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S ~yaset ı1u"nyasında çalkanan dedikodu Balkan Antantı Ma!b~at 1 
U konferansı dün bıttı 

it y8 tekra Millet e '~Halay yalnız bir Türk 
c miyetine rni dönecek mes~les~ değil, lıep!mize 
Roma-Berlin-Tokgo mihverinin dağılmak üzere olduğu 
hildiriligor, ita/ya, /ngiliz CfJbhesine geçecekmiş! 
Alnıanyanın, İtalyan topraklarında tahrikat yaptığı, bunu anlayan ltalyanın 

sukutu hayale uirayarak Fransa ile anlaşmaya karar verdiği iddia ediliyor 

ltalyanın Ccncvrede bulunduğu ve oradan ayrıldığı zamanlara aid konsey toplantılarından iki intıba 

~O~l~~:r ~4a rd~~nus;:!~t~;e~i~~~~~;~ 1 -·"o""n'".p'"''a•" ... p"e"''n'•"nn••-ewz a re 
ğine göre, İngiliz İtalyan anlaşmasının A Vus~ 1 
akdini müteakib İtalyanın tekrar Millet- , ,; 

:· kc.:~~:etine dönmes; muhtemel sayıl- (/.{>~· a it m da m 1 ? 
Bu ihtimalin hakikat sahasına intikali 

~ıtha sa, başlanması kuvvetle arzu edi
cn Fransız - İtalyan müzakerelerinin 
ınu b"t bir şekilde intacına bağlıdır. 

ı., 

r nsız - İtalyan anlaşması tahakkuk 
ettigı takdirde, İtalyanın Ccnevrcden u
~k durmasını muhik gösterecek hiçbir 
se~b kalmıyacaktır . 
. Oiger taraftan bazı siyasi müşahidle

tın kanaatine gör~ 1talvanın Ingiltere \·e F , .; 
se ransa ile anlaşmasından sonra, esa-
>' n kuvvetli bir istinadgü.ha dayanmı
rı arı Roma - Berlin - Tokyo mihveri tcd-
~ n bozulacaktır. 

oı Avusturyayı bir hamlede ilhak etmiş 
an Al 1 . 

ıt man) anın Tirolda yer eşmesm-
1.1en h· 
ltorn.ş~ memnu,? kalmıyan İtalya, kapı 

RoHABUGÜN 

r"b u ile alakasını kesmemekle be-
.. er ki .. ha • ' es dostlarile de uzlaşmayı mu-
sıb görmektedir. 

~vamı ıı inci sayfada) 

• 

Jtalyanın Avusturya - Macaris~an 
imparatorluğundan aldığı. topraklan 

gösterir harita -
1 gir z - F ra ız askeri 
İttifakı tahakkuk ediyor 
F,.ansız Başvekili ve lf_a~icige 
"!Vcızırı gakznda Löndraga gıdıgorlar 
htı· h."k"' d kı· müzakerelerde müşterek bir u umet arasın a • 

b k d ı k ı.hdası tedkik edılecek 
aş uman anı 

y C1U Fransız kabfncı! azalan bir arada l 
~ .... eceklerfni zannetmektedir. (A.A.) 

l>q~ris 14 - Ffgaro gazetesi, başve~ ~.,go;:~d.ra 14 (A.A.) _ Deyli Tele~af ga-
22 .dye ile hariciye bakam B. Bo~e ~ın (Devamı ıı incf ia.yfada) 

Ilı.sanda Londrada B. Chamberlaın ıle 

Fon Papen. 
(Yazısı l l inci sayfada) 

Tekirdağlı, Kara 
Alinin teklifini 
kabul ediyor 

Kara Albıfn lstanbülda yaptıbı son 
güre,tnı bfr intıba: Sakat kolla 1 

yapılan gllreı bittikten sonra 
(YUlll t t 1nd sayfada) 

aıd hır meseledır,, 
Dün heyecanlı nutuklar söylendi ve 

mühim kararlar verildi 
Yugoslav heyeti reisi "Biz yeni bir lsviçrenin. 

Bosf orda doğmuş olan, hepimize 
aid bulunan bir lsvicrenin dört Kantonuyuz ,, dedi 

Yukanda konferanı azalan bir arada, a§ağıda konfc-ransın diinkil celııesinden 
bir intıba 

Dün, Balkan Matbuat kongresinin so-1 Ve dün, Yunan, ~··~en, Yugoslav va 
nuncu günüydü. (Devamı 11 mc' :;ııııf•,da) 

Kuşmu, fare mi, tavşanını 
Üniversite profesörleri Anadoluda bulunduğu ilk 
defa haber alınan ve f otografı " Son Posta "ya gön
derilen bu garib hayvan hakkında izahat veriyorlar 

Zaıranbolu (Hususi) - Zafranboıunun' d garlb bir hayvan bulunmuş, mçrayıp 
Bulak köyünde, bir yapı duvannın altın- (Devamı 2 inci sayfada) 

YARIN BAŞLIVORUZ 1 

(Olüm Saçan Periskop) 
Buyuk harbde Marmaraya giren lngiliz denizalttsmm maceralarıl 
Marmarayı haraca kesen düf111an tahtelbahiri Boğazlardan nasıl 
geçti, lstanbula na61l geldi, Barbarosu nasıl batırdı, Türk gemilerini 

naııl torpilledi? 

Geçirdiğimiz en yakm deniz muharebesinin heyecanh safhaları 



2 Sayfn 

•• ergun 
Konyanın büyük 
Bir derdi var 

Yazan: Muhittin Bh·gen 

Resimli Makale: 

-

SON POSTA 

Kırık merdiven .. 

• 

Nisan 

Sözün ısası 

----
Yazı Ço~ Olduğu /çin 

Bugün Konama"' 
fe vet, Konyanın büyük bir der

~ di var; Konyalılar bu derdlc

rine ortak aramak, hayır, ortak aramak 
değil, deva bulmak için her tarafa baş 
vuruyorlar; hakları var, çünkü derdleri 
küçük değildir. 

j Kuş mu, F aremi, 
tavşan mı 

Konya susuzdur; Konya sade susuz de
ğil, Konya bir çöldür. Ufuklannda yer 
yer serablar dolaşan, ağaçsız, çatlak gö
ğüslü, kavruk çehreli bir tabiat, Anado
lunun tam ortasında, bir ufuktan öbür 
ufka doğru, uzanıp gider. Bizzat şehir, 
bu çöl tabiatin, nisbeten iyi bir nokta
sınd::ı., fakat, gene· çöl iklimi ile çevrilmiş 
olarak, bütün tarihin bu çöl kenarında 
yaratabildiği yegane medeniyet köşesi
dir. Anadolunun Osmanlıdan evvelkı bir 
medeniyet merkezi olan bu şehir, bugün 
o eski medeniyetin yalnız hatıralarile 
doludur. Yeni medeniyet, yeni jktısad 
devrinin servet dalgalarile beslenen bu
günkü medeniyet Konyaya pek güç gire
biliyor: çünkü bu şehir, nihayet bir çö
lün şehridir. 

Anadolunun birçok yerlerinde sür'at
li kalkınma hareketleri göze çarpar. Fa
kat, Konyada bu hareket o kadar yavaş
tır ki insan bunun farkında bile olamaz. 

* 
Konyanın şehri de, bütün viltiyeti de 

İhtiras sadece uzağı görmeye mahsus bir dürbüne benzer, 
ufukta teressüm eden hayali görmeye çalışırken önümüze 
bakmayı ekseriya unuturuz, karşılaştığımız netice uçuruma 
yuvarlanmaktır. 

Hayat yolunda yürüyen insanın ilk işi evvela üzerinde bu
lunduğu zemine bakmak, birinci merhaleyi garanti altına al
dıktan sonra ufku tedkik etmektir. İlk basamağından son ba
samağına atlanılan merdiven dünyada mevcud değildir. 

( 
Radyoda kişniyerek 
Kon/ erans veren at 

Yirmi beş sene gecikmiş! 
Şehir Tiyatrosu. Tejisörlüğü iki se

ne evvel gazetelere ıöyle bir il.in ver
mifti: 

cBalede çalışmak üzere genç ve vü
cudü müsaid bayanlar aranıtmakıa
dıT. Cumartesi günü saat on beşte ti
yatr.o f'ejisörlüğüne müracaat e•hneli
dirler., 

Saat meraklısı 
Kedi 

) 

(B~torafı 1 inci sayfada) 
kaçmıya hazırlanan bu hayvan duvarcı· 
lar tarafından öldürülmüştür. Bu baY'' 
vanın her tarafı ayrı bir mahluka b<'nzc
mektedir. Alnı ve kulakları tavşanı, n~· 
zı, ön ayaklan ve kuyruğu fareyi, arıta 
ayaklar~ mafsallı olması itibarile ku~ ... 
yağını andırmaktadır. Rengi sincab ren
gidir. Tüyleri kuş tüyü gibi knlem.i.i \'C 

yumuşaktır. Boyu, kuyruğu ile bcrab~r 
45 santimetredir. Büyük lfığım farcieıJ
nin kuyruğuna benziyen kuyruğunun u
cundaki yelpaze de şayanı Jikkattir. J3'.1 
neviden bir hayvan buralarda hiç gorül
mediği için hayretle temaşa olunmakta· 
dır. Hayvan, bir mahlul içerjsinde salt'" 
!anmaktadır. 

SON POSTA: Muhabirimiz bu garib 
mahluk-un resmini de göndermiştir. nuıı 
bu resmi göstererek malUmatına mürit" 
caat ettiğimiz Biyolojı Enstitüsü profe
sörlerinden Kosswig bize şu maluma'l 
vermiştir: 

c- Bu hayvan kemirici hayvanlnrıJl 

Dipus denilen cinsindendir. D1.pus, iki a
yaklı demektir. İki arka ayağı ile kuyrU'" 
ğu üzerinde gezindiğı ve iki ön ayagını 
görünmiyecek şekilde sakladığı için bU 
isim verilmiştir. 

Bunlann ikı nev'i vardır. Biri §irr :ıli 
Afrikada, Filıstin ve Arabistanda ve bu• 
ralardan ilerlemiş olarak ön ve orta As
yada bulunur. Bunlar, sıcak mem!eket 

fakırlikle doludur. Bunun için Konyalı
lar, hayatlarını Konyadan zjyade etraf
ta kazanırlar. Garbi Anadolu, onların 

hicret sahalarıdır ve Konyaiı işi en ziya
de o taraflarda arar. Bildikleri ve bul
duldarı işler de ekseriya hamallıktır. On
lar olmasa, Garbi Anadolunun bal ·dolu 
incir ve üzüm çuvallarını elma gibi el
den ele dola§tıracak kollardan Garbi A
nadolu mahrum kalırdı. 

Kırk beşlik bir kadın gazetede ila
nı okur okumaz heveslenmi§ti. O gün 
saçlarını kıvırttı, yüzüne tuvalet yap
tırttı ve dosdoğru tiyatro rejisörlü
ğüne gitti. Fakat tuvaleti uzun. sürdü
ğü için rejisörün yanına girerken sa
at on beş buçuğu bulm~tu: 

, hayvanlnrındandır. 

Çalışkan, kanaatkar, yiğıt ve zeki Kon
ya çocuklarını çok iyi tanırım. Köyleri
nin kısır ve hatta haşin tabiati onları 

mihnet ve meşakkate, çalışkanlığa ve I 
mücadeleye sevketmiştir. Tahammüllü 
oldukları kadar çalışkan ve çalışkan ol-1 
dukları kadar da akıllıdırlar. Tefeci de
nilen haşere için en fena muhit Konya 
köyleridir. Çünkü Konyalılar, hesablı ve 
kanaatkar insanlardır. Bütün bu mezi
yetlerine rağmen Konyalı tabiat karşı

21 yaşında olan bu at, daha yavru iken 

- Balede çal4mak istiyorum, dedi, 
ilanınıza göre saat on be§te burada 
bulunmam icab ederdi, fakat yarım 
saat geç kaldım. 

Rejisör, kadının yüzüne baktı: 

sında mağlub ve mazlumdur. 

* 
• 6000 liraya alınmış, muhtelif yarışları ka

zanarak, sahibine tam 49 bin İngiliz lirası 
ktır temin etmiştir. Geçenlerde de A.me -

rikada Kentaki radyosunda kişniyerek 

Konyaya hayat vermek lazım. Hayat 
ta su ile kaimdir. Su olmıynn yerde ha
yat olmaz. Halbuki bu memleketin suyu 
günden güne azalıyor. Zaten kurak olan 
iklim, ormanların yavaş yavaş kay.boJ
ması neticesinde, büsbütün susuzlaşmış
tır. Beyşehir gölünden alınan cedvellerle 
sulanabilen kısım da, göl seviyesinin al
çalması yüzünden sulanamaz hale gel
miş bulunuyor. 

- Bir yanl4lık olacak bayan, dedi, 
buraya gelmek için siz yarım saat de
ğil, yinni beş sene geç kaldınız! 

·-----------------------~* 
Çember/ayn Jıarısını 
Medhedigor 

Resmini gördüğünüz kedi, müdhiş 
saat meraklısıdır. Hergün saati dik -
katle muayene eder. Yanlış olursa pen
çesile kapağını açar ve düzeltir. 

Konya vilayeti, bir aralık Meram va
disinde su tedarik etmek üzere yapıla
bilecek şeyleri tedkik ettirmiş. Bu ted
kikleri yapanlar da Dijon Üniversitesi 
jeoloji miıderrisi ile İstanbul Üniversite
si jeoloji muallimi Bay Hamid Nafizdir. 
Yapılan tedkikler tam neticelere varmış 
olmamakla beraber, ele miısbet netıce 

verebilecek bir faaliyet plfınmın ilk un
surunu vermiştif. Bu tedkiklerin müsbet 
bir mütalea neticesine varması Konyayı 

sevindirmiş ve sevinçle etrafa baş vur
muşlar. Ancak, o tedkikten bugüne ka
dar geçen zaman zarfında, yani sekiz se
nede, Konyalılar, henüz teşebbüslerini 

hiçbir müsbet neticeye bağlıyamamışlnr. 

Şimdi istiyorlar ki Cumhuriyetin her ta
rafa dağıttığı feyiz ve ümrandan Konya
ya bir hisse düşsün. 

Konyalıların hakları vardır. Anadolu
nun ortasındaki bu çölü şenlendirebil

mek için her şeyden evvel suya ihtiyaç 
vardır. Konya evvelft, suyu bulmalıdır 

ki biraz kalkınabilsin. Konyalı dostlarım 
benden rica ediyorlar: cBizim derdımi2e 
devletin dikkatini uyandırmak için bir 
kaç satır yazı yaz!, diyorlar. Bir kaç sa
tır yazı değil, işte bir makah yazıyorum. 
Bence ya Konyayı sulamak, yahud da bu 
çölü tahliye edip orada yaşıvan insanları 
daha insaflı ve mülayim ruhlu toprakla
ra götürmek liızımdır. Bugünkü halile 
Konyada hiçbir şey yapılamaz. Serabın 
yaşadığı yerde medeni insanın yaşıyabil
mesi için mutlaka yirminci asır tekniği
nin müdahalesine ihtiyaç vardır! 

Cumhuriyet Konyaya bunu borçludur. 

Muhittin Birgen 

konferans vermiştir. 

Etleri mu haf aza için yeni 
bir usül 

1 

Nevyorkun en büyük soğukhava depo
su müdürü Georges Horne etleri muha -
faza usulleri hakkında yapmış olduğu 

tedkikatm neticesini bildirmiştir. 

Yeni kesilen hayvanlann etleri taze 
iken lezzetli ise de bayatlaş!ığı vakit da-

ha yumuşak oluyor. Halk yumuşak etle
ri sevdiğinden mezbahalar ve kasablnr 
eti bekletmek mecburiyetinde kalıyorlar 

İngiliz başveki- ~ 

li Chamberlain, 

Börmingamda ver

diği bir nutukta, 

karısından sta -
yişle bahsetmiş ve: 

- Bir erkeğin 

medyun olacağı 

her ieyi borçlu bu

lunduğum karım, 

ev muhiUnde ol -
duğu "kadar, siyası 

ki bu da bir sürü masarifi mucib olmak - hayatımda da eş -
tadır. 

Şimdi etlerin muhafazası için ültravi
yole şualarından istüade edilmesi düşü -
nülmüştür. Tecrübeler çok güzel netice
ler vermişlerdir. Bu şuaa maruz bırakı -

lan etler üzerindeki bakteriler yok ol -
maktadır. Diğer taraftan et çabuk olğun
laşmaktadır. İki, üç gün zarfında tam bir 

olgunluk elde ediliyor. Etler sikletlerin -
den de bir ~ey kaybetmemekte ve lezzet

leri gayet nefis olmaktadır. 
Amerikalı Mimler, et depolarındıı ka

sa b dükkanlarında behemehal ültraviolc 

tertibatının yaptırılması lüzumunu ileri 
sürmektedirler. Bu usul Fransada da tat
bik edilmeğe başlanmıştır. Kazablanka -

dan Dünkerke vapurla sevkcdtlen ke -

silmiş koyunlar bu suretle muhafaza e -

dilmektcdir. 

siz yardımcım ol-\ 

muştur, demiştir. 

Gündüz diplomat gece 
musikişinas 

Dünyanın en mahcup diplomatı kim 
midir? Buna Arjantin hükıimetinin, Lon
dra elçiliğindeki hukuk müşaviri olan 
doktor Laf onedir, diye cevab verebiliriz. 

Filvaki Arjantinli diplomat, gündüz işi
le meşgul olur. Londrada hemen hemen 
hiç tanıdığı yoktur. Bütün gecesinı evin
de geçirir. Sefaretteki işi biter bitmez e
vine koşar ve sevgili piyanosunun ba -
şına geçerek notalar yazar, yeni yeni 
besteler yapar. Evinin kilerini b.ir musiki 
odasına çeviren, gündüz diplomat, gece, 

musiki aşıklısı doktor, burada çok sev -
diği kedisine konserler verir. 

