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HALKIN G ÖZO 

HALK 1 N KUL AGI -
HALKIN D 1 L 1 

Sene 8 - No. 2786 Yazı işleri telefonu: 20203 -
HATAYDA IKi VAK'A 
Fransanın Hataydaki 

mümessili B. Garo, 
Ankaraya niçin geldi ? 

Suriye gazetelerinin iddiası: " Fransa, Türkiyenin 
~atay meselesinde memnun edilmesi için neler 
yapılması lazım geldiğini anlamak üzere mümessilini 

Ankaraya aöndermiştir ,, 

Hataydakl Arablar ihtilata düştüler 

Güzel A ııtakyadcuı blr manzar4 
Şam, 29 (Hususi muhabirimiz yan-ı tay intihabatnıın "ba~Iamıı olCfuJu fU 

t or) - Son zamanlarda Suriyenin ba- günlerde en çok derd m evzuu bu ı, ola-
itndaki derdleriıi sayısı çok olmasa Ha- (Devamı 5 incl sayfada) 

Anadoluda tuğyanlar 
Çubukçagı taşlı, iki hektar araziyi 

su bastı, ~araj açıldı 
· Ankara 3 (Husu.si) - Pazar flilnü 1 Dün çayın irtifaı bir metreden faz • 
t•kan yağmur ve dolu yüzünden Çu :. la yilkselmişttr. Bu yükseliş dolayısile 
l.lk çayı ~mı.ştır. · (Devamı 11 inci sayfad4) 

1 

Hitler Romada coşkun 
tezahüratla karşılandı 

Mussollnl bugün Hitlerle görüşecek, 
bir M<İcar heyeti de Romaya gitti 
Hitler istasyonda Kral ve Mussolini tarafından 
karşılandı, tarihi araba ile doğruca saraya gitti 

~~~RU~~~MırJ~ 

liitler vı Musolininfn Berliııdeki aon buZUfnuılarut4 ait bir intiba 

(Yazısı '11 tici aayfada)" 
• 

ÇARŞAMBA - 4 l\IA YIS 1938 İdare qle.rl telefonu: IOJOJ 
,., 

Blnlcilerimizin Romadaki zaferini bütün 
ltalyan cazeteleri hararetle alkışlıyorlar 

"Türk süvarileri dünyanın en 
--

kuvvetli 
haklı olarak mevki almışlardır,, 

.Rom.ada miUet~r müıab4kasında birine! gelen ııı Mussolfnl aUın kupanns kazanan kahram4n. binicilmmlı 
Cevad Gürkan Cevad Kula. Saim Polatkan Eyüb Ô~"tl 

Binicilerimizin zaferi 
yurdda seviiıc uyandırdı 
Mütehassısların mütaleası: " Dört Türk süvarisinin 
kazandıkları bu zafer Türk biniciliğinin dünJa 

süvariliğine galebesi demektir ,, 
Süvarilerimiz, nihayet milletler kupa· ve şanlı bayrağımız süzüle süzüle ıeref 

smı da kazandılar. Evvelki gün, Romada direğine çekilirken, Bay Mussolini, bu 

Başvekllln ve 
Dahiliye Vekilinin 
tebrik telgraflan 

Ankara 8 - Dün Romada yapılan 
milletler binicilik müsabakası hak
kında ekipimize riyaset eden albay 

(Devamı 5 inci saı1ada) 
yüz bin kişi, İstiklal marşımızı dinlerken (Devamı 11 inci sayfada) \.. -Atatürkün Londra, Çekoslovakya 

meselesi ile meşgul telgrafları 
Ankara 3 (A.:A.) - Japonya İmpa· 

ratorunun doğumunun yıldönümü D k 8 ,. H • l • ' kl•f d "' • l" .. 
(Devamı 11 inci sayfa®) o tor eneş ın eın eın e te ı e ecegı p anın mus-

.............................................................. veddesi hazırlandı, Halif aks Çek elçi sile görüşüyor 

' ' 

Londra, 3 (Husu -
bİ) - Gazeteler, Av 
rupa sulbü için za -
nlan zaman ıtehlike· 
ler arzeden Çekos -

~ ı Jovakyanın ekalli • 
~ • tefllrdı d+P MIJ&rt0 'tstig 1 yetler meselesi ile 

. ıllt bir mıyldl sık sık meşgul ol -

• 

e Qlnct '1nıftrlndı Wlletı· •-ı;;;m ı makta, bu hususta 
UfiO fıpr~ bir •Ala tafsilat vermekte -

• tmırıt mldtllf bJatlaft 
1 
dirler. Burada hü • ..,...k talllıtıı koJIVll küm süren kanaate 

ahili " tradı .. qkı 
"el\ıııcuile ıtcılbir -,11 göre Çekoslovak -
hraa bir tebaktr ya meselesi İngi • 

liz kabinesinin dos • 
''Çı..,..lıı .. am tane müdahalesi ile 

kahramana 
pek yakında halle -

Viskiden. Ayrana anmtş oıacaktır . 
dönen ba adamdtr Çekoslovak-yanın 

CINARALTI 
ıfautıı ı Burltlln Cahid 

Sene.m en p...ı 
edebt olfri • 

Londra sefiri Ma • 
~arik, bilhassa, İn -
giliz - Fransız mü • 
zakerelerinden son - ' 
ra sık sık hariciye 
nezaretine gelerek Çek Cumhurrıisl Beneş rc/ıka sile bir arada 
Halifaks'la temMlarda bu1unmaktadır ''fnk"S'la bir saatten faz.la görüşmü.ş -
Mazarlk dün akşamki :ziyaretinde H. / (Deuaaı ll inci •Jllo.daj 



! Sayfa 

Her gün 
Boğazlar muahedesine 
ita/yanın da iştiraki 

- Yazan: Muhittin Birgen -
IE5) omadan gelen haberlı:_rı: ö~
~ rendim ki İtalya hukiımetı , 

yeni boğazlar rejimini tanımaya ve mua
hedeye iştirake karar vermiştir. Bu su
retle, yeni boğazlar rejimini kabulden is
tinkaf etmiş olan İtalya da bu rejime iş
tirak etmiş bulunuyor. Bu rejim, boğaz
lar mıntakası diye ayrılmış olan malum 
mıntakanın Turk ordusu tarafından iş
gal edildiği tarihtenberi zat.en kendili
ğinden halledilip bitmiş, Italyanın da 
fiilen iştirak eylediği manasını ifade et
miş bir şeydi Bu bakımdan İtalyanın mu
ahadeyi tasdiki, fiili vaziyette herhangi 
bir yeniliği ihtiva edecek değildir. Bo
ğazlar rejim.inin bütün mahiyeti, ancak 
bu dünya yolunun Türk ordusunun eline 
fiilen geçmesini ifade etmek itibarile 
müsbet bir manayı haizdi. Türk toprak
larının arasında açılmış olan bu yol Türk 
ordusunun elinde bulundukça rejime aid 
bütün hukuki kayıdlar ve şartlar ve 
bunların şu veya bu tarzdaki tatbikatı 
mühim meseleler teşkil edemezdi. An
cak, tasdik hadisesinin fiili bir manası 
olmasına rağmen hukuki, yahud siyasi 
manası dikkatten kaçırılmıyacak dere
cede mühimdir. 

* Bu manayı şu sureUe hülasa edebiliriz: 
Türkiye ile İtalya arasında, bu iki mem
leketin kendi karşılıklı münasebetl~rile 
alakası bulunmıyan sebeblerden dolayı 
bir zamandanberi mevcud olan ihtiraz
lar. bu son tasdik neticesinde tamamen 
ortadan kalkmış bulunuyor. 

Filhakika, Türkiye ile İtalya arasında
ki dostluk münasebetleri, sırf enternas
yonal sebeblerlc, uzun bir zaman iki me
selenin tesiri altında bulundu. Vakıa bu 
tamamen nazari olan bir tesirdi. Bunnn
la beraber, hükmen mevcud sayılabilir
lerdi. 

İki meseleden biri, Habeşistan emri 
vakilnin Türkiye tarafından tanınmama
sı, diğeri de boğazlar rejiminin İtalya ta
rafından tasdik olunmaması. Habeşistan 
emri vakii de, boğazlar rejimi de birer 
İtalyan ve Türk meseleleri olmakla be
raber enternasyonal meselelerdi. Bu en
ternasyonal meselelerde Türkiyenin İtal
ya meselesine ve İtalyanın da Türk me
selesine karşı almış oldukları tavırlar, 
bunların kendi aralarında mevcud bir 
ihtilaftan değil, bu iki enternasyonal da
va karşısındaki vaziyetlerinden ileri ge
liyordu. Kendi aralarında meseleleri ol
mıyan bu iki memleket, sırf entern{lSyo
nal alakalardan dolayı, iki sene kafüır 
bir zaman zarfında, birbirlerinin karşı
sında iki mesele sahibi olarak yaşadılar. 

Cenevrenin meşhur zecri tedbirler ka
rarına, cumhur ile birlikte, Türkiye de 
iştirak etmişti. Demek meseleyi, nazari 
olarak, ilk çıkaran Türkiye idi. Şu halde 
bu çıkan meseleyi ortadan ilk olarak kal
dmnak ta Türkiyenin uhdesine düşüyor
du. Türkiye, uzun zaman bunu yapmak 
için fırsat ve vesile aradı. Muhtelli za
manlarda, Habeşistan emri vakiinin ta
nınması lehinde Türkiyenin yaptığı te
şebbüsler, Avrupamn büyük dip1oınasi 

gürültüsü arasında kaybolup gitti. İtalya 
Türkiyenin bu mesele karşı.Sındaki sami.
mi vaziyetini bilir. Nitekim, Türkiye dı:a 

bQğazlar meselesinde İtalyanın tuttuğu 
yolu tabii bulmuş ve bundan dolayı ona 
karşı içinde bir dargınlık duygusu taşı

mamıştır. 

* Enternasyonal münasebetlerin müsaid 
olduğunu görür görmez, Habeş emri vc
kiini tanımak yolunda ilk adımı atan ve 
hatta bu adımın atılmasına delfilet fden 
birkaç devletin arasında Türkiye de var
dı. Cenevre müessesesinin İtalyaya karşı 
yapmış o1duğu haksızlığı tashih için ilk 

teşebbüsleri yapanlar arasında Türkiye 
bulunmakla İtalyaya karşı olan temayül
lerini göstermiş, İtalya da buna, boğazlar 
rc>jimini tanımakla mukabele etmiştir. 

Şu halde, iki memleket arasında nazari 
olarak mevcud bulunan iki meselenin 
ikisi de kısa bir fasıla ile ortadan kalk
mış bulunuyor. Bu meseleler mevcu 1-
duğu müddetçe bunlardan iki meml Ke
tin dostluk münasebetleri hiçbir suretle 
zaten müteessir ollnamıştı. Bu defa evve

la Türkiye, sonra da İtalya tarafından 
atılan adımlarla iki meselenin de orta
dan kaldırılmas1 bu dostluğu elbet bir 
kere daha kuvvetlendirecektir. 

Muhittin Birgen 

SON POSTA 

Resimli Makale : Sulh ba arı .. 

Bahar hayatı ifade eder, ba'si badelme'V'ti ifade eder, 
ümidi ifade. eder. Kıştan kurtulan insan baharn kavuşun
ca geniş bir nefes alır, hayata yeniden doğduğu ı~nnına 
kapılır, ona öyle gelir ki bu bahar bitmiyecek, gözlerın;ıı 
önüne sürülen tabü manzaralar hep yemyeşil çiçek için
de ve mavi sema da daima masmavi, bulutsuz ve gt•neşli 
kalacaktır. 

Harbi takib eden sulh bahara benzer, harbdcn kurtu
lana yeni üınid verir, fakat bu defa bu ümid çok az sür
dü. Şimdi baharın mavi semasına bakınız, ölüm tt?hdirli 
saçan harb aletleri ile dolmuş görürsünüz. Teessür duy
mak fayda vermez. Harb tehdidinden kurtulmak için ay
ni mikdarda harb vasıtasına malik olmaklığımız lazım
dır. Bu, biz!m için bir yurd borcudur. 

r ' 

Amerikada Ditroit şehrinde birkaç gün 

evvel kaplumbağa sür'at yarışı yapılmış

tı. Son daireye ilk gelen kaplumbağa bi

rinciliği kazanarak mükafat almıştır. 

lngiltere silahlanmak için 
ne sarf ediyor 

Muharebe hazırlığı için sarfedilmekte 
bulunan büyük mikdarda paralardan do-

layı büdcesinde ehemmiyetli bir açık gö
rülen İngiltere hükumetinin maliye na -

Dikkatsiz u a 
Adamın birinin çok budala ve dik

katsiz bir uşağı varmı§. Bu yüzdenı 
ikide birde başına olmadık i§ler açar
mış, fakat u§ak ne kadar budala ise: 
adam da o nisbette sabırlı imiş. Ken
disini adam edebilmek için uğra§U' 

dururmuş. 

Bir giln uşağından su istiyen adam, 
uşağının bermutad dikkatsiz davran
dığını göriince: 

- Suyu vermeden PVı;el bir defa 
içerisine bir şey var mı, yok mu diye 
bakılır. Haydi yeniden doldur, cijyc 
öğüd vermiş. 

Uşak suyu bm-da.ğa doldurduktan 
sonra içerisine bakmış ve efendisine 
vermiş. Suyu içtikten sonra uşağın 

tekra:r ba:rdc.ğın içerisine l>aktığın.ı 

gören cf endisi söylenmiş: 
1 

- Be adam suyu içtim. lçerisine 
bir dalıa ne diye bakıyorsun? 

- Demin verirken içinde bir kurd 
vardı. Yııttunuz mu diye bakıyonım. . ----~ 

idam edilmigen 
iki zenci 
Birleşik Amerika hükiımetlerinden 

Teksas eyaletinde ölüm cezasına malı -
kfrm edilen iki zencı elektrikli sandal -
yesinde idam edilerrıemiştir. 

Fare ile kedi 
Arasında ahbablık 

Bu kedi ile beyaz fare gayet dosttur
lar. Hergün, sabahlan deliğinden çıkan 
fare ahbabının boynuna uzanmakta ve 
gördüğünüz gibi onu öpmektedir. 

lngilterede büyük bir köpek 
balıgı tutuldu 

İngiltere sahillerinde §imdiye kadar te
sadüf edilmemiş cinsten rnüdhi~ bir kö
pek balığı yakalanmıştır. Bu deniz cana
varının boyu 5 metre, ağırlığı da 3000 ki
lodur. O civarın bütün balık avcılarını 
şaşırtan, ikide birde de ağlarını, sandal-

Mayıs 4 

r -, 
Sözün_ Kısası l 

Negüs'ün zekası _J 
*** N egüs boş zaman buldukça gazete-

cile;rle konuşmayı pek sever; on· 

larla arada bir derdleşir. Bu defa da öyle 
yapmış. Bizim Londralı meslekdaşlara 

demiş ki: 
-Pikadelly meydanında kibrit satma• 

yı, İtalya ile anlaşıp yalandan impara • 
torluk yapmıya tercih ederim! 

Çok insan vardır ki bu söz üzerine Ne· 
güsün budala olduğuna karar verir. Öy
le ya, İtalya ile anlaşıp onun iznile tek
rar gitse, Adisababadaki süslü tahtına o
tursa, gene etrafına adamlarını tophısJ, 
gene sokağa çıktığı zaman meşhur :cm
siyeyi başına tutanların arasında dolaşsa 
ne olur~ Ama, orada kendi hesabına de
ğil de Italyanın hesabına oturacaknw. 
Hiç olmazsa oturur ya, keyfine bakar ya! 

Ben böyle düşünmüyorum. Bilakis cBu 
Negüs çok akıllı adam!> diyorum. Birke
re, o haşmetli Londrayı bırakıp ta tekrar 
Adisababaya gidip oturmak istememesi 
elbet akıllılık alametidir. Fakat, asıl akıl
lılık, İtalyanın emri altında yalandan bir 
imparatorluk yapmak yerine İngilteı ede 
kibrit satmak fikrindedir. 
Düşününüz bir kere: Dünyanın göbeği 

olan Londranın tam göbeğindeki o meş-
hur Pikadelly meydanı. Sabahtan akşa
ma kadar meydandan gelip geçen yüz 
binlerce İngiliz bunun bir tarafında, Nc
güs meşhur cüppesi ve belki de meşhur 
şemsiyesi ile bir köşeyi tutmuş, kibrit sa·, 
tıyor! İngilizlerin naziklikleri de ma .. 
ltimdur: 

- Haşmetmeab lutfen bir kibrit! 
Diye gelen geçen ondan kibrit alı

yor. Sabahtan akşama kadar paketler, 
sandıklar, birer birer boşaldıkça, Negü
sün cebleri de doluyor. Bir gün, beş gün, 
bir sene, iki sene, derken günün birinde 
Negüsü gene kral olarak görüyoruz: Kib
rit .kralı! 

Güzel akıl. Bu krallık haşmeUusuz da 
olsa, gene onun eski imparatorluğundan 
iyidir. 
~............. • • ., !nt" tı=lt:Cl l91ııll• ... ·~WW'!I••• -----

iskelelerden iç 
şehirlere otobüs 

işletilecek 
Denizbank umum müdürlüğü, memle

kette yeni ve modern bir nakliyat işini 
üzerine alacaktır. Bu iş sahillerimizde o
tobüs işletmek işidir. İdare bu hususta 
alakadarlara tedkikler yaptırmaktadır. 

Otobüs seferlerinin limanlarımızı baş
langıç ittihaz ederek tren yolu üzerinde 
olınıyan iç yerlere kadar Denizyolları ı
daresinin hasılatına sekte vermiyecek bir 
şekilde yapılması düşünülmektedir. 

Seferlerin yapılmasına başlanmad~n 

evvel Denizbank idaresi Nafıa Vekaleti 
ile temaslara geçerek evvela otobüslerill 
işliyeceği yolların tamiri veya yeniden 
inşası işini halledecektir. 

Otobüs seferleri işinin bu yıl sonunn 
doğru kuvveden fiile çıkarılması muhte .. 
meldir. 

zırı, geçen salı günü Avam kamarasında 
bu açığın konulacak vergi ile kapatıla -

Bir jandarmayı öldürdükleri iddia e
dilen bu iki siyahinin bütün inkarlarına 
rağmen mahkeme idamlarına hüküm ver
mişti. Siyahiler idam sandalyesinin bu
lunduğu daireye ~okuldukları esnada 
Vongan ismindeki zenc:ı elleı:Jni yuka,rıya 

larını harabe edip batıran bu dev misillu Diş hakkında konfer ns 
balık, geçen çarşamba günü gene görül- Eminönü Hnlkevinden: 

cağını söyle.miştir. Benzin ve sair mayi 
yakacak maddeleri ile çay üzerine konu

lacak vergi ile kapatılacağını söylemiş -
tir. Geçen martın üçünde biten mali se
ne zarfında harb hazırlıkları için İngiliz 
hükiımeti 263 milyon İngiliz lirası sar
fetmiştir. Bu mikdarın yalnız 65 milyonu 

istikraz suretile olup, mütebakisi büd -
ceden snrfedilmlştir. Yeni başlıyan sene 
zarfında ise 343,250,000 İngiliz lirası sar
f edilecektir. Harb hazırlıkları masraflan 
da dahil olduğu halde İngiltere hükume-

tinin bu seneki sarfiyat büdcesi 
944,398,000 lirayı bulmaktadır. Bu mik-

dar bizim paramızla on buçuk milyar lira 
raddesindedir. 

kaldırarak cAllahın huzurunda tekrar 
masum olduğumuzu beyan ederim.. diye 
bağırmıştır. 

Cellad yamukları kendisini sandalyeye 
bağlamışlar, elektrik cereyanını vermiş
ler. Fakat cereyanı mahkuma kadar ye
tiştirmeğe imkan bulamamışlardır. Pek 
çok uğraşmalanna rağmen bir türlü cere
yan veremediklerini görünce sandalyeyi 
tamir etmek için mahkıimu çıkarıp iki 
saat sonra tekrar bağladıklarında gene 
cereyan vermek kabil olamamıştır. Bu -
nun üzerine eyalet reisi ölüm cezasının 
infazını bir hafta sonraya talik etmiştir. 
İki zencı masum oldukları için Allahın 
kendilerini kurtaracağına emin bulun -
duklannı söylemişlerdir. 

\ 

mi.iştü. O civarın yüzlerce balıkcı san - 5/5/938 Perşembe günü saıı.t (18) de E -
dallaııı takibe koyulmuşlar ve canavarı vlmlzln Cağaloğlundakl Merkez !alonund!? 
bir sahile sıkıştırmışlardır. Son bir huv- Doçent Suad İsmall Gürkan tarafından (Dl': 
vet sarfederek içine girdiği muhasara hıfzıssıhhMı) mevzulu blr konferans veri " 

d • . d kurt l k ist" b .. d lecektlr. 
aıresın en u ma ıyen u mu • Davetiye yoktur. Herkes geleblllr. 

hiş balık olanca şiddetile .sandallardan K f K 
b. · · - · ··kı · d 1 b on erans ve onser 
ırının uzenne yu enıp o san a ı atır-

Şişli Halkevinden: 6 Mayıs 1938 Cuma giı• 
nU akşamı saat 21 de Evimizde Üniversite 
talim hey'etlnden Orhan Arsal tarafından 
(Hukukta diyalektik hareketler) mevzuun· 
da bir konferans ve Bayan Bablkyan tara " 
tından da bir Şan konseri verilecektir. Her .. 
kes gelebilir. 

dıktan sonra denize açılmağa teşebbüs 

etmiştir. Sandalda bulunan balıkçılar -
dan ikisi denize düşerek ellerindeki bı
çaklarla balıkla sanki düello eder gibi 
çarpışmağa ba~lamışlardır. On dakika 
süren bu çarpışmada balıkçılar köpek 
balığını kalasına ve kalbine indirdikleri 
bıçak tda:rbelerile hareketsiz bırakmış -
lardır. Yaralı balığı ancak 50 kişi sahile 
çekebilmiştir. 

~----~------------...... ---..--....-" 

T K ViM 
MAYIS 

hum• HDI 

4 Arabi aeııı 
1304 l3ö7 r 

~STE iNAN, İS T ER ı ANMA! - ~D Nısıı.a Rcıı r eno 

21 1938 178 

Bir arkada~ın anlattığına bakılırsa bizim Kırşehir ha
valisinin jeolojik teşekkülatı itibarile e.ra sıra zelzele teh

likesine maruz bulunması fazla telaş ve yeisi rr.ucib ola

cak bir şey değildir. Dünyanın daha büyük tefılikelere 

maruz bulunan yerleri de vardır. Bunlardan bir t anesi 

İngilteredir. Zira bu koca ada her sene bir mikdar suya 
gömülmektedir. Bu gidişle bir zaman gelecek ki büsbü
tün ru altında kalacaktır. Maamafih İngiliz adasının her 
yıl suya gömülen :kalınlığı yanın santimetredir. Bu iti
barla t amamen suya gömülmesi için aradan binlerce asll'
lık zaman geçmesi lazımdır. 

IS TER t NAN, 1 STER l NAN M Af 
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B v 1 k 1 • L ~~rdüğünıilz fikirler -1 1 o g az ar m u av e es ı R~.::::.~;'';~,.'1.;;::·" ::;,;!:~::~·'>;\::~ ı 
• blnlcllerinin tarihdeki liÖhret ve mnv::ı ffaki- • Her Hitlerin 

Roma ziyareti lt l 111 t •• k l • • t • k • •• b •ı yetıerini kaydederek imparatorluğun inhitat 
Q yanın lVl.On ro mu ave esıne fŞ lTQ f munase etı e dı::vrindc Tü~kün a~la alaka~ınm da bil" terdi 

devresı geçıtdiğinı, Cumhuriyet devrinde Ya7.an: Selim Raırıp Emet 

"'ont c·ano ı·'e ua ·c· ·ye ırekı·ı,· Doktor Ru··şdu- A latc•lığa da layık olduğu ehemmiyet verildi -~~ ı ıı n~ rı ı "~ ras ğlni, bizde imparatorluk devrinde atcılık ih-
J • A [ ifl • d d male uğradı~ı zaman Avnıpada büyük bir A lman devlet reisi Her Hitler 

düıı sabah saat y_edide Bren

ner hududunu geçerek İtalyaya dahil ol· 
du. Bir hafta kadar devlet misafiri sıfa
tilc İtalyada kalacak ve sonra Almanya
ya dönecektir. 

arasınaa samımı te gra ar teatı e il i ehemmiyetle en ileri marifetler meyanına 
çıkarıldığını, fakat bizim de 12 yıllık bir ça-

Ankara 3 (A.A.) - İtalyanın Montrö 1 mimi dostluk hislerinden mülhem olan ı tan dolayı en 
boğazlar mukavelesine iştiraki münase- bu kararı ekselansınıza arzetmek ve bu arzederim. 

