden sonra alın
mış ve rötuş görme-
miş hakiki fotograh 
ettilf bu canlı bOceyreler 
bOllsası, şimdi pembe ren
gindeki Tokalon kremi ter
kibinde mevcuddur. Akpm
lan yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, clldlnlzl bM
llyeceK ve gençleşttrecekttr. 
Bir hafta zarfında bOton bu
ruşukluklannız kaybolacak 
ve 10 yaş daha pnç gOrG
necekslniz. Oandoz IObl 
( Yqaaz ) beyu renctndekl 
Tokalon Jrremfnf kullanıım. 
Birkaç gQn zarfında ıiyab 
benleri eritir, açık mMam• 
leri sıkla_şbnr ve en ~r
kln ve en esmer bir cildi 
yumuşatıp beyazlabr. 

Bayanların Nazarı Dikkatine : 
butüıl vücudil, hayretle irkildi. 

- Tuhaf şey .. atlı, ve yüzü maskeli 
bir asılzade. Dört sillhlı uşağın arasın
da elleri bağlı, kupkuru bir adam. 
Mutlaka, efendisine ihanet etmiş olan 
isi bir uşak, yahud kilise vergisini ver
mekten imtina eden bir çiftçi olacak, 

7 - Zaman, mızrap lle çalman çalııların <Hal(kt Recai ve arkad&flarU. ıu: Konferana: ~--ıl 
en fişmanı, hem bir çiçektir, hem de Spor konuşması (Vildan Aştr>. 21.15: Stüdyo 

Sabn alcbjuıu T okaloa kremi vazolannm bllylk 
bir kıymeti Yardır. Oıılan bayiinize iade ettiğinizde 
beheri için S kUl'Uf alacak, ayni zamanda kıymetm 
mOklfatlan bulmwa Tokalon m&aabakuma iftirak 
hakkını Yeren bir bilet takdim edecektir. 

dedi. 
Küçük kapıyı açtı.· Başını çıkardı. 

Kapının karşısında, derin hendeğin ke
narında, asma köprünün oturacağı di
rekler arasında, koyu duru atının üs • 
tünde dimdik duran bir asılzadeye ses
lendi: 

- Kimsiniz? 
- Yabancı değil ... 
- Lütfen şahsınızı bilctırin. 
- Hidemi İsa, tarikatinin mensup-

larından bir asılzade. 
- Parola. 
- HalAskAr Mesih. 
1htiyar rahib, geri çekildi. Oraya 

toplanmış olan kaplCl rahiblere emir 
verdi: 

- Asma köprüyü indirin. 
Zincirler şakırdamış.. asma köprü, 

kapının kemerlerinde akseden bir ıı
cırtı ile inmişti. 

Yüzü maskeli asdzade, atını mah
muzlıyarak asma köprüyü sür'atle geç
miş, kapıcı rahiblerin açtığı büyük ka
pının tek kanadı arasından, içeri gir -
miştı. Ve girer girmez; çevik bir hare
ketle atından atlıyarak, dizginleri ka
pıcı rahiblerden birine vermiş: 

- Hemen.. şimdi.. baş rahib Per Mi-
ıeU görmek isterim. 
Demişti. 

Bu sözde, o kadar imirane bir tahak
kü.m vardı ki; orada bulunan papazlar, 
derhal hürmetle eğilmişlerdi. İhtiyar 
baş kapıcı rahib de onun yanına ıeı. -
rek: 

onunla incir topanrlar. salon orkestrası (Vlldan Aflr>. 21.15: Stüdyo 
1 - Vazoau aallam. muahedell otlı11k la- Yarınki program ve İatttıo.ı marıı. 

Tlçre tebrl, bllftll. ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• .. ••••• ••••••••••••••••• 

1 - tnaan lnlaııa b'YUflDU ama . onlar 
birbirlerine kaVUfurlar, 1Dlan bekle· 
medlll bir ü taqwnda taldJlı sa
man o aöziln tekrarlanması için han-
11 edatı tullanır? 