İSTER iNAN, İSTER 
• 

Prenses jülyananın kocası 
ne yapıyor? 

Bir İngiliz gazetesinin yazdığına göre 
prens Bernhard, Akdenizde yaptığı bir 
eğlence seyahatinde, kendisini takib e
denlerden kurtularak Sicilyada Palermc;. 
ya çıkmıştır. Burada, birkaç ay evvel 
Berlin Beynelmilel otomobil sergisinde 
görüp te beğenmiş olduğu hariku -
la.de kuvvetli Alfa Rameo markalı bir 
lüks otomobili gizlice mülkiyetine geç;r
miştir. 

Prenses Jüllyana da bu otomobili gör
müş, beğenmiş. Kocaslle birlikte satın 

almak istemişlerse de, kraliç~ VilhelmirJa 
bu satın alma keyfiyetini mevslınsiz bul
muştur. Bununla beraber, o!omobill giz
liden gizliye satın aldırmıştır. Bunu ya
pan da prensin eski mekteb sırkadaşların
dan, Paristeki İtalyan sefirinin oğludur. 

Prens kardeşile birlikte mütenekkiren 
seyahat etmektedirler ve Siragüze git -
mişlerdir. 

Kraliçe Vilhelmina ile prens arasında, 
yeni fikirlerin tatbiki hususunda, mühıın 
ihtilaflar mevcud olduğu kesbi kat'iyet 
etmiş bulunmaktadır. 

Şopenhavr'in son nefesini 
verdigi karyola . 

1860 da Frankfurtta ölen meşhur Al -
man filozofu Şopenhavnri, içinde sı:on ne
fesini verdiği karyola bulunmuştur. Ve 
Şopenhavr müzesine naklolunmuştur. 

NANMA! 
Yurdumuzun bazı köylerinde yakacak odun veya kömür tığı bir hesaba göre bu suretle dumana tahvil 

bulmak güçlüğü yüzünden hayvan gübresini kurutarak gübrenin bir &:enelik kıymeti bir kilosu 25 paradan 
yakmak ötedenberi adet olmuştur. Bir mütehassısuı yap- edilmek §artile, 2i milyon Türk lirasıdır. 

hesab 

1 S T E R 1 N A N, i S T E R l NAN M A! .._ _______________________________________________________________________ ____ 

Bir nevi de Rusyada yaşar ve Sibirya
ya kadar bütün Rusyada bulunur. 

Bu hayvanlar, mebzulen bulundukları 
yerlerde bile insanlardan kaçarlar ve 
pek nadir olarak görülürler. Ekseriya 
sahralarda, açık ve kimsesiz yerlerde 
gezerler. Arka ayaklarile ve kuyrukla
rının da yardımilc bir metreden fnzla at
larlar. 

Anadolunun hayvanatı tedkik ve tes
bit edilmemiş olduğu için, bunlardan A
nadoluda bulunup bulunmadı~ı veya sı
cak, yahud soğuk memleketlerde yaşıyarı 
cinsten olduğu hakkında kat'i olarak bir 
.gey söylenemez. Ancak, bunu bizim ens
titüye gönderirlerse, hangi cinsten oldu
ğunu kat'iyen te'sbit edebiliriz.> 

Sebze hali 
Meyv halinin Unkapanı tarafına ya

pılacak olan ve 280JOOO füaya ihale edi
len sebze hali inşaatı için ia:ıliyete geçil
miştir. İlk iş olarak, Kerest~ciler yangı
nından kalına büyilk yan!Jln duvarının 

yıkılmasına başlanmıştır. Bu faaliyet on 
gün kadar sürecek, bund':ln sonra yeni 
hal binasının temeli atılacııktır. 

Sebze hali kış iptidasma kadar bitiri
lecek, şimdi meyva hali va·undaki bara
kalarda bulunan sebze kabzımalları bu
raya nakledeceklerdir. Ru barakalarda 
şimdi kırktan fazla kabzımal vardır. Ye
ni halde, altmış kadar dükkan olacak ,,o 
meyva halile irtibatı bul1J11acaktır. 

Muallimlere kıdem zammı veriliyor 
İlkmekteb muallimlerinin işlemiş oları 

dört aylık kıdem zamlarnıın tevzime ö· 
nümüzdeki pazartesi gününden itibaren 
başlanacaktır. Bu paranın tutarı olan 
25000 lira, hususi muhasere büdcesindcn 
münakale suretile temin edilmiş bulun
maktadır. 

Kıdem zammı alacak il:kmekteb rnual .. 
limleri 390 kişidir. 

TAKViM 
NİSAN 

-
1'umı Hll• 15 Arabi acın!) 

1304 13S7 - -Niııan Reami aono Kuım 
2 1938 169 

1 ::; 

CUMA 
uONEŞ ! Sefer lMSAK 

.,. D. .> • t) • 

10 33, 14 8 48 
6 21 ' S6 

ÔQlo ikindi Akşam Yatsı 
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z. u 14 16 us ıs 49 20 211 
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T1ELGRAF HABERLERi Bu Sabahki (' ı 
Gazetelerde \.)A 

• 
• ltalyan 

sonra 
iti lif J yarın tının canıı ve manaıı bir tezahürü. başııtıı 

başmakalesinde Balkan matbuat birlW • 1 konferansının düt1 bitmesi mimasebetlle 
Bilkan antantının mana ve mahiyetinden 

• Da/ad!., e kabinesini 
Beki.gen müşküller 

Yazan: Selim RaRıp Eme~ 

E İngiliz 
öğleden imza allıyor bahsettikten sonra bir nokta üzerinde du-

ruyor: Hatay davamız. Bu davamızı antan
ta dahll Balkan matbuatının keııdl davaları 

lınza M b k 1 d 
glbl müdafaa etmeğe karar verdiklerini soy- y e~i ~ransız hükumeti meclisterı 

merasiminde ısır üyü e çisi e bulunacak ve ledikten sonra da, muharrir: şımdıye kadar nadir hiıkfunetlc-
«Balkanlı milttetlk memlekeUer efkln •• J b• l k ) • d k • umumlyeslnJn Hatay davamıza gosterdl~i re nasib olan kahir bir ekseriyet kazandL muzeyye Jr prO 0 0 Jmza e ece İJr samimi alaka. gözlerimizin önündeki ufuk- Komünist ve sosyalistler de dahil olmak 

-------------- ------ Jarı işte bu kadar berrak ve geniş açan çok üzere hükumete itimad reyi \'ererek be· 
y Roma 14 (Hususi) - İngiliz - İtal - ı panyada bulunan gönüllüleri mümkü~ı Başvekıl Chamberlain istiralıat için manalı bir tezahurdür.ıo diyor. yannamesini tasvib eden meb'usların 83• 

ına~ anlaşması bilfiil akdedilmiş sayıl - mertebe kısa bir zaman zarfında gerı Çekerse gitmiştir. ..,.. yısı 581 dir. Aleyhte rey verenler ı'te 

Ol
a ta_ dır. Sırf bir formaliteden ibaret almak azminde bulunduğunu bildir - Fransa da harekete g-iyor T~n - Ahmed Emin Yalman da • Yeni beş kişiden ibarettir. Fransız meclism' i ... an -.,. bir lsvlçrenln 4 kantonub islmli başmakale- ... 

l>ıla mza merasimi Cumaı:tesi günü ya miş ol~~ğu beyan o~~aktadır. Pa~is 1.'4 (AA.) - ~üfuzlu mahfel- sinde Balkan antantı matbuat konferansının umumı s::ıyısı 618 olduğuna göre, leh ve. 
. aktır. İngılız - İtalyan ıtılafının şartları ler Hıtlerın Romayi zıyaretinden ev - dünkü son celsesinden bahsetmekte ve bu ya aleyhte rey vermemiş görünen otu:c 

b l~za merasiminde Mısırın Roma hakkında aşağıdaki tafsilat verilmekte- v~l Fransanın derhal İtalyaya doğru celsede .. Yugoslav delegasyonu şefi Yovano- yedi kişinin ya mezun ve hasta veya ınii;:ro 
,..., u~uk elçisinin hazır bulunacağı ve dir: . . hır yaklaşma hareketi yapması lüzu - ~lç~ l!.dort ~~kankdevleti için bu tabiri bıl- 1 

tenkif kaldıklarına hükmetmek lazım gf .. 
••tUz y l b 1 It 1 t f d İ t d k tl b hs an te;ını soy eme tedlr. liyor. 
ı ye :r protokol imza ede<'eği an- - aya ara ın an spanya op - mu!l an uvve e a etmektedirler. Muharrir bununla beraber bu sözlerin hu-
a lmcıktadır. raklarında gözü olmadığına dair verj - Öğrenildiğine göre Fransa hükumeti gün için belki bir rüya olduğunu, fakat, ha- Gere.~ .~a:z_ı teşekkülü ve gerek şeıaıtl 

Mussol"ni bugün Lol'd Perti !{abul len teminat. Romaya tanınmış bir zatı göndermeğe rlci tazyikler, dahili yakınlıklar ve menfaat- teşekkulu ıtıbarile kurumundan evvel 
e tir. 2 - Gene İtalya tarafından Binga- karar vermiştir. Bu münasebetle ismi lerin bunu zannedildiğinden daha nz :!a - 1 so~y~listl~rın şartlı müzaheretine, ko .. 

Mülakatın nı·ha\ et d ·m· b·r zide, İngiliz - Mısır Sudanı yakininde geçenler arasında ayan meclisi harici _ m~nda hakikat . haline getirebileceğini de munıstlerın ise aleyhtarlıklarına maruz 
te • . ın e re~ ı ı .. .. . d . k .. b" .. . . mutalealarına llave etmektedir bul • 1 D nesrcd:Imıştir. Bunda şövle de _ Tana golu cıvarın ~- gay~ı as ~rı ır ye encumenı reısi Hanri Beranjer, Flan -- · . un~cagı. s~nı an aladye kabinesi-
llılıtı ktedir: • mıntaka ihdasına muteallık verılen te- d~n, esk_i başvekil Anatol de Monzi, es- Kurun _ Asım Us Balkanlar İsviçr'"si ba§- nın böyle ıttıfaka yakın bir itimad ka -
h •Duçe. Venedik Sarayında. Ciano minat. ki Bahrıye Nazırı Fransua Pietri ve lıklı makalesinde Balkan matbuat konferan- zan~ış ?lmasın_ın tek manası, Franm 
a bul rıduğu ha de. Büyük Britan- l\lussolini'ye mektub parlamentonun hariciye encümeni re - sının son toplantısında tebarüz ettlrllen meclısının, vazıyetteki nezaketi kavra • 

Yan 
ef .rin_· _kabul etmis. ve onunla İtal- Lo d 14 (H ") H b" Na isi Jan Mistler vardır. ~ostluk hislerine işaret etmekte, murahhaa-ı yıp harice karşı tek vücudlü bir mıllet 

I n ra . u~usı - a~ ıye . - Milano 14 (A.A.) - Gazetta del Po- ardan bay Yuvanoviçin: şekil ve manzaıasında görünmek isteme-
den . n .~'~. müzakerellerini tevsik e - zırı Horbelışa bugun tayyare ıle Parıse polo İ gT İtal nl - Biz Balkanlardan bir yeni İsviçre 'ril- sinden ibaret olm k ı · r B" . ..ıı 
ok bır rıru~me yapmıştır. Metinler, varını ve akşam Marsil a a hareket ' n 1 ız - ~an. a 8Fa51?1 u - cuda getirdik, demesindeki .samimiyeti an- . a ~zım getr. ıı· mu\P 
l{.ju muştur. imza, Cumartesi günü, . ~ y y mumi Avrupa vazıyetınde hır salah baş j !atmaktadır. dettenberı Fransadaki grevlerı ve fab • 

la 
ı sarayında ög"leden yapı _ etınıHştırb. r M lt d d" .... d M langıcı olarak telakki ediyor ve diyor rika işgallerini endişe ile takib eden İn. 

ca tır. sonra . ?r. e .ışa a a an onuşun e .. us ki: Da 'adyen ı•n gilterenin de, pek münasebeti olmamak 
solinıyı zıyaret edecek ve kendısıne • . . l. j ı · 1 kl b . ,. . Eger B. Chamberlaın evvelemırde B. azım geme e eraber, bu tarzı harP. • 

İtalyanın teminat. Cha~berlaın ın hır mektubunu vere - Edeni gönderseydi bu yaklaşma mürn _ l•l, 1_ ı•c,•aafı kette bir rol ve tesiri bulunduguna bük • 

li T . dra 14 (A.A.) - İtalyan - İngi- cektır. . . . kün olamıyacaktı. Diğer taraftan B. IC ı metmek icab eder. 
; uzak elerinin sür'atle intaç edil _ Har.bıye Na~ı~~n bu zıyaretı sıya- Chamberlain, Düçede de daha az hara- Maamafih biıtün bu ahval, Daladye 
h ~ n n ebebı, Mussolini'nin geçen si mahiyette degıldir. retli bir barış arzusu ile karşılaşmış de- Mülteciler de silah altına kabinesinin karşılaşması melhuz bulu -
d~. u Ch berlain'e göndermis bulun- Chamberlain istirahate çekildi ğildir. Fransada dahi yeni politik te - nan zorlukları tamamile bert~raf etmiı 

ah i bir mesaj olduğu b~van e - Londra 14 (Hususi) - Parlamento, mayüller görünmektedir ve bunun de- alınacaklar s~yıl~maz. Bu kabinenin başaracağı mu. .. 
d lın kted r. Paskalya yortusu münasebetile önü • lili de İtalyan imparatorluğunun ta - Paris 14 (Hususi) - Yeni kabınenın hı~ _ışlerden biri de mali ısi~'1at mesc -

B şvekil ile yakın bir temasda olan müzdeki Salı gününe kadar celselerini nınması hakkında B. Daladye tarafın • parlamentoda kazandığı muvaffakiyctin l~sıdır. B~n~a muvaffak olmak içın rneo-
~ fılde Duçenin bu mesajında İs - tatil etmiştir. dan yapılan beyanattır. akisleri bugün ilk defa borsada hissedil- lıste~ v~ ayandan geniş salahiyet ıstıy -

F 
miş ve devlete aid esham ve tahvilntın cektır. Istcdigıni ayan meclisine kabul 

k 1 B 1 •ı ı y ) •ı fiatları yükselmiştir. ettirecegi muhakkaktır. Fakat meclıstC'll ran ocu ar a rse on 1 e 0gOS avya ) e Geçen hafta 165 franga kadar çıkm•ş nasıl ~ir ~arşılık görecektir? O meclis Jd. • b• • olan İngiliz lirası, bugün 158 franga JCa- ekserıyetı sosyalistlerle komünistlerin e-

v ı . d k. yenı ır tıcaret !indedir ve bunlar ş· d" k da . 

a an Siy 
panmıştır. Grevciler de tedricen işlerine d"l • ım ıye a r takib a ara sın a 1 l dönmektedirler, ~ ı en ~ormal yollardan değil de mevcud an aşması yapıldı •V "' A ' ıktısadı nizamı yıkacak şekilde bir ıı;l;uı 

1 k d 
Dıger taraftan, hukumetın neşrettiği I ve tensika taraftardırlar Deme!r 1 

nı u va sa ayı eseme ı• Jer Dün phrimfzde, Yugoslav hükUmeU bir emirname .mucibince Fransada mea- ki Daladye kabinesi me~3is"~e .... .:;;t:. 
murahhaslarile hük11metimiz murahhas- kıln ;e ~~nseıı- pasaportu taşıya.'1 bütün bilmelç ıçm daha bir takım •mrlukları :k. 

L1 ··kA ·ı A · ları arasında, Türk - Yugoslav ticar~t an- ecne 1 multeciler, Fransız ihtiyat asker- tiham etmek mecburiyet· d b ı n u Utretcı er ragon cebhesİnde cjddetJİ bir mu- !erile birlikte silah altına alınacaktır. Bu Bundan hak D 1 d h
1.? e 

11
.unuyor. 

h 
Y !aşmasına müzeyyel bir anlaşma parafe m ·· 1t ·1 · b" k ş a a a ye ukumetinin :t.. 

arebeden sonra bir kasabanın yarısını işgal ettiler edilmiştir. m~kt:~ı;rın sayısı ır aç yüz bini bul- panyaya karşı takib edeceği siyaset te. 
L . . . . onun hayatı ve hayatının uzunluk veva 

'-- ~ndra 14 (Hususi) _ Barselon _ Va~ fabrikaların elektrik cereyanınttı:ııı mah- Bu anlaşma, yeni ithalat rejimimizin Uzun zamandanberı derpış edılen bu kısalığı üzerınde .. . 1 ı..· • : ...:ııs ~ ,. 1 db' . d muessır o a.ıılır. ÇunKil 
... ıı_ 1Ya yo,unu keserek, hükumetçilerin rum kalmışlardır. mer ıyete girmesi üzerine, ticaret an aş- te ır, ılk efa Daladye tarafmdan tat- sosyalistlerle komu··n· tl . İ ""<uıd b. . ıs erın snanyol hu-
l'esij e bulunan araziyi ıkiye ayırma!c ga- Akdenize doğru masına bağlı lts~elerde bugünkü şartlara ık edılecektır. kumetçilerine karşı sempatik· bir bita • 
lca e Frankocular tarafından Morella Burgos 14 (A.A.) - General Aranda uygun lüzumlu bazı değişikliklen temin Ş b raflık takib etmelerinden sonra bu mü • 
cU:.bası civarında yapılan şiddetli hü- kumandasındaki kıt'alar, Akdenize doğ- etmektedir. uşnig ir Alman nasebeti tam bir bitaraflığa çevirebile -
lnuk ar, hükıimet kuvvetlerinin anudane ru ilerlemeğe devam ederek Lajama ve Bu husustaki müzakereler neticelenmiş h d cek bir hükfunetten hoşlanmıyacaklan 

'\7 av.emetıle karşılanmaktadır. ı s. an_ Mateo'yu işgal etmişlerdir. Frsnkist şe ll• D C muhakkaktır. Bundan dolayıdır ki Da .. 
a: e ve hükUmetimiz namına, anlaşma Balkan 1 h ~ili kuvvetlerle takviye edilmiş olan ılerı karakolları Servera Del ?vlaesto ci- adye hükfunetinin ilk muvafiakiyetıne 

~k~etçiler bu cebhede düşmaRI tar- varında denize 17 kilometrelik mesafede Ekonomik konseyi toplantıları münase- ikamet edecekmiş bakarak her teşebbüste ayni muvaf!.ı -
tlllişlerdir. bulunmaktadırlar. betile şehrimizde bulunan Türkofis reisi kiyeti temin edeceğini sanma! .. doğru de-

l I>ıger taraftan ı·esmen bildirildiğine Frankonun Londra mümessili Bürhan Zihni ve hariciye daire şeflerin- Viyana 14 (A.A) - Son alınan haber- ğildir. Son hüküm daha sonra V.! bilha.'Joo 
.. ~re, Aragon cebhesinde hükumetçilPr Londra 14 (A.A.) - İngiltere hükU- den Feridun Cemal tarafından parafe e- lere göre, Şuşnig, Belveder villasını ter- sa salahiyet beyannamelerinin okunma-
v llllso . dilmiştir. k t · lm ·· ~ gona kasabasının sokaklarınd~ ce. meti, bir emırname neşrederek Franko- e mış o asına rağmen henüz Viyann- sını muteakib verilecektir. 