lışma ile Avrupa meydanlarında muvaffakl
hararetli teşekkürlerimi yetıe at oynatmağa imkan bulduğumuzu yaz-

~tile dün Dr. Rüşdü Arasla İtalya hari- münasebetle şahsi duygularımın ifadesi- Gösterilen bu nazikane alakadan fev-
Ciye nazırı Kont Ciano arasında aşağıda- ni yenilemekle bahtiyarım. kalade mütehassis olarak. Cumhuriyet 
ki telgraflar teati olunmuştur: CİANO hükılmetiııin de bu iştirakte, büyük kom-

Ekselans Doktor Aras 1 Ekselans Kont Ciano .şu ve dost memlekete karşı Türkiyede 
Tiirkiye Hariciye Vekili Majeste 1talya. kralı ve Habeşistan. beslenen duygulara tamamile tevafuk e-

Ankara impa1·atorunım Jıariciye nazırı den bir muhabbet ve dostluk nişanesi 

2-t tPmmuz 1923 de Lozanda imzalanan Roma .gördüğünü ekselansınıza temin etmek is-
~oğazlar mukavelesi yerine kaim olmak İtalyanın Montrö mukavelesine iştira- terim. 
llzere 20 temmuz 1936 da Montröde bo- kini ve krallık ve imparatorluk hükfımeti- Bu münasebetle. en samimi şahsi duy
fazlar hakkında imzalanan mukaveleye nin bu jestini ilham eden memleketim hak gularımm ifadesini kabul buyurmanızı 
~!yan hükumeti bugün iştirak etmiştir. kındaki duyguları bildirmek üzere ekse- rica eylerim. · 
Italya ile Türkiye arasında mevcud sa· lansınızın lutfen gönderdikleri telgraf- DOKTOR RÜŞDÜ ARAS 

Başvekil dün Ankarada 1 

tezahüratla karşılandı 
c. Bayar Riyaseticumhur köşküne 
giderek Atatürke tazimlerini arzetti 

Anknra 3 (A.A.) - Dost ve müttefik ı ' -
V'tınanistana yaptığı ziyaretten dönmek-
te olan Başvekil Celal Bayar ile Harici-
~·e Vekili Dr. Tevfik Rüşdü Aras refakat 
Ve maiyetle~indeki zevat ile birlikte bu-
gün Ankaraya gelmişlerdir. 
Ba~ta Büyük Millet Meclisi Reisi Ab

dUthalik Renda olmak üzere İç İsleri Ba
kanı Parti Genel Sekreteri Şüı;ü Kaya, 
Vekiller heyeti Rivaseticumhur umumi k• . , J 

Başvekil 
bugün Partide 
izahat verecek 

800 bin Çinli 
taarruza geçecek 
Londra 3 (Hususi) - Hankeudan bil

dirildiğine göre Çin kuvvetleri Lunghay 
demiryolu mıntakasında büyük bir taar
ruza hazırlanmışlardır. 

Bu taarruza 800 bin Çin askerinin işti

rak edeceği söylenmektedir. 
J aponya Rusyayı protesto etti 

Tokyo 3 (A.A.) - Japon hükumeti bu
gün Moskova nezdin.Pe yeni bir teşebbüs
te bulunarak Çine Sovyet hükUınetinin 
doğrudan doğruya yaptığı yardımı pro
testo etmiştir. 

Japon hüklımeti, bu yardımı Japonya 
aleyhinde hasmane bir hareket telakki 
ettiğini bildirmiş ve en kısa bir mühlet 
zarfında bu yardıma nihayet verileceği 

makta, binicilerimiz! tebrik etmektedir. 

----Kurun - Asım Us maliyet fiatı başlıklı 

yazısında hayatı ucuzlatmak için sarfcdllen 
mesaiden bahsederek İ.>tanbulda maliyet rıa
tı 140 kuruıJ hesab edllen tereyağının nasıl 

olup da yüz kurnşa satıldığını hayretle ted
kik etmekte ve neticede İstanbuldakl alaka
darların maliyet flatıııı tayin için yaptıkları 
hesapda İstanbu1daki süt Hatlarını ele ala
rak hataya düştüklerini, bir çak yerlerde de 
başka maddelerde maliyet fia tı tayin edlllr
ken ayni hataya düşüldüğünü yazmakta, bu 
.sistem hatasının düzeltllıneslnl Hızumlu 
gormektedir. -·······:;,.········· ·········-
Mukataalı ve 

icarell binalar 
Ankara 3 (Hususiı - İcare ve mukataa

ların tapu harçları, kanunu mucibince kıy
metleri üzerinden tahakkuk ettirilmektedir. 
Halbuki amme hizmetine mahsus devlete a
ld gayl'imenkullerln vergiden muaf bulun -
ınası itibarile, bunların vergi kıymetleri tak
dir ve tesblt edilememiştir. Maliye Vekaleti 
bıı kabil mallardan icare ve mukataaya bat-
lı olanların vergi esası üzerinden tadllı'lt ko
misyonlarınca kıymet takdir ettirilmesi u -
zun süreceğinden esas olacak kıymetlerin tak 
dirini hususi bir şekle bağlamağa lüzum gör
müş ve bu maksadla bir kanun projesi hazır
lamıştır. 

Bu proJeye (!;Öre bina vergisi kanunu mu
cibince ver.giden nıüste:ma olan gayrimen -
kullcı·c, Maliye B'lkanlığı ile Vakıflar genel 
direktörlüğü tarafından tayin olunacak bi -
rer ehlihibre kıymet t::ıkdir edecek ve bu 
kıymetler mukataanın esası olacaktır. 

İki ehlihibre kıymet takdirinde ittifak e-b at-ihi H.ısan Rıza. başyaver Celal ile me-

Ankara, 3 (Hususi) - Parti Grupu 
bugünkü mutad toplantısını yarına 

tehir etmiştir. Grup yarın Meclis u
mumi heyetinden sonra toplanarak 
Başvekilin son seyahati hakkında ve· 
rcceği izahatı dinliyecektir. 

tıslar, büyük erkanıharbiye ikinci reisi 
~rg0ııeral Asım Gündüz, şehrim.izde bu
~nmakla olan büyük ve orta elçiler, ve-

kalet müsteşarları, büyük erkanıharbiye . 'ht' · · ·f d piyade ·an v sıne ı ıranı resmını ı a e en , J -
e milli müdafaa erkanı, büyük ünifor- darma kıt'alarile poı·~ mu·· frezesı'nı· teftı·cı 

ümidini izhar eylemiştir. 

Türkiye 
Serbest güreş 
Şampiyonası 

' demezlerse İstanbulda emliık bankasında ve 
diğer vilayetlerde belediyelerden alınacak 
birer muhammin de iştirak eLUrilmek sure
tlle teşkil edilecek hey'etin kararına 1ttiba 
olun:ı.caktır. 

İtalyan devletinin Alman devlet reısı
ne çok parlak bir kabul resmi yaptığmı 
neşredilen ziyaret prograınilc öğrenmiş 

oluyoruz. Bu münasebetle ihtiyar olunan 
fedakarlık bu gibi am·alde görülegelı .. ı
lerden hepsinin üstünde bulunduğuna 

göre, iki devletin bu ziyarete hususi ve 
remzi bir ehemmiyet verınektl! olduklan 
anlaşılıyor. Filvaki İtalya ile Almanya, 
Avrupanın mudil safhalar arzeden mu'1-
tclif durumlarında elele yürümüş iki 
memlekettir. Müşterek davalarını yü
rütmek için tesis ettikleri mihverin tesi
rini yakından görmüş ve bu bakımdan 
müşterek dostluklarının enernmiyetini 
daha iyi anlamışlardır. Bundan ötürüdür 
ki Alman - İtalyan misali, küçük itilaf 
devletleri için olduğu kadar Balkan An
tantı için de bir ders, imtisal edilecek bır 
nümune olmalıdır. Almanya ne itatya 
yalnız başlarına iken, hatta en hayati da~ 
valarını dahi güçlükle aleme dinlettikle
rini sandıkları bir sırada, en ziyade şi

kayetçi oldukları şey, içinde bulunduk
ları infiradi vaziyetti. ~erlin - Roma 
mihverini kurunca işin şekli değişti. Ay
ni hal, diğer müşterek menfaat sahibi 
memleketler için de aynen vakidir. Kü
çüklerin de birleşmesi büyüklükler doğu
rabilir ve en kuvvetli devletler, baı:an 
eJele vermiş ve beraberlik yolunda yü
.rümeye azmetmiş küçük devlet teş.ek
külleri önünde duraklamak lüıı;umunu 

.duyarlar. Bu. tabii bir kaidedir. İtalya
nın Romada Her Bitlere yaptığı parlak 

kabul resmini bu bakımdan mütalea Pt· 
nıek lazımdır. Roma ziyaretinin btr ma
nası. vaktile M. Mussolininin Berline 
yaptığı seyahatin bir rnukabC'lesi ohnııJc 
ise bir diğer manası da Berlin - Roma 
mihverinin en işlek bir halde butundu
ğunu etrafa göstermektir. Bu, onların 
hakkıdır. Fakat diğer devletlerin mevcud 

ll'ıa ı~ ~ 
larılc Balkan Anlandı devletleri ata- d d b l " etıriiş ve istasyonun iç \'e ışın a u un-

~E'!rtıiliterleri, Ankara vali ve belediye re- rnakta olan halkın samimi tezahürleri a-
ISi ıl<' Ankara mevki kumandanı. emni- rasında otomobiline binerek istasyondan 
-Y
1 
et müdürü, merkez kumandanı, daire-
~r umum müdürleri, Başvekil ile Hari- ayrılmıştır. 
cıye Vekilini karşılamak üzere istasvona R iyaseticumhur köşkünde 
geırrıis bulunuyorlardı. · Ankara 3 (A.A.) - Başvekil Celal Ba-
ha~endilerine ayrıca bil' hususi vagon yar bugün şehrimize gelişi müteakib 

glanrnış olan tren durur durmaz Baş- Çankayadaki Riyaseticumhur köşküne 
~~.kil Celiil Bayar Hariciye Vekili Tevfik giderek Atatürke tazimlerini arzetmiştir. 

11 
Uşctü Aras ile birlikte vagonlarından 1- Ankara 3 (A.A.) - Atatürk bugün öğ· 

1 erek kendilerini karşılamağa gelmiş bu- leden sonra, Yunanistandan avdet etmiş 

1 Unan zevat ile ayrı ayrı musafahada bu- olan, Başvekil Celal Bayar ile Hariciye 
U~rrıuştur. Vekili Dr. Tevfik Rüşdü Arası kabul bu-
b aşvekil Celal Bayar, bunu müteakib ı yurarak nezdlerinden uzun müddet alı-
aşta bando mızıka olduğu halde kendi- koymuşlardır. 

Fransada bazı vergi 
nisbetleri artırılıyor 

\1 ergilerin artırılması 
~aridat fazlalığı 24 

ediliyor, bu 

neticesinde temin edilecek 
milyon lngiliz lirası tahmin 

para teslihata sarfedilecek 
ta.;ans 3 (Hususi) - Daladye kabinesi silahlarına tahsis edilecektir. 
~al~Cından neşredilen iktısadi ve mali 
\oe 1nma kararnameleri mucibince bazı 
~gilPrin nisbeti artırılacaktır. 

lac tı suretle 24 milyon sterlinge baliğ o
~(l'-a~ rılan varidat fazlalığı temin edile

"<tır 
D·. 

Qa.f ıger taraftan bu sene içinde milli mü-
lıııra.anııı takviyesine sarfedilecek olan 
~ilk~nın yekunu 30 milyon sterlingi bu1a-

ır. Bu yeklı n bilhassa hava ve deniz 

't llnan hükumetinin Bayan 
Celal Bayara hediyesi 

teı.~;:n~ 3 _(Hususi) - Atinayı ziya -
~an ının bır hatırası olmak üzere Ba
U~ k C'elal Bayara hükumet tarafından 
~~teı l\ illetli vazo hediye edildiğini ga-

eı ~azıyorlar. 

~a.brika mesleki kursları 
~l knkcıı-a, 3 (Hususi) - Fabrika mesle
li ın~rsları hakkındaki layiha bugün mil
hql Udafaa encümeninde müzakere ve ka-

ed;ıdi. 

Evvelce tanzim edilen programın harl
cinde olarak iki saffı harb gemisi, bir 
kruvazör, yedi denizaltı gemisi ve diğer 
muavin gemiler de inşa edilecektif. 

Bundan başka başvekil Daladye reisi
cumhura gönderdiği bir raporda, hava ve 
deniz kuvvetleri mevcudunun artırılması 

ı 

müstemleke müdafaasının takviyesi ve 
mahrukat depolarının genişletilmesini is
temiştir. 

Zirai san'atlar, tabii ilimler 
fakülteleri ilga ediliyor 
Ankara 3 (Hususi) - Ziraat Ens -

titüleri camiasına dahil zirai san 'atlar, 
tabii ilimler fakültelerinin ilgası, bu -
raya devam eden talebenin Ziraat Fa
kültesinde tahsiline devam etmesinin 
karar altına alınması mevzuubahstır. 

Reçina enstitüsü 
Ankara 3 (Hususi) - Memleketi " 

mizde reçina enstitüsünün kurulması 

için Ziraat Vekfileti tcd.kikler yaptır 
maktadır. 

Ankara 3 (Hususi) - Güreş Fede
rasyonu 1936 Türkiye serbest giireş 
~ampiyonası grup birinciliği müsaba -
kalan hakkında bölgelere bugün geniş 
tebligat yapmıştır. Bu tebligata grup -
ların teşekkül tarzı ilave edilmiştir. 

Her siklette grup birincileri 4 ve 5 Ha
ziranda Ankarada yapılacak Türkiye 
şampiyonasına iştirak etmek üzere An 
karaya geleceklerdir. 

1 Makineye verilirken · ----Japonya Şankay-Şekle miizakereye 
yanaşmıyor 

Tokyo 4 (A.A.) - Başvekil prens Konoye, 
~imali Çinin mümessili Vankomin ile uzun 
bir mülakatta bulunmuştur. 

Vankomin Japon BaşveldHnden şimali Çin 
hükftmetine yardımda devam etmesini rlca 
eylemiştir. 

Prens Kon<Aye Jaıpoııyaıun ıŞanka.y-şek 

idaresinde hiç bir sulh müzakeı·esinde bu -
lurunıyacağını temin eylemiştir. 

Prenses Kira bugün evleniyor 
Berlln 4 (A.A.) - Danimarka-Avusturya 

ticaret mukavele.sini Alman-Danimarka ti
caret muahedeslle bil'leştirmek üzere yapıl
makta olan müzakereler bitmiştir. Yeni tica
ret muahede.si 9 mayısda mer'iyet~ girecek
tir. 

Brezilyanın keşfinin yıldönümü 
Lizbon 4 (A.A.l - Brezilyanın keşfinin yıl 

dönümü münasebetile başvekil Sa1azarın ö
nünde donanma buyük bir geçid Tesnıi yap
mıştır. 

Finlandiya da silahlanıyor 
Helslnk 4 (A.A.) -- Finlandiya parlamen

tosu silahlanma için hüküınetin istediği iki 
milyar 710 milyon Finlandiya markına. baliğ 
olan tahsisatı kabul etmiştir. Bu para 1938-
1944 seneleri arasında sarfedUecektir. 

Yugoslav beden terbiyesi nazırı 
Göring i le görüştü 

Berlin 4 (A.A.) - Mareşal Göri'lg, Yugos- ı 

J::ı vya beden terblye.~i nazırı Miletiçl kabul 
ederek kendisile uzun ve samimi bir mülfı
katta bulunmuştur. Miletiç. mareşal ile gö
riiştükten ;;rınra tayyare ile Kicle hareket 
etmiştir. 

Danimarka-A \'Usturya ticaret · 
m uahedesi 

Doorıı 4 (A.A.) - Doorn şatosunda bugiin 
Prusya pt·ensi Fel'dinand ile Rusya prensesi 
arşidil~es Kiranın izdivaçları y,~!Jılacaktır. 

Davetlilel'in büyük bir kıs.mı daha dünden 
gelmiııtir. Yeni evlller, evvela Almanyaya ve 1 
oradan da dünya seyahatine çıkacaklardır. 

• Telgrafda bahsedilen mukataa ve icare 
fi devlet binalarının en çoğu İstanbulda bu
lunmaktadır. Bunun için İstanbul Evkaf Baş 
Mi.ıdürlüğünde bir liste hazırlanmıştır. 

Seliınlye kışlası ile Üniversite binası ve 
Vilayet konağı mukataalı binalardan, diğer 
devlet daireleri de icareli binalardandır. Bu 
muamelenin yapılınasmın sebebi mukataa 
ve icare bedellerinin yirml yıllıkları ödene
rek tasfiyeye tabi tutulmasıdır. Bu babdaki 
kanunun neşı·inden itibaren 10 yıl zarfında 

tasflye edllmiyen emlak Evkafa blrlncl de -
ı·ecede ipotekli addedilecektir. 

Küçük itilaf 
Konseyi 

Blikreş 4 (Hususi) - Bugün Sina
yada yapılacak olan Küçük Antant kon 
seyinin toplantısı münasebetile bura -
ya gelen Yugoslavya baş ve dış bakanı 
Stoyadinoviç ile Çekoslovakya dış ba -
kanı Krofta, Rlomanya dış bakanı Kom
nen tarafından karşılanmışlardır. 

Toplantı öğleden sonra yapılacaktır. 

ı----;.bahtan Sabaha 

olan mantığı da, müşterek davalarda dai

ma beraber bulunmanın temin edeceği 
kuvveti istihfaf etmemek olmalıdır. İtti
haddan kuvvetin doğduğunu isbat cde
cek zaman tam bu zamandır, der ve sözü 
keserim. - Selim Ragıp Emeç 

Büdce ayın 15 inde 
görüşülüyor 

Ankara 3 (Hususi) - Bi.idce En -
ci.imeni 938 büdce proje.si üzerinde 
tedkiklerini yarın tamamlıyacak ve 
projenin alacağı son !iekli tab için 
matbaaya verecektir. 

Meclisi umwni he~"eti ayın on be -
şinden sonra büdceyi göl'Li~meğe baş -
lıyacaktır. 

Sinema ve çocuk 
Ya:ıları on altıdan aşağı çocukların sinemalara alınmaması hakkında huır-

. !anan kanun layihası bugün yarın Millet Meclisinin umumi celselerinde mü-

zakere mevzuu olacaktır. Bu mesele şimdiye kadar gazetelerde münaka~,\ 
edildi. Terbiyeciler fikirlerini söyled Her. Muhtelif memleketlerdeki usuller-

den bahsedildi. Ruhiyatçılar da fikiı lel'ini izah ettiler. Fakat bütün bu fikirler 
bize müsbet bir kanaat vermedi. Terbiyeciler de, ruhiyatçılar da, Avrupa ve 

Amcrikadan misal getiren realitccil er de ciddi bil' telkin yapamadılar ve ka
nun böyle müşevveş bir hava içinde hazırlandı, Meclise kadar geldi. 

Dava kaı ı~ıktır. Sinema bir terbiye vasıtası olduğu kadar ham diınağlan 
sakatlıyacak tehlikeli bir silahtır da. Filmlerin mcvzuuna ve seyircinin sevi

yesine göre deği~en bu medeni telkin ve tenvir silahını yerinde kullanmak
tan ba:;;ka kurtuluş ~aresi yoktur. M üdhiş bir gangster m1ceras111ı gösteren 
filmin çocuk üzerindeki menfi tesirini münaka~asız kabul etmeliyiz. Buna 

mukabil seyahate, tabiate ve hatta aktüaliteye aid filmlerin de uyandırıcı 

kıymetlerini itiraf etmek lazımdır. Küçükler ~adar büyüklerin de ruhiyatı
nı allak bullak edecek Amerikan barlarını, çıplak balet numaralarını göste-

ren filmlerin hiçbir terbiyevi kıymetleri, san'at değerleri olmadığına göre 
bunların hatta gümrüklerden bile geçirilmesine razı olmamalıyız. 

Müstakil çocuk sinemaları yapmatıın ameli imkanı yoktur. Çünkü böyltt 
bir sinemada gö.;termck için film bulmak güçtür. O halde bazı Avrupa mem· 

Iekelleıinde olduğu gibi filmleri kontrol eden heyetin, edineceği kanaate göre 
filmlere on altı yaşından aşağı çocukları serbest bırakması, yahud bırakma-

ması daha pratik olur. Büf'h&1' CMM& 



4 Say fe 

·Dün şehrimizde iki 
şiddetli sağnak oldu 

Bazı münhat yerlerle Kasımpaşada bir sokağı, 
Harbiyede ve Bostanbaşında iki aparhmanı su bastı l 

Fatih civarında sokaklann hali 
rabbaına bıraktığı su mikdarı 7 ltilo 600 
gram olarak ölçülmüştür. 

SON POSTA 

Maaş yoklaması 

Yarından itibaren 
Malmüdürlüklerinde 

yoklamalara başlanıyor 
i stanbul Derter4arbtmdan: Zat 1117.

'aşları &ahiblerinin Mayıs 938 birinci attı 
ayllk laması. 

1 - 5/5/938 tarihinden Wbaren 
.ıt/5/S31 tarilıiae ıtadu tekaüt dul Te 
,Jetimlerin yoklama muamelesi yapıla -
caktır. 

2 - 'Yoklama herrün saat 4olnnı1an 
l! ye • e 13 den 17 ,.. baar devam eae
ctkür. 

J - Maaş sahibleri ,Jen i fotograllı 
hüvzyet cüzdanını, malül olanlar .malu -
liyet raporlarını, maaş cüzdanını Te res
mi senetlerini yoklama ilmüh aberlerile 
birlikte getireceldcrdir. 

' - Tekaüt dul ve yetimlerin bu müa
i ·det ve "şerait içinde mensup oldukları 

malmüdürlüklerine üracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Zeytinburnu 
fabrikasında bir 

infilak oldu Evvelki gece yarısından sonra başlıyan 
yağmur dün akşama kadar fasılalı sağ
naklar halinde devam etmiştir. Dün sa
bah saat onda başlıyan 'Ve iki şiddetli 

sağnakla bir saat 'kadar süren ya'ğmurda 

Rüzgar, dün, §imali şarki istikametin-
de ve 2-4 metre sür'atle esmiştir. 3 a mele ağır surette yara• 

şehrin münhat yerlerini su basıpışhr. Bu 
meyanda sel istilasına uğrıyan Kasım-

papda Pişmaniye .sokağı ile vali ko!lağı 
caddesinde Emir ve Bostanbaşında Çu-

Yurdun hemen bütün mıntakalarına landı, ikisinin hayatından 
da dün :şiddeW yağmurlar yağmıştır. Fa-
kat bu yağmurlar gayri tabii görülme- Ümid yok 
m~'k.tedir. Çün~ mevsim yağm~r me~~i- Dün Zeytinburnundaki Nuri (pa -
mıdir ve bu yagmurlar kış zerıyatı ıçın şa) ya aid demir eşya fabrikasında bir 
çok faydalı olmakta. _dır. infilak olmuş, fabrıka ışc' ilerinden üç 

kurcuma sokağında Bürhanbey apartı- E d d f rt 
marunın suları itfaiye vesaitile tahliye e- B - Ege dcn~~de bı .. ı~ka b" f t kişi ağır surette yaralanmışlardır. 

ugun ge .. enızın e 11:ru ır. ır ~- Hem.iz malum olmıyan lbir sebeb -
dilmiştir. Münhat meydanlarda eski gün- na çıkac~ğı. d~n _rasad~a~~der_ı J?enız 1:- den dolayı motörlerden birisi büyük 
leri hatırlatan sırtta adam taşıma man- c~ret Mud.~r~u~~ bıld~ril~ışti~: .Den~z bir gürültü ile patlamış ve parçalan _ 
zaralan görülmüştür. Tıcaret Mud~rlugu. keyfiyetı ~utün li- mıştı,r. Etcafa sıçrayan demir parçala -
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan rnanlara teblığ etmiş ve bu denıze sefer rı motörün yanında çalışmakta olan 

verilen malfunata göre son 24 saat z.ar- yapacak. va~u:lann t~birli bulunma la- Ali, Rızıa, ve Şaban isimli üç kişiyi vü-
:fında şehre yağan yağmurun metre mu- rını blldırmıştır. cudlerinin muhtelif yerlerınden yara -

____ ___...._.._ • • lamıştır. 

Başvekilin 1 Hamıdıye Yaralılardan yalnız Afinin ifadesi a-
lınabilmiş ise de o da ıinfiliıkın sebebi 

Kartallılara iltifatı Köstenceye gidiyor hakkında sadre şifa verecek hiç bir 
malfımat verememiştir. Çağırılan im -

Başvekil Celal Bayar evvelki akşam Hamidiye mekteb gemisi dün sabah dadı sıhhi otomobili ile her üç yaralı 
Ankaraya giderken Kartal istasyonun- Gölcüğe gitmiştir. Hamidiye deniz harb da Ermeni hastanesine kaldınlımşlar -
da tren durdurulmuş ve halk BaŞ\·eki- oklunun makine sınıfma ayrılanları ora- dır. 
le coşkun tezahürat yapnuştır. Bu sı - . . Diğer iki yaralmm yaralan çok a -
rada Başvekil Kartalın zirai durumu ve dakı fabnkalara bıraktıktan sonra fabri- ğır ve ifade veremiyecek bir haldedir-
kalkınması etrafında izahat istemiş ve kalarda müddetlerini dolduranları ala- ler. Hadiseye zabıta ve müddeiumumi
:Karial kaymakamı Bahir bu hususta rak Karadenize gidecektir. lik vaz'ıyed etmiş, infilakın hangi se -
kendilerine :lazım gelen izahatı ver - Hamidiye on bej gün sonra Karadeniz- bebden ileri geldiği ve vak'anın bir ih-
miştir. Müteakiben istasyon ve civa - d K .. t S 1. 1. 1 . mal v. dikkatsizlik eseri olup olrr.adı-e os ence ve u ına ırnan arını zıyaret h 
nnı dolduran -binlerce halkın coşkun d ektir. Mek~-'- . . K d . d ğı akkında tahkikata ehemmiyetle de 
tezahüratı arasında Başvekili hamil e ec - 4.C'U gemısı . ara enız en vam edilmektedir. 
tren Ankaraya müteveccihen hareket döndükten sonra da Akdenizde b&.:zl li- Diğer kazalar 
etmiştir. manlara uğrıy.acaktu'. * Kazlıçeşmedeki deri fabrikasında 
•• • • • • • • • ••• .-.-•• • • • .......... • • • • ._. •• • • • • • •• • • •• • • • •• • • • • • • •• • • • çalışan amele Said çahşhğı palamut 

Ha rb de itfa iye na sll çalı şa c ak ? 1ae!r:::.ine çarpılarak başından yara-
* Gala.tada Kemeraltı caddesinde 

Dün mütearnz tayyarelerin yangın bombası abşlan 
karşısında ~alışma tecrübeleri yapıldı, iyi netice alındı 

Muhiddinin simidci fırınında müstah
dem Aziz hamur makinesine elini kap
tırarak sol elinden yaralanmıştır. 