10 - llaranıozlann tahtaıann ptlrtbıle -
r1n1 düzeltmek lçln tullandıldan llet, 

Denizbank Denizyollan 
işletmesi MOdUrlOğOnden: 

Acenteleri: Karakö,. Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirked Yolcu alonu 

Tel. 22740 bir batında dolan 1tl kardef. 
TIJKAIUD.&N &IAÖI: ·---, 
ı - Metnıttyet devrinde oıtan bir mizah Mudanya Postalan 

mecmuasının adı, 10nuna clamat. 
lihltası lllve edlllnt, ırüldtlrmet totn 
16ylenildllt halde 11lldürmlyen söz -
ler tarpaında kalanlan ırtlldürilr, 
eaerler. 

2 - l'ellllett atrıJlanlarll yardım. 
1 - Bir milli bantamıam blrtnln aoJMlı. 

methur bir Pltın. aJlll zamanda da 
methur bir vl1lJttln adı. 

t - lltlsUimanten h1rlatlJaD olma. 
5 - Kusurunu balıflamat, vlde, dabl. 
1 - Taraf, bir nota. 
1 - Bluzunun altına bir etek liJmlftl, 

etek Jcendlnln oldulu ıotn IODUD& bir 
10.hlka lllve ettiler. 

1 - En aon bal, Jarmızıya benzer bir rent. 
ı - Açıkça. 

ıo - Ataçlık mahal, tiiptl meıhurdur. 

I :.l.3't5678 

'"~NARo 
~~ 

--

..... ı ...... _ , ............ 

'1.3/MA YIS/1938 Pazartesinden iti
baren Mudanya hattında yaz tarife
sinin tatbikine bqlanacaktır. Posta
lar Mudanyadan Cumartesinden ma
da heri\in saat 8,30 da ve İıtanbul
dan Cumartesi ve Pazardan mada 
hergün saat 16,30 da kalkacaklardır. 
Cumartesi postalan Kudanyadan sa
at 15 de ve İstanbuldan saat 14 de 
kalkacaklardır. 

Pazar TınezzDh Posta11 
İstanbuldan Pazar günleri saat 8,30 

da kalkacak vapur Armutluya utrı
yarak 11,10 da Mudanyaya vanp 
Gemlije gidecek ve Gemlikten dö
nerek saat 19 da Mudanyadan kalkıp 
Armutluya ujrıyarak 21,IO ele İltan
bula gelecek ve eaat 22,20 de tekrar 
Mudanya ve Gemllle dönecektir. İs
tanbula 21,50 de ıelecek bu P01tanın 
tehir dahili vapur ve tren iltikuı te
min edilmlftir. Mudanya po1taları 

Karaköy nhtımından kalbcaklar
clır. qbu poltalara 814 her tilrltl to
Jayhk ve teferrilatı ihtiva eden risa
leler acentalannwr.dan ve AltA Y ı,. 
letme.t ve ŞİRKl'it HAYJUn 81-
felerbulm tedarik .w.tamr. (iMi) 

Aşalıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminaUan yazılı muhtelif S 
tezglhlar ayn ayn ihale edilmek prtUe 30/6/1938 Perşembe günfl uat il 
itibaren sıra ile ve kapalı urf usulfl ll• Ankarada idare binasında aba 
caktır. 

Bu ip girmek lstiyenler aptıda gösterilen mikdarda muvakkat ~ 
kanunun tayin ettiği veaiblan ve nafıa müteahhitlik vesikalannı ve 
ayni gUn saat 14 de kadar komllyon reıaliğine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler 140 kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıbllıak1tlll~ 

Muhammen 
.Mlkdar bedel 

Sıra No. Tezglhın dml aded Lira 

l Sil tunlu matkaplar ve mua mat-
kapları 43 55000 

1 Ufki delme ve freze tezellu 1 28000 
3 Dik tornalar a 30000 

DENiZBANK 
lstanbul Şubesi Müdürlüğünde• 

"Satl§a çıkarılJJlljkeıı talibi zuhur etmiyen Yalova kaplıcalanDdald 
elektrik teslaatma a1d motör, dinamo, akılmülitör ve b~ ma1rtneltd 
den pazarlıkla satılıla çıtarılmqbr. Pazarhk 30 Mayıs 38 gilııil -' .. 
te Denizbank Materyel Dalrelt retalijinde yapılacaktır. 
Satılacak parça1arm milfredath liıteai ve aatıp aid mukavele ~ 

terfel Dairul Bnıt1tnden paNlll olarak alınabilir. Pazarhla ._ .. 
~. pazarhk uatmdm evvel Denizbank veznesine bin yetmll bll 
t.nmat yatırarak puarlık aaUnde Materyal Daliell BeialillU ... mııı!::aı 
etmelidirler. 