80 
Yan eden şiddetli bir muharebeden nun Londradaki umumi ajaııı dük Dal- dan ayrılmamıştır. Belim Raqıp Emeç 

,. !ıra kasabanın t t Ö' mu be'ye Londra hükumeti nezdL11deki sefir Yumurta ihra~atcılarına Zannedildiğine göre Şuşnig, pollsın' D""- A • . • 
"'llff k yarısını zap e me0 e -ı .. ,.;- ima d J b d lert ad. olmuşlardır. Cumhuriyet tayyare- ve ecnebi devl~t .. m~m~ssillerinin müste- paraları veriliyor zareti altında bir Alman şehrinde otur- oya a gız 1 ır ra yo 
Ueıı.... a mın a~asın a şı e İ , . Ankara 14 (A.A.) - panyaya ihraç . ., ve il U U un U h.. un Morell t 1• d "dd tli fid oldukları butun ımtıyazları vermiştir. İs mak için yakında müsaade ıs· tiuecek b 1 ı•stasyon b J d 

d 
-.aıtlar yapm R" S ah"lin len hareketı ttikl ri lla b d 11 . . .•• şehırden ayrılmıyacağma dair namusu . ek! A-· ış ve ıo • erge s ı • - k e e ma rın e e erını dahl!ı harb ·· . .. Berlın 14 (AA ) - Mart nihayet' qı kıt' 

1 
saragoasa 14 CA.A.) - Fran ocuıar vına- . . 

1 

uzerıne soz verecektir · ın .. 
'İntı§tır a arını mitralyöz ateşı altına roz yolu üzerinde Şert'in beş kilometre şıır _ dolayısile şımdıye kadar hhsU edeme- t . h b · de birkaç aydanberi Almanyada neşri 

l>e • ' kında bulunan Traiguera'yı zaptetmtşlerdir. miş olan ihracatçılarımızın İspanyadaki Y
1 
.. a e: adlian mkifahfellerde söylendiği- yatta bulunmakta olan gizli radyo is .. 

""' 1l>ınyan 14 (AA) And ı j ,,, önl rt e gelm'"1erdir 1 t ı l ne gore, şım tev · edil-: .. olan bazı ta d -.. ,,1fi . . - ora ge en ve San or, m e n ..,. · a acaklarınm spanyo ihracatçılarının Avusturyalı rical hakkında~"9 . .. .. sy~nu mey ana çıkarılmıştır. Bunum 
l'l "l°l"_llıata göre, Frankist ileri karakolla- Dlter bir kol da ~.ınJorJ'un beş kilometre Merkez Bankasında bloke duran matlu- tatb"k d"l kt" " 3 aynı reJıın uzerıne kırk kişi kadar tevkif ed"l • 

.. ~talonya t k 
1 1 

d" cenubunda bulunan serveraya kadar llerıe - b . . . h" • ı e ı ece ır. . t" • Ot~ mın a asına ge mış er c:. rdir atından tedıyesmın ukumetçe karar- mış ır. 
•- ger cih tt l kt k mişle · la 1 ~bl'ikaı e en Andorranes e e rı Bu suretle Franko kuvvetleri her iki yol ştırıldığı haber a ınmıştır. Bu suretle 
dtr Su arı faaliyetlerini tatil etmişler- üzerinde de denize on bet kilometre yaklaş- İspanya bankasına yatırıldığı halde tPdi-

&ebeble Barselon ve Katalonya bu mlf bulunuyor. ye emirleri Merkez Bankasına gönderi'e-

li memiş olan veya hususi bankalara. tevdi • • v k • J • M d edildiği halde heni.iz İspanya bankasına 
arıcıye e ı ı ısır an r.~:ı~:·~~':!~~:.:::.:ı::~:;: 

[ Makineye verilirken J 
İngiliz Harbiye Nazırı Pariste Fransız 

Başvekili Daladye ile görüştü B t h k t t t • edilen yumurtalarımızın bedeli Merkez er U a ar e e e 1 Bankasındaki bloke İspanyol alacakla-
rından ödenecektir. 

\1 Paris 15 <Hususi> Diin tayyare ııe bu l 1 e•-.·ı K h. ı k d • d " y sın ru··rkı·ye -:-- ..... " .. -- - . : -:--·:-··--·-- raya gelen İngiltere Harbiye Nazın Ilo : er . umumi bir ani ~ma yapılacağı ı'!ilne ta-
~ a llC ve S en erıye en aşa ı cıye Vekıli Dr. Tevfık Ruşdu Aras bura- Uşa Fransı askeri e k" t r Be dar idame olunac ktır. Bu anlaşma Lokarno 

~ • d Jd ım· . da . • . r anı aratmdan kar- paktının ye i t t k ,~ aşasın Atatürk ,, sesleri arasın a ayn 1 ya ge iŞ ve ıstasyon vali, beled"ye re- sılanmı ır. I iliz Nazırı biıaz son Fr rm u aca yeni blr emniyet 
k ~• . isi ve diğer mahalli hükumet erkanı ıle sız B şveklll ve Harbi e Nazırı Daı:~ye ~:= mı;;w;ı.e 1~1 ?e i~l iv .. ı:_ llyecektır. 
~~e 14 (A.A.) -J\nadolu ajansının cy~şasın Tü~kiy~, yaşasın __ Ata~ü~k> dıye konsoloslar ve buyuk bir halk kütle · ta- ıafmdan k bul ed lı, ve iki devlet o.damı gıliz ısçılen hukumete muhalif 
ı....: nıu abiri bildiriyor: Haricive Ve- bagıran kesıf bır halle kutlesı ıle dol- rafından karşılanmıştır . ras nda u" un bir konuı.ıma cereyan etmiş ~o~dra 15 A.>\.) - Mançester denıiryohı 
"llt I>r T " İs . . . Ur Buı u mut a P In lllz Harbiye Nazm e nden 25 bin ki ı hukümetın slyaseLlne 
dit .... :- vfik Rüşdü Aras dü.ı saat muştur. . . . . kenduıye valısı Haııciye VcckıI; ın :::> ı dye ve d ·er bir çok F k 1 mu ahcret edllme:nesi hakkında bir k 
ı::'"tle \' G d aray mabeyıncısı basvekılın f b" -ğl · f · ransız as er er- sur ti k b l arar ""' e ı d Mehmed Alinin verdiği ar a s , . · şere ıne ır o e zıya eti vermiştı!". kfu ının iştir k e ık eri bir toplantıd-ı h~ e n. u e ni. ir. 

)\iJt ga daıpartide bulunduktan sou- mümessili, hariciye nazırı, harıciye neza- Hariciye Vek li ôgleden sonra da Tiır- bıılu mu tur Jorı Bone Ingiliz ve Amerika 
~t 6 da Romanya elçıliğinin kokteyl reti erkan ve ~ğer birçok yiı~sek zeva~ I kiye konsolosunun çayında bulunc.uktan Bu tema~ıa , Fran ız-İnglliz asker! ıttif:ı- elçilerini kabul etti 
lSine g tmiştir. tarafından sel~lanmıştı~. Bır ask~n sonra saat 16 da Beruta gitmek üzere va- kile al kadar sayılmaktadır. Parls 15 <Hus~i) - Fransız Hariciye Na .. 

t
eleceyt h • 

1 
. H . . kıt'a resmi selamı ifa etmış ve mızıka Is- pura binmiştir. Fransa ve merkeıi Avrupa zırı JorJ Bone Inglllz ve Amerika elçilerini 

e1.... ususı o arak geçıren arıcıye 1 1 p kabul etmiştir 
4'lli, husus· 

1 
b bah t 

9 
·~n tiklal ve Mısır marş arını ça mıştır Cumartesi sabahı Beruta varacak ve aris l5 <A.A.) - Lö Tan. gazetesi mcr- F 1· faı.. ı vagona u sa saa .cw kş 1 d kezi Avr P i ti ransız- talyan ticaret nla le !'l;enderıveye hareket eylemıştit. İskenderiye 14 (A.~.) - Anadolu ajan- a am ~yin ~ oradan Ankaraya hare- kl: u a vaz ye ni tetkik ederek eliyor Parls 15 <Hususi> - Bir a d:n şması 

ttayona giden yol ve istasyonun içi sının hususi muhabıri bildirıyor: Had- ket eyliyecektır. l cFransanm merkezi AvrllP&dati teahhüd eden Fransız-İtalyan ticare/anı:~e=-~ 
- u.Pnllr1 muvattatiyetıe ıona ermlftlr. 



Perakende satıc ı l a rda maktu fial 
haberi herkesi sevindirdi 

Belediyenin yaptığı tedkik1er de müsbet netice verdi, 
ve bu netice hükumete bildirildi, yeni 

usulün Hazirandan itibaren tatbikine hazırlanılıyor 

Hükfunetin perakende satışiarda mak
tu fiat usulünü ikame edeceğini, bu su
retle pazarlık usulünün kaldırılmış o1a
cağını yazmıştık. 

İstanbul Belediyesi uzun müddetten
beri bu işle uğraşmıştı, şchrımizde top
tan veperakende satışlarda maktu fiat 
usulünün ne tarzda tatbik olunabileceği
ni tedkik etmekte idi. Tedkikat müsbct 
netice vermiş ve hazırlanan rapor İktı
sad VekUletine gönderilmi§tir. Raporda 
maktu fıat usulüm.in koruna tarzlan ya
zılmaktadır. Bu raporlara göre halden, 
borsadan, gümrüklerden, lnh .sarJard<m 
geçen her nevi eşya, yiyecek ve içecek 
maddelerinin perakende satışlarına mak
tu fiat konacak, bu fiatlar muayyen za. 
manlarda gazetelerle ilan 4"dllecek, satış 
yapan yerlere listeler asılacaktır. Lüks 
eşya için de eşyanın Üzerlerine fıatları 

yazılacak, bu fiatlar belediye tarafından 
sık sık kontrol edilecektir. 

Maktu fiat usulünün hazirandan itiba
ren tatbike konulması etrafıllda hazırlık
lara başlanmıştır. 

Esnaf ne diyor? 
Maktu fiat usulünün tatbikatı etrafın

da İstanbul çarşı esnafı ccmiyet1 reisi 
mobilyacı Seyfi şunları söylemiştir: 

c- Satışlarda maktu fiat usulünün ka
bul edileceğini ben de gazetelerde oku
dum. Birçok yiyecek ve içecek maddeler
le eşyaya maktu fiat konması herhalde 
çok iyi bir şeydir. Fakat maktu fiatın ko
nrunıyacağı bazı taraflar da bulur.acaktır 
kanaatindeyim. Buna misal olarak mo
bilyacılığı göstermek isterim. Lüks eşya
ya maktu fiat konamaz. Bu eşyada işçi· 
lik masrafı en başta ge1ir. Oda takımı 
dokuz parçadan ibaret olduğuna göre bir 
fiat konacaktır. Fakat müşteri bu takım
dan yedi parçasını almak istediğini söy
leyince araya gene pazarlık girecektir. 
bizde, bir mobilyayı kırk liraya satan 
bulunduğu gibi seksene de satanlar var
dır. Hepsi de malını kolayca satmaktadır. 
Bu bakımdan lüks eşyaya maktu fıat ko
narnıyacnğı kanaatindeyim. Yalnız lüks 

eşyanın Üzerlerine birer etiket konur ve 
o eşyanın etiketindeki fiattan yükseğe 

satılmasın denebilir ama, miişteri mobil
yada değişiklik arzu ettiği zaman tabii 
olarak araya pazarlık gireccktır.> 

Bir manifaturacı da bu hususta şunları 
söylemektedir: 

c- Bizim mal aldığımız fabrikalar, 
müesseseler malQmdur. Bu müesseseler
de, fabrikalarda yapılan toptan satışlara 
evvela maktu fiat konmalı, bilahare pe
rakende fiat tesbit edilirken perakende
cinin hukuku, kazancı gözetilmelidir. 
Fabrikalar kendilerinden az veya çok 
mikdarda mal alanlara aynı fiattan mal 
vermelidir. Zira bugün fabrikaya bir se
nelik sipariş verirseniz malı ayn fiattan, 
on beş günlük sipariş verirseniz malı ge
ne ayrı fiattan alırsınız. Bunlar kaldınl
malıdır. Bu takdirde maktu fiat hem bi
zi bocalamaktan, hem de müşteriyı mal 
alırken tcreddüdden kurtaracaktır.> 

Eminönünde büyük bir bakkaliye ma
ğazası sahibi olan bir zat ta şunları söy
lemektedir: 

c- Bakkaliye eşyasına konacak maktu 
fiat herhalde müşteri için iyi olacak, bizi 
de zarara sokmıyacaktır. Yalnız bizim 
dükkan vesaire masrafımız semt semt 
ayrıdır. Bunlar gözetilmeli, maktu fiat 
azami olmalı, bunun dunund&n satış ya
pılabilmelidir. O takdirde hem müşteri· 
nin, hem de bizim işimiz .kolaylaşmış o
lur.> 

Balıkçıları maktu fiat haber~ pek ziya
de sevindirmiştir. Onlar diyor ki: 

c- Balık için bir ata sözü vardır: cTu
tan onmasın, yiyen doymasın, satan pa
rasını koyacak yer bulamasın > 

Hakikaten öyledir. Gece gündüz ç&Oa
lar, balık avlarız, balığımız Balıkhanede 
kapanın elinde kalır. İtalyan, Yunan ba
lıkçıları balıklara sudan ucuz fiat verir
ler. Bizim hallini nice olacak. Maktu fiat 
bize de tatbik edildiği zaman gözümüziı 
şıp diye açacağız gibi geliyor.> 

Her tarafta maktu fiat kanununun bir 
an evvel neşri beklenmektedir. 

• ~-----

lstanbul sokakları bu yıl 
sık sık yıkanıp sulanacak 
Çöp arabalan değiştiriliyor, asfalt yollarda otomatik 
arabalar kullanılacak, çöp sandıkları da kaldırılacak 
Şehrin temizlik işleri ve temizlik va

sıtalarının yepyeni bir hal alması içın 

çalışılmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere, geçen haf
ta, ılk defa olarak Beyoğ1u, Eminönü ve 
Fatih mıntakalarına 80 ta~e makaslı, ye
ni tip çöp arabası tevzi edılmiştir. Bu a
rabalar makas1ı oldukları için giıri.ıltü 
çıkarmamaktadırlar. Bu arabalar, gayet 
muhkem ve içerisınde bJJlunan şeyl rin 
sızıp akmasına veya dökülmesine imkan 
bırakınıyacak bir tarzda imal edilmi)er
dir. Hazirandan sonra, birkaç ay içeri
sınde bunlardan 220 tane aahıı çıkarıla
cak ve eski çöp arabaları carr.amcın orta
dan kalkacaktır. 

Halen, bütün istanbuld.a 400 arrıba ve 
30 kamyon rnevcuddur. Bu otuz kamyo
na da şimdilik beş tane daha ila'\i c edılc
cek ve her semtte yirmi dört saatk bir 
çöp almak imkanları haz1r!nnacaktır. 

Tecrub leri yapılım oton atik küçük 
çöp arabaları yalnız asfalt ve beton cad

delerde müsbct nctıce verr.1i~t· r Bunun 
için, Mecidiye köyünde, Tf:h;ım meyda
nında, İş Bankası civarında ve diğer as
falt ve beton olan yerlercic hazirandan 
itıbaren bu otomatik arab lar kullanıla

caktır. Diğer yerlerde, şi 1diki çöp san
dıkları yerine küçük el a:ahnları ikame 
edilecek, sandıklar tamam , ka. , ı'a
caktır. Bu arabalardan her ç· pçuyc b r 
tane verilcc k, ç"p u er, dı eri y r-
1 rde bunları da b b r P ırc ki 

T mizlik işleri idare ı 

arttırılmış, 7 ye iblağ edilmiştir. İtfaiye
den de yardım görülürse bunun 12 ye de 
çıkması mümkündür. Bine.enı:ı.leyh, hazi
randan itibaren, hergün biitün umumi 
yollan sulamak sıkıntısızca mümkün ola
caktır. 

Sokak yıkamak için ufak portatif hor
tumlar da çoğaltılmıştır. Sokak!arın yı

kanması için belediye temizlik işleri ida
resile sular idaresi arasında müzakere
ler cereyan etmektedir. Sular idares• ka
fi mikdarda tcrkos suyu vermek imkanı
nı bulursa ayrı yıkama gı1.1plrm teşki. e
dilecek, hazirandan itibaren geceleri u
mumi yollar yıkanacaktır. 