Üsküdar fınncıları 
şirket yaptılar 

iJ'sküdar fınncılan aralarmda ko
lektif bir şirket kurmuşlar ve şirket 
faaliyete •geçmiştir. 1 7 fırıncının işti -
rak ettiği bu şirkette, fırıncılardan 
dört beş tanesi mes'ul azadır. Diğer -
leri, şirkete, komanditer olarak iştirak 
etmektedirler. Bu şirkete iştirak eden 
fırıncılar rekabetten mütevellid zarar
dan kurtuldukları 1çin memnundur -
lar. 

Çekoslovakyadan bir çöp 
fırını mütehassısı getirildi 
Bu mütehassıs lstanbulda, Ankarada, lzmirde çöp 

fınnlan inşası için tedkikat yapacak 
Çekoslovakyadan çöp fınnlan inşasın- 1 yollıyacak ve oradan da çöl? :fırın1A rı ı· 

da mütehassıs mühendislerden bir! İs- çılmak için teklifte bulunulacaktır. Te1'" 
tanbul, İzmir ve Ankarada çöp 1ınnları lifi müteakip bir heyetimiz Çekoslova~· 
hakkında tedkikatta bulunmak üzere 
Türkiyeye getin1miştir. Mütehassıs mü
hendis Türkiye ile beraber Balkan dev
letlerin.in büyük ehirlerinde de tedki
ka t yapmakta, çöp fmnı inşa edilecek 
yerleri tesbit etmektedir. 
Mütehassıs bilahare X alkütede yapmış 

olduğu çöp bnnınm açılına merasi
minde bulunmak üzere Hind.istana gide
cektir. 

İstanbulda çöp fırınları inşa edilmesi 
esas .itibarile kabul edilmiş bulunduğun
dan ilk fırsatta faaliyete geçilecektir. 
Çekoslovakyalı mühendis bizdeki tedkik
lerini müteakip .raporunu memleketine 

yaya ve diğer çöp fırınları mevcud ol:ı!l 

tehirlere gidip fınnlan görecektir. 
İstanbulda çöplerin yakılabilmesi icı!l 

bir buçuk milyon lira sarfını icab ettiren 
fınn inşasına ihtiyaç vardır. Çöp :fırınla• 
n harb esnasında elektrik fabrikasınıı 
yardımcı elektrik merkezi olarak ltuıte· 

nılabilecektir. 

Bu sene hükıirnetin İstanbulun jmarı 
için Belediyeye yapacağı yardım mikda· 

rının beş milyon lirayı bulacağı umul• 
maktadır. Bu yardım yapıldığı takdirde 
fırınların açılması için faaliyete gcçilnıe 
imkfını hazırlanmış bulunacaktır. 

Akdeniz gençliğinin toplantısı 

Dünkü toplantıda hazır bulunanıar 

Antalya lisesinden yetişenlerden 200 e 1 mek ve aralarında yardım teşkilatı kut• 
yakın aza, dün Eminönü Halkevi konfe- mak gayeleri için çalışacaktır . 
.rans salonunda toplanmışlar ve bir ce- Maddeler müzakere ve kabul edildi1'• 
miyet kurmuşlardır. Cemiyetin ismi ten sonra idare heyeti seçilmiş ve büyili(J 
cTür.k Akdeniz Gençler Birliği. olacak- ler saygı ile anılarak toplantıya nihayet 
tır. Akdenizli yüksek tahsil gençliğini bir verilmiştir. Akdenizli gençlere muvaffa· 
arada toplamak, ihtiyaçlarım temin · et- kiyetler dileriz. 

Mektehlerin 
imtihan günleri 

Orta mekteb ve liselerin haziran dev
resi imtihan cedvelleri Maarif Vekale
tinden ıge.lmiş, mektebleTe gönderilmiş
tir. Haziran devresi .imtihanlannda fen 
kolunda matematik, fizik ve kimya. tabii 
ilimler edebiyat kolunda tarih ve coğ-

• rafya, ıoe ~r .iki kolda türkçe kompozis-
yonu sualleri imtihan komisyonları tara
iından baudaıulcaktır. 

Olgunluk imtihanlan türkçeden 24 ha
ziranda, tabil ilimler ve edebiyattan 27 
haziranda, matematik ve tarih, coğrafya
dan 2 temmıızd.a, flıik ve kimya, sosyo
lojiden 8 temmuzda başlıyacaktlr. 

21 mayısta son sınıfiann ders kesimi 
baş1ıyacak,, 1.1 mayısta muallimler heyeti 
talebe hakkında net vermek üzere top
lanacaktır. 31 mayısta sözlü 1mtihaniar 
başhyacak, 14 tıaiiranda bitecektir. 24 
nazir:anda ise olgunluk imtihanları baş
lıyacak, 8 temmur.da son erecektir. 

İstanbu1da Kabataş, Galatasaray ve 
Haydarpaşa liselerinde 350 parasız yatılı 
talebe vardır. Bunları sayısı bu sene 
500 c çıkanlacaktır. Diğer mekteblerde 
bulunan parasız yatılı talebenin mikdarı 
şöyledir: 

l\llilkiyede '420, yüksek muallimde 138, 
Gazi Terbiye Enstitüsünde 250, muallim 
mekteblerinde 2320, müzik muallim mek
tebinde 135, inşaat ustası mektebinde 
200, kız san'at ve erkek san'at mekteble
rinde 110, yüksek san'at rnektcblel"inde 

~--•BUGÜN 
MATİNELERDEN lTJBAREN 

ALKAZAB 
Sinemasında 2 yeni film birden 

1-İÇKI 
Kaçakçıları 

Florenc• Rlce ve Paul KellY 
tarııfından Metro Goldwyn M nyer 
şirketinin heyecıın v e gangster filmi. 

2 

"Aslan Adam., filmi kahramanı 
BUSTER CRABBE tarafından 
Paramount Şirketinin sergozeşt 

,,_. ____ .,.filmi • .,... ___ ,,, 

1680. 

Aynca, Üsküdar halkı da, ekmekle
;rin düzeldiğinden, temizlik ve pişkin-
liğinden dolayı memnuniyet beyan ~t- ~ 
mektedirler. :-.a;Jllam~mmmmmmmmlri;;;m.:.mmmmmmmmmm;;ıiiilı~ 

• itfaiye efradının müdür tarafından teftişi Müddeti biten fırıncılar cemiyeti i -
Harb vukuunda havadan yapılacak hazır bulunmuştur. Bu tecrübelerde it- dare hey'etinin yerine yeni idare hey

yangın bombası hüoumuna rşr itfai- faiye efradının yangına müdahale sür'ati eti seçimi yapılmıştır. Bu seçimde, Çem 
yenin yapacağı müdafaa etrafında dün ve mask;ye mukavemet kabiliyeti öl- 'berlitaş fırını . sahibi Mustafa, Balatta 
bir tecrübe yapılmıştır. Fatih itfaiyesine _ _ _ . . Mehmed Ali, Üsküdarda Kadri, Gala -
mensub bir grup evvela Atme~·danında çulrnuş, .. tecrube muvaffakıyetle netıce- tada Dimitri Rusopulos, Kumkapıda 
ve sonra Zeyrek yokuşunda mefruz düş- lenmiştir. Enver, Saraçhanede Rıza, Kadıköyde 

sinemasında 

RUHMANN 

gın bombası atılarak tutuşturulan evleri KEL Q G LAN paşada Mustafa, Kalyoncukulluğunda Gayet gnlünçltı b'r komedi, botun kederleri unutturan neş'cli bir fil nl· 
· d G ·ı 'd h ' t' az 1 • · ı · llAveten : Bay CELAL liAY AR'm Yunanistan a evahatl, Atfnadil, 

man tayyareleri vasıtasile havadan yan-~- ·- --~ · Numan, Tavukpazarında Rıza, Yusuf -

sön ürmeğe gitmiştir. Tecrube esnasında Dc-tleria ve Devriınlcriu destanı avn ı are eye l a ıgına seçı mış- , 
İstanbul sc!cıberlik müdürü , itfaiye mü- 37 n .. h - 10. lru~. Ya~an: Dr. Ziya Kaya lerdir. Eski idare hey'eti tamamen de- SelAnikte, Serez ve Drıtma'da YüJHlan istikbal merasimi 
durü ve harb akademisinden sübaylar , R nz ı K1tabevı - İstanbul ğişmiştir. ~'1r11----~ ve PARAM O UN T J O U R NAL 
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4 Mayıs 

Çubukta 50 bin liraya yeni bir 
hükOmet konağı yaptırılıyor 

Çubuk 'bttraJı 

Çubuk, Ankaraya 40 kilometre uzaklık-ı modern bir bina yapılması. kararlaştı • 
ta yeşil bir ova müntehasında güzel bir nlımştır. 
kasabadır. Çubuk barajına kadar asfalt Hazirandan itibaren caddeler.in ge~
\'e barajdan Çubuk kasabasına kadar letme işine de başlanacaktır. Belediye 
muntazam yol yapılmıştır. yeni bir fidanlık tesis etmiş ve yeni ya-

•11. -k '-·nlı:ıc.. . • fe-1--u pılan beton köprünün yanında bir bahçe 
.nu araya yaAJ. 6 L ve ımara v A<Wf,• • • 

d k bil
. ti '-ul ç b k ,__ ba meydana getıre.rek burayaı binlerce çam, 

e a ı ıye ıu unan u u Aıısa sı, k . w ç1a dik.t' . ti S b' . . . b a asya vesaır aga r ll'IIllŞ r. on ır 
garbdan akan ve baraJ gıbı muazzam lr .. d Çub k k b · 'nd An .. . uk dan . ay ıçın e u asa ası ıçı e ve -
eser vucude getiren Çub çayın cı- ka . etrafı d ki k- 1 d b' ı 
Var köylerile beraber çok istifade etmek- rağşosde~.n-·ct·n a oy er e ın er-
t d' ce a aç Ituliıııll.ır. 
e ır. Çubuk kasabası bayındırlık. ziraat ve 
Kasabanın müstakbel harita ve planı teşcir faaliyetlerile günden güne değeri

Nafia Vekaletince tasdik edilmiştir. Bu ni arttırmaktadır. Kasabanın iman yo -
plilna göre yeniden inşa edilecek hükft - Junda kaymakam Nebil Özoğuz ve bele
rnet konağı için vilayetten elli bin lira diye reisi Hamdi Gedik, büyük bir gay
tahsisa t verilmi~ ve ayrıca belediye için retle çalışmaktadır.lar. 

Ağrı hapishanesillden 
Kaçanlar yakalandılar 
Ağrı (Hususi) - 1932 yılında şekavet 

yüzünden merkez hapishanesinde mev
kuf bulunan Amat köylü Ali gece yarısı 
arkadcl lan ile beraber hapishaneyi de
lip kaçmıştır. Şakiler firarları esnasın

da hapishaneye mensub jand~rmalarla 
müsademe yapmışlar, wrulan bir jan
darmanın da tüfeğini alarak ortalıktan 
kaybolmuşlardır. İlk takibde Alinin dört 
:Arkadaşı yakalanmış, fakat Ali bir 
türlü yakalanamamıştır. Bunun üzerine 
jandarma başçavuşu Tevfik bir müfreze 
ile Alinin evinde araştırma yapmıştır. 

Ev aranırken jandarmalardan birinin 
ayağı bir çukura batmıştır. Çukur açıl
mış ve bir mahzen meydana çıkmıştır. 

Bekçi mahzene indirilmiş, bu sırada bek
çinin sesi duyulmuştur: 

Karabülıte belediye 
Teşlıillitı kurulacak 
Zafran5olu (Hususi) - Karabükte in-

şaat günden güne ilerlemektedir. Müs -
takbel şehrin kurulacağı sahaya evler, 
dükkanlar yapılmaktadır. Daha şimdi -
den biruı ve dükkfın adedi üç yüze yak
laşmıştır. Hususi inşaatın plaruaştırılma
sı için teşebbüsler yapılması kararlaştı. -
nlmıştu. Karabükte belediye teşkilitı 

kurulması da kararlaştınlrnış bulunmak
tadır. 

Boluda saghk kursları açrldı 
Bolu (Hususi) - Burada sağlık kursu 

açılmış, bizzat vali kursun açılışında bu 
işin ehemmiyetini anlatmıştır. Kursta 
sıhhat müdürü doktor Kemal, memleket 
hastanesi operatörü Taki, baktcriyoloğ A
rif tarafından ders verilmektedir. 

. - - -· --- - - - - -

SON POSTA 

Çanakkalede bir 
kamyon kazası 

Sayfa 1 

Hatayda yeniden iki 
vak'a oldu 

(Btışta:rafi: 1 tnci sayfada) veıa kendi evinde bizzat hak.im olmayı 
caktı! Hataydan gelen hatierlere göre, temin etmelidir ki ondan sonra başka id
orada Arablax: arasında ba hayli ihtilaf:. dialaı: yapmaya yüzü olsun. Dr. Arasın 

42 
• liır zuhur etm.l§ görünüyor. Ötedenberi Suriyeden geçerken: cSuriye müstakil 

yolcudan sekizı ağır, Ara-O olarak geçinen veyaliud Arablarla olur olmaz, onu resmen ziyaret edecek 
yedisi hafif surette elbirliği yapmış görünen. biı: takını IIa· olan ilk ecnebi Hariciye Vekili ber. ola-

} d taylılar, asıllarına rücu etmektıMilrler. cağım!> demesi vatanperver Sur.işelile-
yara an 1 Kayıdlar. başµırken bunlardan mühi.m rln yüreklerinde derin bir his bıraktı. 

Çanakkale 3 (Hususi) - ÇWakkale bir kısmın kendiler.ini Türk olarak kay- Bunlar cBizim aklımızı başımıza almarnı
yolunun Erenköy: virajında bir. kamyon dettirdikleri anlaşılıyor. Şam müfritler~ zı ihtar için bundan daha iyi bir söz söy
kazası olmuş, 8 kişi ağır1 'l kişi de hafif ne nazaran, malılnı ya, herkes Arab iır. lenemezdih diyorlar. 
surette yar lanmıştır. Hatta hiç arabca bilmiyen. Türkler bile. B. Garo şerefine ver.ilen ziyafet 

Kazaya uğnyan: kamyon 28 kişiliktir, Ancak; hiç türkçe bllmiyen Arabbnn Ankara 3 (A.A.) - Hariciye Vekaleti 
Çıplakköylü şoför Halil tarafından idare dahi kendilerini Türk yazdırmaya teşeb- genel sekreteri Numan Menemencicğlu, 
edilerek Çanakkaleye gelmekte iken E- büs ettiklerine dair gelen haberler Şa· bugün Fransanın Hataydaki delegesi B. 
renköyde kazaya uğramış ve iki taklak mın müfr1tleı: muhitini hayli heyecana Garo şerefine Anadolu kulübünde bir öğ
atmak suretile kapaklanmıştır. Bu esna- veriyor. Bunların arasında şimdider. ü- le ziyafeti vermiş ve bu ziyafette, Harici
da da kamyonda 42 yolcu bulunduğµ an- tiraklar. başladığı v:e bilhassa seçile<'ek ye Vekili Dr. Tevfik Rüşdü Aras, Dahili
laşılmıştır. Kazanın sebebi şoförün nce- mebuslar için çekişmekte oldukları an- ye Vekili Şükrü Kaya, Fransız büy-:ik el
miliği ve virajı dönerken telaş ve şaş- !aşılıyor. Bundan dolayıdır ki El Kal,es çisi Ponso, Hariciye Vekaleti ve Fransız 
kınlık göstermiş olmasıdır. Kazazedeler, 

1 
gazetesi, yazdım,. biıı makalede cEYvela büyük elçiliği erkanı ve Emniyet Genel 

Ezineye gitmek üzere vak'a mahallinden , Aı:ablıkta ittihad ediniz ki mebus St'Ç· Direktörü hazır bulunmuştur. Ziyafet 
geçen hükfunet doktoru Fahri Özkan ta- mekte ihtilafa düşmeğe. mahal ve iro.kan samimi bir hava içinde geç vakte kadar 
rafından derhal tedavi altına alınmış, kalsın!> diye derin biI: bedbinlik gös~erl- dostane görüşmelerle geçmiştir. 
bir kısmı da hastaneye naldedilmişlerdir. yor. Hakikatte bu bedbinlik umumidir. intihap propagandası yüzünden 
Kaza etrafında tahkikata başlanılmıştır. Hatay Arablarının büyük b~ bozgun· iki vak'a 

Bigada çömlekciler şehir 
haricine çıkarlfdılar 

Biga (Hususi) - Şimdiye kadar ma -
halle aralarında çalışan göçmenleri ça
murdan yaptıkları testi, küp, künk, çöm
lek, çanak vesaire gj.bi toprak mamuıa -
tını evlerinde yakılan fırınlarda pişir -
mekte idiler. Belediye, şehir içinde bu şe
kilde fırın y~knıakta yangın tehlikesi 
mevcud olduğunu düşünerek bu imalat
hnnleri şehir haricine çıkartmıştır. 

culuk havası iç!.nde bulundukları muhak- Dörtyol (A. A.) - Anadolu ajansının 
kaktır. Bunun ne dereceye kadar ileri gi- hususi muhabiri bildiriyor: Bugün An
deceği ve ne gibi. neticeler verecği henüz talcyada intihab propagandası yüzünden 
belli olamazsa da Şamın müfritler muhi- olcfuğu bildirilen iki vak'a olınuştur: 
ti çok bedbindir. Bunlara göre Frar.sa, Harbiye nahiyesinden Eti Türklerden 
Türkiyenin dostluğunu kazanmak için Alevi Şeyh Mahmud, Antakyanın Sa
Hatayda Arablığı ckurban vermeğe> bile ray Hükllmet caddesinde Türk aleyb
razı olmuştur. Hatta Bay Garonun An- tan bazı. Aleviler tarafın 'an sopa ile ba
karaya gidişi, orada cereyan eden müza- §µ!dan yaralanmıştır. 
kerelere iştirak edişi de bu bedbinliği ar- Yine Antakyanın Orhaniye mahallcsin
tıran fımillcr.den biridir. Rivayet edildi- den Eti Türklerden Mehmed Derviş, ~ 
ğinie göre Bay Garo Ankaraya kendisi- dib Galib, propaganda için gittikleri ve 
nin Türkiyeye karşı dostluk hislerini Antakyaya on kilometre mesafede bulu-

H H d h h l 1 "" göstermeğe gitmiştir; hatta, orada TiLr- nan Karamurad nahiyesine bağlı Tavla 
amza 1 a ayvan as a IQI kiyenin bu meselede memnun edilmesi köyünde köyün Eti Türk Şeyhi tarafın-

Nazilli (Hususi) - Hamzallı köyimde 
bir yıldanber.i; muhtelif hayvan hatalık
ları olmuştur. İki aydanberi hayvan sıt
ması denilen bir hastalık öküz, inek ve 
mandalara musallat olmuş, birkaç 'iydır 

yirmi kadar manda, öküz, buzağı ölmüş
tür. Köyce hükiınıet baytaı:lığına yatırı
lan para ile bir nevi ilaç getirtilerek köy
de hayvanlara §ırmga edilmiş ise de has
talık tamamen zail olmamıştır. Şimdi de 
ine.kleır yavurlannı düşürmektedirler. 

İki hafta içjnde gebe manda ve inekler
den idrar.ı kanlanıp gözleri sararan on 
beş kadarı yavrularını düşürmüşlerdir. 

için neler yapılmak ltızmı geldiğini anla- dan kabul edildikten sonra Türk aleyh
mak vazif esile göndeırilmi~ :Olduğunu tarı Alevilerin taarruzuna uğrıyar.ak baş
söyliyenler de vardır. Bu rivayeilcrl:ı ne lanndan ve muhtelif yerlerinden yara
dcrcceye kadar doğru veya yanlış o!abi- !anmışlardır. Yanlarında bulurlan Zeki 
leccğini buradan kontrol etmeğe iml,ful Kasım, Abdullah Fevzi, Mehmed Sinak 
yoktur. Fakat, müfritler Biasındaki bu ve Şeyh Mustafa Esad da tecavüze ve 
bedbin rivayetler umumidir. tahkire uğramışlardır. * Yaralılardan ikisini gÖrdüm. Vak'ayı 

Yeni El Cezire hAdisesi de yava~ yava' nahiye müdürü Kö.se İhsanın tertib etti
unutulııp gideceğe benziyor. Şam hükO- ği kanaatindedirler. 
meti, ne eski mücrimleri muhakeme edip Bunun üzerine Türkler adına bir he
cezalandırabilecek, ne de yeni hadisenin yet, Milletler Cemiyeti komisyonu reisi
mürettiblerini yakalıyacak kuvveti haiz ne müracaat etmiştir. Heyet azasile gö
görünmüyor. Şu günlerde böyle bir ha- rüştüm. Reis. kendilerine komisyonu ya-

l 
disenin zuhuru da Hatay meselesine kar- nn saat 10 da toplıyarak şikayetlerini 

zmirde modelcilik kursu bitti şı gösterilen alakanın kuvvetini kaybet- dinliyeceğini bildirmiştir. 
İ.zmir, (Hususi) - Yüz ilk okul öğret

meninin devam ettiği tayyare modelcili
ği kursu bugünı neticelenmi~ ve talebe
lerin meydana getirdikleri modeller tec
rübe e~tir. Tecrübelerde tam bir 
rnuvaffakiyet elde edildiği anlaşılmıştır.. 

mesine sebeb olmuştur. Pek çok Suriye Bu toplantıyı müteakib, mümkün o-
vatanperveri, bu hadiSe karşısında derin lursa komisyon reisinden beyanat alaca
derin düşünüyor. Bunlar. bir: Suriye vi- ğım. 

lfıyetinde bir Suriye valisine karşı yapı- Kaytd muamelesi 
lan hakareti cezalandırmak kudretinden Antakya 1 (A.A.) - Anadolu ajansı-

c- Ali lburada!> Bekçinin mahzenden 
fırlaması üzerine jandarmalar mahzene 
ateş açmışlar ve Ali kurtulmak imkanı 
kalmadığını anlayınca silfilu ile teslim 
olmuştur. 

Mardin de çocuk bayramı 

mahrum. bir memleketin Hatay üzerinde nın husus! muhabiri bildiriyor: Kayıd, 
iddialara kalkmasını ve bu yüzden Türle- İskenderun mıntakasında salı günü baş
Ierin dıırılhlmasmı tamamen manasız lıyor. Diğer mıntakalarda başlama tari
bt~maktadırlar. Bunlara göre Suriye ev- hi sonradan ilWı edilecektir. 

Bigadiçte hayır kurumlara 
faaliyeti 

Bigadiç (Hususi) - Nahiye müdürü 
İbrahim Aran Kız.ılay ve Çocuk Esirge -
nıe kurumlan ile gençlik teşekkiillerine 
büyük bir ehemmiyet vermektedir. Yeni 
intihabda Çocuk Esirgeme kurumu ba~ -
kaniığma öğretmen Hıfzı Oner, azalıklara 
Öğretmen İsmail Akyaz ile Mes'ud Çö~ 
lek, Kızılay kurumu başkanlığına öğret
lnen Yavuz Gürbüz, azalıklara da Os -
?nan Turfa! ve Hasan Gülümser ile Nuri 
I>ereli intibah edilmişlerdir. 

Mardin (Hususi) 
- Milli Hakimiyet 

ve çocuk bayramı 

şehrimizde emsalsiz 

bir tezahüratla kut -
!ulandı. Geceleyin 
yeni Halkevi bina • 
sında Gazi okulu ta
rafından çok güzel 
bir çpcuk balosu ve

rildi. O gün §'ehrimiz
de bulunan birinci u
mumi müfetti~ Bay 

Abidin Özmenin hu· 
:mrlarile yapılan bu 
baloyu, halkın arzu 

ve isteği üzerine bü· 
yükler balosu takih 

Başvekilin tebrik telgrafları 
(Baş_tarafı 1 inci •ayfada.) ]Mussolini kupası müsabakasında birin-

Cevdet Başvekil Bay Cclfil Bayara a- elliği kazanması dolayısile, Dahiliye Ve 
§ağıdaki telil'.afı göndermiştir: kili ve Cumhuriyet Halli Partisi Genel 

Roma: 2 mayıs 1938 Sekreteri Şükrü Kaya, Türk ekipi ku -
Bawekil Celal Bayar mandam Albay Cevdet Bilgiş'e fırka a-

Ankara dına şu tebrik telgrafını göndermiştir. 
Bugünkü milletler kupası müsaba- Büyük uluslarının binicilik kudret-

kasında Mussolini altın kupasını eki- lerini beynelmilel Roma at koşularında 
pimiz kazandı. Kendi namını taşıyan kll.!- göstererek Romada Türk bayrağını şe
payı bizznt ek.ipe verdi. Almanlar ikin- ref direğine çektiren süvariletimizin 
ci, İrlandalılar üçüncü, İtalyanlar dör- muvaffakiyetlerinden göğsümüz ka .. 
düncü, Romanyalılar beşinci oldular. Za- bardı. Tebriklerimi sunar, sübay arka
.fer direğine çekilen sancağımız İstiklal daşlarımın göıJerüıden öperim. 
marşımızla selam.Iandı. (A.A.) 