23 Mayıs SON POSTA 

İstanbul -
buçuk 

Mudanya yolu iki 
saate indirildi 

'rr Denizbank Denizyolları idaresinin 
d .. ak_ vapuru davetlileri hamil olarak 
tun ılk seferini Mudanyaya yapmış -

1ır. Vapur dün sabah saat 8,30 da Ga-
ata rıhtımından hareket etmiştir. 

Trak .rıhtımından ayrılırken istiklal 
marşı çalınmış, limandaki bütün va -
Jıurlar devamlı dudiık çalmak suretile 
Yen, vapuru uğurlamışlardır. 
k Trakda davetli olarak bulunan mer
l~z kc.mu~nı General İhsan Ilgaz, Vali 
ın uavıni, Universite Rektörü, Donan -
ti a Komutanı, Vılayet1 Belediye, Par -
~· bankalar ve deniz müesseseleri ve 
d atbuat erkanına Denizbank tarafın -
'l.e~~ Trak'ın ilk sefer hatırası olarak ro-

er ve broşürler dağıtılmıştır. 

6 
Saatte 18 mil sür'atle giden vapur 

r~~t 11 de Mudanyaya muvasalat et -
te~ş. ve rıhtımda kaymakam, belediye 
ı. .ısı, kaza erkanı ve kalabalık bir halk 
"'Utle · sı tarafından karşılanmıştır. 
b. Davetliler Mudanyadan hususi oto
~slerle Bursaya hareket etmişler ve 
llıı at 13 de Çelikpalas oteline var -

şiardır. 

ret tllomuz yeni şereru tarihine ba§lamış bu
lunuyor. Büyük çefimlzin llham ve iradeleri 
ile varılmış olan bugünkü etap! iyice teba
rüz ettirebilmek üzere biraz maziye dönece
~im. 

Osmanlı saltanatından Cumhuriyet dev
rine kadar geçen zamanlarda Türk deniz ti
careti namına bir faaliyet yoktur demek 
doğru olur. Kanuni Süleymanla Fransız Kra 
lı birinci Fransuva arasında yapılan mua -
bedenin tatbikinde gôsterllen ihmal yüzün
den kabotaj haklarımızdan istifade edemez 
hale gelmiştik. Türk ticaret filosu bu met
ruk vaziyetten Cumhuriyette silkindi ve ka.
botnJ haklarımızdan istifade ederek Cum -
huriyet devrine (35908) safi tonluk 28 par
ça posta gemlslle .idrak etti. Bu mikdarın 
ihtiyacı karşılayabilecek hadde çıkarılması 

ve filomuzun yenllenmesln1 Büyük Şefimiz 
Atatürk 1 İkinciteşrin 937 tarihinde Büyük 
MUlct Meclisinin açılış nutuklarında emir ve 
işaret buyurdular. O günden it.ibaren tica -
ret filomuzun arttırılmasını ve yenilenmesi
ni program hallnde ortaya koyan hüküme -

tebarüz etUrmek üzere Türk bayra~ De su
larımıza giren ve ticaret gayelerine tahsis 
edilmek istenen Seyri Bahri ismindeki ilk 
ticaret gemi.sinin 1843 senelerinde Marma -
rada işlemeğe başladı~ı hatırlatayım. sey
ri Bahri'den sonra geçen ihmal .senelerini 
yukarıda arzetmlştlm. JJ!rkaç aya kadar bi
zim ihtiyaçlarımız ve bizim maksadlarımız 
için ısmarlanmış şu Trak gibi gemilerle se
ferlerlmizt yapmak mazhariyetini Atatür -
kümüze ve onun iradelerini program halin -
de tatbik etmekte bulunan Cumhuriyet hü
kfunetlmlze medyun olduğumuzu tekrarlı -
yarnk beraber geçlrdlğimlz bu mutlu günü 
kuUularken Büyük Şefimlzi sonsuz tazlmatı
mızla ve tükenmez minnetle bir dahn anıyo
rum.11 

Trak aaat 21.30 da Galata rıhbmına mu
vasalat etmiş, davetliler gördükleri fevkn -
ldde intizam ve mükemmeliyetten memnun 
bir halde vnpurdıın ayrılmışlardır. 