Üniversitede : 

Andre Naville ihtifali 
Geçen sene vazife esnasında İstanbul

da ölen Cenevre ve İstanbul Üniversite
leri hayvanat profesörü Andrc Naville 
için dün 'Üniversitede bir ihtifa~ yapıl
mıştır. İhtifalde rektör, şehrimizde bu
lun.ın Cenevre Üniversitesi profesörle
rinden Pittard, bu münasebctıc Cenevre
den gelmiş olan Profesör Parejas ve de
kanlar, profesörler, talebeler hazır bu
lunmuşlardır. 

Prof. Pittardın konferanslnrı 
Cenevre Üniversitesi profesörlerinden 

Pitt rd dün bC' inci konferansını vcrmı -
tir. Konferans.ar bu akşam da devam c
dE'C' ktır. 

ION POITA 

Pendikte ölümle Agucezeda bir muhakeme 
Müddeiumumi biri erkek, ikisi kadın 3 suçlu için ceza 

Denizbanlıta 
Yeni tayinler 
Denizbanka bağlı bazı müesseselerde 

yeni tayinler yapılmıştır. Bu cümleden 
olarak İstanbul li."llan işletme idaresi mü
dürü Raufi Manyas DenizyoUar ı müdür
lüğüne, Denizyolları müdürii Sadeddin, 
Denizbankta yeni teşkil edilen materyal 
komisyonu reisliğine, liman ışlet:ııe mü
dür muavini Hamid Saracoğ!ı, da liman 
işletme. müdür vekilliğine t<1yn ediımiş

lerdir. 
Raufi Manyas, Sadeddin V'i Hamic. Sa

racoğlu bugünden itibaren ycnı vazifele
rine başlıyacaklardır. 
Deıtizbank Umum Müdürü Yusuf Zi}a 

öniş Ankaradan döndükten sonra yem
den bazı tayinler yapılacağı anlaşılmak
tadır. 

Almanycıda bulunmakta olan Denız

bank umum müdür muavinlerinöen Ta
hir Kevkep ve Harun da paıa':' !fjnü şeh
rimize geleceklerdir. 

Bir nüfus ıahteklirlığı tşı üzerinde müd
deiumumilikçe tahkikata başlanmıştır. 

Hlı.dlsenln suçluları Beyoğlunda terzllik 
yapan Emelyos tsmınde blr gençle, Demlryol
lnrı idaresi memurlarından Süreyyadır. 

İddiaya nazaran, S31 doğumlu olan E -
m<'lyo bazı sebeblerdcn dolayı geçen sene 
nskerlfğlnl yapmamış, bu yıl da askerlikten 
kurtulmak lstemlştir. Bu sebeble arkadaşı 
Süreyyayn müracaat ederek, kendlsınl as -
ketllk vazifesinden iurtaracnk bir nüfus k1i
ğıdı çıkıırmıya teşebbüs etmiştir. Süreyya 
vasıtaslle ve 250 lira mukablllnde kendlslnl 
314 doğumlu gösteren blr nürus kağıdı çı -
karmıştır. Fakat, bir lhbar üzerine suçlular 
yak.alannrak, dün adliyeye teslim edilmiş -
!erdir. 

Müddeiumumt muavini Orhan Könl suç -
luları Sultanahmed ı lncı sulh ceza hAkimi 
Reşidin huzuruna çıkartmıştır. 

Gümrüklerde : Yapılan sorgulannda Emelyos hftdlsey1 
ikrar ederek, bu iş için Süreyyaya 225 lira 
para verdlğlnl söylemiştir. Suçlulnrdan Sü -

Tenzilatlı gümrük tarifesi müddeti rcyya ise, bunu kabul etmlyerek, demiştir ki: 
dün bitti - Bu hüviyet cüzdanını ben çıkartmadım. 

Türk _ Alman ticaret anlaşmasına isti- Osman lsmlnde bir kahveci çıkarttı. Yanlış 
olmuş, farkına vardım, kendıstne iade ede -

naden en ziyade mazhan müsaad<? mcm- cektim. Bir tahrifat yapılmış değildir. 225 ll-
leket sistemine uyarak b.azı memleket- ra da almadım. Emelyos, sadece bana bir 
!erden gelen bir kısım mnrldekr:n tenzi- kat elbise vtıdetmlştl. 
lfıtlı gümrük tarifesinden ~stiiade etme- Sorguyu müteaklb Emelyos ve Süreyya 
leri hususunda verilen doknz ayhk müh- tevkif cdllmlşlerdlr. 
let dün akşam bitmiştir. İdhalatcılnr Bir kurşun hırsızı 3,5 ay 
müddetin bitmesinden evvel gümrükler- hapse mahkQm oldu 
de bulunan yünlü kumaşlar, deri ve kö-
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1 
.. hır . ~ . . y an er .urşun sız.lığı ile maruf 

sele ıle mamulatı ve şışe gılıı eşyaları Bamyn Alinin, dun yeni bir hMiseden dola-

Çadırcılarda kı kançlık yüzünden knrıS 
McHi.hatl öldüren RC'~adın muhakemesine /.• 
ğırcezada devam edllmicıtir. 

Müdafaa şahidlcrl olarak dinlenilen ik1' 
de Hayriye isimli iki kadın, suçlunun karı ' 
sının başka birlle metres hayatı yaşad 
söylemişler, dava mudafaaya kıılmıştır. 

Bir avuç yanmış kömür uğruna 
bir çocuk can veriyordu 

Kıiğıdhanede SUnhdarağa Elektrik !ab • 
rikasından çıkan komürler arasında dolM~ 
rak, kömür toplıyan Mustafa oğlu Rıı.hTP 
isminde 14. yaşında bir çocuk, intişar ed~ 
hamızı karbondıın zehirlenerek, ağır hasta• 
lanmıştır. Çocuk derhal Gurcba hastancsill~ 
kaldırılmıştır. 

---------------------------
Valinin teşekkürü 

Dayım merhum Nccatinin vefatı mfı 
nascbetile gerek cenaze merasimine işti• 
rak etmek zahmE'tindc bulunan, gere) 
telgraf, mektub ve telefonla beni ve aile
miz efradını t(selli etm~k lutfunu esir• 
gemiyen muhterem zevata aleni teşcl:• 
kürlerimin muhterem gazeteniz vasıW• 
sil" iblağını rica ederim. 

İstanbul valisi ve belediye reisi! 
111. ÜSTÜNDAG 

Çaylı dansm tehiri 
Türkiye Kızılay Cemiyeti Çarşı Şubcsl ta· 

rafından 16-4-938 cum:.ır•con akşamı Altı)" 
köşkünde tertıb edUen d ru:lı çaya razın rıığ· 
bet olması ve yerin de müs:ı.id olmaması h3" 
sebile müsamere khir edilmiştir. Nerede 1e 
ne zaman yapılacağı b!l hare gazetelerle ırr 
nca illin olunacaktır. Davotıye alanların hak• 
lan mahfuzdur. ·-·--· ·-~ r-

DOnya muharrirlerinden tercomeıer 
serisi numara: 18 

N. GOG OL 

~ay ıs Gecesj 
ve 

P ORTRE -Rusc:ıdıın çcvırenler: 

Hasan Ali Ediz - Vasıf Onat 

Remzi 1 itabevi 
Fi. 50 Kr. 

'---~~~~~------' 
EBTUÖR A 1 TEK 

EDiRNE 
Cumhuriyet 
sinemasında 

çektiklerindcn son günlerrle gümrükler-1 
de faaliyet bir hayli artm14 ve günlük AZBliiöll••••••••••••••m•~!!~:=::;:z:!::il!!!E.::E!lm!••t!I, 
varidat 400 bin liraya kadar çtkmıştır. l.e._A~ 11..R'A~ R ~ Qı, 

Bugünden itibaren günıriikJerimizden Bu akşam e;;;;ıJ ~ l( ~ sinemasında 
GRANT geçirilecek idhaJat eşyası her nereden ge-

1 G R A C E M O O R E 'un G A R Y 
lirse gelsin 7005 numaralı Veki!!er He-
yeti kararnamesi ile tayin edilen tezyid 
edilmiş resme tabi tutular.aklardır. 

Gümrükler için motosiklet ahnıyor 
Gümrükler başmüdürliiğü, gümrük

lerdeki posta evrak nakliya•ının daha se
ri ve muntazam bir şekilde yapılmasını 
temin maksadile birkaç mosi!det satm 
almağa karar vermiş ve slparış etmistir. 
Bu motosikletler yakında getırilcccktir. --- ·---~ . ,__......_ 

ALK O ERETI 
Pazartesi akşamı 

9 da 
Kadıköy Soreyya 

elnemasında 

RAHMET 
EFENDi 

Operet • S » perde 
Y nzan: Yusuf Sururi 
Snlı nkşamı 9 da 

Aznk ti) atrosuııdn 
R A H ,, E T E F E N O 1 

ile beraber çevirdiği 
En IOks. ... En şen ... ve en fazla muiskili ve 

ALNIZ SEN. 
Frnn~ızcn 

• 
1 

SÖ7.l0 

iN 
filminin ilk bUyUk fraesidir. Bu film, buton dilnya konservatuvnrlıırına men
sup en büyük musiki sanatkdrlnrımn ıştirakilc Ne\\~ ork'rln y pıl ın bU) nJ; 
festivaJde çevrilmıştir. GRACE MOORE « TOSCA ıı, aSCHUBERTıı in SEHf...-
NADJ ıı, • MAR'l'HA J) ve «LA HABANEHA » şarkılarını ı ulır k ve tntlı 
sesi ile teganni edecektir. ilaveten: EKLER JU NAL v " ILKBA'" 

HAR GÜZELLl(U,, çok gUzel bir silly nenfonl. 
~z:ımn•~ Yerlerinizi evvelden Rldmmz. Tel fon: 41.~1 

TUrkçe aözlU ve şarkıh ark opereti 

Yakında MER • 
sıne 

TÜRK 
Sınemn rıldızlanııın en gnzell 

Aşk filmlerinin en gOzeli 

SİNEMASINDA 
ZA H LE DE 

LA HABANERA 
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Yu .. a spor hareketleri 
Sındırgıda güreş müsabakaları t~rtib ... edildi, Edirnede 

bisiklet yarışı yapıldı, T ekırdaglı • Bandırma 
güreşcileri ile temas ettı 

Mnnha (Hususi) 
- Atlı sprıra buyük 
blr chernmıyet veril-

ekt dir. Bir çok 
gençler ve bu arada 
bazı b yanlar bu spor 
§Ub ine uy \ yazıl -

akt dırlar. Bayan 
el k, binırılıkte 

bayanlar ara ında bi
lincı gelm ktedır. 
· Bu h fta 20 kışilik 
bir grup Yılmaz kö -
Yün 

e gıtmışler, mi - .. - b" kalaba 
Bafir olmuşlar ve köyh.leri tenvir et-ı baka iki saat sürmuş, büyük ır -
lni§lerdir. Resimde atlı sp.lI' üyelerinden lık, müsabakaları sonuna kadar heye • 
bir kısmı görülmektedir. canla takib etmiştir. 

Gcrede'de spor 
Gerede (Hususi) - Kazanu.tda bir ay 

~~el ~urulan E ntepe spor kurumu 
up bınnsında üyelerine bir çay ziyafeti 

Vermi tir. Klüp başkanı müddeiumumi 
Şevk t Torruman bir söylev vererek spo • 
tun ôncmini anlatmıştır. 

Bundan sonra Hall·evi ar kolu milli 
~vaıar çalmış, mılli oyunlar oynanmış
bır. Burada 19 mayıs spor bayramı i:/n 
Üyuk hazırlıklar yapılmak•.adır. 

Sındırgıdn giireş müsabaknlan 
Sınd rgıd Halkevi menfaatine ve 23 

lli and icra edılmek üzere güreş mü -
saba al ı tert b E"dilmiştir. Müsabaka • 
larda b şa gür C'ceklerin galibine 70, 
başaltı galıbınc 30, ortaya 20, dördüncü
l e 8 lira ikrnmıye verilecektir. Bu mü -
sa.bakalar Smdırgıda dnbn şimdiden nlA
ka uyandırmıstır. 

Sıvasta cirid oyunları 
Sıvas (Hu usi) - At ı spor J übünün 

ciridcilik kolu Kabak meydanında cirid 
DYtınlan müsabakası tertib etmiş, müsa-

-------------~----=-=-
Gümüşlıacıkög 
llemşeriliği 
Amasya (Husu

gi) - Gümüşha
Cık" oy beledıye 
lllecusı Amasya 
hastanesi başheki
mi Operatör Sala
~llddin Akele fah-

1 hen1şerilık ün
\'anını tevcih ct
lniştır. 

b Snıru1addın Akel 

-

Ulün h l 
Old asta ara Operatör Salahaddin 
:Ilı Uğu gibi Gü-
•b ~hacıköylülere de büyük bir itine. ile 

ıı. lllakta ve sühulet göstermektedir. 

Edimede bisiklet yanşlnrı 

Edirne (Hususi) - Sekiz haftalık se
ri bisiklet yarışının beşincisi Havsa na -
biyesine gidip gelmek üzere 50 kilometre 
mesafe dahilinde ynpıldL 

Bu yarışa 8 genç iştirak etmiştir. Bir 
gün evvel yağan yağmurlardan yollar 
çamurlanmış ve bisikletçiler için hoşa 
gitmiyecek bir hal almıştı. Bun:ı rağmen 
gençlerimiz ilk kısımda iyi bir dayanma 
ile 15 kilometreye kadar birbirlerıni ya
kından takib ettiler. Bir aralık bölge şam
piyonu Cahidin idaresi altında bulunan 
bisikletin lllstiği patladı ve yarışı bırak
mak mecburıyeti karşısında kaldı. Yarış 
bundan sonra ikinci ve üçüncu arasında 
mücadeleli oldu. Genç rakib!er bu yarıilı 
kazanmak için çok çalıştılar. Havsay:ı ilk 
varan Nazmi dönüşte bisikletlnın son sis
tem ve vitesli olmasından istifac!e ederek 
kendisini yakinen takib eden Nehrlyi 
geçti ve şehre birinci olarak geldi. İkın
ciliği Nclıri, üçüncülüğü Adil kazandı -
lar. 

Futbol maçı 

Edimespor - Karaağaç takımları ara -
sında bir futbol maçı yapıldı. Her iki ta
raf temiz ve yeni kıyaf etlcrile sahaya çık
tılar. Niyazi Atalkınm hakeml!ği altın -
da devam eden oyun çok samimi geçti. 
İlk devrede beraberlikle bittiği halde 
ikinci kısımda Edirnesporlular daha mü
essir oynıyarnk 3-1 maçı lı:azıındılar. 

Tekirdağlı Bandırmada 

Bandırma (Hususi) - fzmire giderken 
Bandırmaya uğrıyan Tekirdağlı Hüseyın 

pehlivan Bandırma sporcularile temasta 
bulunmuştur. Tekirdağlı Doğanspo!' ~ü

bünün güreşcilerini görmüş ve bizzat so
yunarak kendilerine yeni bir çok oyun
lar göstermiştir. 

Denizlide bisiklet ve futbol 
müsabakalnn 

Borçkada bir adam 
babasını ve üvey· 
anasını öldürdü 

1 Erzurum 14 (Hususi) - Borçakda 11 -
yas isminde biri Gülizar isminde bir ka· 
dınln evlenerek, çocuklarını açıkta bırak-
mıştır. Bunların içinde en büyüğü oğlu 
Hızırdır ve onun da beş çocuğu \ardır. 
Babası çalışmaları için ne Hızıra, ne de 
diğerlerine arazi vermemiş ve ikincı ka • 
nsının sözlerine kapılarak, Hızın evden 
dışarı atmak istemiştir. 

Fakat Hızır, çıkmamak isteyincc>, Ilyas 
eline geçirdiği balta ile oğlunun kafas: -
na vurrnağa kalkışmış, Hızır kendini 
kurtarmııı ise de, bir dişi kırılmıştır. 
Bundan sonra Hızır tekrar eve gırmiş, 
Gülizann teşviki ile baba gene balta ile 
oğlunu taldb etmiştir. Hızır ise, bu sıra -
da eline geçirdiği bir tabanca ile hem ba
basını, hem de üvey anasını öldürmüş, 
sonra da gidip jandarmaya iltica etmiş -
tir. Bir üvey ana yüzünden zuhur ed!'n 
bu aile faciası muhitte fena bir tesir yap
mıştır. 

Muratlı postanesi 

Muradlının gayet modern bır postaha
nesi vardır. Ankaranın Etimes'uttan ge
len posta şefi Lfıtfi Mayatoğlunun ça.ış
kanlığ1 sayesinde posta ve telgraf servisi 
çok muntazam bir şekil almıştır. Posta -
hane içindeki temizlik ve intizam herke
sin takdiı ini celbetmektedir. Resimde 
postahane binası görülmektedir. 