Atatürke minnet, sayın büyüklerimize İtalyan ca:r.etelerinin takdirleri 
§ilkranlar. Roma 3 - Anadolu ajansının hu -

Bu iki kurumun idare heyetleri birle
ıerek 25 nisan 938 de bir pehlivan güreşi 
~rtib etmişlerdir. Halk biletleri daha 
§ı.nıdiden memnuniyetle almaktadır. Gü
te§e memleketimizin namlı pehlivanları
~ ~raki temin edilmiştir. 

etti. Bu balo, yeni 
Halkevi binasında Başvekilimiz §µ cevabı 

CEVDET susi muhabiri bildiriyor: 
göndermişler- Bugünkü. lllima gazeteleri beynelmi 

"' 
Ut 

" 

d - Hasan Bey çok sevindim 
t>ğrusu bu işe... ., 

verilen ilk balodur. Resimde bayrama ış tirak eden Mardin merke.ı okulu talebe- dir: 
Albay Cevdet Bilgi§ 

lel at koşularının diinkü en büyük mü
sabakasında Mussolini altın kupasını 

Roma kazanan süvarilerimizin muvaffaki -
Ierinden bir grup görülmektedir. 

Pazar Ol• Hasan Bey Diyor klı 

. •. Çocuklara büyüklerin 
gördüğüı !ilmler gösterilmi· 
yecekmif. 

... Hatta büyüklere de ter· 
biyevf olmıyan filinlerln gös· 
terilme.mesini istiyenler var. 

' 

Hasan Bey - Peki ama ba
yanlar o zaman kime benze
miye çall§lrlar? 

Milletler müsabakasında Mussolini al- yetlerinden hararetle bahsediyorlar. 
tın kupasını kazandığınızı bildiren tel- Messagero gazetesi diyor ki: 
.grafınızı: sevinçle aldım. Parlak muvaf- Tüı:k süvarileri büyük tecrübe ve 
.f.ak:iyetinizi ve minnet duygularınızı A- şöhreti hai~ ekipleri yenmekle umwm 
tatürke arze~ Şefimiz hepinizden takdir ve hayranlık uyandırmışlardır. 
memnun oldu. Tebşir ederim. Ben de e- Giornale dit.alla şöyle yazıyor: 
.kipimizi hararetle tebrik ederim. Ayni Teknik, atletik ve moral yüksek va-
muvafialtiyetin ~~~an. sonraki müsaba- sıfları haiz olmadıkça hiç bir ekipin 
k~l~~da ~~ te~ellısın~ dıl~r, nyn ayn he- Mussolini kupası yanşı gibi en çetin bir 
pınızın gozlennden openm imtihanı kazanması mümkün değildir. 

Başvekil Bu sebe'bleclir ki, Türk süvarileri dün· 
CELAL BAYAR yanın. en kuvvetli ve mahir süvarileri 

, Parti adına tebrik arasında haklı olarak mevki almışlar .. 
Ankara 3 - Romada yapılan bey - dır. Bunu yüksek bir liyakatle muhafa. 

nelmilel at koşularında Türk ekipinin za edecekler.dir. (A.A.) ı 
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OGLUM ·fERHANA 
H aber verdiler; beni çok görece • 

ğin gelmiş. Gerçi: 

- Babamı çok göreceğim geldi. 
Derniyormuşsun ama, hareketlerinden 

bunu anlamak çok kolaymış. 
Yemek vakitleri, ~sada boı kalan ye

rime bakıyor: 
- Babayı matbaadan çağıracaeım, di

ye kapıya doğru koşuyormuiSun, ve ıe
ni zor zaptedebiliyorlarmış. 

Fotografçı gördüğün zaman, boynunu 
bir yana büküyor: 

- Baba gitti. 
Diyormuşsun .. 

Benim biricik oğlum, 
Benim de seni çok, hem pek çok göre

ceğim geldi. Fakat ne çare ki yanına ge
lemiyorum. Çünkü yürümek değil ya, 
~erimden •bile kıpırdanmama i.mkAn yok. 

Bütün olan bitenleri sana anlatayım 

oğlum: 

Ben hastalanmıştım. Beni bir hastane
ye yatırdılar. Orada hastalığımın ne ol
duğunu, neden geldiğini doktor Murad 
Cankat anladı. Bir baba çocuğunu iyi et
mek için ne kadar candan uğraşırsa öy
le uğraştı. Bana ameliyat IA.zımdı. Onu 
yaptı. Ameliyatta başasistan doktor Hü
seyin Soyguder, asistan doktor Namık E
mil ve daha başka amcalar, teyzeler var
dı. Hepsinin ç.ok yardımları oldu. 

- Ameliyat nedir? 
Diyeceksin, onun küçük misalini bilir

sin; hani senin bir yerinde bir iiivilce çı
karsa, ben onu deler, kanını akıtınm ya; 
ameliyat bu ifin daha büyüğüdür. İnsa
nın vücudünü açıyor ve içindeki hastalık 
yapan uzvu çıkarıp atıyorlar. 

Şimdi de: 
- Madem ki ameliyat yapıldı, nı diye 

gelmiyorsun? Diyeceksin. Söyliyeytm Er
han: Tedavi bitmedi Hani ben naııl •• • 
nin sivilcelerini deldikten aonra oldulu 
gibi bırakmaz. Uzerin• tentürdiyod ıü • 
rer, yahud da gazlı bez koyar ballarsam, 
burada da ayni ıeyi yapıyorlar. Fakat bir 
sivilce delmiye nisbetle bir ameliyat ne 
kadar büyükse, delinen bir sivilcenin te
davisine nisbetle bir ameliyat yarasının 
tedavisi de o kadar zor ve o kadar uzun. 

* Burada bulunan doktor amcaların, 'H 

hemşire teyzelerin bana çok iyi bakıyor
lar. Benim bir an evvel iyileşmem için 
dua ettiğin zamanlarda beni ameliyat e
denlerin, bana bakanların iyilikleri için 
de dua et. 

Ve babana babalık eden doktor Murad 
Cankatı her ne vakit, her nerede ıörür
sen, hemen koş, elini öp. 

Seni çok göreceği gelen baban 
1smet Hulast 

C Bunlan blllyor mu idiniz? ~ 
Fransız akademisinde bir tek 

koltuk bulunur 
Biliyor musunuz 

ki Fransız akade
misinde bir tek 
koltuk vardır ve 
bu da akademi 
başkanına aiddir. 
Diğer Aza hep is
kemlede otururlar. Galiba uyku basma
sın diye. 

* Dünya ne kadar insan 
besliyebilir ? 

Yeryüzünün istiab edebileceği ve ya
ıatabileceği insan mikdarı 6 milyar olmak 
ilzere hesab edilmiştir. Bugünkü umumi 
nfifus mevcudu iki milyardır. Ölüm ve 
doğum nisbetlerine göre dünyanın (6) 
milyar nüfusa sahib olcibilmesi ancak 
:(2100) senesinde mümkün olabilecektir. 

. ~ 
izdivaç, doldurulması 
Mecburi bir çile degildirl 
Okuyucularımdan Bayan Şükrana: 
-Kızım; 

İstediğini yapıyor, ve mektubunu 
neşretmiyorum. Yazdıklarını, dikkat 
ve teessürle okudum. Sayfalar doldu
ran haklı şikayetlerinden anlıyorum 

tf, hayatın katlanılmaz bir işkence ha
line girmiş. 

Bu münasebetle, bir çok kimselerin 
zihinlerinde yer etmi~ bulunan mana
ıız bir kanaate ilişeceğim! 

Sanılıyor ki, izdivaç, doldurulması 

zaruri olan bir çile, bir izdivaçtır. 
Hakikatte ise, izdivaç, hayatın ka -

hırlarına müştereken karşı koymak is
tiyen iki anlaşmış insanın birleşmesi
dir. 
VakıA istenilen ıey, bu birleşmenin 

mes'ud bir netice vermesidir. Fakat 
maalesef, izdivaçtan her zaman bu ne
ticeyi almak mümkün değildir. Çok 
defa, mes'ud olmak gayesile kurul -
mu§ yuvaların, birer .cehennem halini 
aldığı görillüyor. O takdirde, o yuvayı 
devam ettirmiye çabalamak: o yuvayı 
dağıtmaktan daha acı neticeler doğu
rur.. Halbuki, okuyucularım var ki, 
bana :faraza: 

-Teyze, diyorlar, kocam ayyaş. Ha
yırsız, ev halkına tasalluta kalkışacalt 
derecede ahlaksız, beni dövüyor, ba
zan haftalarca eve uğramıyor. HattA 
seçenlerde, fşl daha ileriye götürdü2 
Perine taktıjı bir ıokak flllıiuu evi • 

l SUmUklU böceğin kabuğunda 
bakır var 

Sümüklü böce
ğin bir ismi de sey
yar bakır madeni
dir. Bu hayvanın 
umumi sıkletinin 

30 binde biri ba
kırdır. .. 

insan ciğerlerinin sathı 
İnsan ciğerlerinin mesahai sathiyesi 

takriben 180 metre murabbaıdır. Fen söy

lemese idi buna inanır mı idiniz? 

* Yeni keşfedilen bir gaz 
Pek yakında, havada, şimdiye kadar 

meçhul yeni bir gaz bulunmuştur. Bu gaz 
20 kilometre kadar yükseklerde mevcud
dur, Adı P~mtoksid dazottur. 

min, hatta yatağımın içine sokmıya 

kadar kalkıştı. Ayrılayım, diyorum. 
Fakat ne de olsa, nikahlı kocam. Kat
lanayım diyorum: Tahammül edemi -
yorum. Ne yapayım? 

Ben bu suale, bilAtereddüd: 
- Derhal ayrıl! Tavsiyesinden baş

ka cevab verebilir miyim? 
Mektubunu neşretmeml istemiyen 

l>u okuyucumun vaziyeti de, bu kabil 
sualler soranların vaziyetlerinden çok 
farklı değil. Binaenaleyh, ben prensip 
itibarile ayrılmanın aleyhinde olmak -
lığıma rağmen ona da tahammül tav
siye edebilecek derecede insafsız ola
mıyacağım. 

Fakat bu okuyucumun ara yerde bir 
de çocuğu varmış. Şimdi bana: 

c- Eğer, diyor, ayrılırsam, çocu • 
fum ne olacak?, 

Onun da çaresi var. Çünkü mahke
me, ara yerdeki çocuğu, haklı olan ta
rafa verir. 

Okuyucum da, mahkemede, anla.t
tıklarının doğru olduğunu isbat ede • 
bilirse, çocuğu kendisine verilecektir. 
Üstelik, okuyucum, kimseye muhtaç 
olmadan yaşıyabilecek vaziyetteymiş. 
Binaenaleyh, o, çok filkür bir lokma 
ekmek için bir sürü cefaya katlanmak 
mecburiyetinde kalan kimsesiz ka • 
.uınçsız zevceler kadar bedbaht vazi
yette de değildir. Çocuğunu kazanmak 

için hakkını mahkemede nasıl lsbat e
debileceğini de her hangi bir avukat
tan danııabilir! 

TEYZE 

SON POSTA 

IKADHNI 
Ufak bir kadın 
mendili nelere 

yarar? 

Mayıı 4 

Kapaplno - Magallenos vapurları 
müsademesi davası dün bitti 

ltal1an yapurunun 
demede lıpanyol 

lıikimler 

batmasile neticelenen bu müıa
vapuru kaptanı hatalı görüldü, 
kararlarını bildirecekler 

Geçen JU (Janakkalede Nlra bumu cı - rak, (Sabanın cesedi bulunmu§tur. Cesed par· 
n.nnda haıyan bandıralı Kapaptno n :la - ça parça bir halde olduğundan üstünde bir 
panyol bandıralı Magalleno.! vapurları ara- yara 1z1 tesbit edilememiş, fakat kanlar l • 
anda TUku bulan, ve İtalyan vapurunun bat çlnde olması ve yanında da bir bıçak bu • 
mulle neticelenen uzanın muhakemesine lunması hA.dlsenln t>lr cinayet eseıl oldutu
bir ıeneye yatın zamandanberl İstanbul nu eootermiştir. 
2 net T1c&ret mahkemesinde ba.tıımaktay- Tahkikat neticesinde bu cinayetin tam • 
dı. Dur\1'1'.llaya yeniden devamla., bu tarı - nin Şabanın arkadaşı Rıza olduğu anl34ıl • 
ilk dava nihayet sona ermif n her türlü mı.ş, suçlu Galata sulh ceza haklminin hu -
tahkllı: ve tedkikat neti<:elenmlştlr. zurunda hldlseyl ikrar etmiştir. 

Ehlihibre kaptan Rl.st, Denizyolları if).et- .Şaıbanın dalma uyudufunu, bu yUzden 
meal müdür muavini Şevket, ıabık Yavuz hayvanların tarlalara girerek, zarar ziyan 
.süvarisi Şükrü mahkemeye celbedllmişler, yaptıltlarını söylemiştir. Fakat, ııerek sorgu 
n kendilerinden izahat alınmıştır. hlklmliğlnde, gerekse mahkemede vak'ayı 

Mahkeme reisi İsmail Hakla ehllhlbre - lnklr etmiştir. 
den kazanın vukuu üzerinde müeM!r olan Diğer taraftan, suçlunun arkada§ına te· 
btr çok noktaların ıllahen izahını istemi.§- caviiz etmek istediği, bunu reddeden Şa • 
tir. Bilhassa vapurların llk defa bl.rblrlerlni banl& aralannın açıldıtı da iddJa olunmuş-

Buf(lııkt cördfiklert zaman aradaki mesafenin taç tur. 
elbilelerln e- m1l olduğunu, İspanyol vapurunun sancak Dünkü celsede mütaleasını serdeden mUd 
a.asmda değil. manevrası yapmasında bir mahzur olup ol - delumumt Remzi, bütün bunları zikrettik • 
se bile ıarnI· ~adığmı, karşıdakl vapurun işareti üzerine ten sonra, eldeki dellllerle suçu sabit gör • 

Italyan vapurunun ıstele manevrası yap - mil§ ve Rızanın ceza kanununun 448 ıncı 
türlerinde gö2 ması gerekip, ıerekmedlilnt ve akıntının maddesine göre, tecziyesini ıstenılştlr. 
çeken büyük- bir yenilik var. Gar- vaziyetini aormu§tur. Mütaleayı sonuna kadar heyecanla din • 
nitürletin bu parlaklllğı, tenliği Ehlihibre olan zevat, bu ~uallere hfilA.sa- leyen maznun, duruşma .nihayetinde asabı .. 
ve tazeliği bütün elbiseye tesir ediyor. tan fÖyle cevab vermişlerdir· yete kapılmıı, hüngür hüngür aRJıyarak: 

.. . . - İki vapur blrblrlerlnl llk defa ikl mil - Ben •bu işi yapmadım, masumum, dJy• 
Bahar modasını duz ve sade dıye tarJf e- mesafeden görmüşlerdir. Birbirlerine düdük yalvarmata başlamıştır. 
demeyişimizin sebebi de işte bundan do- çaldıkları sırada aradaki mesafe 800 metre Duruşma, karara kalmı.,tır. 
ğuyor. ldt Akıntının vaziyeti İspanyol sem1alnln le- A f" b" . . 
Eğer modası geçtiği halde yeni kalmış hlndeydl. Magallenos vapuru, men'i müsade- S IJ8 lrlRCI C8Za r&İSİ 

elbiseleriniz varsa - ki muhakkak var- me nizamnamesi mucibince aancak manev- işe başladı 
rası yapmak zaruretlndeydJ. Kapaplno Ti • 

dır - onları bu esasa dayanarak yenile- puru, vAioa ilkele manevrası yapablllrdl. An 
mek çarelerini araştırınız. cak, nizamname mucibince, buna mecbur 

Bu, pek eğlenceli bir işdir. Çünkü: delildi. Kazanın mes'uliyet! İspanyol geml
Başka zamanlar olduğu eibi bütün rno- slndedir. 

Geçenlerde vefat eden A.sllye ı inci ceıa 
reLsl Sııdettlnln yerine tayin edllmlş olan esldl 
Tunceli Ağırceza reisi Cemil OUzey, dündeJ)' 
ıtlbaren yeni vazifesine b~laml§tır. 

Bu izahatı müteaklb, duruşma eona er -
danın biçimini değiştire<:ek, bir elbiseyi miş, dava tarar te!hlml lçln, başka bl.r ıil- Polisle : 
söküp yeniden dikecek değilsiniz. Esas ne bırakılmıştır. __ • ____ .,. 

çizgiler dün ne ldiyse bugün de o .. sadece Karısının Aşı"gını o··ıduren bedbaht D d d 
ya korsaja, ya yakaya, ya kollara, ya da a Oğüne avet e ilmediii için 
bele yeni, yepyeni bir garnitür ilave et- kocamn muhakemesi başladı ev sahibini yaraladı 
mek JAzım. Kıskançlık yüzünden karısının lşıtını öl- Eyübde Küşad 6okağında 11 numaralı 
Diğer taranan bırakalım da yakayı ele düren Fettah 1sm1nde bir kömürcünün mu- evde oturan 30 yaşında Nlgf&r lle o civarda 

alalım. hakemeslne dün Atırceza mahkeme.sinde baı manavlık eden Asat arasında çıkan kavga • 
da Asaf kadını sustalı çakı ııe başından ve 

A. Demode elbis~niz aşağı yukarı ve- lıınmıştır. _ _ kolundan ağır surett~ yaralamı•tır. Kavga • 
Vak'a Çatalcanın Istranca koyündt vu y 

rev etekli, düz korsajlı bir rob değil mi? kua gelmLştlr. Suçlu Fettah lle tansı AY§e nın sebebi şudur: 
Bırakınız her yeri kendi halinde kalsın. 6 senedenberl evli bulunmaktadır. ı ya,la - Bundan birkaç gün evvel Nigdrın evinde 
Yalnız ince bir keten mendili ortasından nnda bir de tız evliı.dları vardır. Fakat son akrabalarından birlsinln düğün merasimi ya 
büzerek yakasının önüne dikiniz. Büzgü- zamanlarda karı ıkocanın araları açılmıt ve pılmııtır. Kadının kocası Ahmedln eski bir 
nün üstüne renkli taş veya madenden bir ayrı yafamda başlamışlardır. arkadaşı olan manav Asaf her nasılsa bu 

Bu müddet zarfında Ayşe, Babri imı1ndt düitine davet edilmemiştir. Bundan mutber 
klips takınız. Mendilin kenarlarında en- birlle münasebet tesis etml§tır Fettah ı.,e olan Asaf, kocası evde bulunınadıtı bir sı • 
siz bir §erid varsa daha güzel olur. karısı lle barışmak teşebbiisleri~de bulun ~ rada NigAra gelerek dütüne davet edllme • 

B. Yahud kenarlarına ara danteli ge- mut bu ış için köyden bakkal Altyt araya meslnln sebeblnt somıu§ ve bu yüzden ara.• 
çirilmiş bir beyaz muslin mendili klips ko~u§tur. itte bu sırada bedbaht :toca Ha- lannda bir kavga ba§lamıttır. Bu arada ma.• 
ile tıpkı şık bir jabo gibi yakanıza ta- fize ısmtnde bir kadının evinde kamı ve l- nav Asaf çok hlddetlenmif ve taşımakta ol• 
kınız. fıllle ltarııla~ış, kendine hlklm olamıye. • d~lu ıustalı çakıyı çekerek kadının üzerine 

rak 8abrly1 tabanca lle öldürmüttftr. hücum etmlf ba§mdan ye kolundan atır ıu .. 
C. Mendilden rever de yapabilirsiniz. rette yaralamıştır . 

K 1 d 11. k .... k b' b d' Sorııu hlklmlltl Fettahın auçunu ıablt Hldls h llln 
enar arı ante ı uçu Jr ce men ı- &örerek, ceza kanununun 448 inci maddesi • e ma a e yetişen polisler tara .. 

Hni ortadan verevine kesiniz. Tıpla birer ne &öre muhakemesl -.. tecziyesi taıeblle A- tından yaralı Balat Musevi hastanesinde te-
kumaş rever gibi yakanızın iki yanları- tırcezaya vermiıtir. davı altına alınmış, vak'ayı milteaklb ftrat 

. . . eden carlh de yanm saat sonra yakalana • 
na dikmız. Dilnkü celsede aorcwıu yapılan Fettah, rak tahkikata başlanml§tır. 

D. Daha orijinali: Biri mavi, biri pembe mahkemede demiftlr Jd: • 
iki ufak keten mendili iyice kolalayıruz. - Sabri balta lle üzerime hücum etmlftL . Bır haylazın hıraızlığı 
Pli .b. k k d" itte bu sırada kendlmJ kaybettım, ne yap- ..... d k- d ç k ~ d .. 

yapıyormuş gı ı at at e ıp ortala- tıtımı bilmiyorum. -a ı oy e efme ao a.m a oturan 1' 
rından büzünüz ve siyah bir erogrenle ya11nda thsan oflu Necatı bundan bir hafta 

~ Mahkemede dinlenen phidlerln eberJal evvel okuduğu mektebde mualllınl ile kavgl 
baglayınız. ise, karı ııe kocanın aralarının açıl: oldu • etmıt n Haydarpaşadan on be§ ıUnlük tıll 
Ufacık" bir kadın mendilinden yaratı- tunu aöylemişler, fakat vak'&da bulunma • bilet alarak bir Anadolu seyahatine çık.mı§ .. 

lan bu dört garnitürün dördü de birbirin- dıkları cihetle fazla. ta!slllt verememlşler • tır. Üzerinde başka parası olmıyan Necati 
den güzel ve şıktır. lçlerindt!'n birini iieç- dlr. trende aç kalınca ayni trende seyahat et • 

k b' k b" ··ğ .. ·· ·· d 1 Duruşma, diğer ıahidJerln celbi ıoın, b14- mekte olan Ziraat Bankası Mütettl~lerlndeJI 
me ıraı zev e, ıraz ~o sunuzun ° - ta bir güne bıralt.ılml§tır. Medenlnin kompartımanına girerek vallzlıt 
gunlu~~na~ zayıflığın~, bıraz da m~~~~d K I · · · h k • tçlndekl para çantasından 60 lira çalmıı v• 
mendüın cıns ve şeklme bağlıdır. Goğüs- arta Cmayetmm mu I ern&SI <>&naneıı ıstasyonunda trenden ınmlştır. i • 
leri dolgun olanlar C ve D yi, boyun • karara kaldı ıın uıl tuhaf ve fayanı dikkat olan yerı d~ 
ları uzun olanlar (A) yı, zayıf ve tnce ayni lrompartlmanda Bay Medeniden başta 

" dl"'l bilh ··~·· 1 .. d 1 Uzun müddettenbert Atırcezada devam daha dört kişi oldufu halde hiç JdmseniJS 
vucu u er, . assa go,;us ermı 0 gun- eden bir cinayetin muhakemesi dtın n1haye- bunun !arkına varmamasıdır. Bir müddei 
laştırmak ihtıyacını duyanlar (B) yl ter- te erml§tir. sonra. ~ln farkına varan Bay M d 1 hAdi• 
cih etmelidirler. Çünkü A omuzları kal- Suçlu Çoban Rıza lle arkada.41 Şaban Kar- seyl polise haber verml§ ve osm:n:ı~ ı.stas .. 
kık gösterir, boynu gizler. (B) göğsü ka- taıda aynl sürünün çobanıdırlar. Bir gece yonunda yakalanan Necati dün Emniyet oı
bartır. c ile D ne boyuna ne de göğse te- sürü ile birlikte clvardakl kırlara çıkmlf}ar, rektörlüğüne getirllmlştlr. Paralnr ısttrdacl 
. t B' lh (C) ğ b 1 b. _ ertesi sabah Rıza yalnız olarak dönmüttür. edilerek sahibine iade olunmuş suçlu ev .. 

sır e mez'. ı assa ' a ır aş ı ır ıus Bir müddet sonra. da. kırda köpekler tara - raklle beraber müddelumumlll~~ tesllm edU· 
olduğu içın her yaşta kadına uyar. tından parçalanmış ve tefessüh etmfl ola - ml§tır. 

J Bacaksızın maskaralılıları : Kaybolan saat J 
---------------------------------------------------------------------------

• 
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POYRAZ 

Sayfa 7 

Ali Börekçiler hem yürüyorlar, hem de börek yaparak •ıcak •ıcak halka 
daittıyorlardı. Şerbetçiler de renk renk ıerbetleri bol bol halka. •u: 
ruıyorlar onların yiireklerini •erini eliyorlardı. Yorgancıların kend ılerı 
fırına elbi•eler giydikleri gibi •ırm alı yataklar içinde •ırmalı yorgan 

• • t '. lt . J ' 

~ •, f t af . __ ...,. 
örtiinmüı olan yiiz genç götürüyorlardı. Yazan: A. a. 

Yazan: Kadircan Kaflı 

1582 senesi yaz mevsimi başlamıştı. ü- taca işlenmiş olan kumaşlarını sundular. 
~"'1 M ad ili hzadesi Mehme _ Debakların hediyeleri arasında sırma~ı 

"" ur ıevg te .. tül . · d e dı 

Mesina boğazından haşmet ve azametle geçen Barbar~sun d~nanm~~ı Recy? 
şehrini tahrib etmiş, Napoli ve Ceneve ıahillerini tamamıle ezmıı ve çıgnemiıti. 