Trnkın ilk tıefer yapması münasebetile 
Denizbank namına Umum Müdür Yusuf zı
ya Öniş tarafından dün akşam Atatürk'e, 
B~şveklle, Dahiliye ve İkbsad Vekillerine ta
zim ve şükran teıgraflnrı çekilmiştir. 

lskoçya Holanda maçı 
Amsterdam, 22 (A.A.) - 1skoçya miUi 

futbol takımı ile Holanda milli takımı a
rasındaki maç İskoçyalılarm 3-1 galibi
yetile neticelenmiştir. 

Sayfa ti 

Ne_den 
Aspirin 

Çünkü ASPİRiN seneler~ 
den beri her _türlü soğukal! 

gınhklarına ve ağrılara karij 
tesiri $aşmaz bir ilaç olduğunu· 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinde!; 

emin olmak için· lütfen, 

sına dikkat ediniz. 

ra Ote~de öğle yemeği yenildikten son
rn · ÇelıkpaJas kaplıca ve tesisatı gezil
te~' bunu müteakib otobüslere binile -
be . t~plu bir halde Y eşilcami ve tür -
Ya ~ı, Ipekiş ve Merinos fabrikaları zi
daret .. edilmiştir. Davetliler fabrikalar
.Yet gordükleri intizam ve mükemmeli
li<ını takdir etmişlerdir. Fabrikalardan 
at ra Çelikpalasa dönen davetliler sa
l'lljşl 8 de otobüslerle Mud~nyaya gel -
tek: er ve vapura binerek Istanbula ha-

timiz üç kilçük, dört orta ve üç büyük ol -
mak üzere safi tonaj tutan 36 bine çıkan 
10 yeni gemi ısmarlıyarak ticaret filomuzu 
eskileri kadro harici etmek prtlle 938 sene
sinde 71908 safi tonluk 38 posta vapuruna 
çıkartacak azim ve fedakArlığı Türk mllletl
ııe karşı gösterdl Bu mlkdann ileride arta
cağını ve Türk ticaret filosunun istikbalde 
alacağı heybetini sayın Başveklllmlzln Sos -
yete Şlleb'in üç gemisini ziyaretlerinde lrad 
ettikleri beyanatın bir kısmı olarak müjde -
leyeceğlm. Başvekilimiz Deniz ticaret filomu
zu bütün şümullle izah buyurdukları beya - ------------------------------------------------

~ etmişlerdir. 
v apurda davetlilere akşam yemeği 
er,lrn· 

rrıu ış .. v: bu sırada D~bank :1 -
dak1!11'.iudurü Yusuf Ziya Oniş aşagı -
~~nutku söylemiştir: 
'l'il Muhterem mlsafirlerimlz; 

YtJ>y rk: ticaret filomuza halis Türk fsmt ve 
tun l!nl teknesUe katılan Trak vapurumu -
lıtı11~ ~lrınci seferinde bulunmak bahtlyar-

111 rnber tattık. 
btr ,.~1 .Mndanynya saatte 18 mllden fazla 
ıa~; aue gotüreıı ve bu sür'ati makine 
te ısı duYtılmadan tem1n eden şu beyaz 
~1 vapurla deniz tlcaretlmlz ve tıca -

İnhisarlar U. 

natlarının hülli.sasını IU cümlelerle yapmı§
lardı: 

c- Hilldsa etmek 1cab ederse bugünkü to
naj mikdnn yeni siparlşlerimize rağmen 

mllll ekonomimize nazaran dundur. Yakın 
bir zamanda tonaj mikdarımız yarım milyo
nu bulmalı ve geçmelidir.~ 

Muhterem misafirlerimiz: 
mu Önderimizin iradelerini tatbik için 

bu Trak vapurllc tahakkukunu gördüğümüz 
programı hakklle icra ettirmek Uzere bizleri 
dlrektlflerlle himayeleri lle sevk ve idare e
den Başveklllmlzln naklen verdiğim bu müj
desinden sonra bir noktaya daha işaret ede
ceğim. 