Bafra Jıagmakamıııa 
Ve belediye reisine 
işten el çektirildi 

Sayfa S 

Amasyadaki seyl3.b 
Bir köy tamamen sular alhnda kaldı, su alhnda 

kalan evleri kurtarmak için İmdad kuvvetleri 
gönderildi. Zarar yanm milyon lira tahmin ediliyor 

Amaıyada sel basan. araziden btr kısmı 

Amasya (Hususi) - Yeşilırmağm taş- nümlük arazi ve mezruat tamamen mah• 
ması hadisesini telgrafla bildirmiştim. volmuştur. Maddi zarar yarım milyon li
Bir haftndanberi yağan yağmurların ve ra tahmin edilmektedir. En fakir bir bah
ta uzaklarda eriyen karlan.n suları Ye-- çıvanın zararı iki yüz liradır. Dönüşte 
şilırmağa karışmış ve nehir yirmi be~ o- heyetin de yolu kapanmıştır. Şehre on 
tuz senedir görülmedik bir surette coş- beş dakıka mesafede evvelce kurutulmuf 
muş ve taşmıştır. Sular ilk günleri kıs- olıın büyük bataklık ve o civardaki na
men bağ ve bahçeleri istilu etmişse de cılnr meydanı bağlan da tamart"m su al· 
gittikçe kabarması Kızılcaköydcn başlı- tında kalmıştır. Şehrin etrn!mdnkı bJğ ve 
yarak Ov saray, Göllük. Karnkopru, Kıı- b hçeler ve evleri -de sular tahrib ctmlş
vakçayırı, Kayabaşı, Karac;ınır, Kafaka· tir. Ycşilırmağın Ters akan ırnuığı ile b r· 
ya, Yazı ve Orman bağlarını da su altın- le tı i yerlerde hasarat daha mühimdir. 
da bırakmıştır ve bütün mezruatı mah- Şehır mezbahasının bars:ıkh nes nı de 
vctmistir. sular gotürmüştür. Pirinç mnhsuhl de e-

Habcr vilayete gelir gelmez vali, bele- hcıruniyetli zararlar gormüştür. Go dc
diye reisi, jandarma kumandanı ve bele- rilen imdad hey tlcri Kızılc köye gıd n 
diye a?.asından bir heyet felaketzedelere şoseden suların kuvv tli cereyanına ka
ilk yardımı yapmak üzere hemen hareket pılm~k tchlıkesi üzerine daha Heri gıdt'-
ctmişlerdir. İstila sahası çok feci bir memiştlr. Ferhad ve Helvacı tarafl rm
manzara arzetmekte idL Bütün hayva- daki şoscleri de su kaplamı lı-:-. F akct 
nnt civar dağlara sevkedi1miş, kümes yalnız mnddi zararla kalmış, insanct za
hayvanatı tamamen mahvolmuştur. Ci- yiat olmamıştır. Yalnız yüz kudo.r hay
vnr köylerden 3rüzlerce köylii vesam van telef olmuştur. 
nakliyelerile beraber felaketzedelerin Kaynbaşındaki tren hattını da sular 
imdadına gönderilmiştir. Sabahleyin su- basmış, tren üç saat gecikmiitir. 
lar bir metre kadar iken, akşama doğl'U Belibük köy tamamen hnrab olmuş
dört beş metreyi bulmuştur. Su basan tur. Bu köyde sular içinde kalan evler
sahadaki bcndleri ve su do!ablarmı ka- deki kadın ve çocukların kurtarılması 

milcn su götürmüştür. Yüz yirmi blr. dö- için imdnd kuvvetleri gönderilnıiştır. 

Bir adam iki karısı 
ile iivey oğlunu 
Öldürmek istedi 

Erzurum 14 (Hususi) - lğdırın Baş kb
yünde imam nikahı yüzünden Oç kişl a
ğır yaralanmıştır. 

Mehmed isminde biri kansı Nergisin fi. 
zerine 15 yaşında bir oğlu olan başka bir 

Geyvede himaye 
Heyeti 
Faaliyeti 

Erzurum belediye reısı 
Ankaraya gidiyor 

c~rıurum 14 (Hususi) - Belediye büd
tati:ıden geçen yıla nazaran 79 bin liralık 
ita ık vardır. Belediye reisi yakında An 

Samsun (Hususi) - Bafra kazası halln kadınla imam nikfıhı ile evlenmi~tir. 
tarafından kaymakam belediye reisı ve Fakat, bu nikaha Nergis, biraderi ve 
maiyetleri hakkında vilayete vnki olan yeni karısının 15 yaşındaki oğlu rıza gös
şikayctler üzerine yapılma~a olan tah- terrnem'şlerdir. Bu yüzden geçimsitlik 
kikata bizzat riyaset e.tmek üzere Bafr • ve kavga başlamış, Mehmed gece yarısı 
ya giden vali orada bır hafta kalmıJ ve iki karısı ile, çocuğu keserle uyurlarkr-n 

Denizli (Husust) - Bisiklet federas- nrticC>dc kaymakam ve lx-lediye rC'l ı ile knf ]arına vurmak suretile öldürmcğe 
yonunun tertib ettiği bisiklet yarışları- muhasib ve veznadara işten el çckt:rmiş-/ teşrbbüs etmiştir. Sonra öldiiklerfni zan
nın beşincisi Denizli • İstiklal - Bağbaşı tir. nederck, evden kaçmıştır. Tes3düfen her 
köyü arasında yapılmıştır. Elli kilometre Şimdilik hususi idare müdürü kaymJ - 1 üçü de ağır yaralanarak, kurtulmuşlar ve 
olan yarış mesafesini 31 dakikada bitiren kamlık, tııhrirot kfıtibi de belediye reısliği suçlu da yakalanmıştır. 
Mehmed Kösken birinci gelmiştir. .işlerine vekalet etmektedirler. 

raya gidecektir. 

Turhalda piyango talilisi 

Spor kurumunun tertib t>ttiği lig mn;
lan hararetle devam etmektedir. Saray
köy _ Çivril takımları arasında yapılan 

müsabakada bire karşı iki sayı ile Çivnl 
takımı galib gelmiştir. 

g~rhaı 14 (Hususi) - Tayyare piyan· 
'~- &on keşidesinde 8709 numaralı bilete 
~b k · · Denizli ve Bol-bo et eden 25000 lira şeker fabrikasında Maçı seyretme ıçın .. 
t Yacı Ustası Süleyman Erkusa ~ıkmış - dandan kalabalık bir seyircı kutlesl oto-

Doğuda yeni elektrik tesisatı 
Erzurum 14 (Hususi) - Talibi olma -

dığmdan, uuin zamandır ihale edilemıycıı 
Kars - Iğdır - Sarıkamış- Kağızman c -
lektrik tesisatlarını yapmıya bir ecnebi 
§lrketi talib olmuştur. ~ mobillerle Sarayköye gitmi§lerdır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

,; Hasan Bey, geçenlerde 
etelerde okudum .. 

b zı vapur f.skelelerimiı; ... a 
pek harab olduğundan .• 

... bura lan esaslı ve asri ~e
Jdlde tadil edilecek, her türlD 
konfora malik olacaklarm11. 

Hasan Bey-Tahdid edile
cek kahvehanelerin i§sl:z müş~ 
terilerine yer bulundu dese
ne! •• 

Ebesizlik yüzünden bir kadın 
doğuramadı ve öldU 

Balıkesir (Hususi) - Erdeğe bağlı yu
karı Yapıcı köyünde ebestzlfk yüzfinden 
doğuramıyan bir kadın ve çocuğunun ö
lümilc neticelenen feci bir hddise olmuş
tur. 
Doğum ağrıları şiddetlenince Fatma bir 

araba He Bandırma hastanesine götürül
mek üzere yola çıkarılmıştır. Fakat Ban
dırmaya varmadan gerek kadın ve ge
rekse çocuk çok acı şerait içinde ölmOş
Jerdir. 

Ceyve (Hususi) - Merkez ukulları hı· 
maye heyeti fakir talebeler menfaatine 
bir eşya piyangosu tertib etmi§ ve behe
ri on kuruş kıymet taşıyan 5000 bilet sa
tışa çıkarmıştır. Toplanan 500 lıranırı 
250 lirası ile piyango için eşya alınm11 
ve geri kalan 250 liranın bir kısmile altı 
kız ve yedi erkek on üç fakir talebe giy
dirilmiştir. Resimde Geive mekteb!e -
rinde okuyan talebelerden bir kısmı g5-
rülmektedlr. 
Ayın yirmi dördünde de fakir çocuk • 

E k. b. . 1 d b" lara yardım için Geyve merkez okulunda s 1 ır mermı pat a ı, ır çocuk bir müsamere verilecektir. 30 !lisanda blr 
öJdU, biri agır yaralandı çocuk balosu tcrtib edilmiştir. Bu balo-

Çnnakkale (Husust) - Seddilbahlre nun fevkalade muntazam olması lçtn bir 
bağlı Kirte köyünde bakkal Hüseyin a- aydanbcrl hazırlıklar devam etmekte _ 
ğanın on iki yaşında oğlu Ali aynı yaşta dir. Balo hazırlıklarile kültür işyar ve • 
arkadaşı Hüs:ımeddinle köy civarında kili Nureddin Aydın bizzat meşgul o! _ 
oynarlarken ellerine patlamamış bir mer- maktadır. 
mi geçmi~tir. Her iki çocuk bu mermı- • ---.._-------
den barut çıkarmağa savaştıktan sırada Bır kız çocugu su kUpUnde boğuldu 
mermi patlamış ve Ali parça parça oJa- Amasya (Hususi> - Sevadiye mahalle.'ifn
rak ölmtlştür. Ağır yaralı olan Hüsamed- : Bayram lsmtnde birinin jört 1aşuuıakt 
din hastaneye kaldırılmııtır. çocuğu sı.ı deposu makamında kullanılan 

bOyöt b1r lcQpe dOferet ölınlttOr. 



6 Sayfa 

1 Hadiseler Karşısında 1 

Y ıllardır hazırlanması beklenen, dikenler dikecek. Dikenler büyüyecek
her gün dedikodusu yapılan ler. Pamuk yüklü develer geçerlerken 

tehir planı nihayet ortaya çıktı. Ve 0 _ yüklerdeki pamuklardan bir kısmı di -
aıun çıkışı bana iki meşhur fıkrayı bir- kenlere takılıp kalacak, ben onları eği
den hatırlattı: receğim, eğirilmiş pamuğu kocam gö -

cAdamın biri yolda bir nal bulmuş: türüp pazarda satacak ve işte o 2.3Illan 
- Her şey yolunda, demiş, geriye üç paranı vereceğiz. 

Jıalla bir eşek kaldı.> Hocanın alacaklısı gülmüş. Kadın 

Ben de planm hazırlandığını duydu- ona bakmış: 
lwn zaman ayni tarzda konuştum: - Peşin parayı işittin de yüzün gül-

- Her şey yolunda, dedim, ~imdi dil değil mi? 
ydlnız şehri pl~na uydurmak kaldı. Demiş.> 

e Plana aid teferrüatı gazetede okur -
ken gülmüştüm. Arkadaşlardan biri 

cNasreddin Hocanın alacaklısı kapı

ya gelmiş, kapıyı Hocanın kansı aç -
mış: 

gördü: 

- Şehri güzelleşmiş gördiin de yü -
zün güldü değil mi? 

- Hiç merak etme, demiş, paranı ve Dedi. 
receğiz .. Kocam, evin önündeki yola İsmet llull'ısi 

ı_ Bunları biliyor mu idiniz? :=I 
Radyo uyku .i~ACI yerini Bir asırdanberi yan yana 

tutabıhr yaşıyan köy halkı 
Uykusuzluktan Avusturyanın 

fikliyeti oi.anlara Kl D agenf urt kasa-
Fransız profesörü bası çok küçük ve 
Bordier şu tavsi- mütevazı bir köy-
7ede bulunuyor: dür. Hulkı, (110) 

- Yatak odanı- aileden mürekkcb-
za bir radyo makinesi koydurunuz ve ses dir. Bu (110) aile
Ayarmı hafifleUniz. O suretle ki radyo- nin sekseni bir a-
dan size ancak mırıltı halinde ses akset- sırdanberi kendi - 1 

ıin. Sanki müz'iç birisi size bir kitab o- topraklannı ekip biçmekle meşgul ol-
:kuyormuş gibi olursunuz ve yava~, yavaş muşlardır. Bu (80) ailenin elinde, bu ha-
gözleriniz kapanır. ki.kati tevsik eden resmi vesika vardır. 

* * Tayyarecilerin maruz 1 b 
bulundukları tehlikeler nsamn ta iati kulağından 

anlaşıl:rmış 
Havada pek faz

la yükseklere çık
mak tehlikelidir. 
Çünkü vücudün 
kanı, harici alem
de kendisine kafi 
gelebil1;?cek hava 
tazyikini bulama
yınca dışan fışkırır. Fazla yükseklere çı
kan tayyarecilerin korktukları bir tehli
ke de soğuktur. Bu gibi ahvalde kafnla
nna dalgıçlann giydikleri gibi bir başlık 
giyerler. Elbiseleri de kamilen kauçuk
tandır. 

Bir insanın ku
lnğına bakarak 
huyu hakkında bir 
fikir edinmek 
mümkündür. Bir 
kulağın kenarlan 
ne derece girintili, 
çıkıntılı olursa, 
ahlfıkı o derece 
hercai olur. Kulaklarının kenarlan düz 

olan insanlar, en dürüst tabiatli insan

larmış. 

* * Ayın ziyası da güneşin ziyası 
kadar kuvvetlidir 

Güneşe nisbet!e 
•Y ziyasının çok 
zayıf olduğunu s.ı

nınz. Halbuki ayın 
ziyası da güneşin
ki ~adardır. Bu 
hakikat f otoelek
trik metodile isbat 
edilmiştir. 

Sevgiyi itiraf 
Etmenin yolu 
Zahide Özen imzaslle mektub gönde • 

ren bir okuyucum anıauyor: 
19 yllŞlndaymı.ş. Fevkalfıde güzel de -

tllmiş. Bu sene liseyi blUriyormuş. Fakat 
galiba çok sıkılgan olduğu için, ılmdiye 
kadar arkadaşlarının anlattıklan mace -
ralara benzeyen milna.sebctlerden hiç bi
rısıne girememiş. 

Bütün bunlnn anlatan okuyucum: 
•- Fakat, diyor, bugün artık, ~alblm 

boş değil. İk1 senedir, yakın bir akraba
mın oğluna karşı gltUkçe artan bir z5.f 
duyuyorum. Sevdiğim erkek şlmdl nzıte
ıen Avrupada bulunuyor. Melnlekete dö
neceği gün de çok yakındır. Buraya dön· 
duğü zaman da, izdivaca nlyetıenmesl 

~ok muhtemeldir. Çunkü tam evlenecek 
~ağa girmiş bulunuyor. 

Fakat maalesef, onun, kendlsine k:ı?'Şl 

duyduğum zArdan hemen hiç haberi 
7ok Ona, hislerimi hlç bir zaman açama
dım. Sıkılganlığım, beni, onunla daha sa
mımı konuşmaktan mahrum bıraktı. Şlm 
dl içimi size açmak mecburiyetinde kal -
dım. Bilmem bana, ıztırnbrmı azaıtnbt -
lecek bir çare, bir yol gostcremez mlsiniz? 

• ÇocuITTım: 
Sevdiğin erkeğe, hlslerlnl nasıl anlata-

lskoçyada Museviler barınamaz 
Dünyanın en 

hasis insanları o -
]arak İskoçyalıln -
n gösterirler. İs • 
koçyalı o kadar 
liesabi imiş ki şim 
diye .kadar İskoç -
yada hiç bir mu -
sevi bnnnarna -
mış. 

-==rı 

cağını benden öğrenmek istiyorsun. Bir 
kadının, sevdiği erkeğe, kalbinin kspalı 

taraflarını izhar etmesinin sade bir tek 
yolu olsaydı, onu sana göstermekte te -
reddüd etmezdim. 

Fakat csevgl nasıl itiraf edlllr?.t sua
Jlne cevab vermek, hem çok kolay, hem 
eok güçtür yavrum. 

Bevgl sade bir bakışla ltıraf edllebillr. 
Sevgi küçük blr hareketle izhar edlllr. 

HattA, hakiki blr sevgi, itiraf edllmeğe 
blle muhtaç değildir. 

Sevgi, seven kadının her söztlnde, her 
halinde, her bakışında okunur. Hem sev
ginin o kadar aşlktlr bir bellıgatı vardır 
t.ı, siz isteseniz bile onu okunmnkt.nn, an
laşılmaktan menedemezslniz, 

Sevgi, her gözün bildiği bir gizli Jlsnn
dır. Ve ben, sizin gözlerinizin, bu Usanın 
cahm olabUeceğlne ihtimal veremem. 

Bu ıtıbarla, beklediğiniz erkekle kar -
şılaştığınız zaman göreceksiniz ki, sev -
glnlzl onun bilmesi lçln, Teyzenin ~are, 

yol göstermesine ihtiyaç kalmıyar.akl 
Eğer sizin sevginiz samlmt tse, ve bah

settiğiniz erkek lz'anı tamamen muattal 
değilse, yapamamaktan ürkttığünllz o IU· 
raf, kendlUğlnden vukubulacatır . 

Ve btr kadın için zaten başka türlü ıu .. 
raf da eniz değildir. 

SON PO TA Nisan 15 

o.n yı~dır aranan İngiliz gazeteciliğinin 
hır katil yakalandı baş döndürücü inkişafı 

Dün Emniyet ikinci fUhe memurları 

çoktanberi aranmakta olan bir katili ya- Bugünkü lngiliz gazetecilik sanayii, İngiliz çelik ve 
kalamağa muvaffak olrnuş!ardır. demir sanayiinden çok daha evvel geliyor, günlük 

1928 senesinde Bursanın İnegöl 'kazası-
na bağlı Yenice köyünde Hacı Hüseyin sabşı iki buçuk milyon olan gazeteler var, 3 kuruşa 
kahyanın çiftliğinde rençperlik yapan satılan bir gazete 4,5 kuruşa maloluyor 
Hasanı av tüfeği ile öldüren Kavala1ı 
Ahmed oğlu Mehmed valt'ayı müteakip Aşağıda okuyaca-

ğınız -.a!lrlar, fngilte
firar etmiş ve 936 senesi Uzunköprüde renin (siyasi ve iktısa 
jandarmalar tarafından yakalanarak di planlaşma) gru-
Bursaya sevki esnasında l.>tr kolayını bu punun matbuat kıs-
larak tekrar firara muvaffak olmuştur. .. r _ mının uç sene zar ın-

Dun Mecidiye köyünde Karanfilci ho- da yaptığı tedkik ne
canın evinde çalışmakta oi.an katil ikinci , ticesinin bir mahsu
şube memurları tarafından görülmüş ve lüdür. Rapor aslında 
~bıta~a bulunan fotografı sayesinde teş- 150 bin kelimeliktir. 
hıs .edilerek yakalanıp müddeiumumiliğe Bu tedkikin birinci 
teslım edilmiştir. h d f · tb t The ow:eı 
Cami soyan 
Hırsız ııahalandı 
Bir müddet evvel Topkapıdn Kilrkçü

başı camiinde hırsızlık olduğunu. saat, 
halı, kur'anıkerim vesaire çnlındığını 

yazmıştık. Zabıta yaptığı tahkikat neti
cesinde bu hırsızın HulUsi isminde bir 
sabıkalı olduğunu tesbit etmiş ve kendi
sini yakalamıştır. Hulfısinin çaldığı eş

yalar da bulunmuş ve istirdad edilmiştir. 
Hırsız müddeiumumiliğe s~vkediımiştir. 