Nihayet bir gün Osmanlı filosu Nis kalesi önünde göründü din sUnnet düğününü 0 zamana kadar eşi meşinden sofra or erı, meşın _en v. . : 
16r\Uınemiş derecede büyük ve göz ka- kişsiz olarak yapılmış (sumak - su ıçmı 
~ırıcı bir hatmet içinde yapıyordu. ye mahs.us kap) l~r ~ardı. 
l:>üğün münasebetile tstanbulda yapı _ İplikçıler, yemışçıler ve peştemalcılar 

ltn ıenlikler ve eğlenceler haftalarca sür- da gcçtile~. ~nların ~rk~~arın~a sırm.~.lı 
d~. Bu eğlenceler, tarihe intikal edebil- e~.biseler gıymış olan uç yuz delikanlı ~u-

- Şimdilik onwı ismini söylemek ı 
istemiyorum. 

- Fakat sen, böyle bir yara alacak 
kadar gafil vuruşma.ısın. 

- Bir kahpeliğe maruz kaldım. 
~ olanların en zenginlerinden biri ola- ruyordu. ~ ç 

il~ haltl okunmaktadır. Eğlencelere İs • Velense (at sırtına ve e~erın altına ko
\aııbuldaki esnaf da iştirak etti ve kencii nulan keçe) yapanlar pad.ışaha gayet. us
ltn'atıarma uygun bir şekilde tantanalı talıklı işlenmiş olan hedıyeler verdıle.r. rim. 
bit g id resmi yaptılar. Esnafın bu ge- Mumcuların boy boy, r~nk ren~ ve çeşıd - Acele etme. Belki bir gün gelir 

- Gene o kızın yüzünden mi? 
- Ondan da bahsetme Ali... 
- Fakat ben bunları öğrenmek iste-

Çid eç . " . ldukl · çeşid çiçekler halindeki eserlerı hayret öğrenirsin. 
ı:ı.~ · resmınde goster~ 0 arı yenı - d hedı· e hususunda H h C Ben senı' bu "(..!er ve buluşlar fevkalade meraklıdır: uyandırdı. Onlar a dyla - ayır, ayır em. 

evvelkilerden geri kalma ı r. hale getireni bir gün evvel öğrenmek * Çömlekçilerin alayı bile At meydanını isterim. 
liçüncü Murad devri Osmanlı saray:n- dolduran vezirleri, beylerbeyileri, Yeni- - Niçin? 

da kadınların tam manasil~ saltanat suvr- çeri ve Sipahilerle zabitlerini ve parlak - Gidip senin intikamını almak için. 
~Ye başladıkları ve koca ımpara:orl~gu renkli elbiselerile muazzam bir çiçek ser- Şövalye, derin derin içini çekti. Mah-

ce, yumuşak ve beyaz parmaklarıle ıda- gisi halinde görünen halk kalabalığını zun ve müteessir bir sesle cevab verdi: 
te ettikleri bir zamandır. Bu nüfuz .~sna- meşgul ediyordu. Küpler, boy boy testi- - Ne çıkar, Ali? A;tık benim için 
: geçid resminde bile k~n~sini goster- ler, toprak sürahiler, bardaklar, hatta çi- bütün hayat bitti. Ne arzuı ne heves, ne 
0 \'e ilk olarak kadınlar ıçın pabuç. ve çekler vardı. Gayet ustaca sürülmüş olan de intikam. Artık beni tatmin edecek 
l11i ile hotoz filan yapan esnaf geçtı. renk renk cilalar bunlara toprak değil, hiç bir şey yok. Yalnız, kral Fransuva
l:ıu esnaf bir çok renkte sırmalı ve kristal manzarası veriyordu. yı görmek, ona bir çift söz söylemek. 

\ııapaanıı bayrak cBaldaken> denilen Araba üstünde büyük bir halı tezgahı Zaten buraya da onun için gelmiştim. 
~ll'ısiyeler açmışlardı. ~çüncü M~rada tezgah başında çalışanlar vardı. Onun ar- Çünkü onun da buraya geleceğinı i~it
ır de hediye takdim ettiler: Sırma ışle - dında gayet şık giyinmiş olan delikanlı- miştim. Kralı görüp o bir çift sözümü söy 

llıt}j nıeşinden yapılmış bir pabuç. lar seksen yüz arşın genişliğinde pırıl pı- Jedikten sonra zaten hayatın bu ıztıra-
Onların arkalarında karagözcüler ve rıl bir halı geçiriyorlardı. Daha arkadan bmı çekmiyeceğim. 

~ltlacılar göründü. Daha sonra b~r ço~ Anadolunun her çeşid halılarile seccade- Poyraz Ali başını önüne eğm!ş, şö -
alıudiler, Alman ve İspanyol elbıselerı leri, sedir ve yastık yüzü olarak kulla - valye Cemi daha fazla müteessir etme-

liYerek geçiyorlardL . nılan ipekli ve yünlü halılar götürüldü. mek için sükut etmişti. 
. baha başka günlerde yapılan geçıd re- Galata ve Beyoğlu Rumları da bir dil- e 
liınıeri daha cazib ve meraklı Qldu: . ğün alayı gösterdiler: 
l>~ınuğwı ve pamuk ipliğinin ehe.mmı- Çizgili kırmızı ceket giymiş olan yüz 

)'etı büyüktü. Bu esnaf pamuktan hır çok gencin başlarında Frikya külahı, ayakla
~slanlar, deniz canavarları. ~apmışlar, rında çıngıraklar vardı. Otuz R~~ d<!1i. -
U.nları boyamışlardı. Kendilerı de pa - kanlısı inci ve mücevherlerle suslenmış 

llıııJctan yapılım~ kocaman topuzları ta - kadife elbiseler içinde yürüyor, diğer o -
:Yarlar, arasıra birbirlerine vuruyorlar- tuzu da kız elbisesi giymiş oldukları hal-

ı. de onlarm beraberlerinde bulunuyorlar -
l<undura ve terlik satanların alayı P - dı. Arkalarında ve bir (gölgelik) altında 

t>:Yce uzundu. Yapılan işlerin her çeşidi gelinle güvey geliyor, daha sonra gene kız 
1°steriliyordu. Padişaha meşinden yapıl- kıyafetinde bir çok delikanlılar gidiyor -
~büyük bir kundura ile bir çok sarı lardı. Bunların eski Yunan ve İskenderi
kbuçlar verdiler. ye dansları büyük bir dikkat ve alakayla 

Saraçlar altı tekerlekli büyük bir ara- seyredildi. 
ba Üzerine mükemmel bir imalathane Silfıhcılar da kendilerine uygun bir a
~tnuşlardı. Burada bir çok kimseler ça- lay yapmışlardı: Yüz tanesi yaldızlı ve 
~Yor; kemer, çanta, eğer takımları, bı- antika zırhlar giymişlerdi. 
k it \'e kılıç kınları yapıyorlardı. Kağıdcılar renk renk kağıddan bayrak-
l{aftancılarm önlerinde kırmızı ve sa- lar asmış, yüz otuz delikanlıya renk renk 

~bir bayrak vardı. İpek kumaşcıları on- kağıddan elbiseler gi.~d~~mişl~r~i. Ay~i 
1\ dan daha parlak bir alay gösterdiler: zama_nda tek~;ı.~~~er ustunde ıkı ~atı~ bır 
"ilde ve arkada ba§tan ayala kadar ipek- de dukkfın goturuyorlardı. Bu dukkanın 
~ elbise giymiş olan yüz delikanlı ge - alt katında kağıdın nasıl hazırlan~ığı .?ş 
çı)'or, ortalarındaki arabanın üstünde bir başında görülüyordu. Üst katında ıse uç 
tetıç kumaş katlıyordu ve ustası yere diz genç talebe Kur'an okuyorlardı. 
~\ıntiş olduğu halde kafasını tezgah ye- Yorgancıların alayı bilhassa kadınlar 
l'ttıe kullandırıyordu. ve kızlar arasında büyük bir ~laka ~y~n-
fblişirn ve iplik bükenlerle, kaytancı - dırdı: Kendileri sırmalı e!~ıse gıydık
~ da büyük bir kalabalık teşkil ediyor- leri gibi sırmalı yatakla: ıçınde s~r~~!ı 
~ ~unlar tuhaf tuhaf ve renk renk kü- yorgan örtünmüş olan yuz genç goturu-

lar ve takkeler giymişlerdi. yorlardı. .. . 
~6rekçller hem yürüyorlar hem de bö- Bu sırada ortalık parladı .. Guneşın kes-

~~ :fa.parak ııcak sıcak haika dağıtıyor- kin ışıkları sayısız akislerle titriyordu: 
d.ı. Aynacılar ve cam üstüne resim ya,panlar 

~ Ş.tbetçller de onlar gibi halka renk geçiyorlardı. Yüz elli de~ikanl.ıyı m?kem
~ ferbetleri bol bol dağıtıyorlar; ya - mel .. bir s~rette giydir~ışlerdı. Elbısele -

llıidelere serinlı'k veriyorlardı. rin ustlerı baştan ayaga kadar ayna par-
~acılar padişaha çok ince ve us- _m (Devamı 8 inci sayfada) 

Bir şilep daha kazandık 

"tt "4 l!antan ııe Btl 'ft Denlzbıı.nk'ların tştlrnklle kurulan sosyetenin İnglltereden 
>.'41

11 lldıfı ftt fllepten (Batır) 1slınlls1n1n ıtmnnı.mıza geld1~ln1 dün yazmıgtık. Resim 
l1leb1 llnıanımızda Pterlyor. 

KOCA VE ŞEREFLİ BİR TARİHİN 
K ÜÇÜK BİR HÜLASA Si 

Bu vak'a, Fransanın (Tulon) lima -
nında cereyan ediyordu. Burad:l bu 
Türk gemicileri ne arıyordu? .. 

Bu suale cevab vermek için, koca bir 
cild tarih yazmak bile kafi değildir. 

Fakat biz, bütün hadiseleri ihtisar ede
ceğiz. Karilerimizi sıkmadan bu suale 
kısaca cevab vereceğiz. 

Hilfü ve Zambak lokantasının açıldı
ğı geceden tam beş buçuk ay evveldi. 
İtalyanın (Roma) şehri dehşet ve heye
can içinde çalkanıyor, kıymetli eşyala
rını katırlara yükliyen, yük arabalarına 
dolduran halk akın akın iç şehirlere 
doğru kaçıyordu. 

Sahildeki köyler, kasabalar, şehirler 
kamilen boşalmıştı. Her tarafta şu kor
kunç feryad yükseliyordu: 

- Barbaros geliyor. 
Ve bu feryad İtalyanın bütün ufuk 

ve semalarında kalbleri titreten hey -
betli bir gök gürültüsü gibi müdhiş a
kisler husule getiriyordu. 

(Mesina) boğazından haşmet ve aza
metle geçen Barbarosun donanması 

(Recyo) şehrini yağma ve tahrib et -
miş, Napoli ve Ceneve sahillerini 
tamsrnile ezmiş ve çiğnemişti. Nihayet 
(Nis) kalesinin önüne gelmişti. 

O tarihte (Nis) şehri, Akdenizin en 
müstahkem limanlarından biri idi. 
Fransızlar coğrafi ve ticari vaziyeti 
hasebile kendilerine pek lazım olan bu 
limanı ele geçirmek için bir çok feda
karlıklar ihtiyar etmişler, fakat Nis 
kalesinin metanetine inzimam eden şe
hir halkının inad ve mukavemetini ye
nememişlerdi. 

Lakin Barbarosun heybet ve dehşet 
saçan filosu bu inatçı kalenin karşısı
na sıralanır sıralanmaz, derhal mesel&: 
nJn rengi değişmişti. Her def asında 
acı cevablar veren (Nis) 'ehri ahalisi, 
derhal yelkenleri suya indirmişler, ka
lenin mukadderatını halletmek için 
Barbarostan bir ay izin istemişlerdi. 

Bu iarada, Fransa kralı (birinci Fran 
suva), Paristen kalkmış (Maral) a gel
mişti. (Barbaros) u Marsilyaya davet 
etmişti. Ve bu büyük Türk am:rallne 
muhteşem bir kabul resmi yapılması 

için Marsilya valisine emir göndermiş
ti. 

Barbaros, bu daveti memnuniyetle 
karşılamıştı. Çünkü Nls gibi kuvvetJi 
bir kaleyi zaptedebilmek için bazı şey
lere ihtiyacı vardı. İstanbuldan çıkalı 
dört ayı geçmişti. İtalya sahillerınde 
yaptığı barblerde blr çok f8yleri eksil-

Onnanlı filosu Nu k4leıl~f bombardımarnı bll§ladı 

mişti. Şimdi Marsilyaya gidecek olur- lerce süren müzakereden sonra Nis 
sa bu noksanlarını ikmal edecek, ve şa- halkı her kuvvete karşı mukavemet~ 
yed Nis kalesi güzellikle teslim olmak karar verdikleri için kum~ndan men!ı 
istemezse o zaman tatlı tatlı harbe giri- bir cevabla mukabele etmişti. 
şecekti. Türk donanmasında Barıbar~un mi-

Barbaros donanmanın büyük bir kıs- safiri bulunan (Polen) de aynı zaman
mını Nis önünde terkederek kendısi da Nis ahalisine hitaben bir beyanname 
bir kaç parça gemi ile Marsilyaya git- göndermiş; halkı (Kral Birinci Fran
mişti. Fransız filosu Tül'k amiral~i suvan~ .nakimi~eti~i tan~nu~) d:ıvet 
fevkalade merasimle istikbal etm~tı. eylernıştı. Ahalı mumessıllen tarafın
Şehir şenlikler içinde idi. dan bu beyannameye de red cevabı gel-

Türk gemicilerinin şerefine parlak mişti. . 
ziyafetler verilmiş, yüzlerce şarab fıç1- Bunun üzerine haTb başlamıştı. ~ıs 
lan devrilmişti. Geniş meydanlarda kalesinin önüne sıralanm~ ?la~ Tu;~ 
meş'aleler yakılmış.. saıbahlarıı. kndar filosunun topları tam on ıkı guıı v bıla 
dansedilmiş, eğlenilmişti. fasıla Nis halkının başına ateş yagdır-

0 tarihte Fransanm en büyük ami- mıştı. Nihayet on üçüncü gün kalenin 
rali olan (Dük d'Angen), koca (Barba- cenub burcunda, beyaz bir teslim bay
ros) a Fransa Kralı Birinci Fransuva- rağı datgalanmıştı. 
nın selamını tebliğ ettikten sonra: Artık Ba.rbarosun derhal karaya çı-

- Elli gemiden rnilrekkeb olan do- karak lk.aleyi ve şehri işgal etmesi lazı~ 
nanmamla Türk filosuna iltihak etmek gelirdi. Fakat Barbaros, bu hakkı?ı ~a 
için~ kralımdan emir aldım ... d~i~ti. istimal etmemi§ ti ... B~~· e~alsız. bı: 

Birinci Fransuvanın gösterdigı bu nezaket ve tok gozluluk gostermıştı. 
kımıldanma hareketi, onun mütereddid Fransa Amirali Dük ~'Angeni huzun:
ve mütelevvin ruhunu bilenlere hayret na celbederekı parmagının ucunu snh1-
vermişti. le uzatmış: . . . 

Bu esnada kralın en sadık bendegi - - Buyurun! Kale, sızındir. İşgal e .. 
nından olan (Polen) de Marsilyaya diniz ... demişti. 
gelmiş, koca Barbarosa Kral Birinci Bu Alfcenabane muamele karşısında 
Fransuvanın bir mektulbunu ıetirmiş- Fransız amirali o kadar hay.rette kn~
f mıştı ki; evvelA bunu, Barbarosun bır 
ı.Kral bu mektubile Fransa hududları lAtifesl zannetmişti. Fakat şu ~uıda, 

dahilinde bulunan Barbarosu ve on\Jll Türk amiralinin heT zarna~an d3ha 
maiyetinde bulunan Türk deniz orcl~- ciddi oid~ğı.ın~ kanaa: . getıx:ınc~ . der
sunu selamlıyor, her şeyden evvel Nıs hal kendı amıral gemıs:ne gıtnn1ş, k~-
ehrinin Fransa hesabına zaptedilmesi- raya bir işgal müfrezesı çıkar.ıl111ası ı-ş . . . ti 

ni rica ediyordu. çın emır vermış . . . 
Barbaros kralın bu ricasını kabul et- Ancak şu var ki; kendılenne bu va· 

mişti. Donanmasına derhal hareket em- zife emredilenle.r: .. .. . . 
rl vermiş, ibirkaç gün sonra tekrar (Nis) - Nis halkı,. mumkun değil t:~lı~ 
kalesi önüne gelmişti. Fransız filosu da olmazlar. Kalenın burcuna çektıklm:a 

· et· de u: bayrak bir hileden başka bir şey de-maıy ın .ıuı. ' . - k :t~ • k 
Büyük Türk amirali, (Ni.s) kalesi ğildi:r. Evvel§,. bır Tür m':11-rezesı. a-

kumandanına bir mektub göndermiş, raya çıksın. Bızı onlan takib ederız. 
kalenin teslimini istemişti. Fakat; gün- (ATkası var) 

Çinlilerin güzel bir harb hilesi 

Son eünlerdt Japonlazt. tartı 7enl mu9&ffaklyetıer kazandıkları blldirllen Çinlilerin 
&ıır harb hlleBl: D\lpıamn ıödzıtı Jlldırmak iizerı al~ eövcleler1nden yapılan toplar_ 



8 Sayfa 

Herkes avukatın mükemmel müdafaa
sını alkışlamıştı. Müdafaa vekili iri kol
larını sallıyarak ve müttehim mevklinde 
oturan güzel genç kadına bakarak: 

- Muhterem reis, diyordu, biz koca -
mızı mı öldürdük? Müddeiumum! bizzat 
):>unu isbat ve tekid dahi edemediler. Bu
nunla beraber şayed biz o adamı, üzücü 
pldürdü isek bunu sırf kendimizi, kendi 
hayatımızı müdafaa etmek için yapını -
§ızdır. Biz tamaınile masumuz.. 

Jürinin müzakeresi pek kısa oldu. Ma-
6am Simone Lecastor, gazetecilerin, fo -
toğrafçılnnn hücumu karşısında beraet 
hükmünü zorla duyabildi. Heyecan için
de avukatının koluna yaslanmıı bir hal
ce salondan çıktı .. 

cBcraet eden aşk kahramanları> cemi
yetinin katibi madama cemiyet namına 
bir buket takdim etti. 

Sonra Madam Lecastorun yanına üç ga
zeteci solmldu ve ayaküstü madamdan, 
cihan buhranı, uzun etekler ve mali a -
mortismanlar hakkında fikrini sordular. 
Apartıınanına geldiği zaman kapıcı 

göz yaşlan içinde ona kocaman bir me -
nekşe demeti sundu .. Sonra oıda hizmet -
çisi hanımının kollarına atılarak hıçkır
dı ... 

Neden sonra kendine gelen hizmetçi 
madama bir kartvizit uzattı: 

Baron Vintersvik 

801" POl'f ~ 

Çeviren: 

Faik Bercmen 

o 
bu cürmünüz hayran olduğum bir tablo 
halinde kalacaktır. 

Simone Baron Vintersvikle evlendi. Ba
ron on bir aydır fevkalade mes'ud bir ha
yat geçirmekteydi. Her akşam blr katilin 
yanında yatıyordu. Bundan başka rna -
dam da tatlı bir kadındı. Ayni zamanda 
muktesj.d ve Holanda florinlerlni usulile 
harcıyor ve kocasına sadık kalmağa uğ
raşıyordu. 

Bir sabah genç kadın fransızca bir ga
zeteyi açınca iç sayfada §11 yazılan oku
du: 

Bir cinayetin mabadi.. 
Karilerimiz Madam Simone Lecastorun 

kahramanı olduğu son aşk cinayetini u
nutmrunışla:rld1r. Müttehim bera'.et et -
mişti. Ve kocasının meçhul bir kaç kur
şuna kurban gittiği jüri heyetince kanaat 
hasıl olunmuştu. 

Madam Lecastor halen Baron Vınters
viltin zevcesi bulunmaktadır. Dün Ce -
nevrede tevkif edilen bir dolandıncı 

Mösyö Lecastorun katili olduğunu itiraf 
etmiştir. Açık pencereden tabancasının 
kurşunlarını boşalttığını söyle.miştir. Ci

Madam Simon Lecastor beraet hükmünü nayeti işlemesindeki sebeb de şudur: 
zorl4 duyabildi O sıralarda mösyö Lecaste>rla ıırala -

rında mali bir ihtilaf vukua gelmiş.. Bu 
Teklifim namuskfuım.e ve ciddidir. Bu yüzden onu öldürmüş .. 

Mayıs 4 

1 İstanbul Belediyesi İlanlan --ı 
---------J 

. Beher metre murabbaına 10 lira bedel tahmin edilen Aksaray yangın yerin· 
de Camcıali mahallesinin büyük Reşidp aşa sokağında 5 inci adada ıo metre 40 
santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konuim~tııı 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 7 lira 80 kuruşluk Il~ 
teminat makbuz veya mektubile beraber 13/5/938 Cuma günü saat 14 de Daıııı' 
Encümende bul1mmalıdırlar. (B.) (2454) 

fliıN/ıllıl 

Umumt meclisçe 938 senesi nakdt yol mükellefiyeti şose ve köprüler kanuntı· 
.nu tadil eden 1882 numaralı kanuna tevfikan altı lira ve taksit zamanlan da bifl 
haziran, diğeri teşrinievvel aylan ve 938 senesi ibedent yol mükellefiyeti 6 ura· 

nın mukabili sekiz gOn olarak ve çalışma aylan da eylQI, te~evvel teşrini• 
sani aylan olmak üzere tesblt edilmiş olduğundan bu aylar zarfında ~akdl ft 
bedent mükellefiyetin ifası lüzumu ilAn olunur. (B.) (2533) 

fliıN/ıllıl 

Fatih kazasında yapılan arazi tahriri sırasında Aksaray ve Fatih yangın sahi' 
lan içinde.ki arsalardan bazılarının kimlere ahi oldu.klan komisyonlar taraft11' 
dan tesbit edilememiştir. Tahrir kayıdla rında eksikliğe veya yanlışlığa mah-1 
kalnıamasi ve bilhassa arsa sahihlerinin ortaklarının ileride mallarına tesahiiP 
noktasından müşkülata uğramamaları için yangın yerlerinde arsalan bulunan' 
lardan kendilerine ihbarname tebliğ edilmemi§ olanların nihayet bir ay içinde ~ 
mevcud bulunduğu takdirde yanan mülklerine veya arsalanna aid vesikalarıtl1 

alarak Bina ve Arazi Tahakkuk Müdürliı ğüne müracaatla istenecek malumatı 
vermeleri, yangın yerlerinin haritaları il eriden~ri yapılmış ve her yanan müUct 
mukabil bir arsa tahsisen mevcud bulun muş olduğuna göre henüz çaplarını al' 
.mamış olanların müracaatları halinde arsalarının kendilerine gösterilerek tasır· 
ruflannm kolaylaştınlacatJ ehemmiyeti e ilan olunur. (B.) (2399) 

fliıN/ıllıl 

Muhtelif yerlerde bulunup sahibleri zuhur etmemesi hasebile uzun uınaıt' 
danbeıi Beyoğlu K. ve B. Ş. Müdürlüğü ambarında saklanmaktA olan mütene""" 
hurda eşyanın sahibleri on gün zarfında mezkfır Kaymakamlık ve Belediye fY 
besi Müdürlüğüne mfiracaat etmedikleri takdirde mahfuz eşyanın satılacaJı. llJJ 
olunur. (B.) (2554) 

büyük heyecanınız geçince teklifi dil - s· v· Mndam bu ismi tanımıyordu. Hizmet- ımone ıntersvikin bütün dostl:ın bu 
şünürsünüz. Kabul edeceğinizi umuyo - haberi okumakla son derece bir memnu- ANNELER Otlzeı, saııam 

ve neş'elll çisine: 
- Kımdir bu? diye sorunca hizmetçi: 
- Bir saattir sizi bekliyen bir mösyö .. 

dedi .. 
- Ne istiyor benden, mülakat mı? 
- Bılmiyorum madam .. fakat bu mös-

yönun sayanı itirnad bir yüzü var .. 
Simonc tuvaletini tazeledikten sonra 

salona girdi. 
Baron Vintersvik ayağa kalktı. Bu 

zevkle ve itinayla giyinmiş, pembe ya -
naklı, arı saçlı ve gök mavisi renginde 
gözleri olan kibar bir adamdı. Bir melek 
saffetile gülümsüyordu.. EvvelA tebrik
lerini arzcttikten sonra, davayı ne büyük 
blr merak ve sempati ile takib ettiğini 

söyledi. O zaman Madam Lecastor: 
- Alakanız ve samimiyetiniz bent mü

teha sis kılmıştır mösyö .. Hele gazeteci 
olmayışınız, diye mırıldandı. 

Baron gazeteci olmadığını ürkeklikle 
~şaret ettikten sonra: 

- Bir muhbir mi madam, hayır .. Allah 
göstermesin .. dedi. Size şunu söyli1eyim, 
ben Holandalıyım .. Kırk dört yaşların -
dayım. 

- O kadar görünmüyorsunuz b:ıron .. 
- Belki .. Açık ve temiz havada yaşa -

rım. Roterdaın civarında lale gübresi ya
pan bir fabrikanın sahibiyim. Senelik 
iradım 800 bin florindir. Bu para franga 
tahvil edilirse hatırı sayılır büyük bir irad 
olduğunu meydana çıkarır. 

Holandalı, sıkılarak, kızaa-arak sustu. 
Sonra birdenbire konuşmağa başladı: 

- Bunları size söylemekten maksadım 
§Udur madam .. Desti izdivacını taleb et
meğe geldim. 

- Ne? Fakat baron?.. Bu sözünüze 
gülmek mi, yoksa kızmak mı l!zım bil
mem. 

- Ne gülmek, ne de kızmak madam. 