Bugün 18 mllden fazla sür'atle bizleri Mu
danyaya götürüp getirmekte olan Trak ve 
bunu takiben gelecek yeni vapurlanmızııı 

ekonomik sahada olduğu kadar içtimai bün
yemiz üzerinde de yapacağı hayırlı tesirleri 
izaha lüzum görmüyorum. Mazi ile bu,.ün 
bulunduğumuz nokta arasındaki mesafeyi 

üdürlüğünden: 
.---------..-----------------------------------.. lla" .. -k Şartnamesi mucibince 1000-1600 kilo bergamut esansı pazarlıkla satın alı-
'"" tır l! . 

v.ı - Pazarlık 31/V /938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Kaba taşta le -
«Zltn 

11 
Ve nıübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. · 

~ - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ~~ınabilir. 
laq - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 guvenme para

ı c birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c2712> 

QALSAMİN KREMLE 
Sıhhat Bakanlığının resmi ruhsatını 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. Bütiin 
cihanda elli senedir daima üstün ve 
eşsiz kalmışur. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü 

vücude getirilmiş yegane 
kremlerdir. 

REM ·eALSAMi 
Şöhretir.i söz ve §arlatanlıkla de

ğil sıhhl evsafını Londra, Paris, Ber-
lin, New York güzellik enstitülerin· 
den yüzlerce krem arasında 

Jik mükafatını kazanmış 

fsbat etmiştir. 

birinci
olmakla 

KREM BALSAMiN 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 

s N UR.AlLI 

25 ince sigara 

20 Kaltn sigara 

KUR· U Ş 

Her Kadın 

"DAİMA 

TİRYAKİ 
İÇiYORUM,, 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor Araba neden? 

Çünki: 
Tiryaki sigarası on· 

ların uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aym olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hic değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI . ~ . 
AYNI 1 Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

Güzelleşebilir .. 
Cild ve makiyaj tuvaletinde Fransız, İngiliz ve Amerikan kadınlannın en. zi

yade muvaffak olmaları sebepsiz değildir. Amerikalı Profesör Doktor E. WIN
TER'in Türkiyede yalnız VENÜS müstahzaratına imal hakkını verdiği formill ~ 
mucibince yapılan VENÜS müstahzaratı ve rujlan ilim, teknik ve evsaf itiba
rile dünyanın en birinci ve sıhhi rujları meyanındadır. VE?\TÜS rujları dudak· 
ların rengini soldurmaz ve morartmaz. 24 saat sabitliği kafidir. En çirkitı. xa· 
dınları bile rubi, purpur, kapüsin ve oranj renkleri tanınmıyacak kadar cazi
beli gösterir. Bayilerde: Bulunan eski rujların yenilerile tebdil edilmesini di
leriz. 

Nureddin F.;vliyazade müessesesi 1st an bul. 



12 Sayfa SON POSTA 

90 ve 7 5 derece halis limon çiçekleri Hasan ve Nesrin Kolonya ve losyonlannda tenzl 
ny v ~~:; 200 

1/4 Tırtıllı Hasan 110,-1/2 210,.1 litre 450 - 1/4 düz şişe Nesrin 50,-1/3 90-112 ııo,.ı litre 210 kuruşa. Hasan deposu ve şubelerile bilQ.mum tuhafiye ve bakkaliye mağazalannda. 
,1 

SABAH SABAH 

ôliLE ôGLE 

AKŞAM AKŞAM 

HER HER 

ı•mekten yemekten 

SONRA SONRA 

dlf ••Glamlltında harl~alar reratmakla methur olan 
r•elne dl9 macun ... dur. 

Diı macunlarının icciai ve fırçalayınız, ne mikroblann, 
§ahe.seri olan Radyolinle ne de rahats1zl1kluın tah-

dişlerinizi muntazaman ribatından korkmayınız. 
Sabah, Bile ve aktam her yemekten eonra 

dJtl•rlnlzl muntazaman tırçalayuuz 

Sandalyalar, Karyolalar, 
Vesaire mobilyalar 

FABRiKA F/ATINA .SATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

lstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

KAN 
KUVVET 

IŞTIHA 
Sıhhat VekAJetimizin 
re.smi ruh.satını haiz olan 

FOSFARSOL 
Doktorların büyük kıymet verip beğendikleri 
bir şuruptur. Kansızlık, iştahsızlık, kuvvetsiz
lik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve 
barsak tenbelliğinden doğan hazımsızlık ve ka
bızlarda en ·birinci devadır. Tifo, Grip, Zatürree, 

t
~ 
UI 
iL 
IC 
111 
G. 