Müteferrik: 

e e ı, ma ua ın 
bugünkü tekemm~

lü, bir endüstri ve 
sosyal organ olrr.ak 
bakımından, faali
yetleri, neticeleri ve 
meseleleri hakkında 

açık ve müvazeneli 
bir hesab vermektir. 

* İngiltere matbuatı 
1935 yılında, İngiliz 
sanayii içinde 12 nci 
gelmiştL Demir ve 
çelik sanayiinc!cn çok 
:ilerde bıJlunuyordu. 

Matbuat gittikçe bü· 

o e 
iJ·~iin <.1f~ ·,pı'eı;ıs 
2,45s.,496 SA~E 
' . 

-And· The Use 'WE 

in yu··yen, hacmini arttı· 
Taktir aletleri hisara haber ran bir san'attır. 1935 · ' · 

verilmeden memlekete deki net istihsali 37.~ .. THE D.ıily Express is the biggest htıwspaper H 

Make Of it 
aokulamıyacak milyon İngiliz lırası the Wotld, with a revenue outsttipping by f3 

İspirto ve meşrubat küuliye inhisarı idi. 1930 ile 1936 se- ftte cıiWt 'eceipts of most other newspapert 

hakkmdaki kanunun neşri~den sonra ba-ı neleri arasında bü· ~ • ' 
zı gümrük idarelerince inhisar idaresine tün gazetelerin taJı· Deyli EkBpreı gazetednin dün gelen nüshasında tabı 
malumat verilmeksizin resmi ödenen tnk-' min edilen tiraj mik- adedinin ı1enf bir l/Ü'k8eliş kaydettiğini bildiren kmm 
tir aletlerinin yurda sokulmasına müsa- darı 1.44 milyondan 19.05 milyona ve bü- ı tesi 1930 senesinde yeni baştan teşkil t' 

ade edildiği anlaşılmaktadır. tün pazar günü gazetelerinin de tirajı dildiği zaman tamamile tutunabilmesf 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti aHika- 0.48 milyondan 14.44 milyona_ çıkmıştır. 1 için i~.i ~ı~.on İngiliz li:a~ sarfediımiştlt• 
darlara yeni bir emir gönc1crerek ispirto İngiliz matbuatı, daimi olarak 80 bin Ostunkoru bir tahmın ıle, 3 kuruşlu• 
ve meşrubatı küuliye inhisarı kanunu kişi kullanmaktadır ve bunlardan ekse- bir gazeteyi çıkarmak ve tevzı etmek içil' 
mucibince kazan ve inbik imal ve idhal "lisi, işlerinde mahir insanlardır. 1937 yı- 41h kuruş Hizımdır. Aradaki bu farkJ 
edebilmek için hükumetin müsaadesi a- l lında 1ngilterede intişar eden gazetelerin ilanlarla kapatmak icat= eder. 
lmmak icab ettiğinden bu taktir f.letJeri- adedi 1577 dir. Maga2in ve mecmualann Umumi kanaatin hilafına olarak, blf 

1 
nin, inhisar idaresinin malı'.'ımat ve mü- ise 3119 dur. 1934 yılında da her yüz aıle gazetenin asıl masrafını, tahrit ve t~ 
saadesi olmadıkça yurda sokulmamasını 1 hergün 95 sabah, 57,5 a~am gazetesi sa- masrafı teşkil etmez. Her ikisinin de u• 
bildirmiştir. tın almış ve her hafta da 130 pazar nüs-1 ~umi masrafı ancak yüzde on ile yüzdl 

hası okumuştur. Bu rakamlar, gazeteci- ~~rrni ~:asında ~yna~. ~.i~ .. ga:zet~nin 89! 
Poliste: lik san'atının azametini ı;;östermeğe ve .~cad gı ve belini buktugu şey kağıd U 

halkın alakasını tebarüz etbrmeğe kifayet murekkebc verilen paradır ki bu da m~· 
Bir çocuk cesedi gömüldüğO eder. .rafın yüzde 35-40 mı teşkil Pder. 

yerden çıkArıldı İngiliz matbuatının kuvvet ve mes'u- Hiçbir ilanı olrnıyan ve üç kuru~ sa· 
liyeti g'ttı'kre sa lan d k i d~ tılan yeni bir gazete, 4 sayfa rıktığı tak-

Kumkapıda oturan Dllflver, bir müddet • 1 ~ rsı emo ras un- , 
d d h h ·1· h.. 1 ·1 b' k dirde, masrafını koruyabilmesi içlJl evvel, knnsı 23 yaşında Muazzezi dövmüş _ yasın a a a u a c ur• o mas1 e ır at 

tür. Gebe olan Muazzez, bu dayak hAdise • daha meydana çıkmaktadır. Raporda de- 750,000, 12 sayfa olduğu takdirde 4 ınil• 
sinden 16 gün sonra, vakitsiz olarak beş bu- nildiği gibi: yon okuyucuya muhtaçtır. 
çuk aylık bir çocuk do~urmuş, takat, sağ o- .. .. . . 
ıarak doğan çocuk birkaç saat sonrn öl _ cButun haberleri basabılmek fçın la- * 
müştür. zım olan hürriyet ancak İngiltere impa- Dünyanın en büyük gazetesi olan ve 

Kansını dövdüğü ve vakitsiz doğurma - ratorluğunda, Amerikada, Fransa, Çe- Londrada çıkan Daily Expre~s'in net sn· 
smn sebeb olduğu için çocuğun ölümünden koslovakya ve daha bazı küçük Avrupa tışı, mart ayında yeni bir inkışafa maz• 
mes'ul tutulacağından korkan DllAver, ölü demokrasilerinde bulunmaktadır.> har olmuştur. Gazete bu ay içinde net ,,. 
çocuğu bez1er içerisine sararak Kumkapı sa- İ hlllerinde bir arsaya cömmiiştür. ngiltere matbuatı bu hürriyetini nasıl larak yevmi 2,458,496 gazete ~tmıştıt• 

kullanmıştır? Bu hürriyetini iyi maksad-ı Bu mikdar geçen aydan 35.SGS nüsha vı 
Vak'adan polis ve müddelumumtıık ha -

berdar edilmiş, çocuğun cesedi gömülü oldu- lara mı, yoksa fena maksadlara mı alet ge~n seneden de 252,127 nüshıı fazladır• 
ğu yerden çıkanlarak Morga nakledllmiştJr. etmiştir? Raporda, bu huc;usta, gazetele- Gazetenin ilan hasılatı da· artmış ve 

Hadiseden hnberl olduğu halde polise ha- rin oynadığı rollerden, hatalarından bah- ilan için ayrılan yerlerden daha genli 
ber vermlyen ebe Emine ne suçlu Dilaver ya- sedilmekle beraber, netice §Öyle bağlan- mikyasta istifade edilmiştir. 
kalanmış, haklarında tahkikat ve kanuni ta maktadır: 
klbata başlanmışı.ır. 

Dün akşam bir otobüs yandı 
Dün nkşam Salkımsöğüdde Erdo~an so -

kağında Petrakl'nln garajı önünde tamir e
dilmekte olan şoför Cahlde atd 3335 numa -
ralı otobüsde akümülatörün kontak yapına
slle, yangın çıkmışur. Yangın Salkımsö~üd 

caddesinde gelip gidişin en mütekflsit ıa -
manında vukun geldiği için bir haylı kala -
balık toplanmış, fakat bütün gayrete rağ -
men ateşi söndürmek mümkUn olamam1ştır. 
Nihayet ıtfalye yetişmiş ve otobüs kısmen 
yandıktan sonra söndiirmUştür. 

.tngiliz gazeteciliği, bir fikir organı 1 ki otöbüsle iki tramvr.y çarpışb 
olmak bakımından, demokra! olmıyan 
ülkelerde kısmen veya tamamen hüku- Şoför Lütfünün idaresindeki Maçka • ~ 
met emri altında bulunan gazetelerden yazıd otobüsü Pangaltı tra~vay durak ye * 

.. .. _ rlnden geçerken vatman Huseylnln idare " 
daha ustundur.> sindeki 136 numaralı tramvay arabası l.ie ç:ıı 

Rapor, ayrıca, gazetecilikte kullanılan, pışmış, 1kis1 de mühim surette hasara ult • 
harcanan sermayenin azametinden de ramıştır. 
bahsetmekte ve bir gazetenin kendi kcn- * Vatman Nurının tdnres!ndekl 197 nu • 
disini koruyacak bir hale szelmek için ne maralı tra.ınvay ile şoför Fehmi tarafındai 

. . . . .. kullanılan 3402 numaralı otobüs nrasınd• 
kadar par~ sarfet~esı icab ettığını gos-

1 
Sirkecide Reşadiye caddesinde bir çnrpışınl 

termektedır. Mesela, Daily Herala gazc- olmuş, ııdsl de hasara uğramıştır. 

l, __ i_k_i_a_h_b_a_b __ ça __ vu_ş_l_a_r_: _______________________________ F_i_l_a_vı __ I 



ıs Nisan ION POSTA 
Sırla 7 

Veni Fransız Ba~vekili 
Daladv.e kimdir 7 

Plina göre İstanbulda 
yeni açılacak yollar 

Y enibahçede büyük bir terbiye parkı, T opkapıda 
bir meydan, Beyazıdda kazancılarda nakil va -;ı talannı 
toplıyacak geniş bir merkezi meydan vücude getirilece1' •• 

Uçüncü defa başvekil olan Daladge, lıalk tarafından 
çok sevilir ve bilhassa milli müdafaa 

işlerinde memleketine çok f agdası dokunmuştur. 
(Yazan : Pöti Jurnal gazetesinin Londra rnuhabiri Jan Massif] 

naan çQncii kabinesini kuran Ed·ı 
~ vard Daladye Heryo ile bir

lıltte, Fransız orta sınıbnın parla":\: bir 
bıii.rnessilidir. 

bu kabine de pek kısa ömürlü oldu, 

Bir hafta sonra, Plas dö la Konkorda 
sokak kavgalan cereyan ederken, mec
lisi mebusanda itimad reyi aldı. Fakat 

vaziyetin vehameti ile karşılaşarak bir 

kaç saat sonra istifa etti Birkaç ay müd

detle, snğ cenah matbuatının şiddetli 

tenkidlerine maruz kaldı. Fakat milli 

müdafaadaki işlerinde gösterdiği yarar

Jıklardan dolayı tekrar göze girdi. 

Şirndi 54 yaşında bulunan, bu Car
Pentraslı fınncının oğlu, kısa, fakat gür-

büz yapılıdır. Yuzünün enerjik hatları, 
nıutehakkim çenesile, bir bakımdan Mus
Soliniyi andınr. Her hareketinden, sakin, 
kendisuıı bilen, kendisıne güvenen bir 

kuvvet tezahür eder. Öyle bir kuvve!, 
Öyle bir kudret ki tam zamanında tam ka •. ' t ıyetle kendisini gosterir. 

Bundan dolayı da kendisine, Kamorg 
boğası deııır, 

" O Ik kabineat sıralarında, yani 1933 de 

Daladye dünya iktısadı konferansında 
1:1'~sayı temall etmişti. O zamanlar, kcn
dısıJe konuşan, tanışan İngiliz siyaset a
darnlan, onun isabetli görüş, mantıktan 
1.Yrılmıyan münakaşaları ve sebatı ile 
liYadesile mütehassis olmuşlardı. 

Zira, Daladye siyas! hayata atılmadan 
t\'Vel, üniver&ite devresini basamak ba
lalnak kat'etmiştfr. O, tıpkı, kendisinden 
ıvvel radikal fırkasının lideri olan Heryo 

libJ, Ecole Normale Superieure'e kabul 
olunmuş ve tarih agrejesi olmuştu. 

Hocalanndan biri: 

•- Daladye, çok fyf bir talebe idi. Bil
hassa tarihe karşı büyük bir istidadı var
dı ve Don Juan'a dair yazdığı bir eserde 
ona birinciliği vermiştim, demişti. 

r;==:\\ aladyenln konuşma kudretJ, 

lb::U öyle renkli, Heryonunki gibi 

coşturucu ve akıcı değildir. Daladye, ne 
Blum gibi inceden inceye düşünür, ne de 
J\eynaud kadar münakaşa edebilir. 

Buna rağmen, halkın beyn~ne girer. 

kendisini yerleştirir. Daladye, itimad 
telkin eder, Zira, efkan umumiyenin 
lernpatfsini ne pahasına olursa olsun el

de etmek temayülünde bulunmaz. Zmı o 

dalına eski bir tabirile Jacobinlerin an'a
lle · 

Si içinde yaşamak ister. Bu nn'anede 

tn koyu namusluluk, doğru özlülük ve 
en şiddetli vatanseverlik an'anesidir, ka

tısının iki üç sene evvel vaki olan ölü

tnile aile hayatı hiç te neş'eli değildir. O 

~rnandanberi de Daladye daim:ı siyah-
gtyfnır. 

~ aladyenfn, harici te~ likcl:r 

lb::JJ günden güne arttığı boyle bır 
lılrnanda Fransanm ittihad savaşlarını 
feı • 
le ce .. uğratan dahili ayrılıklarını gormek-

lnuteellinı olduğu muhakkaktır. 

F'ransa halkı Daladyenin ülkesinin 
ltıuk d • . 

a deratına karşı derin hır imanı ol-

duğunu bilir ve bundan dolayı da onu, 
lni)lj -~ hd . d b •uUdafaa nezaretini de u esın e 

~lundurarak. kabine başkanı olarak 
Corın k e ten ziyadesile memnundur. 

General Veygand erkanıharbiye rem 
iken h ·ı · 
~e 

' arbiye nazın Daladyeden sı ayış 

.memnuniyetle bahsetmişti. Daladye 

d
lhn di de, harb zamanında ordu, hava ve 
eıı· 

ij ıı kuvvetleri başkumandanı Gamelcn 

e tanı bir ahenk içinde çalışmaktadır. 

,n..._n ıricf siyaset sahasında, Dalad

u-1) ye. idea)ci garezlere alet ol· 

dltıaz. O, Alman tehlikesini bilmez değil-
ır fak k l - ·e d' ' at anaatince bir vesile i e soyı -

lt ıği gibi Fransa, herhangi bir tehlıkeye 
h arşı göz.Ienni kapamamış, kôrüköriınE-

arc>ket etmıyorsa bıle nereden gelirse 
gelsin h h ' · klif de lt • er angi mantıkf b1r te e 
Ulaklarını tıkamnmahdır. 

~· 1933 şubatında kurulan kabinesi, Hen-
•ı d. . 
l 0 Juvencl tarnfmdan vtlcuce getırı-
e.n dort devlet paktının neticeSJnı idrak 

içinde büyük bir terbiye parkı vapı1tı cak olan Yenibahçeaen oir gOJ'tinüı 
l'R\ aladye buhranlı bir zamanda Şehlrclllk mütehassısı Prost tarafından j ras aekllnde blr bulvar yapılacaktır. Bu bul• 
~ tekrar iiçüncü defa olarak iş hazırlanan İstanbul nlzım plAnına gôre, E- vara, Eminönü meydanından bir rampa ile 

başına gelmi§ bulunuyor. mlnönunden Atmeydanına n D1vanyolu bao çılulacalı:tır. 
langıcına çıkan yolun birinci tıs:mı doğru - Atatürk bulvannı Yedlkule caddesine bal 

Siyasi ve içtimai bakımlarcian ikiye dan doğruya Saraybumu parkına teveccüh Jıyan yol, bQyük merkezi gan takib edecek Te 
ayrılmış bulunduğu muhakkak olan etmektedir. Parkın dış duvannda büyük ka- gann eşya ve mesajerl mahalU, Namık Ke • 

pılar açılacak, buradan Müze önündeki av- mal caddesinin karşısında yapılacaktır. Bu 
Fransa, bir harb vukuunda, hemen bir- Juya çıkılacaktır. yolun seviyesi dem1ryolu seviyesinden daha 
leımeğl bilir. İkinci kısım, Parkın duvarlannı taklb e- yüksek olacaktır. 