nun. niyet duyacaklardır. Esasen madamın 

- Peki, mösyö, madem ki açık kalble ıı masumiyetinden şüphe edilmiş değildi .. > 
konuşuyorsunuz, size bu izdivacı ni~ Simone bu satırlqrı tekrar, tekrar oku-
teklif ettiğinizi sorabilir miyim? du. Çok sevinmişti. İşlerini takib etmek 

_ Ben, açık yürekli bir adamım ma _ için Roterdama gitmiş olan kocasının 
dam .. Söyliyeyim: Çünkü kocanızı öldür- şimdi yanında olmasını ne kadar istiyor
dünüz. du. O da onun sevincine iştirak etm liy

- Ne?. 
_. Biliyorum madam. Masum olduğu -

di.. Bu yazıyı kesip kocasına gönder
meliydi .. 

....................................................... 
nuzu avukatınıza ve jüri heyetine inan- Aradan yirmi dört saat geçince koc.:ı • 
dırmış bulunuyorsunuz.. sından bir telgraf aldı. Madam Simone 

- Ne söylüyorsunuz?.. heyecan ve sevinç içinde tclgrafı açıp o-

- Kendinizi müdafaaya kalkışmayın kudu. Telgrafta şunlar yazılıydı: 
madam. Sizi bu yüzden, öldürdüğünüz cGazetedeki havadis aramızdaki vazi
için seviyorum. Ekseriya biz Holandalı - yeti maalesef değiştirmiştir. Beni aldat -

tınız. Paristeki avukatıma talak ba!ckın
larm kaba saba ve hissiz adamlar olduk- da talimat yolladım. Aramızda bir şey 
lan söylenir. Bilakis madam. Bir aydır kalmamıştır. Selfımlar.> 
bütün hislerim, düşüncelerim ~zinle ,---------------
meşgul Her akşam yatağa girdiğim va- YARINKİ N'Ö'SHAMIZDA: 

kit sizi yanıbaşı.mda görür gibi oıuyorum. Mükemmel Bir Aktör 
Tatlı bir ürperti içinde uyuyordum. Boy- Yazan; Mih. Zo§çenko 
nuına dolanan minimini elleriniz beni Rusçadan çeviren: H. Alaz 
boğmağa hazırlanmıştır. Yavaş yavaş ta----------------· 
bancanızın soğuk namlusunu alnımda ge-
zindiğini duyarım. En güzel aşk saatıe _ Tarihten sayfalar 
rirnizin geçtiği yatağımıza kanları.mm ak- (Baş tarafı. 7 nci sayfa.da) 

tığını görürüm.. Oh! Bu taUı raşeler si~ çalarile kaplanmıştı. Seyredenlerin göz -
z.inle evlenmeme amil oldu. lerl kamaşıyordu. 

Simone içi garlb bir haleti ruhiyeyle Daha sonra tarakcılar, kayıkcılar, di. -
titriyerek Holandalıya bakıyordu. Niha _ vitciler, çorapçılar, yemeni ve tülbend 
yet: yapanlar, bakır ve kalaycı gibi bir çok es

naf geçti. 
- Fa.kat mösyö, dedi, sizi protesto edi- Arada ve geceleri yapılan diğer eğlence-

yorum. Ben asla kocamı öldürmedim. Ta- lerle birlikte İstanbul esnafının padişahla 
mamile masumum. vezirler ve halk önünden geçişi otuz se-

- Evet! Evet madam.. böyle demek kiz gün sürdü. 
icab eder. Mahkemede böyle demekte O devirde İstanbul çarşısının ne kadar 
haklısınız. Fakat aramızda artık kame - işlek ve zengin olduğu, kuvvetli bir teş
diye hncet yoktur. Size y~ ederim, ki kilatla birbirlerine bağlı bulundukları 

Biliniz ki çocuk yalnız meme 
için ağlamaz.. Çok iyi bilirsiniz 
ki; Çocuğu hırçınlatan sebebler
den birisi de apış aralarının tel' 
ve saireden pişerek, kızararalr 

çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne Adi tuvalet 

pudralan ve ne de çok itina ile 

hazırlanmıı pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhat
sa yavruların cildleri ve ifra-

zatı nazan itibara alınarak ya -

pılmıştır. 

Emniyet Sandığı MUdUrlUgUnden: 
Beyoğlu Faikpaşa sokak No. 22 evde o

turan Bay Anastas Kostantinof 15/Son
teşrin/1937 tarihinde $andığımıza bırak
tığı para için verilen (28089) numaralı 

altı ay vadeli taksitsiz bonosunu kaybet
tiğini söylemiştir. Yenisi verileceğinden 
eskisinin hükmü olmıyacağı ilan olunur. 

(1065) . .......................... ·-···········--···-----.-
gayet mükemmel bir surette göze çarp
mıştı. 

Kadircan Kaflı 

Çlllkl 

AADYOLIN 
kallaaıyor. 

Diılerdeki leke, pas ve kO
f ekil eri temizler. Ağızdaki 

mikroblan imha eder. Dişle-

rin çüriimesine mani olur. 

Sabah, öğle ve ak
şam her yemekten 
sonra dişlerinizi 
muntazaman fırça"' 

layınız. 

l 
dud? Binlerce defa!! O .benim nişanlını .. , Celileyi kendine çekerek öbür yanağını' la silkiınince genç narin ~~ 
benim her şeyim.. da ısırdı. illeyi bir çöp parçası gı 

: Münir hınldayarak genç kızın. üstüne - Dur!. Dur! Rahat dur camın. . . kanapeye sererek kuduz bir sırtlan tı: 
attldL Onu kollarının arasına alarak Dur ~a tükürükliyeyim. Şimdi geçer .. bi üstüne atıldı. Feci ve uzun b"ir ~a~ 

=== ff- Son Posta'nın edebi romanı: 60 
; 

şiddetle yanağını ısırdı: kan dm.er. lama ve çırpınma başladı ... Munır 
_ İşte ben de seni öptüm artık!.. Kollannın arasında :sallanan baygın parmağı kopuk pençelerinin arası.Jl~ 

Fakat 0 bir daha öpemiyecek! Bak bu- vücudü kanapeye götürüp yatırdıktan genç ve güzel Celilenin zarif boynutl 
Ah, Şu Hayat! 

- ___, tam üç defa vurarak beynini parçala • ti. Ağzın~ ka~r doldurduğu bir bardak yaz ve güzel tavukları boğazlıyaıı , 
dun! rakıyı mıdesıne "°şalttı. Yıkıla yıkla cadı hayali geliyor ve korkunç ıcaJı 

Münir tepsiyi alarak kaınyı iki defa 1 Celile birdenbire her cuoyi unuttu. Irol poli · tö ~ ·· alarak uzun 
y- Münir ce'binden Siret! vurduğu ta - onya ~ runu • kahalarla vücudü sarsılıyordu. ,., 

kilitledi. Pencerenin demir' kapaklannı Ümidsizlılc ve içinde bulunduğu müd- bancayı çıkanp ~a-oru açtı. uzun Celilenm kan sızan ~~~e Celile artık kanapesinin üstünde b .. 
da sımsıkı kapadıktan sonra tepsinin hiş hal ona kor:kuvn bayatı, her .:!eyi ~ ~:ı ve kopçalan lr..ır. ..... ak a,...,._,,. gogsune 

J ,.., ıı B k t ·· ku k p- a·· ·· .-.~ ~.u, reketsiz yatıyordu başına g~çc:ek ~ir b~r~ dol~ 5USUZ unutturmuştu. İçinde yalnız derin bir - a am uç rşun e s ~ oru - sıktı · ·~ 
rakıyı dıktL Gozlerı birdenbıre kan rahatlık vardı. Sireti son defa görmüş, yorsun ya? Bunların hepsi onun beyni- z~vallı Celile hlll ölmemişti! .. Gene Parlak saçlı başı yere sarkmış ~e ~tf 
~anağına dönmüştü. Kendisine ürpere- ona hiç kimsenin dokunamadı. b k' ne saplandı! titriyerek kendine geleli. Kızın gözle _ solgun yanağından sızan kan iı1 
rek bakan Celilenin yanı başına otura- .. _ .. _ . gı a ır Celilenin gözleri fırlıyarak Münirin rinin açıldığını gören canavar mahl!tk pıhtılaşmıştL 
rak cebinden mahud kutuyu çıkardı. ~cudunu bfitun ~e _be:aber ver - boynuna ahldı: çirkin ve uğursuz kahkahalarla güle - Fakat Münir mütemadiyen çırpıtıt' 
Surun deliklerine bir tutam çekti; miştl. artık rahat olebilirdi.. - Katil, sefil! Alçak!.. rek üstüne attldı. Ve üstündeki elbise- yor, çırpınıyor, homurdanıyordu. 

- Ey söyle bakalım! -diye Celilenin Münir bomu:rdaruyoniu: Münir kızın ellerini tutarak ısır - !eri parça1amağa başladı. Demir kepenkli pencere.'lin üstilt1de' 
iizlerini tuttu- bugün sevdiğin adamla - Söyle bakalın:-. onunla neler yap- dığI yerden kan akan yanağına gü~erek O za:nan Celile can havlile bütün ki küçük kirli camdan i il bir öz gibi 
ıasıl vakit geçirtlin? tınız? Bana parmagımm ucunu dokun- baktı.. bu manzara ispirto ve kokaın ile kuvvetini toplıyarak bu menhus ve .. .. . ç p .g pe • 

- !... durmadığın bu güzal yüzünü ona kaç büsbütün dönen dejenere kafasında bir korkunç mahlftlrun boynuna atıldı. İn- bakan sonük hır sabah yıldızı ka~~··fl 
- Sövle, söyle •. ben hepsini biliyo - defa öptürdün? hayal belirtti. Rüfai tekkesinde şiş sap- ce ve aivri pamıakları kudurmuş devin nin üstünde hala didiklenen bir oltJ 

rum! Hiç saklamağa kalkmal Onu ievi- Celile haykırdı: lıyan dervişler gözünün önüne geliyor- kalın boynuna gömüldü. görüyordu. 
yorsun değil mi? - Binlerce defa! Anladın mı hay - du, bir kahkaha attı.. kollarJnı tuttuğu Fakat erkek azgın bir hız- SON 
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Nihayet, büyiik bir gürültü ile, etrafındaki 
oturdu. Bunu gören Naşmit sabitleşen 

suları bulandıran destroyer karaya 
hedefe torpilini atmıya hazırlandı 

Kaptan o anda bunu düşünecek halde f 
olmadığı için baştan savma bi.i cevab 
Verdi: 

- Ne yapalım? 
- Bilmem? Emrinizi bekliyoruz? Ateş 

açalım mı? 

Ateş açılacak vaziyet yoktu. Çünkü a
teşin başlayışı gemiyi hiç olmazsa bir 
Parça yoldan alakoyacak; biraz seyrini 
hafifletecek ve yara dolayısile, kambur
laşmağa, adeta mukaar bir hal almağa 
başlıyan destroyer, topların faaliyete geç 
lllesıle artacak tazyikten belki de ek yer
lerinden kopacak, parçalanacaktı. Onun 
için ş"mdi, topla, nteşle mukabelenin sı -
rnsı d('ğildi: 

- Hayır! .. Ateş açmayın! Ben, ateş za
lllaf'ını soy lerim? 

- Peki beyim! 
Ve destroyer bütün hızile sahile ya

~aştı. Karinenin kumlara sürtünen kı.s-
llıından yükselen hışırtı, rnüretteb:ıtm Pcykişevketten beyaz bir duman yük seldi ve tıaJıtelbahiTle aralannda top 
düzelen maneviyatı ile beraber Peyki- ateşi başladı 
!evketin baştan kara kumluğa oturdu- devam etti. Peyk, ateşe devam ediyor; destroyere gidecek yerde, hedefini şa~
lfünu belli etti. Artık batmak tehlikesi ~imdi, bu ateşe, endaht imkanı bulan mış, kumluğa çıkmış, orada patlam3\
atıatılmıştı. · 'borda topları da yardımdan geri kalmı- dan kalmıştı. Naşmit, bu sefer küçük 

Destroyeri yaraladıktan sonra, onun yorlardı. Artık, müşkül dakikalar ge- topunu, patlamadan kumlara oturan 
baştan kara etmek için hızla Bigados çirmek sırası Naşmite gelmişti. Bütün torpile çevirmişti. 
kıyılarına doğru koştuğunu gören tah- gayretini sarfederek bir an evvel u?.ak-
telbahir, arkası sıra koşmağa davran- laşmak, gözden kaybolmak istiyordu. Onu tahrib etmek, bulunduğu yerde 
llı~ı. Tıbkı atmaca kovalıyan karga- Bulunduğu noktada suyun dibine da- patlatmak istiyordu. Zira, bu torpil 
n.ın halini andıran bu takib tahtelbaht- lamazdı... Çünkü, dalmak için bir an patlamadan ele geçerse hem sefinenin 
l'i b hüviyeti anlaşılacak; hem de torpilin 

ir hayli şımartmış, kendisine k3rşı durmak, ondan sonra yavaş yava~. su-t.o k aynini yapmak hususunda Osman!ıla-
h P ullanamıyan ve bunu şaşkınhğa yun altına çekilmek, gözden kaybolmak ra ve onların müttefikleri ohm Alınan-

k?n:.leden E 12 bir taraftan başında1<i icab ediyordu. Bu hareket, ~ı anda çok 
uçuk t ·1 · · p k' ·· · "S'- lara modellik edecekti. Buna meydan 

... .., _dopun _merm._ı erını ey ın ustu- tehlikeli olurdu. Çu""nku·· bır" sanı·yel"ık ''"' - - d - af d vermemek lfızımdı. Fakat atılan mer-
iki Y~g ırrn~ga~ ı~er tar tan a ona bile sabitleşen hedefe Peykin isabet ih-

ncı ve muhlık bır yara daha açrn;1k t" 1. · ·· d d · · miler bir türlü torpile isabet etmi)or, 
hatta, yakınlarına bile düşmüyordu. 

Destroyerle E 12 arasındaki bu topcu 
düellosu on dakika kadar sürdü. Pcyk
ten kafi derecede uzaklaşrnağa muvaf
fak olan Naşmit, ortada mahzur kalma-

icı.n· h 1 d" w b" .. d ıma ının yuz e erecesını artıra artıra 
- azır anan ıger ır torpılı e at- w •• •• A 

tnağa davranmıştı. Fakat ··nü sı ·a kaç- tahakkuka dognı goturen topları lah-
tnağa koyulan destroyer~ ~u hal~c tor- zada onu buluvereceklerdi. Bir isabet, 
t:>il atılamazdı; çünkü, tam yolla hare· bu üç zaferin üstüne bir chiç» damga
~et eden hedef, yalnız kıç kısmını isa- sı vurmakta gecikmezdi. 
bet noktası diye veriyor, bu ufacık sat- Onun için, Naşmit sadece sefinesini 
h~ isabet ihtimali o kadar azalıyordu mümkün mertebe Peykten uzaklaştır
itı atılacak torpilin boşa gideceği mu- mağa çalışıyor; E 12, makinelerinin 
lıakkak bulunuyordu. bütün kudret ve kuvvetile tornistan e-

yınca gizli seyahatine devam etmek ü
zere, suya daldı. Marmaranın serin ve 
liiciverd göğsi,inde kayboldu. 

:Naşmit, bir iki defa Pcykin iskele k1ç de ede aradaki mesafeyi açmağa, top • 
0nıuz1uğuna geçıneği denedi. Fakot bu menzilinin dışına çıkmağa uğraşlyor- Peyk, karaya oturduktan sonra dü-
~nCVTa aralarındaki mesafeyi açmak- du. men dolabının başından ayr.ılan Cev.ıd 

baŞka bir netice vermedi. Peyk, ba- Atılan torpil, Peyke isabet etmemiş· kaptan güverteye fırlamıştı. 
~alarmdan savrulan kıvılcımlı duman- ti. Büyük bir sür'atle karaya oturan (Arkası var) 
~au~r~bibra~~~uk~ey~ ~============================~~ 

guYun dibine inmek tehlikesini kar:ıya 1 
~1kınak, kumlara oturmakla bertar:ıf ı• h• 1 U M •• d •• ı ·· v •• d 
etnıeği düşünüyordu. Naşmit, takibin D JSaf ar • U Ur ugun en: 
Uı-un sürmiyeceğini kestirmişti. Her ._ ___________ Kilo 
saniye Peykle karanın arasındaki rne-

Cins 

~~f ~ biraz azalıyor; buna mukabil ken-
t ISıle destroyer arasındaki metreler ar-
1Yor, çoğa11yordu. 
f »ihayet, büyük bir gürültü ile, etra
~daki suları bulanduan d~stroyer ka
b· Ya oturdu. Bunu gören Naşmit, sa
~tleş n hedefe torpilini atrnağa hazır-
~ l'ldı. Tam, kovan içindeki torpili 5~lı-
ereceği sırada; karaya O'luran Türk 
~stroyerinin kıç taretinde bir beyaz 
Ş"Utnan kürneciği görüldii. Ve çakan bu 
~~Şeği, .kuvvetli 'bir gök gürültüsü ta
l' 

1 etti. E: 12 nin üzerinden vızıldıya
~k geçen 12 li'brelik bir top mermisi, 
ş aŞJnitin hayalle dolu dımağında, uyu
~~ yumrulaşan aklını başına topıu-

mı kafi geldi. 
trı. Şirndi, biraz evvelki vaziyet tama
trı. en tersine dönmüştü. Bu sefer, kaç
h ak sırası E 12 ye gelmişti. Naşmt!, 
la~ Ummadığı bu ateş karşısında boca-

d: ve makine telgrafına seslendi: 
- Tornistan Kolspit! 

~ .. 'I'ahtelbahir; bulunduğu noktayı kö
€ Uklcındiren bir uskur hareketi1e ge:.-i 
ç~~i harekete girişti. Peykin topu kJ
(1·· fasılalarla at<.>ş ediyor, uzakfara 
h~en mermiler yavaş yavaş tahtelba-
1~n etrafında su sütunları dikiyordu. 

trı. rtık torpil atmak için borda ara
}: <l'k! hiç olmazsa omuzluk istikametini 
~ı.rtnek fı15.n düşüncesini unuttu. 

tıni verdi: 
;- Torpili at! 

Si 12 nin suya inen torpil kovanı. i-
l'lde h tt··· . . k '-'e . apse ıgı rnermıyı suya oyu-

6000 Yamalık Kanaviçe 
2000 > Çul 

200 > Çuval 
3000 İskarta Kanaviçe 

' 8000 > Çul 
2500 > Çuval 
400 > Marka bezi 

3700 > 1p 
3000 > Kınnap 

I - Cins ve mikdarı yukarıda ynzıh sargılar pazarlıkla satılacaktır. 
II - Pazarlık, 13/V /938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kaba taşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
III - Satılacak mallar Ahırkapı bakımevinde hergün görülebilir . 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para

lariyle birlikte yu'karıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. c2394> 

Preventorium ve Sanatorium Direktörlüğünden: 
Keşif bedeli Muvakkat teminat 
Lira Krş. Lira Krş. 

2999 72 225 
Mevcud keşif ve §artnamesine göre Preventorium ve Sanatorium arazisi da

hilinde yapılacak yolun toprak hafri ile bina önündeki mecra ve maslak yeri 
vaziyetinin şartnamede yazılı tarzda yapılması i§i 5.5.1938 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü saat 15 de İstanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muha -
sipliği binasında pazarlıkla ihale edilecektir. 

Talihlerin bu gibi işler yaptıklarına dair İstanbul Bayındırlık Direktörlüğün
den münakasa gününden bir gün evvel tarihli ehliyet vesikası almaları ve pa
zarlığa başlamazdan bir saat evvel depozitoların Yüksek Mektebler Muhasipli
ği veznesine yatırılması şarttır. 
Keşif ve şartnameyi görmek üzere Preventorium Direktörlüğüne, daha fazla 

izahat almak için de İsbmbul Bayındırlık Direktörlüğüne müracaat edilmesi 
ilan olunur. (2499) 

ÇARPINTI BAYGINLIK 
NEVROL Cemal 

BASURA ÇARE 
HEDENSA 
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1 Harici Askeri Kıtaatı ilanları f ------ ---____,J 
14880 çift dahili ve 7665 çift harici kundura kapalı zarf usuliyle münakasaya 

konulmuştur. Harici kunduranın beher çifti 450 ve dahili kunduranın beher 
çütine 550 kuruş tahmin edilmiştir. İhalesi 27/Mayıs/938 Cuma günü saat ıı de-
dir. İlk teminatı 7066 lira 63 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 582 kuruş mukabilinde 
~nkarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve teklif mektublarını birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel 
Komisyona vermeleri. c837> c2495ı 

""""""' 
Müteahhid nam ve hesabına istanbulda Haydarpaşa hastanesinde yaptırılacak 

tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuş tur. Keşif bedeli 192583 lira 40 kuruştur. 
Eksiltme 3/Haziran/938 Cuma günü saat 15 de Ankarada 1\1. M. Vekaleti Satınal-
.ına Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 10879 lira 17 kuruştur. Keşif, proje 
,ve §artnameler 963 kuruşa M. M. Vekaleti inşaat şubesinden alınır. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgelerle müteahhidlik vesikalariyle birlikte eksiltme gün ve saatinde An
karada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonunda bulunmaları. c839ı c2523> 

Müstahkem Mevki Birlikleri ihtiyacı için 5400 kilo arpa şehriye, 1360 kilo 
.salça, 5600 kilo kırmızı mercimek, 315 ,kilo kırmızı .biber, 3400 kilo gazyağı, 

.6200 kilo toz şeker 5/Mayıs/938 Perşembe günü saat 10 da Çanakkalede Müs
uhkem Mevki Satınalma Komisyonunca rılınacaktır. Kat'i teminatı 712 lira 13 
kuruştur. Talihlerin 5/Mayıs/938 Perşembe günü saat 10 da Çanakkalede Müs
.tahkem Mevki Satınalma Komisyonuna müracaat etmeleri. c840> c2552> 

İstanbul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii Senelik Kira müddeti 

muhammen 
kirası 

Lira 
Yenikapıda Yalı mahallesinin Kumsal gokağında Kana _ 
lizasyon Dalga kıranının üst tarafında 100 metre murab
baı Kalafat arsası: . 60 Bir yıl 
Yeşildirekte Hubyar mahallesinde tarafları Hocahan, 
Tereke, Acımusluk sokaklarile İstanbul erkek lisesi 
bahçesile çevrilmiş 2449,75 metre murabbaı arsa: 110 Uç yıl 

Yukarıda cins ve mevkii yazılı arsalar hizalarındaki kira ve müddetler üze
rinden açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin ve tediye 
şeraiti ile diğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gün ve müzayedeye gire· 
ceklerin de 19/5/938 Perşembe günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile Milli 
Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. (M.) (2546) 

Çünkü ASPİ R İN se neler~ 
denberi her türlü soğuka l · 

gın lı k l arına ve ağrılara karş ı 

tesiri şaşmaz bir ilaç o lduğu nu 
isba t e tmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinde n 

emin o lma k için lütfen Ejy mar· · 
kasına dikkat e din iz. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

100 ton mutahhar Avrupa Linters pamuğu a1ınacak. 

-

Tahmin edilen bedeli c60.000, lira olan 100 ton mutahhar Avrupa Linters pa
muğu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalmn Komisyonunca 
17/Haziran/1938 Cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
c3> lira mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 
c4250> lirayı havi teklif mektublannı mezkUr günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve-
saikle mezk(lr gün v saatte komisyona müraeaatlan. c2420> 

ADEMi iKTİDAR 
FORTESTiN 

ROMATİZMAYA 
PiMANOL Slt rctı. Bir yılan gibi ve bir ok sür'atile 

d/u Yara yara kıyıya yaslan~n yaralı den 20 damla ile geçer. Bu emsalsiz si- dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. ile geçer. Bel gev§ekliğinin birinci pek müessir bir ilaçtır. Siyatiği, 
d ~troy('re doğru koşan torpili sal~ver- nir ilacını kullanmıyan, sevmiyen yok- Kanı, ağrıyı keser, Türkiyede, Alman- ilAcıdır. Vakitsiz ihtiyarlıyanlara üşüterek arka, bel, diz ve kalçala-
l'e ten sonra, küçük topunu da ateşli- tur. Evinizde mutlaka bulundurunuz. yada ve bütün dünyada meşhurdur. gençlik, dinclik ve kuvvet verir. ra giren ağrıları derhal geçirir. 

n fahtelbahir, geri geri kaçmasına ---------------------------------------------------------------· 

' 
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~ifşa üdam ol n r '~ . ,, Bu pazar güreş olacak mı? Harb sanayi casuslara arasındaki mücade•s 

. 
Marta, Olandanın göğsünü açmakta olan adamı yakasından tutunca şiddetle çekti' 

Şerman ve Negrinle Borsada güreşecekleri ilin edilen 
Kara Ali ve Mülayim bu teklife yanaşmıyorlar 

demir bastonu karnına vurmak Üzere havaya kaldırdı. Bunu görünce bir anda 
berhava olacağımızı anladım ve haykırdım: ''Sakın Marta! Kafasına, kafasına! .. ,. 

Pazar günü Taksim stadyomunda baş- ğil, Sirkeciden Sultanahmede bile git -
lamış olan serbest güreş müsabakaları ı mem. Hem ben Tekirdağlının yendiği 

O anda ölüm, ne kadar müdhiş olur
sa olsun kahramanca katlanmayı ka
bul ettim. Gözlerimin önüne İstanbul, 
memleketim, ailem, kardeşlerim ve 0-
landanm tatlı ve solgun yüzü gelmişti. 
Gözlerimi yumdum. O vakit gözlerim
den yüzümün üstüne birkaç damla yaş 
süzüldü. 