PERFEKT markası kullanışlı, 
dayanıklı ve elverişli olan ye
gane süt makinesidir. 

Satış yeri: 11. CAllCAN 
Galata, Mahmudiye caddesi No. 81 

Telgraf : Camcan • lstanbul 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktai nazarın· 

dan her hususta iyi imal 
edilmiş ÇOCUK ARABALARI, 
en iyi şerait ve en ucuz 
flatlarla yalnız. 

Baker Mataıaıarında 
satılmaktadır. 

DOYÇE ORIENT BAKN 
Drescm.r Baak Şabe.I 

Merkezi: Berlin 

TiTlıiyeJelıi ,.1>.ı.,;, 

Galatı - latanbw - bmır 
Deposu: Ul Tütün Gümrüjü 

* H• tirli 6anh. iti * 
·······························-· ........................... . 

ilan Tarifemiz 
Birinci ıahile 400 kuruı 
ikinci ıahile 250 )) 

Üçüncü Nlaile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında !az. 
laca mikdarda ilin yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ÇE>ytek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der. 
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilinların.a aid 
işler için şu adrese müracaat edil. 
melidir: 

İlincallk K:.Uek&il lkkett 
Kahramamıade ilan 

Anbn eaddMJ 

Sıtma nekahatlcrinde şayanı hayret tesir gösterir. Vücuda dinçlik, cilde pembelik, ........................................ - ................... . 
saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUVVET İÜCI her eczanede bulunur. 

Sureti istimali: Büyükler için sabah, öğle, akşam yemeklerinden bir çeyrek 

evvel yarım bardak suda. bir tatlı kaşığı, küçük çocuklar için ayni veçhile kahve 
kaşığı. -

Son Posta Matbaası 

··~····························· 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: ~. Ekrem UŞAKLIGIL 

-
~A_,,~°'l'ı~A.1ı. ! ...... ~~,,,Jd , " /(A.lt,~r~~ ~.sa~ ........ 

D.Eo· J 

ODEON-No. 5 ODEON-No. l ODEON-No.O 

Tercih edilmesindeki sebeb 

G R i Pi 
Bütün 

talık 

karşı tesiri yüzde 

olan ve hiç 

en kuvvetli 

kindir. 

GRIPIN 
Nezle, •oğuk algınlığı, ~rip rahatsızlıklannda baş, dif, 
mafıal, romatizma, hap Te adale ağnlannda icabında 
ıfinde 3 kaıe alınabilir. l.mine dikkat, taklidlerindea 
Akınınız ve Gripin yerine bqka bir marka TerirJene 

tiddetle reddediniz. 

Aksu vapuru Büyük ATarya Hesaplarım Rüyete Memur 

Dispaç Heyetinden: 
9/2/938 tarihinde Sinop civarında uğradığı deniz kazası neticesinde ,.. 

hamulesinin selameti müşierekesi için kasden karaya oturtulduğu sa1.A111~ 
mahkemelerce tcsbit edilmiş olan cAksu• vapurunda veya yükünde 
olanların dileklerini; 6/Haziran/938 tarihine müsadif Pazartesi gününe 
bu vapurun büyük avarya hesablarını görmiye memur İstanbul Asliye 
ticaret mahkemesince tayin edilen Dispaçlora tevdi edilmek üzere; 
Deniz Ticaret Müdürlüğüne göndermeleri lüzumu ilan olunur. Bu m 
hitamından sonra vaki talebler nazarı itibara ahnmıyacaktır. c299b 

GRİP - NEZLE 
BAŞ - DİŞ 
ROMATİZMA 

Bütün ağrlları 
derhal 

MAKAS GİBİ 
keser. 

eczanelerde 

1 lik ve 12 lik 
ambalAjlannı 

arayınız. 

Taklidlerinden 
sakımmz. 

SEFALIN 
lımine dik kat 

ediniz. 