J'ransa bugün Da1adyenin phsında 

Daladye mahir bir pilot bulmuştur. Onun sözden 

etti. 23 birinclteşrinde düşerek, 30 kanu- ziyade bir 1§ adamı olduğu ve kendisine 

nusani 1934 de ikinci kabinesini kurdu ki inandığı muhakkaktır. 

den ve aralan bahçeler ve yeşllllkler lle slis- İstanbulun banliyö, Florya ve tnyynre 
lenecek olan kısımdır. Park duvarlarile At - meydanına doğru büyük çıkışlarından blrtnJ 
meydanı arasındaki güzerglhta, bilhassa Ye teşkil edecek olan Ye Edime yollle birleşeceie 
rebatan sarayı ve Aya.ııofya manzarası ıöz - bulunan 701 da, genll}eUlecek. Yedllı:ule cad
önünde tutularak çlzilecektır. desi Ue yeni açılacak blr yoldan milrekkeb 

Vllll.yet arsası üzerinde mühlm bir blna olmak tızere Ud kısım olacaktır. 
yapılmak istenirse, bu binanın mlmarl teşe'lı: Yedıtuleyle Yenlkapı arasında muv~ 

külu, medball bu cadde üzerinde açılmak au- yerlerde denlıe manzarası olan açıklık ve 
Her 39 dakikada bir Romanya veliahdi dünyayı retlle tertlb edUecektlr. yeşllUJtler bırakılacak, buralarda blrblrlerlnf. 

l k Eminönü meydanından smeyms.nlyeye b1Uş1k olınıyan binalar yapılacaktır. 
Cinayet işleniyor do aşaca do~rudan doğruya çıkan müstakim bir yola- Yenlbahçenln bugünkü mihverinde, rcr • 

Vaşingtonda bir istatistik necredi!m!s-r Romanya ve1iahdi Prens M!şel, kral çılacaktır. biye parkına medhaJ teşkll etmek Ozere açı-
~ • Gene Emlnönünden Dlvanyolunun Jtıtan lacak olan caddenin iti tarafı geniş yeş\l sa

tir. Bu istatistik, 1937 senesi lçinde Ame- babasının geçen sene satın aldığı Nahlin kısmı olan YenlçerUer caddesine çıkan müs- halarla tahdld edilecek, bina cepheleri ara· 
rika Birleşik cumhuriyetinde islenen cJ- yatı ile yanında mekteb arkaJaşları ol - takim bir cadde açılacaktır. Bu yol bllhl>.S.'la aında 60 metre mesafe bırakılacaktır. 

ı> duğu halde yakında bir dünya seyahati- arabalar için seri bir hareket yolu olacak - AkSaraydakl Muradpaşa camU etrntında, 
nayet, hırsızlık vesair zabıta vak'alarına tır. Bu yol açılırken Çarşıya milntehl işlek Mlllet caddeslle Terbiye parkı medhall ola • 
al.ddı'r. ne çıkacaktır. 

------- ticari adalara dokunulmıyacaktır. cak caddenin iltisak noktasında, blr nğaçlık 
İstatistiği yapan meşhur cinst işler Tahmis caddesi genişletilecek, Sabuncu teşkil edilecektir. 

Denizden nefret eden kaptan hanı soka~ına müvazı olarak llerletllecek, Sultansellın ve Fethlye camileri esaslı tu-
mütehassısı J. Edvar Howerdir. Bu .fll - eslcJ harııb hanlar yıJtıJarak oradan kıvrıla - rlstık Ull31Jrlanru teşlr:ll etmek ve biri Edlr • 
yanı dikkat istatistiğe göre, her 39 dakı - Amerika sahillerine düşen bir §işenin cak, Vallde hanının muhafaza edllecelı: olan nekapıya, dl~erf de Hallç sahlllne glt.metc ü • 

içinden şöyle bir kağıd çıkmıştır: yüksek duvarı da bu 7olun garb hududunu ure, güzergAlunın müteaddld yerleri :p:ı.no-
kada bir cinayet işlenmektedir. - Bu satırları yazan ölümün kucağına teşkil edecektir. Daha sonra bu yol Nuruoa- rama manzaraları gösteren ve lk1 kısımdan 

Her 15 dakikada bir sirkat iş~enmek • atılmaktadır. 20 senelik meşakkatli ça - manJye Ue çarşı arasından geçecek, buracla, mürekkeb olan bü;ıük blr turist!k yol da a • 
'ı b i · m ~ r Havatımda Çarşıya blr de kapı açılacaktır. Bu arada, çılacattır. 
ış~a~ın sonu u ~ış . e5 e · " Mezad salonunun (Sandal Bedesteni> blr aı- Aynca, Atatürk töprüstle Fethiye camU 
denızı asla sevmedım. Aılem ve çocukla - ra kemerlnln yıkılması ve bunun bir kıs - arasında da bir yol açılacaktır. 
nmın da denizci olmasını istemem. mının yaya taldınmına tesadüf et.mesı n Şehzade camıııe Fatih camllnl birbirine 

tedir. 

Her 9 dakikada bir bir çocuk, yahud bir 

kız knçırılmaktadır. 
Eğer kurtulacak olursam, Tanndan ba- kapatılmıw da muhtemeldir. ballıyan turisUk yol üzerinde de. VaU'ms te-

Her 40 saniyede bir bir yankesicilik na karada i vermesJni dilerim... Gene bu civarda, Nuruosmanlye ne Ye- merf meydana çıkarılacak, iki tarafı gen~ 
vak'ası vuku bulmaktadır. ş b' d'.f . . 1 k nlçerller caddesi arasında, Çarşıya yakın bir ve yeşil blr saha ııe aynlacak, bundan sonra 

. Bu kaptan ır tcsa u netıcesı 0 arn yerde de bir araba durağı tesis edllece.ktlr. lkl taraftan iki §Qse yapılıp bunların \llr ta• 
Her 5 dak·kada bir otomoLil çalınmak- kurtulmuştur. Şimdi San-Fransiskoda k:ı- Üniversite meydanının haricinde, ünıver- rafındaki binalar birbirinden ayrı olacnlt ve 

tadır. ra işlerinde çalışmaktadır. sitenin Uzunçarşı tarafındaki bakırcı dük - f(>Seden geni§ bir bahçe ile ayrıJncakbr. 
--• • • • • • • · - - -··- --••• •• •••-• • • • • • • ·~ • • • • •• • ••••• klnlarının bulunduğu yere cenup dıl'ını teo- Yenlkapıdan düz bir lstJknmette devam 

c 

kil etmek ve muhtellf nakil vasıtalannı top- edecek olan Atatürk bulvarı üzerinde don 
lamak üzere bir merkezi meydan tesis edlle- töşe bir meydan vücude gctlrllecektlr. Mey .. 
cektır. Eski zafer tAkının bütün lı:ısımlıın. danın bir dıl'ı üzerinde etrafı parnıo.klıklo 
arkeolojik hafriyatla meydana çıkanlacak, çevrili bir bahçe olacak, bunun esaslı unsu
merkezf meydan, bunları tamamen ihtiva e- runu kısmen restore edebilecek eskl blr Türk 
decektlr. Meydanın cenup dıl'ı, iki katlı ve mimar! eseri ve fevkalade guzel bir ağaçlık 
revaklı binalarla tahdld edilecek, bu binala- teşkil edecektir. Meydanın ortnsında dn bir 
rın üstlerinde teraslar bulunacaktır. Bu te • ıaff'r hatırası olmak uzere bir sutun ~eya 
raslarda, Marmara manzarasına hAklm kah altı geniş ve Ostü gittikçe darlaşan blr llklll 
veli bir gezinti yeri de vücude getirilecektir. taş bulunacaktır. 

Motör kuvveti, r~zgar kuvvetini 
nasıl mağliib etti? 

Hallerle Yeni postane binası arasında., Atatürk bulvan fizerlnde yapılacak dör& 
Hasırcılar caddesine az çok müvazı. geniş köşe meydanla Terbiye p::ırkının mcdhall o .. 
ve mustakim blr yol açılacaktır. Bu yolun J- ıncak yolun ııtısakını temin eden bir ııtlsak 
kl tarafı yaya kaldırunh ve porUlcJI olacak- yolu da açılacaktır kl bu yol kalabalık gun
tır. lerde Atatürk köprüsü tarlklle gelen araba -

HallerJn önOnde büyük blr meydan açıla- lar için testJrme bir yol olacaktır. 

1892 yılmd~ 
Bütün dünyada 24 milyon 600 bin 

ton deniz vasıtası vardı. Bu mikda

nn yüzde ·U ini yelkenliler teşkil 

ediyordu. 

1914 yı l ında : 
- OOnya deniz vasıtalarının yeku

nu 49 milyon 100 bin tona çıktı. 
Bu mikdann içinde yelkenlilerin 

buharlılara nisbeü yüzde (8) e indi. 

l 

1937 yılmda . 

Dünya deniz vasıtalarmın yekii

nu 66 milyon 300 bin tondu. 

Bu mikdarın içinde yelkenlile::'in 

oiğerlerine nisbeti yüzde bir buçu

ğa düşmüştür. 

Söyliyebilir misiniz? 

cak, burada, haJJere sebze vesaire getiren ve Topkapı surlannın iç tarafında bir rey
haJJerden mahallelere götüren otomob!J ve dan yapılacak, bozulmaması Jflzım gelen ka
kamyonlar için burada husust blr yer ayn- lelerle mezarlıklann gösterdl~I karnkterlsUlı: 
l:ıcaktır. Buradan, biri Emlnonü, Galata top' dekor göz önünde tut;ılarak kale duvarl:ı. -
rüsü, ve Yeni postaneye dotnı: biri Ata - nnda yeni çıkış kapılan açılacaktır. 
türk köprüsüne doğru; biri Şehzadebaşma Bazı lı:öşebaşlan ve bllhassa Çemberlltn 
doğru, biri de Beyazıda doğru olmak üzere cıvannda bazı tadllAt yapılacaktır. 
dört lstıltamete giden dört büyüt :rol bu - Sulukulede zaten harab olan kale duvar -
lunacaktır. ları tamamen yıkılacak. Tl>rblye ;>arkın" 

Atattirk köprüsünden 'Onıverslte meyda- medhal teşkU eden caddeyi kale dışında sur
nı yanındaki merkezi meydana çıkan bir yol lara müvazl olan bulvara hafif meyUJI blJ 
bulunacaktır. Bu yol üniversitenin muhtelif rampa Ue vaaledecek blr yol da tesis edile • 
şubeleri arasında seyrüsefer mihverini teş - cektlr. 
kil ve güzergllhı tadil edllmlş ~k1Jlerlle bO- Kale d11J1ndakl bulvarın en münhat 
yük bir kısmında Bozdoğan caddesi ve Ki - noktaSlndan, tale içi tle kale dışı yollarım 
razlımescld sokağını taklb edecektir. birbirine vasleden bir yol gececckUr. 

Halden Beyazıda çıkan yolda Süleymanl- Yenlbahçede kurulacak olan Terbiye par· 
yedek! Nebatat Enstıtüsünün alt tarafında kının hududu, kat'! olarak. mahalli imaJ 
muhlm lstlnad duvarları yapılmasını ısuı _ pl!inlan üzerinde tesblt edUecektlr. Kale du 
z;ım eden meyUJI blr yol olacaktır. varları yanında, bJr kısım sporlıırın yapıl • 

Halin önunden Yeni postaneye gelecek o- ması için blr koşu yeri lesis olunacaktır 
lan yol, Halici ihata eden büyük sınai yolun Vasi Yenlbahçe sahasının bir tarafında 
cenup kolunu teşkil edecektir. Bu yol, bir da nebatat ve hayvanat bahçeleri kurul • 
çok yerlerinde, eski kalelerin dışında ve ı . cakur. 
çlnde. kalelere müvazl yoJJarı ayıran ve ka- Sporlardan bir kısmı da, Terbiye p::ı.r • 
l~lerın üzerine yapılmış olan binaları yık:ı - kında, kale duvarları civarında tesıs cdUe • 
rak hu ule gelecektir. cek olan koşu yerinde yapılacaktır. 

Yenlkapıda ynpılncak olan Atatürk mey- Gene Yenlbahçe vadisinde ve Terbly pru 
dnnını Galata koprusune bağlayan ve cıcnfa, kı sahasında kurulacak olan hayvanat , 
c pht.> ine bakan bir de bulvar açılacaktır.1 neb=ıtat bahçelerini gosterccek bllhncısa ç 
Ru bulvar, arkeolojik park ve Sarnyburn.ı !ık ve llmonluk gibi muhtelif un urlar, me _ 
bahc;elerı arasından_ geçecek ~e Boğazın l;ıu- ı kenler mıntakasına glrlş yolu ol ın ve T rbl· 

Bu yükseliş mikdarında memle-ıyuk manzarasını gosteren guzeı blr gezlnt!ıye parkı medhallnl teşkil eden yolun bo u 1-
. . . bulvarı olacaktır. ca. tertlb edlleccktlr. 

keümııe isabet eden hisse nedir? Şimdiki liman antrepoları üzerinde te - (Devamı ıı ine· , ) , ı .. ..ı..,Juaa 



l "Son Postan mn 

Dilnyada vapur bileti kadar uğurlu, go-

1 
ne vapur bıleti kadar uğursuz hiç bir §ey 
l oktur. Ben vapur biletinin uğrunu de -
ncmedim. Fakat uğuru kadar c.a uğur -
uzluğunu gördüm. Bu yüzden onu hem 

severim, hem de ondan tlksfnfrlm. 
Bundan bir kaç sene evveldi. Vapurla 

Kadıköye gidiyordum. Baztlannın ft
dctlcridir, vapura girince gözlerlle bf r 
gilzcl kadın ararlar. V onun karşısına 
eçer otururlar. Ve vapur seyahati mOd

d tince göz süzer bakarlar, dudaklarını 
buz r bakarlar. Gözleri kamaşır, kırpar 

n b karlar. Velhasıl baka baka doy -
1 r. Onlar doymazlar ama nihayet 

~ pur i!.kcl ye yanaşır, ve karşılarındaki 
k ayak! nır, kaybolur. 

BON PO TA 

Bilet memuru yaKcmıa sanldı: cBilet/,, 

Yazan: 
ismet Hulftsl 

Nisan ıs 

s e-
e lı • az 

Senelik muhammen kirası 2000 lira olan Köpriinün Kadıköy iskeleslndc gazinO• 
büfe ve tarasa 939 veya 940 ve 941 seneleri Mayıs sonwıa kadar kiraya verilmek 
üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğunde görüle .. 

bilir. İstekli olanlar 150 liralık ilk teminat mektub veya mnkbuzu ile 21/4/938 
Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1875) 

~ 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Bakırkôyünde Vapur iskelesi cadde .. 
sinde deniz banyo yeri 938 veya 939 ve 940 seneleri banyo mevsimine mahsuJ 
olarak klraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Leva .. 
zım Müdürlüğünde garülebilir. İstekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
rnektub veya makbuzu ile 25/4/938 Paznrtesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (1976) 

Koruma Genel 
Komu ani ğın an: 

1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıt'alan ihtiyacı için 3200 adet mamul 
kaput kapalı zarf usulile ihalesi 29/4/938 Cuma günü saat 10 da Ankarada Yeni· 
şehirde Komutanlık binasındaki satına! ma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedelı 28800 lira, muvakkat teminatı 2170 lira. 

Benim de bir adetim vardır, ama buna 
b n mez, brn karşılıklı bo~ kalını, iki 
yer ararım ve bulunca bunlardan birine 
otururum. Geleceği beklerim.. Olur ya, 
dunyanın en çirkin kadını da gelir, otu
rabılır .. diyeceksiniz hayır! .. Hiç bir §ey
den talihi olmıyan ben, bu cihetten talih- mıştım. Ben de bekArdım. Biz birbiri • J İtthn, düşmedi. Fakat bir daha itersem 
llyıı dir. Karşımda bo~ duran yere va • mitle evlenebilirdik, bu mümkündü. Ben düşeceğini anlıımış olaoak kı suratıma 
purd bir eşinin daha bulunmasına im • onu beğenmiştim. .. O da beni beğenmiş bir tokat indirdi Ben bu tokadı bir yum
klin olmıyncak kadar güzel bir kadın ge- gibiydi. Her şey tamamdı. Ne !1€ı, ne 8.la!. rukla maafaiz inde edecektim ama fırsat 

3 - Şartnameler bir lira 44 kuruş mukabilinde Satınalma Kom\.syonundan 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mektublnrJlll 
ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ilan olunur. 

c2079ıt 

, oturur. Bu hep böyle olur. 0 gün de Vapurdan beraber çıkardık. Yold9. be- kalmadı. Memurun arkadaşı imdadına 
y le olmuştu. Karşımdaki yere vapurda raber giderdik... Gittiği yeri, kimi:ı nesi yetişti. İkJnci tokadı da ondan yedim. 

, belkı aünyada bile bir eşi daha bu- olduğunu öğrenirdim. Kendimi olduğum Güzeller güzeli epey uzaklaşmıştı, arka
ı~acak kadar güzel bir kadın gelıp gibi tanıtırdım .. Ondan sonra bir mü - sına baktı. Beni gördü. Fakat ne vazi • 

0 urmuştu Ben de almak istcylcf, fnknt racant, on beş gün askı. evlenme memu- yette gördüğü malfun. Her halde bun _ 
ı ı olmıya cesaret edemeyict gözlerle ru karşısında ufak bir heyecan.. Daha daR memnun olmamış olacnk ki yüriidü, 

D e • • 
1 - Vekalet binasında ynptmlacak 8355 lira 80 kuruş keşif bedelli bir tecrit 

ve şakuli boru tamıratı işi açık eksiltmeye konmuştur. 
b kmıya başlamıştım. sonra mes'ud bir hayat! gitti. Kayboldu. 

E ınde bileti vardı. Ben, onun incecik * - Bilet işte! 
2 - · Ekstilme 16/Nisan/938 Cumartesi günü .ı;aat 11 de Vekalet binasında to~ 

lanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Vapur, iskeleye yanaştı. O ayağa kalk-

klı, ay lınlık tırnaklı ellerine ba • tı. Ne mevzun bir vücudü vardı. Ben ar· 
n t dufrn bUetini görmilştum. E

kası sıra yüriiyordum. Vapurdan çıktık, 
zanm d ğerdl ama, biletine değ - iskelede yüniduk. O elindeki bileti ver-

m z · Fakat n den eli düşmedi de bi- dl. Ben bıletımi verecektim. Elimde de
ı ~ re du ü. Ben hemen fırladım. Bi

ğildi. Her halde ceblerimden birinde o -
i l ım. Yüıiıme en 2arif kalıbı, du -

lacaktı. Ellerimi paltomun, cck timin, 
rıma en zanf tebessurnü ve ı;;esime 

yeleğimin, pantalonumun ceblerin .. birer 
ı if ah en ı v rmiye çalışarak: 

birer acele acele soktum, yani ellerim on 
- Buyurunuz b yan, biletinizi! sekiz cebime girdiler, çıktılar... Bilet 
D dırn. Teb üm etti, teşekkür etti ve yoktu. Varsın yok olsun, yürüdüm. Bi -

a d Aman Yarabbim. Ne güzel gülüm- lct memuru yakama sanldı: 
U) du. Ne hoş bir sesi vardı. V eliııi - Bileli 
uzatı ında ne kibar bir tavır belli oluyor- Aldırmadım. Bir adım dııha attım. Bu 
du . Bır kelime ile ... Ben bitmiştim. sefer daha sıkı sarıldı. Ben kendimi ilcı i 

Bu bilet dü ürme, yerden bilcU alıp atmak istedim. O kendine doğru çe-ktı: 
\erme hudiselcri bizi birbirimize ahbnb - Anaforcu biletsiz mi geçeceksin? 
edı\ ermişti. Ben sıkılarak bir kere daha Cevab vermedim. Ben cevab verme .. 
ona baktım, o çekinerek bir kere daha ytnce memur kızdı. Gilzeller güzeli gi -
bana baktı. Ben utana utana bir söz söv- diyordu. Kaybedecektim: 
ledım. O kızara kızara cevab verdi. Ve - Bırak benli 

_Diye bağırdım, bırakmadı. 