Tekrar gözlerimi açtığım zaman 
görduğüm manzaranın dehşetile titre
dım: 

Tacı kanapedeki ölü yüzlü kont ş!m
di sabit, garib garib parlıyan gözlerile 
Olandaya bakmakta idi. Bırdenbire 

sallanarak yerinden kalktı. Yavaş ya
vaş Olandaya doğru yürümeye başladı. 
Adamın ne yapacağına dehşetle bakı
yordum. 

O, sallana sallana gitti, Olandanın ü
ZC'r ne eğildi, elini onun göğsüne doğru 
uzattı . O vakit olduğum yerde müdhiş 
bır azabla kıvranarak, tekrar bütün gü
ci.ımle taşı oynatmağa çalıştım, çırpın

dım, inledim, fakat başım bitab bir hal
de taşın üzerine düştü. 
Adamın mırıldana mırıldana Olan

danın göğsünü açmakta olduğunu gö
ri.iyor, aciz içinde yalnız inleyebiliyor, 
bağıramıyor, kımıldanamıyordum. Fa
kat birdenbire deli olduğumu zannede
rek korkuyla başımı birden kaldırdım. 
Rüya görüyormuşum gibi gözlerime i
nanmaksızın, garib bir gürültünün gel
diği pencere tarafına doğru bakıyorum. 
Gözlerime inanamıyorum. Tekrar dik
katle baktım. 

Kulenin penceresinden tepesi aşağı 
bir kadın başının içeriye doğru hayret
le bakmakta olduğunu görmüştüm. Bü
tün kuvvetimi gözlerime toplıyarak da
ha dikkatli bakınca, ak.~am karaltısın
da bu kulenin saçağından başını aşağı 
sarkıtarak içeriye bakmakta olan Mar
tanın yüzü olduğunu tanıdım. O vakit 
deli gibi bağırmak istedim. Fakat bo
ğazım tamamile tıkanmıştı. 

Rüyalardaki gfüi sesim çıkmıyordu. 
Marta, bir saniye sonra, kontun yer

de bağlı olarak yatan Olandanın elbi
seler' ni soymakta olduğunu görünce 
pencerenin kenarlarına tutunarak bir
denbire ikendini içeri çekip yere atladı 
ve bir hamlede kontun üzerine saldır
dı. 
Martanın elinde dağlarda gezmiye 

mahsus bir uzun demir baston tutuyor
du. Olandanm göğsünü açmakta olan 
adamı yakasından tutunca şiddetle çek
miş, demir bastonu karnına vurmak fi
zere havaya kaldırmıştı. Ben bunu gö
rünce bir saniyede berhava olacağımı
zı anladım ve can havlile bütün kuv
vetımi toplıyarak. kısılmış boğazımın 
arasından, söylediğimi anlamıyacağını 
bildiğim halde: 

- Sakın! Marta!.. Kafasına, kafası-
na ...... . 
Dıye inledim. Benim dehşetle ağzımı 

açıp bağırdığımı görmüş olan l\farta bir 
sanıye tereddüdden sonra demiri bü
tün km·vetile adamın kafasına indir
mişti. Adam beyni parçalanarak yere 
yuvarlanmıştı. 

O vakit gözlerimi yumdum, sukutun 
şiddetile bombanın patlayıp patlamıya

cağı nı bekledim. Hiçbir ses çıkmamış
b. 

Marta hemen Olandanın üzerine atıl
mış. dişlerile ipleri çözrneğe başlamış
tı. 

- Çabuk Marta, çabuk!. diye inliyor
dum. 

Kurtulmak sc>vinc~nin bütün hırsile 

yerımde dikilmiş, boynumu hayat ham
lesile taş boyunduruğun arasında kana
tınca) a kadar sarsrnağa başlamıştım. 
Marta Olandayı çözmüş, ayağa kalk
mış, bana do,E!ru geliyordu. 

Fakat birdenbire odanın içinde ıslık 
sesine bcnziyen garib bir hışılb işiterek 
aehşetle etrafa bakındım. Gözlerim, 
kapının yanında, biraz evvel kurşunu 
attığımız cleli~e ilişince korkunç bir 
çığlık kopardım. 

Zira bir insan kolundan daha k3lın, 
bir Bon yılanı oldu{!una şübhe olmıyan 
bir yılan, derisi ıc;· 1 dıvarak, adeta du
vardan bir zincir boşanırmış gibi, loş-

neticesiz kalacak gibi görünmektedir. pehlivanla güreşip te ne yapayım! 
lukta parıl parıl parlıyarak boşanıyor- 1 b ir şimşek sür'atile delikten dışarı fır
du. ı lattım. Bağları çözüldüğü halde yerin-

.. Ben~. boğu~ .çığhğı~dan iırküp den kımıldamadan boylu boyuna yat
gozlerımın çevrılmış oldugu tarafa ba- ı makta olan Olandayı bir saniyede be
kan Marta da birdenbire yılanın duvar- linden ka\'l•adım, bir atılışta Martayı 
dan yere doğru sıyrıldığını görmüş ve elınden yakaladım ve sağ elimle taş 

O günkü müsabakalardan sonra, Ka - Onu yenersem ne kazanacağım? 
ra Ali - Şerman intikam güreşinin Bur - Organizatörlerin keyifleri, gönüller! 
sada yapılacağı ilan olunmuştu. olsun diye, ben, kıymeti iki paralık ol -

Bursada, bu revanş müsabakasının ya- muş somun pehlivanlarile kapışmıya te· 
pılacağı günde, Tekirdağlıya yenilen ·ec- nezzül mü edeceğim 
nebi pehlivan da Mülayim pehlivanla tu- * 

bir defa acı acı: masanın üstündeki ceketin ucundan tuşacaktı. Tekiı'<f ağh Hüseyin ise, diln Tekirda -
Halbuki, dün öğrendiğimize göre, bu ğına hareket etmeden evvel bize son ka· 

müsabakaların yapılmasına imkan kal - rarını bildirmiştir. O: 
- Helle - hu! tutarak: 
Diye bağırarak geriye fırlamıştı. l"a- _ Koş. Marta! Çabuk! ... 

kat hayvan kaç~~ğı~ı görünce bir ha~- Diye bağırdım ve bütün sür'atimle mamış gibidir. - Ben, diyor, önümüzdeki pauır günil 

lede Martanın ustune sıçramışll. Bır- merdıvenlerden aşağı kosmağa basla-
denbire odanın içinde bir boğuşma kop- dım. :ı: :ı: 

Çünkü Kara Ali: Kırkpınardaki güreşlere eitmck mecbıı· 
- Ben, diyor, rakibimi, ayni yerde riyetindeyim. Çünkü orada güreşnıiye 

yenmek isterim. Bursaya gitmenin ma- söz verdim. Binaenaleyh, Bursadaki gu· 
nası ne? .. Tiyatro kumpanyası gibi, vila- reşlerde bulunamıyacağım. 

tu. Odayı tozlar kapladı. Gözlerim dı
şarı fırlamış, bu korkunç mücadeleye 
bütün vücudüm titriyerek bakıyordum. 
Sonra, Martarun bütün vücudüne do
lanmış olan yılanın başını ısırdığını 
gördüm. :a.ıı hareket ancak bir delinin 
yapabileceği bir hareketti. Yılanın 

Martanın vücudünden çözülüp kendini 
birden yere vurduğunu, sonra birden
bire Martayı bırakıp tekrar deliğe doğ
ru kaçtığını hayal meyal görüyordum. 
Bir an dimdik olmuş saçlarile ayakta 
şaşkın şaş'kın ~allanan Marta, sonra, o;o
luk soluğa benim üzerime atıldı. Ancak 
delilerde tezahür ettiğini hayretle gi:ir
düğümüz harikulade bir kuvvetle bo
ğazımı sıkmakta olan taşa yapıştı, bir 
hamlede inliyerek ağır taşı aralık etti. 

Hayat kaygısilc canlanan vücudi.imü 

[_e_u ım_a c_a -· 
I 

I 
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SOLDAN SAtA: 
1 - İzmirln meşhur bir kalesi. 
2 - Kısanın aksi, nida. 
3 - Eskiden hocaların giydikleri, a • 

rabca ile. 
4 - Renk sual edatı, terazinin gözü. 

' 5 - Sokaklara döşenen taşlar. 
6 - Rezalet, nota. 
7 - Vücud hasından biri, bıçaklar 

kılıfı. 
8 - Eskiden asalet ifadesinde kulla-

nılan bir tabir, yüzümüzün bir kısmı. 
9 - İyi seçilemiyen. 
10 - Kalın tahta, fotoğraf 
YUKARIDAN AŞAGIYA: 
1 - Kasımpaşada bir semt. 
2 - Küçük bir deniz, rahiblc>rin elle

rinde taşıdıkları. 
3 - Bir meyva, müslümanlann müba

rek günleri. 
-4 - Kani olan, göz rengi. 
5 - Avuçta, kömür yanınca husule ge

tirir. 
6 - Farsça at, vücud cihazlarınrlan 

biri. 
7 -Hücum. 
8 - Gökte bulunur, erkek, gelinlere 

yakılır. 

9 - Nota, ekmek pişirilen yer. 
10 - Cenubi Arabistanda bir mınta -

ka, bir gıda. 
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Evvelki bulmacanın halledilmiı ıekli 

Henüz on, on beş basamak inmemiş
tik ki müdhiş bir infilak bütün kuleyi 
sarstı. Merdivenler zangır zangır sal-

' -}anmışlar ve yukardan aşagı taşlar top-
raklar yuvarlanrnıştL 

Hepimiz düşmemek için merdivenin 
dU\·arına yaslandık. Bu sarsıntının deh
şetıle Olanda kendine gelmiş, gözlerin
den y~lar boşanarak bütün vücudü tit
riyerek: 

- Oh, kurtulduk mu, Allahım? .. Oh! 
Kurtulduk mu? 

Diye kekeliyor ve şa:ıkın bir halde, 
ağzının kenarından ince blr kan sız
makta olan biçare Martanın, titreye 
titreye, yüzünü .gözünii öpüyordu. Yü
zümüz gözümüz toz toprak içinde kal-
mıştı. ( Arkasl t'aT) 

e ugünkü program 
lSTANBUL 

4 '.:\layıs 1938 Çarşamba 
Ü~le neşriyatı: 
12 30: Plakla Türk mustkı:.l. 12 50: llııva

dls. 13.05: Plakla Tul'k mu kısı. ı3 30: Muh
tellf pl(tk neşrıyalı . 

ı\k ·am ne•riyatı: 
18 30: Fatih Hnlkevi gösterlt kolu tnrl' fın

dan bir temsil. 19. ıs. Plakla dans mu:ılklsl. 

10.55 Borsa haberleri. 20: Nezihe Uyar ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
:arkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev. 21: Klfısfü 

'!'ürk musikisi: Nuri Halli ve arkadaşları ta
rafından, (saat ö.yan>. 21.45 : Orkestra. 22. 
15: Ajans haberleri. 22 30: Phikla solo\:ı.r, o
pera ve operet parçaları. 22 50: Son hnb'!rlrr 
ve ertesi günün programı. 

• ANKARA 
4 Ma:rıs 1931 Çarşamba 

Öile neşriyatı: 
12.30: Karışık plak neşrıyatı. 12.50: Plak: 

Türk musiklsl ve halk §arkıları. 18.15: Dahl
ll ve harlcl haberler. 17.30: Halkcvlnden 
naklen İnkıl~b dersi. 

Ak anı neşriyatı: 

yet vilayet dolaşacak değiliz ya? Hem, böyle olmasa bile, benim Bursıı· 
Pazar günü, bu karanını kendilerine ya gitmeme ne lüzum var? 

söyledim. Bana: Ben, Türkiye başpehlivanı sıfatile, I{ıı· 
c- Olmaz ... Program öyle ... İkinci gU- ra Aliyi yenememiş bir pehlivanla tutU' 

reşin Bursada yapılması, evvelden tayin şabilir miyim? 
olunmuştu, dediler. Düşünün ki, o Amerikalı: benim he • 

Bu nasıl olur? Benim, frenk pehliva- nüz mağlub ettiğim Kara Aliye karşı fail< 
nile berabere kalacağım evvelden belli bir güreş bile yapamadı. HattA bilfıkiS, 
mi idi ki, ikinci güreşimizin Bursada ya- güreş meydanında 43 dakikalık ömriinil 
pılması evvelden kararlaştırılmıı olu - bucak bucak kaçmakla geçirdi. 
yor? Ben ise, kovalamaca oynamak için Bur· 

Hülasa, ben, o gün verdiğim kararda saya gitmiye, güreşmek i9in Kırkpınarı 
musırrım: Amerikalıdan intikamımı, ayni gitmeyi tercih edeceğim!• 
meydanda, ve ayni seyircilerin önünde Bütün bu sözlerden de anlaşılmakta • 
almak istiyorum. Ve bu benim en tabii dır ki, Şermanın karıısına konulacııle 
hakkımdır!> pehlivan kalmamı§ gibidJr. * 1',akat işleri sekteye ufrıyacak gibi ~5· 
Müliıyim pehlivan ise, Bursada güreş- rünen organizatörler için mükemmel "e 

miye hiç niyetli değil. O da: nasib bir kar yolu vardır: 
- Ben, diyor, pazar günü güreşecek- - Şerman, iyi bir cambazdır ve Bur· 

tim. Bir takım haksız, manasız bahane- sada bulunan Dinarlı Mehmed onunla erı· 
lerle, beni, sahib olduğum güreşmek hak- fes bir varyete yapmıya hazırdır! Ne y<J.• 
kından mahrum bıraktılar. lan söyliyeyim: Onların yapacakları kıır· 

Binaenaleyh, benim. beni o vaziyete şılıklı numaraları ben bile ı:evkle se~· • 
düşüren insanlara itimadım kalmadı. On- redebilirim! 
larm sözJerile, İstanbuldan Bursaya de· Selim Tevfik ___ ._. ___ ___ 

Harbiye - Üçok maçı 
Bu maçta Üçok muhacim 
bir oyun · çıkararak 7 gol 

hattı fevkalade güzel 
atmağa muvaffak oldu 

İzmir, (Hususi) - MUJI küme maçlannda j ve Üçok hücum hattına kolayca ıetemek fır
bu hafta elde edilen neticelerden sonra ta- satını vermiştir. Harbiye takımı lklncl dev
kı:ıııarm du_:umıarı aşağı yukarı tebellür "•- rede mağHiblyeti kabul et.m.lf ID.bl gcçlştırlci 
mıştir. Henuz yapılmıyan maçlar üç haftr. .ı oynuyordu. Eğer ilk devrede tatbik edil"n o
lknıal ed.ilecek ve kat'l neticeler 11A.n edile- yunu idame ettirseydi, netice ancak bir ıarıtll 
cckt!r. Şımdlkl halde vaziyet O()yledir: olablllrdl. - A. B. 

1 - Güneş, 2 - Beşiktaş, s - Galatasa-
ray, 4 - Üçok, 5 - Harbiye, • - Muh'lfıı- Kartaldaki elektrik k••an tahk1°katı 
cücü, 7 - Alsancak.. ...... 

Mllli küme şampiyonasının birinci, lk.lncl 
ve üçüncüsü belli olmuştur. Bundan sonraki 
maçlar bilhassa Üçokla Harbiyeyi alAkadar 
etmektedir. Eğer Üçok, 14 mayısta İzmlr sta
dında yapılacak maçta Oalata3arayı m:ığlüb 
ederse Galata.c;arayın yerini aımab n•m· 
::cddlr. Bu takdirde bir İzmir takımı, bi" b
tanbul takımını geride bırakım§ olacak de
mektir.· 

Kartaldaki çimento fabrikasında aınel• 
Refahiyeli Haydann elektrik cereyanına ka
pılarak öldüğünü yazmış ve hldlae etrafın .. 
da zabıta ve müddelumwnllltln tahldk;t 
yapmakta olduklarını da UA.vı etmlştlt. ya• 
pılan tahkikata nazaran hldıse töyle oımut· 
tur: 

18 30: Karı~k plak neşriyatı. 19.15: Turk Cumartesi günü Alsancağı ma~lftb eden 
musikisi ve halk şarkıları (Nihal ve arkadaş- Harbiye pazar günü 7-4 Üçok'a mağlüb ot
ları). 20: Saat fıyarı ve arabca neşriyat. 20. muştur. Bu maçın net~cesl. bllhassa Üçokun 
15 : Ti.irk musikisi ve halk şarkıları lServet coı kabiliyetini gösterme& bakımından en
Adnnn ve arkadaşları). 21: Kuartet (prof. uı- teresandır. Bu mnçta Üçok forverd h'.lt.tı, 
vl Cemal Erkin>. 21.15: Stüdyo orkestr:ısı. 22: '!'ıirklyede her hangi bir takunın çıkaracatı 
Ajans haberleri. 22.15: Yarmkt program. forvcrd hatlarmın hepsinin de fevkinde tdl. 

---~-· ···--··- ---·-·- ·- Kemal, Said, Namık (eskl Fenerm, Hamdi, 

Diran Kavakyan isminde blr miıteahhfd 
fabrikada yeni yapılacak inşaat lçln lçl sıJ 
dolu bazı çukurların tahllyealne lüzum göt" 
mil§, bunun için de çukurlara elektrikle if~ 
leyen motörler koydurınUJtur. Bu motörıer "' 
<len birinin üzerine bir çinko levha tonınııf. 
motör çalışırken bu levhanın kenarları eJek• 
trlk kablosu üzerlndekl kauçuğu sıyırmış 11 

cereyan bu levhaya da geçmlftlr. Haydar el• 
bu saç levhııyı düzeltirken cereyanına ta • 
pılmıştır. Ht\dise mahalline giden beledit" 
elektrik mühendl5lerlnln verdiklcıi raporf 
göre lı~disede müteahhidin lhmall gorül " 
mü§tür. Bu yüzden inşaat mtiteahhldl vırıııt 
Kavakyan ile ustabaşısı Agop ve tabrltanııt 
elektrik mühendisi Mahlr hakkında tanuıı1 

takibatı. tevessül olunmuıtur. 

r ---, Namık CAltınordulul forverdl cidden cilYel 
Bir Doktorun Mkım bır oyun çıkarmıştır • 

Gu luk 
Harbiye takımı, ilk devrede kuvvetll nkl-

n Çarşamba bl karşısında durgundu. İzmlr ıamplyonu, 

Notlarından 

Havaların 

Ankara şampiyonunu seri bücwnlarla hır
ı.ıahyor ve yoruyordu. Bir tarafın müdalt\a

---•; smın kudreti, muka:bil tarafın hücum tefey
ı vuku oyuna güzel blr çe~nl verm1ştl. Uçot 
1 tı!rblrl ardınca iki gol kazanınca misafir taAni değişmelerinill 

Tesirleri 
ktın buna ikl golle mukabelede bulundu. Pa-1 r---------------

Havaların anı tahanüldtı, rütubetln 
fazla devamı her tarafta münteşlr blr 
surette gripler, anjinler, hattl zııtürre
elerln eks!Jc: olmamasına sebebiyet ''er
mektedir. Gündüz ile gece derecel hara
retinin bilyU.k farklar göstermool umumt 
inhtrafata sebeb olmaktadır. 
Üşümemek, cereyanlı havada .kalmRmak, 
geceleri pardesilsüz çık.mam9.k. her gece 
yatarken herkesin burunlarına dörder 
beşer damla mltol veyahud gomcnollü 
yağlar damlatması, ve bir ınlkdar ten
türdiyotlu su ile gargara yapması pek mu 
vafık olur. Bilhassa yaşlı kimselerde gö
rulmekte olan zatürreeıer vahim lhtllA.t
lar yııpablllr ve yapmaktadır. Qok dlk:
katll ve lhtlyatıı hareket ıcab eden gnyrl 
tabll blr bahar mnslmJ geçiriyoruz. 

kat kırkıncı dakikada Said, kornerden ncfla 
bir gol çıkardı. İlk devre S-J Üçok lehine 
lJitti. 

İklncl devrenin en güzel hareketlnl Bald 
kırk yardadan, memleketimizde ender raat~ 
!anan ~aptığı golle temin etti. Vaziyet §Oy
ledlr: Üçok hücum hattı, muavin hattından 
aldığı pası ayaktan ayaifa dolaştırmış; h\i
cum soldan idare edlldiii için Harbiye mti
dafaası sola meyletmışti. Çok 1terlde ve aat
da kalan Said, Namığın verdl~l ıerı pasını 
yakalamış, bir Harbiye muavlnlnl anlatınca 
imle yardadan bomba &ibl blr ıntıe cidden 
güzel bir gol atmııtır. Namıtın altmcı solü 
de şahane 1dl. 

Neticede Üç~. dörde karıı 7ed1 golle ıallb 
gelmiştir. Eğer Uçokun atamadıtı 11d penaltı. 
sol açık Namığın bir türlü kaleye sokamadıtı 
lld fırsattan da istifade edllseydt gol aayısı 
onu ıeçecekti. 

cnab . bteyen ot11111clllanmızua potta Bu büytik farklı netıcenla alınmasında 
pıala 10Damalanaı rica ecterbı. Abl MIE· muhtelif lmlllerl gözden geçlnnek lAzınıdır. 
tllr4e istekleri ml.kaHleall blaMUr. Harbiye takımı lklncl denede Muhteremi 

'---------------·. hücum hattına almak gibi bir hata yapmq 

NIJbetcl 
Eczaneler 
Bıı rece nöbetcl olan eczaneler tunlardır : 
İstanbul cihetJndekiJer: 
Aksarayda: <Pertev). Alemdarda: IAb' 
dlilkadir). Beyazıdda: (Asador). Sa mat.
yada: (Teofilos). Eıninönllnde: cs:ılltı 
Necati). Eyübde: (Arıt B~ir>. Fenr. .. (ie' 
(Hüsameddin). ŞehremJnlnde: ı Na1111ı '· 
Şehzadebaş.ında: (Hamdi). Kara;ı iıınnılt· 
te: <Suad). Küçükpaznrda: (Yur&u. B>
kırköyünde: CHllfü). 
Beyoğlu dhetindekller: 
İstiklAl caddesinde: (Galatasaray _ Oll
rih). Gala tada: (Hidayet) Kurtuıuştıı: 
<Kurtuluş). Maçka da: (Feyz.l). Bcşllt' ıw 
ta: (All Rıza). 
Botazlı;I. Kadıköy n Aclalard:lJ.fler: 
Üsküdarda: (İttlhad). Barıyerdıı · ı A.\tıl f 1 

Kndıköyünde: (Saadet - Osmaıı "ıır,.ı" 
Büyiikndnda: (Şlhasl Rıza) Heybellıit: 
(Tanaşl . 
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Binicilerimizin Hitler Romada ,---------------------------, 
coşkun tezahüratla 

Romadaki zaferi Roma3~~~~)1132ı~~vemaiy~ 
ti erkanını hfunil olan hususi tren bu sa-

(Baş tarafı 1 incı sayfada) J rileri de vardı. Hatta, muhtelif müss.ba- hah saat 8 de Brenner hudud istasyonuna 
Yanş için ortaya konulan, ve kendi ismi- knlarda dünya birinciliğini kazanını~ o- vasıl olmuştur. 
tıi taşıyan altın kupayı, süvarilerirr.izc limpiynd şampiyonluğunu almış olan' bu Kral-imparatoru temsil eden Dük dö 
tesıim etti!.. süvarilerden birisi hakkında, Almanyada Pistoin ile nazırlardan fırka genel sek-

Süvarilerimiz, bundan birkaç gün ev- çıkan bir binicilik mecmuasının mütehas- reteri Starasc, hariciye müsteşan Basti-
Vel bir birincilik daha kazanmışlardı. sıs münekkidi: yanini ve hariciye nezareti teşrifat genel 

Fakat biz, ne o birinci zaferin habcrmi, - Bu adam, uyuz bir eşekle, halis Jr..an müdürü istasyonda Hitleri selamlamış-
ııe de o birinci zaferden çok daha büyük bir İngiliz yarış atını geçebilir! demişti! lardır. 
olan bu ikinci zaferin müjdesini al':iığı- Bütün bunlara bu yarışa giren atların Hitler trenden inmiş ve istikbal heye-
nıız zaman hayret ettik. şöhretleri v,.a kıymetleri de ilave ediljr- tile görüşmü ür. 

Çünkü namusunun manevi ve sembo- se, süvarilerimizin çarpıştıkları rakible- Saat 8,18 de tren tekrar yola çıkmıştır. 
lik arması içinde atına ve silahına büyük rin kuvvetleri daha kolay hesablanı!abi- Brennerden Romaya kadar İtalyan ve 
~er veren bir milletin binicileri bu zafc- lir. Bu hususta da tam bir fikir verebil- Alman bayraklarile süslenmiş olan bü
te dbette layıktılar. mek için, bu yarışa giren rakib atlardan tün istasyonlarda, Hitler mahalli ma-

Nitekim, bu binici milletin moderr. si- bir çoklarının ellişer, altmışar bin li.,.a kamlar ve halk tarafından büyük teza
Jlahileri, İngiliz cokeylerini, Alman rit- kıymetinde olduklarını ilave edebiliriz. hüratla karşılanmıştır. 
~~rlerini, İtalyan ve Fransız şövalyeleri- Biz, atlarımızı onlardan satın almışt•k. Hususi tren akşam saat 8,30 da Roma-

ı, bilmem kaçıncı defa peşlerine taktı- Şübhe yok ki onların bize sattıkları at- ya varmıştır. Tren, yeni yapılmış Ostiense 
lar!.. lar, kendi ellerinde bulunan atlar ksdar istasyonunda tevakkuf ettikten sonra, 

Beygirine, kendi yattığı oda içinde yer klymetli değildi. Bunu ödediğimiz paı:a- Hitler ilk olarak perona inmiş ve bizzat 
\'eren Türk köylüsü, bayram yerinde, on nın mikdarından da anlıyorduk. Çünkü kral Emanüel ile Mu.ssolini tarafından 
~kika ata binmek için bütün servetine bizim verdiğimiz para, onların ellerinde selfımlanmıştır. Bu esnada, bütün hüku

Yan Türk çocuğu, ve cebhede, bir düş- bulunan meşhur atlann malüm olan yük- met ve parti crkanile askeri rüesa istas-
~ mermisine atından evvel kendi göğ- .sek fiatlanndan çok düşüktü. yondn hazır bulunuyordu. 
~nü siper eden Türk neferi, bu zaferin Bu itibarla, onlann bindikleri atlann, Hitler, istasyonda çalınan Alman ve 

eybetini idrak edebilecek yaradılıştadır. bizim atlarımızdan çok daha yüksek kıy-ı İtalyan milli marşlarını dinledikten son
'l'··Sarp dağ ba§lnrında cirid oynıyan mette bulundukları da, kan itibarile çok ra, halkın şiddetli alkışları ve tezahüratı 
~ Urk çocuklarının zafere kavuşmalarına. daha asil oldukları da belliydi! arasında, kral ile birlikte tarihi arabaya 
0rtıa pistindeki manialar elbette engel Üstelik, müsabaka meydanını da Y.cn- binerek doğru Kirinal sarayına gitmiştir. 

olarnnzdı. Nitekim olamadı! dileri hazırlamışlar, hatta o meydanda Bitlerin arabasını diğer on beş me-
Bütün memlekette derin bir sevinç u- ihtimal birçok talimler de yapmışlardı. rasim arabası takib ediyor ve arabanın 

Yandıran bu zaferin ehemmiyetini tam Ve bütün bunların haricinde, süvarile· gerek önünde ve gerek arkasında birer 
~anasile tebarüz ettirebilmek için, mil- rirniz, kendi milletlerinin teşvikleri için· muhafız kıt'ası yürüyordu. 

b
:tler kupasının manasını, mahiyetini de çarpışan rakiblerinin malik bulun- Halkın çılgınca tezahüratı her tür-
Urnek lfızımdır. dukları manevi kuvvetten de mahrum- lü tasavvurun fevkinde idi. HHler ve 
Mütehassıslar diyorlar ki: dular!.. Kral muhteşem bir alayla Kirinal sara-

Musabakada 19 mania mevcuddu. Bu .rma gelmişlerdir. Bitler, Romayı ziya
maniaların birer metre altmışar sant:m reti müddetince Kirinal sarayında 0 _ b· - «Milletler kupasıt demek, bir ferdin 

nır ferdle, yani bir süvarinin bir süvari 
b~ Yarışması değil, bir kütle süvarinin, 
~r ~ütle süvari ile mücadelesi demektir. 
anı bu mücadele, bir tek süvarinin ve

:~ birkaç süvariden müteşekkil bir eki-
ın değil, bütün bir ordunun, bütün bir 

bı.illetin mücadelesidir. 

:r.Ye dört süvacinin kazandıkları zafer, 

1 
Urk biniciliğinin, dünya süvariliğine ga-
ebesi demektir. 

Milletler kupasının manası anlaşıhn
C:• bu çarpışmada wfere kavuşmanın bü
l'Uk gilçlü!:rü de kendiliğinden tebarüz 
tQer. 

.. Üstelik, unutmamak Hizımdır ki, Türk 
~vari.leri, bu çetin çarpısmaya zorlu ra
d hlerındcn çok daha müşkül şartlar için
:· \.'e çok daha zayıf avantajlarla gir-

1§lerdir. 

~ ·~illetler kupası.. nı kazanmak ahdile 

l 
arışa, giren yedi büyuk milletin binici
er· r 1 arasındn, Almanyanın, İtalyanın, 
tansanın, ve İrlandanın en seçme sü..,·a-

~Ondra, Çekoslovakya 
ese/esi ile meşgul 

lü ( Ba-ıtarafı 1 hıci ı,ayf ada) 

irtifaları, ve beşer metre uzunlukları turacaktır. 
vardı. Sarayın balkonunda 

Ve manialar, yarış sahasına, süvarUeri 
yoracak, atları şaşırtacak ve yarışın zor
luğunu büsbütün arttıracak kadar dası
nık bir şekilde yerleştirilmişti. Yarışa g•
ren her milletin süvarileri, bu çetin mn
niaları devirmeden, düşmeden ve hata 
yapmadan aşmak, üstelik te, bu güç işi, 
mümkün mertebe sür'atle başarmak 
mecburiyetinde idiler. 

Her milleti, dört süvari temsil ediyor
du. Altın kupa, mensubları en az ha~ 
işliyen ekibe verilecekti. 

Ve yüzbaşı Cevad Kuladan, yüzbaşı 
Cevad Gürkandan, yüzbaşı Eyüb Öncü
den, teğmen Saim Polatkandan müteşek
kil olan Türk ekibi, bu ç~rpışmadaki za
ferin büyük şerefini de milletlerine ka
zandırdılar!..:. 

Bu kahraman ev!adlarile, Türk "rdu
su, ve Türk milleti ne kadar övünse ye-
ridir! Naci Sadullah 

Atatiirhün 
Telgrafları 

Roma 3 (A.A.) - Bitler ve Kral Ki
rinal sarayına geldikten sonra mütead ... 
did defalar sarayın balkonuna çıkrmş
lar ve halk tarafından alkışlanmL5lar -
dır. 

Sinyor l\fussolini 
Roma 3 (A.A) - Musso1ini Kral ve 

Hitlerle beraber istasyondan ayı:ılma -
mış ve istasyonun önünde durarak ge
çen arabaları birer birer selamlamış

tır. Mussolini istasyondan alay gittik -
ten sonra otomobille ayrılmıştır. 
Yarın 4 mayıs sabahı Mussolini Al

man devJet reisini ziyaret edecektir. 
Her ikisi de bundan SÖnra İtalya hü
kümdarlarının, meçhul askerin ve fa
şist ölülerinin mezarlarında yapılacak 
olan merasimde hazır bulunacaklardır. 

Bir Macar heyeti Komada 
Budapeşte 3 (A.A.) - Hükumet blo

kunun sağ cenahına mensub mebus
lardan on kişilik bir heyet, Bitlerin zi
yareti münasebetile Macaristanın Al
manya ve İtalyaya olan tesanüdünü 
göstermek üzere Romaya hareıket et
miştir. 

Macar matbuatı, Hitler - Mussolini 
mülakatının ibüyüR ehemmiyetini ve 

Bu yeni ve 
Sihramiz 
Renkleri 

tecrübe ediniz. 

On kadında dokuzu tenlerine uy

rnıyan bir renkte pudra kul

lanır ]ar ve yüzleri sun'i cmak

yaj görmüş> bir şekil aldıkları gi

bi yaşlarından fazla ihtiyarlamış 

görünürler. Yeni icad edilen şaya

nı hayret cChromoscope:. maki .. 

nesi, pudra renklerinde bir fnkı .. 
lap yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden bile şüphe ede
ceğiniz nisbette pudra renkleri a
rasındaki ahengi ifşa etmiştir ki, 

bu Tokalon müessesesi kimya

gerlerine bir çok tabii renkleri 

esaslı bir tarzda mezcetmek im

kanını vermiştir. Artık yüzünüz -

de pJakalar halinde yapışan adi 

SiHiRLi GÖZ 
Pudra renklerinde 

inkılip yapb 

Art1k; sizi yaşınızdan fazla ihti
yarlamış gösteren ve yüzünüzde 
c1'lakalar> halinde yapışan adi 
pudralan bırakınız ve bir gü
zellik mütehassısının dedikte-

' Tini okuyunuz: 

pudrclara nihayet veriniz ve bu
günden Tokalon pudrasının sihra

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

diğer tarafına da başka renk bir 

pudı a sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geldiğini görünüz. 

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

temin ediniz. 

1 BAYANLARIN NAZARI OiKKATiNE: 
Satın aldığınız Tok alon kremi vazolannın bü .. 

yük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iade etti
ğinizde beheri için 5 kuruş alacak, ayni zamanda 
kıymettar mükafatları bulunan T okalon müsaba
kasına iştirak hakkını veren bir bilet takdim ede· 
u~ 1 

1 

Pınarhisar ilkbahar Panayırı 
Pınarhisar Belediyesinden: 

Her sene kurulmakta olan Pınarhisar İlkbahar hayvan ve emt· b .., ıa panayırı u 
sene de 20/Mayıs/938 ae açılıp üç gün devam edeceği ilan olunur. c2538, 

. · MEZHEBLER T ARIHl 

ALEVİLİK, KIZILBAŞLIK, SÜNNİLİK 
ŞİİLİK NED.İR .VE .. NEDEN .ÇIKTI? 

Ziya Saklrin bu l&ıymetll eıerl Çikmıttır Ma•rlf Kltaph!Üıeılode 5 Kuruıtur. 

ERTUGRUL SADi TEK 
Bu gece 

• LÜLEBURGAZ • 
Halkevinde büyük 

mnsamere. Heyet bir 
kaç güne kadar ls
tanbula dOnecektir. 

BALK OPERETi 
Bu akşam Beşiklftf 

Suat Parkta 
Yarın akşam Bn· 
kırköy Milityach 

tiyatrosunda ~ Bu mülakatta Südet Almanları 
•cıı1 elesinın görüşüldüğü muhakkak 
~dllmektcdlr. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
münasebetile Reisicumhur Atatüıık ile 
İmparator Hirohito arasında aşağlda
ki telgraflar teati olunmuştur: Berlin - Roma mihverinin bütün Av- ..---------------- 3- YILDJZ 

ı~rıı iter taraftan, gazetelerin verdikleri ma
Ut ata göre, Doktor Beneş'in Belnlein'e tek 
l!ıı 'deceği plfinın müsveddesi nazırlar :mec-
~de hazırlanmıştır. 

t(aııu Pl~na gore İngiltere Çekoslovakyanın 
ll\~1 1Yetıere bahşettiği imtiyazları genl§let
lara:" doktor Beneşe tavsiye edecek, her 1kl 
ta~ ın fedakarlıklarda bulunmaları için 
ııııatet sar!edecektlr. Gerginliği lzale için ya 
ıııu cak herhanzi bir harekete İngllterenln 
~itt~eret edeceği doktor Beneşe ayrıca bll-

i l!CekUr. 
lor ll.gi]tere hükftmeU, ayn! zamanda, dok -
l!ar Beneşe en son hadde ka -
ee~ rnüsaadatta bulunmasını lstlye -
'tı.ıı hatta bazan bu milsaadelerl 
~ ida, ekalliyetıcri tahrik edecek hareket-

in ctınap edllmesini tavsiye edecektir. 
(erı gılizlerin bu talebi, Çekoslovakya ne as
~dbır anlaşması olan Fransa tarafından 
,,olunacaktır. İngiliz ve Fransız ııskert 
la,l'<I ası. Çekoslovakya lle olan konuşma -
tUt~cı. lllühlm bir amil teşkil edecektir. İn -
'et.ınre, alt\kndarlara tazyik ve tehdid siya -
lllrecekasıa müsaade eclllmlyeceğini de bil -

c tir 
le ~rag .3 (Hususi) - Çekoslovakya i
~ \rustu11 a arasındaki tıcaret anlaş
~~ feshedilerek, Ahnanya ile buna 
~~:, yeni bir anlaşmanın akti için, 
lan Uzdelui hafta müzakerelere baş -

acaktır. 

~stanbul kız lisesinin daveti 
--~nbul Kız Llsesi Direktörlüğünden: 
~ ve yeni mezunları tanıştırmak mak
t\~ Cumartesi günü saat on dört bu -
~rıı l.lsenıızde bir çay verlleccktir. Bütün 
~ , arınnz.ın o gün Lisemizde bulunma -
~ler~n~u llAm bir da vet.lye olarak l:a.bul et

rıca ederim. 

Majeste Hirohito -Japonya İmparatoru
Tokyo 

Majestenizin d6ğumunun yıldönü -
mü münasebetile, en hararetli tebrik -
lerimi arza müsaraat eder ve :majeste
nizin şahsi saadetleri ve Japonyanın 
refahı hakkında Scımimi dileklerimin 
kabulünü rica eylerim. 

K. Atatürk 
Kemal Atatürk - Tiirkiye Re.islcumhuru -

-Ankara-
Lfltüfkar telgrafınızdan dolayı ekselansı -

nızn hararetle teşekkür eder ve şahsi saa -
detlerlle milletinin refahı hakkında samimt 
dileklerde bulunurum. 

Birohito 

Ankara 3 CA.A.) - Alman mllll bayramı 
dolayısile Reisicumhur Atatürk ile Alman 
Führerl aşa~ıdakl telgrafian teati etmişler
dir: 

Ekselans Bay Adolf Hitıer -Alman Ftihrerl 
ve Başvekill 

-Berlin-
Alman milletinin milli ba:yramı münase -

betlle, ekselansınıza en hararetll tebrikle -
rlmle birlikte şahsi saadetleri ve Almanya -
nın refahı hakkındaki samlınl dileklerimi 
arzetmcklc bilhassa bahtiyarım. 

K. Atntürk 
Ekselans Kemal Atatürk - Türkiye 

Reisicumhuru 
-Ankara-

Alman mllletlnln ve Alman Relhlnln mil
li bayramı münasebct!le vaki dostane teb -
riklerinlzden ve hakkımdaki aaadet dilekle -
rmizdcn dolayı ekselan.sını?.& lçden teşek 
kürlerbni arzederiın 

üoll Bitler 

rupa siyaseti üzerindeki kat'i ınüfuzu
nu tebarüz ettirmektedir. 

Anadolu da 
Tuğyan/ar 

(Baştarafı l inci aayfadaJ 

iki hektar araziyi su basmıştır. Bu va
ziyet karşısında tedbir olmak üzere 
dün gece yarısı baraj açılmış, bu saye
de bugün suyun irtifaı 72 santime ka
dar inmiştir. 

Çubuk kaymakamlığı, bu yü~elişin 
kaza merkezinde, köylerde tahribler 
yapıp yapmadığını tedkik etmektedir. 

Yunan Kralının orduya 
iltihak eden 
Sübaylara hitabesi 

Atina 3 - Atina ajansı bildiriyor: 

Evelpides harbiye mektebinden me
zun olan yeni sübaylara dün Kralın, 
Hükumet Reisi General Metaksasın, 

harbiye müsteşarlarının, kara, deniz 
ve hava genel kurmay reislerinin ve 
bir çok yüksek sübaylann huzuru ile 
diplomaları verilmiş ve yemin töreni 
yapılmıştır. 

Yemin töreninden sonra Kral, ye -
ni sübaylara hitaben bir nutuk jrad et
miş ve demiştir ki: 

Bugünden itibaren, Elen ordusu -

Şelbzadeba.şı •FERABo sinemada 
Bugün, bu gece 3 şaheser film: 

TARZAN KUVVET KRALI 
Bu senenin en kuvvetli fllm1 

l\IARGARİTA 
Aşk ve heyecan !llml 

KRN l\IAYNAR Süvariler Krala 

Amerikan filmi ::J 
cumartesi - Pazar matine ve suvarelerde 

Ayrıca: Varlyeteler 

lstanbul Şehir 
Tiyatrosu 

JzMJR Elhamra 
sinemasında her gece 
temsil vermektedir 

111111111111111 

!!!:::!!! 1 
__. ..................................................... ... 
nun sübay kadrosuna dahil oluyorsu -
nuz. O Elen ordusu ki şevket ve zafer 
günleri gibi feHiket günleri de gör -

rnüş, fakat hiç bir zaman cesaretini kay 
betmemiş ve daima, en büyük felaket
lerden sonra da şeref ve vazife yolu -

nu bulmuştur. Bugün, kat'i surette yo
lunu burmuş olan ordu, millete ve mil

letin mukadderatına layik 'bir surette 
şerefle yükselmiştir. 

Her sübay, mutlak surette namus -
kar olmalıdır. Ben, şeref yolunda yü -

rümcğc a:zınıetıniş bulunduğunuza e -
minim. Gerek bundan dolayı gerek sü-

bay rütbenizden dolayı sizleri tebrik 
ederim. 

en son operet 

Son Posta 
-=====--...... """"'====-====== 
Yevmı. sıyası. Havadla ve Halk ıazete.ı -Yerebatan, Çatalçcşme .sokak, 2S 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuı: ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLAAI 
1 6 3 Ay 

Sene Ay Ay 1 
Kr. Kr. Kr. K7, --------· 

TÜRKİYE 
YUNANİSfAN 
ECNEBİ 

1400 760 400 160 
2340 1220 710 270 
270:> 14-00 600 800 

Abone bedeli peş~rdır. Adre. 
değı§tirmek 25 kuru§tur. 

Gelen evrak f!l!Tİ verilma. 
llC:nlardar mes'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektublara 10 kuruşluk 

Pul il5.vesi Uizımciır. 

•••••••••••••••••••••••• ,, 
Posta k~tusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 



12 Savfa SOM P08T& 

iştahsızlık 
Hazımsızhk 
Şişkinlik 
Ekşilik 

Bulantı 
Gaz, sancı, 

Dil pashhgı 

Mide bozukluğu 
Barsak ataleti 
inkıbaz 
Sarıhk, safra 
Karaciğer 
Sıkmtl, sinir 
Horlamak 

ve bütün mide ve barut rahatsızlıkların • 
da mutlaka Basan MeJQ Ö1ii lstlmal edl· 
nlz. Mide için her yemekten ıonra 1-2 tatıı 
kaoıtı yarım bardak su 1çlnde ve barsak haa· 
talılı::lannda her sabah veya gece yatarken 
aç karnına 1-2 çorba katılı yarım bardak ıu 
içinde köpürterek içmelidir. Hasan MeJQ 
Özü meyvalardan ve meynların özlerinden 
yapılmıt blr hariltal aan'attlr. Avrupa ve bll

ha&a İnglllz meyva tuzlanndıın daha yük • 
sek olduğu tat'iyetıe sabittir. Buna rağmen 
Avrupa meyva özlerinden beş mlsli daha 
ucuzdur. Basan Meyn Öri yalnız blr türlü 
olup oekerslzdir. ve çok Jı:öplirUr. 

25 • 40 - 60 - 100 kuruştur. 

•• •• oz 
LiMON - PORTAKAL - MANDALINA - ÇiLEK - AGAC ÇILEGI - MUZ 
ANANAS - FRENK ÜZÜMÜ - SINALKO - ŞEFTALi - KAYISI - ARMUD 

nt'vilct'inde olup şekerlidlr. Ve meyvo.ların özlerinden yapılmııtır. Basan Meyva Özü'nün bütün evsafına malik olmakla beraber mlde 
H' barsak rahatsızlıklarına çok iyl gelir. 

.Şampanya ve en nefi.s gazoılar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada kazlnolarda temlzllği ve kolaylığı ve ucuzluğu sebeblle 
kullanılır. İnglliz ve İtalyan 1erbetlerlne tamamlle benzer ve onlardan dalıa yüksek evsafa maliktir. 

Yazın 8\cak günlerinde haıaretı en ıüzel te&kln eder. En sıhhi bir mayidir . .Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka Hasan Gazuz 
Ozu lçlnlz. Şişesi kavanoz hal!nde 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur . 

NAS 1 A 
1 L A C 1 

DOKTOR JEMSIN 

AMERIKADA UZUN TET -
KIKAT NETiCESi OLARAK 
BULDUCU BiR FORMÜL -
DÜR. KANZUK NASIR ILA
CI en eski nasırlan bile kö
kflnden çıkanr. Ciddi ve pya
nı itimad bir llUU' illcıdır. 

lNGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCiLU - ISTANBUL 

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden: 
1 - Ziraat Veka.Ietince Köy eğitmen kursları Ziraat şubeleri için alınacak 

ve evsafı şartnamesine bağlı Hstede yazılı muhtelif ziraat alat ve makineleri 
aleni eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen kıymeti 4172 lira yüzzde yedi buçuk teminatı 312 lira 90 
km·u tur. 

3 - Taliblerln muvakkat teminatJarile ihale günü olan 5 Mayıs 938 saat 14 

de İstanbul Vilayeti konağında Ziraat Müdürlüğü odasında müteşekkil Ziraat 
Satınalma Komisyonunda hazır bulunmalan lazımdır. 

4 - Malın cinsi ve evsaf ve mikdarını eösterir liste ve şartnamesi Ziraat 
Mudurlüğü kaleminden parasız verilir. c2268> 

tele 
• 

SUT MAKiNALARI 
Dilnyanıo en büyük fabrikası 

mamulihndandır 

ıuiELI!: Ekreınözlerln imal kudreti l.·üzcle 
Yüzdür. 

MiELE Ekremözlerln otomatik yağlama 
tertibatı vardır. 

MiELE Ekremözlerlıı bütün aksamı 
paslanmaz nevfndendlr. 

l\llELE Ekremözlerl bllümum Ziraat 
Mektebleri kabul ve tavsiye etmektedirler. 

l\IİELE Ekremözleri en asrı ve diğer 
markalardan daha ucuzdur. 

Satış deposu: Tahtakaıe, 51 No. lu Poker traş d:~:~:r. 

İstanbul Askeri Leva:ı.ım Amirliği ilanları 

Halıcıoğlunda Topçu okulunun elektrik tesisatının pazarlıkla eksiltmesi 
5/Mayıs/938 Perşembe günü s~1at 14 de Tophanede levazım amirliği salınalma 

komisyonunda yapılacaktır. KeşiC bedeli 712 lira ilk teminatı 53 lira 40 kuru§-

tu~ Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle bera-
ber belli saatle Komisyona gelmeleri. c509> c2492> 

1 UZAK SARKTAN 
Getlrllen N•dlde Çarlar 

cPOELAU LAUT> vapurile Sey
landan çiçek Seylan çayı. 

cT A W ALI:. vapurile Cavadan Al
tın baş ve Akkuyruk çayları. 

cMANAAR,. vapurile Hindistan
dan Hindiye ve Darceling çayları. 
cGALİLEA~ vapurile Çinden L:ıp

sang ve Popof çayları. 
Y~karıdaki taze mahsul, neiıs çay

lar mahallerinden sureti hususiye
de alınmış ve doğrudan doğruya 

isimleri yazılı vapurlarla ticaretha
nelerimize gelmiştir. Fiyatları mü
saiddir. Bu çaylardan yapılmış kutu 
ve paketlerimizi bakkallardan ara
yınız. Toptan alacaklara mühim 
iskonto. 

ALBAYRAK 
MUSTAFA Nl!ZIH ve 

MAHDUMU 

ÇAY TİCARETHANELER[ 

İstanbul: Tahmisönü No. 74, Balı
çekapı 4. cü Vakıf Han karşı.sı 71, 

" Telefon: 20947 - 20939. Telgraf: 
ALBAYRAK - İstanbul. 

KAYIP: 934 senesinde Kalecik ilkokulun • 
dan aldığım şahadetnameml kaybettim Ye
nisinl alacağımdan esklsiııln hükmü yok-
tur. 0064) 

Gebzede Ahmed kızı l\lediha Ünal 

. 
ilan Tarifemiz 
Birinci aahile 400 lcuruı 
l lıinci talııle 260 » 
Oçiincü aahi!• 200 » 
Dördüncü ıahil• 100 • 
1, sa.hileler 60 • 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müddH zarfında fazla,. 
ca mlkdarda illn yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifembden istifade ec1 .. 
ttklerdir. Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bfr tarife derp!f 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari fllnlanna aıct 
(fler i~fn fU adrP.te müracaat edQ. 
melidir: 

lılncılllk ~oUekılf llrbll. 
&a.hramama•e Baa 

Aakara cacldeU 

Son Posta Matbaua 

Ne§fiyat Müdtlıil: SeUm Ragıp lfMI 
SAiılBLERt: S. Ragıp EMEÇ 

:.. Anm vı.ucuoıı. 

• • 
·ın 

Tercih edilmesindeki sebeb 

GRiPiN 
Bntün ağrılara, butalık .,...... 

gıçlanna ka111 tesiri ytizde 1" 
olan •e hiç zararnz en 1mnetJ 

mllaekkindir. 

GRIPIN 
Nezle, aoğuk algınlığı, i'rip rahataızlıklannda, bq, dif, 

mafsal, romatizma, bap ve adale ağnlannda 
icabında S'flnde 3 kate alınabilir. l..mine dikkat. 

Taklidlerinden ıakınınız. 

Y E N 1 

BAH 
GünlUk gazete -

ma giia ·· çıkıror 
ilk sayısından itibaren hergün: 

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Romanı 
Hüseyin Cahid Yalçın'ın Makaleleri 

ve memleketimizin en kıymetli muharrir ve ga• 
zetecilerinin .fıkraları, hikayeleri, romanları, ta

rihi, sosyal, terbiyeye dair yazılan ile 

Sayısı 3 kuru,. 

ROMATiZMA LUMBAGO SiYATiK 

s • LKO 
ile teskin Ye izale edilir. 

Hl!R ECZANl!DI SATILIR• HER EYD• BULUNDURllALI 

Devlet Demiryolları ve Umanları işletmesi Umum idaresi illnlan 

Muhammen bedeli 34831,09 lira olan 13 00 adet çam tomruk 19/5/938 Perfdl)I 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alıD' ' 
.caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2612,33 liralık muvakkat teminat ile kanunun .. ~ 
ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat ıf.JO' 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 174 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Eskişehir vezneterfll" 
de satılmaktadır. (2527) 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATIL/YOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

lstanbul, Rızapata yokuşu No. 66, Tel. 23407 