Biletim,· kol saatimin kayışına takr1ı 
duruyordu. Memur onu oradan çekip al
dı. 

- Haydi geç, yürü! 
Geçtim, yürüdiım. Fakat neye y r rdı. 

Her şey mnhvolmuştu. Artık o gonıniır
lerde yoktu. 

Başta dedim ya, vapur bileti kadar u
ğurlu, ve gene vapur bileti kadar u ,ur
suz şey yoktur. Uğurunu vapurda gös • 
termişti. Vapurdan indiğim zaman uğur
suzluğunu gösterdi. Ve onun uğursuz -
luğu yüzünden umduğum, tahayyül et -
tiğim bütün bir saadet bir nndn mahvol
du. 

YARINKİ ?-.1İSHAMIZDA: 

Kızıldenizin kurbanı 
Yazan: Wolcoıt Gibba 

Çeviren: lb"llhim Hoyi 

3 - Muvakkat teminat 626 lıra 69 kuruştur. 
4 - İ t<>klıler bu işe aid fennt ve hususi şartnamelerle keşülerl Levazım bO

rosundan parasız olarak alırlar. 
5 _: İst klilerin 2 ci maddede yazılı gün ve saatte teminat pnralarlle birlikte 

Vektilet Satınalma Komısyonuna gelmeleri ilan olunur. cl764~ 

İstanbul defterdarlığından 

Teşvikiyede : E ki İkinci karakol, yeni Harbiye, §imdı Valikonağı 
caddesinde eski 36-38, yeni 30/1 sayılı ve 4 harita nu-

Lira l{. 

maralı 244 metre murabbaı müfrez arsanın tamamı. 2440 00 
Teşvikiy de : Eski İkinci k:ı.rakol, yenl Harbiye, imdi Valikonağı 

caddesinde eski 36-38, yenl 30/3 sayılı ve iki harita nu· 
maralı 113 metre murabbaı müfrez arsanın tam.amL 1017 06 

Beyoğlunda : Pangaltıda Çimen sokağın da eski 103 mükerrer, yeni 
136 sayılı evin 1/2 payı (Bedeli sekiz senede ve sekiz 
müsavi taksitte tesviye edilmek şarüle). 800 00 

Büyilkçarşıda: Yeni Beyazıt mahallesinde Camili hanın üst katında 1 
sayılı odanın 16/32 payı. 87 50 

Boğaziçlnde : Arnavutköyünde Arnavu tköy mahallesinde Yenised 
sokağında eski 13, yeni 8 sayılı evin 9/80 payL 907 50 

böyle böyle ben sôylemiye, o dinlemiye, 
o öylemiye ben dinlemlye alıştık. V u
t nmamız geçti. Kızarıklığımız tekrar 
bey ığa tahavvül ettl Nlhayetünnlha
ye, sözün kısası birbirimizle dost olduk. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Sahnalma Komisyonundan: 

Beyoğlunda : Knmerhatun mahalıesinin Şahin sokağında eski 25, ye-
ni 77 sayılı üzermde 63 nu maratajlı evin 1/3 payı. 300 00 

Boğaziçlnde : Ortaköyde Dereboyu cadci esinde eski 136, yeni 174 sa-
Benim görüşüm dardır ama, hayaiim 

geni~ tir. Dar görürüm, gen~ tahayyül e
d rim. Dar zamanda dar görmil~ fakat 
hayalimi genişlettirdik.çe genişlettirmiş

1 - 82 sayılı ana gemisi için satın alınacak 5 kilit zincirin müteahhld nam ve 
hesabına 21/4/938 Perşembe günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

yılı 502 metre murabbaı arsanın tamamı. 90 36 
Aksarayda : Eski Katibkasım, yem Yalı mahallesinin Kara boyacı-

2 - Tasınlanan tutarı 1230 ltradır. lar sokağında eski ve yeni 1 sayılı evin 4/12 payı. 113 83 
8 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. Yukarıda yazılı mallar 26/4/933 Salı günü saat 14 de satılacaktır. Satış bede

line istikrazı dahilt ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabal olunur. Taliblerın % 7 ,5 
pey ekçelerini muayyen müddetten e\•v el yatırarak defterdarlık milli emlfık 
müdürlüğünde müteşekkil sııbş komisyonuna müracaatları. (M.) (1972) 

tim. 

Bu güzel her halde bekardı. Parma -
ğında yüzüğü olmamasından bunu anla-

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 93 liralık vezne makbuz veya banka mek -
tubları ve kanunt vesikalarile birlikte o gün saatinde Galata eski İthalat Güm-
rüğü binasındaki komisyona gelmeleri. cl856 .. 
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h, Ş u Ha at! 
Muhittin --Yazan: Nezih 

Ağzı kulaklarına vardı. İkinci bir ti- ı - Fakat sana itiraf edeyim ki 
raj yapmıya mecbur olduk.. onun için Celile - diye yavaşca devam etti: -
uğnyamadım.. Bu yorucu mesaimin asıl gayesı, za-

Genç adam, yüzüne asalet veren bir vallı ve bedbaht yurdumuzun sürük -
heyecanla kendisini sonsuz bir hayr n- lendiği faciadan kurtarılmasıdır. 
ltkla dinliyen genç kıza anlatmakta de
' anı ediyordu: 

Biliyorsun ki, gazete son zaman· 
l ra kadar hep zarara gidiyordu. Ya· 
kında bütün borclan ödiyeceğimize e
mn m. - Sonra Celilenin güzel ellerini 
\'Uçlarına alarak - Artık sıkınt. çek

m ) ccksin benim Se\rgili güzel nişan
ını! 

Cl le bir ehle Siretin kumral ve yu
mu._ k saçlarını okşıyarak ona bütiin 
genç ve temiz ruhunun şefkatile baktı: 

- Pek çok yorgunsun Siret!.. Çok 
yoru muşsun!.. 

- Zarar yok! Seni rahat ettirebil -
mek ümidi bana kuvvet verir. 

Yorgun ve süzük yüıJü dcli!knnlı 
hula avucunda tuttuğu ince ve yumu· 
c ' i dudaklarına götUrerek 6pt0.. 

Celile tatlı bir gururla gülümsiye -
rek: 

- İtiraf etmeğe hacet yok Siretci -
ğim -dedi- bunu biliyorum. Büyük, ve 
idealist ruhuna hayranını.. şahsi men
faat hislerinin karıştığı bir çalışmada 
idealın büyüklüğü kalmaz .. 

Siret tekrar sevgili nişanlısının elini 
dudaklarına götürerek daha uzun, da
ha samimi bir aşk heyecnnile öptü. 

- Ne yalnn söyliyeyim Celile! Bu 
vaziyette senin ve seninkilerin rahatı
nı düşünmemekte elimden gelmiyor. 

Celile derin bir iç çekişile: 
- Biliyorum Siret. bunu da biliyo

rum! 
Sonsuz bir sevgi ile parlıyan gözle. 

rlni genç adama kaldırarak: 

- Belki hiç uyumadın .. belkı yemek lursa olsun kadın eli de dışardaki işleri memleketin umumi ve müşterek men· 
bile yemedin!. başarmakta ne kadar maharetli olursa faatlerinin kalkanıyız. Ve daiına öyle 

- Sen bunları düşünüp üzülme .. et- olsun gene eşini seven erkek kadınını kalacağız .. ama uykusuz, ama aç .. vıı 
rafın hep üzülecek acılarla dolu, benım evinde görmek istiyecektir. gelir bize .. gizli menfaatlerin oyuncağJ 
bir tanecik sevgilim! - Bu irsi ve hodgfıın bir his Siret. olmıyacağız. Daima nötr, daima tem.il 

- Fakat Siretciğim, senin bu yorgun - His .. iyi ya işte .. his her şeyden kalacağız .. 
gözlerini, bu solgun ince yiızünü gö - üstündür Celile! Asırlardanberi ezilen bu masum halk 
rürken ıiasıl kayıdsız kalabilirim?.. Celilenin üzüntü ve yorgunluklarına tan alkış da beklemiyoruz. Yeter ki an· 
Ben de sana yardım etmek isterim.. acıyarak yemekleri pişiren bitişik kom- !aşalım. O zaman yekpare bir kaya!! 
Gazete?e bir işle çalışamaz mıyım? şu iki gence aşağıda sofrayı zırladığı- Oku Celileciğim .. bu gece uyumadan 

Siret açık görünen bir kıskançlıkla: .sı haber verdiği zaman gün kararmış, önce benim ilk siyasi makalemi ok\1.. 
- Nasıl olur? - dedi - Senin gibi gü- ve küçük hasta uykuya dalmış bulunu- bak, hiçbir perva, hiçbir korku var mı 

zel bir nişanlıyı yabancı erkeklerin ara- yordu. onda? .• 
sına nasıl bırakabilirim? Bunu yapa- Aşağı taşlıkta küçük ve temiz bir Celile garib bir hisle ürperdi: 
marn Celile! Benden böyle bir şey iste- lambanın ışığında yemek yerlerken Ce- - Fakat tehlike var! 
me! lile dalgın dalgın süzük yüzlü nişanlısı- - Hayır Celile! Hak yolunda yüril· 

Delikanlının ateşli bir hisle avucunun nın bir humma ateşile parıldıynn yor- yenlere tehlike yoktur!. 
içinde tuttuğu ince ve güzel eli daha gun gözlerine bak1yor .. belki uykusuz, O gece küçük kardeş şefkatle, sevgi 
derin ve kıskanç bir aşkla sıktı ve öptü. belki aç çalışan bu büyük ruhlu gence ile uyutulduktan sonra iki genç nişanlı 

Celile: ondan gizli çalışarak yardım etmcği ta- eski ve çarpık tahtaboşun yamn yurn· 
- Kadınlan daha ne kadar kanarya sarlıyordu. ru çinkoları üzerine yanyana konuımu• 

gibi kafeslerde saklıyacaksımz? Hodbin Sirete, bu kıskanç nişanlıya Münir- iki alçak iskemlede geç vakitlere ka-
erkekler! - diye tatlı tatlı gülümsüyor- den· asla bahsetmiycrek vadettiği işi dar her şeyi unutarak haşhaşa, el ele 
du - kabul edecek ve sevdiği genci idealine dünyanın en mes'ud birkaç saatini ya-

- Ebediyen ... Bu, bir taassub değil daha yorgunluksuz, daha canlı kavuş- şad>lar. Bitişik mescidin avlu~undaıd 
Celile!. Her zaman, her devirde, erkek turmak için çalışacaktı. büyük çıtlenbik ağacında ağustos b5-
kadınını sevdikce bütün yabancı erkek Siret, hfılll coşkun coşkun anlatıyor- cekleri vızıldarken nereden geldiği be-
gözlerinden esirgeyecektir. du: lirsiz hanımeli ve yasemin koku.su ta· 

- Fakat öyle bir zaman gelecek ki - Bizhn gazete hiçbir siyasi zümreye şıyan hafif bir rüzgar iki genç nişanlı-
kadınsız işler yürüyemiyecek, ihtiyac bağlı değil.. ne içine kuruldukları kol- nın saçlarını okşadı .. 
her şeyden üstündür. tuğu bıralanamnk için pençeler!nln o- e 

- Seni yaramaz feminist seni! Başı- lanca kuvvetile yapışanlann estri, ne Ertesi sabah Siret erkence işine ~it• 
ma işler açacağa benziyorsun.. de o koltuğu gasbetmek için saldıranla- tikten sonra kücük hasta ağhyarak 

İhtiyaç ne kadar büyük ve üstün o- rın yardak.cısıdır. Hiçbir iddiamız yok .• göilerini açta. (Arkan oar) 
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~~'ff a eden idam olunur!·., 
Harb sanayi casusları ar•••ndakl mücadele 

litvanyalı ile kızının cadde üzerindeki odalarına girdiğim zaman hayretten dona 
kaldım. İkisi de sızmıştı. Masanın üzerinde birçok şarab şişeleri duruyordu. 

Vielopolska 'nın yüzü kıpkırmızı kesilmişti. 

Şehre girdiğimiz zaman Litvanyalı 
tayeı korkak bir halde Vielopolska ile 
v~hanya dilile bir şeyler konuştular. 
t ~elopo.ska merakla kendilerine bak-

kıgırnızı görerek bize döndü Son derece 
atµ · 1 bir tavırla: 

c ::- Affedersiniz! dedi. Nereye gide
egız sorabilir miyun· ? v· .. 

d ıe opolskanın bu sualine, Amster-
t anıcıa evvelce bulunmuş olan OlandE:. 
ereddudsuz : 

- Amiral oteline! 
itvab nı verdi. 

tv n,ah ıle Viclopolska tekrar ko-
•ıu tu h tl bo· r. Litvanyalı adeta ayre e~ 

~ an sesile Vielopolskaya aksı k:: b şeyler söylüyordu. Vielopols-

d - Aff diniz!. dedi. Fakat babam bu 
ed • inız otele gideıniyecektir. 
- Niçın? Mösyö Mişel, nıçin? .. 
L tvanyab sanki Ji'ransızcasını unut

nıuş E,ibi kekeleyip duruyordu. Vielo -
Pol ka atıldı: 
b - Babam Amsterdamı karış karış 
ılir, dedi. Eskiden tanıdıP,ı bir otel 

;:r~ır. !akat siz orada oturama~sınız. 
h· kır bır oteldir. Babam bu otelın sa
ıbierini çok iyi tanır. Müsaade eder-

s:_nız, orada oturacak. Hiç kimse ile 
~oru~ı:n~k istemiyor. Hiç dışarı çıkma

an sızın hareket emrinizi beklıyecek. 
Ji lla) retle Olandanın yüzüne baktım. 
d erıf acaba bizden kaçmak mı istiyor

U? Fakat herhangi bir şüphe verıne
~ek için kat'i bir ısrarla ileri sürdüğü 

u talC'bini reddctmiyc de cesaret ede
ll'liyo,.dum. 

Olanda: 
- Hangi otel babaı1ızın söylediği? 

diye sordu. 
- Teksel oteli! 
Şoföre otelin ismini verdi. Bu Ams

lerdam amele mahallelerinde eski kü
çük bir oteldi. Onları oraya bmtldık. 
Vielopolskaya, adeta amirane bir tavır
la: 

. - Yemek yer yemez yatmanızı tav
s~ye ederim. Babanız pek yorgun. Bi
~ oteli biliyorsunuz. Her hangi bir 
Uzum hasıl olunca derhal telefon et

meyi unutmayınız. 
Dedim. Sonra ayakta sallanan Lit

Vanyalıya da ayni tavırla dönerek: 
- Mösyö Mişel, ihtiyaten hiç kim

seyle temas etmezseniz çok iyi olur. Siz 
Yalnız istirahatinize bakın. İki günden 
evveı hareket edebileceğimizi de zan
?letnıiyorum. 

n Ye ilave ettim. İki gün "=ÖZÜ, Lit
VanyaJıyı adeta tıtretmişti. 
d" 'l'ekrar otomobilimize atlıyarak ken

ı otelimize geldik. 
Vakit akşama yakın olduğu için so

}'unup değişir değişmez otelın yemek 
saıonuna indık. 
lo Arniral otelinin geniş ve m.uht~şem 
kantasında bizden başka hıç kımse 

~?ktu . Yemekten sonra 01anda bana 
d 12i tayyare ile takib eden meçhul a-
_anı hakkındaki şübhelerini, endişele

:tını söyledi ve vakit geçirmeden Dra
~~Sk ile muhabere edeb'lmek için 
·~n t rdamdaki bazı adamlarile gö
~ rnek, bilhassa, her ihtimale karşı ih
tıyat n Amsterdam valisi ile polis 
tnuct· llne Paristen getirdiği tavsiye 
l'nektublarını hemen vermek lazım gel-
d •. . h' b 0 

. ır:ı izah etti. Benim bunların ıç -
tine ehemmiyet vermedi w mi görünce 
kızdı, kalkıp kendi i gitti. . 

Benim aklım fikrim Litvanyahda :\· 
di: Bu ad m niç"n bu kadar korkuyo:? 
\lıl'}op k daki o gar b, esrarcn11ız, 
du rnanra hal niçindı? Litvanyal dan 
e r n n ıl alacaktım? 

Lokantada yalnız kalarak uzun boylu düşündük. 

Alman hududuna yakın olduğunu söy- sarhoş bir halde idi. Anlaşı.!lan baba kız 
lediği Almeloya götürmiye karar ver- beraber içmişlerdi. Zira Vielopolska 
miştirn. yatağın üzerine sızmış bir halde kendi-

Bu kararunı, Holandada pek çok ih- ni atmış, yüzü kıpkırmızı bir halde uyu
tiyata riayet ettiğini, adeta korkara~ yordu. 

hareket etmeğ~ b_aş~adığını gördtiğiim Litvanyalı beni görünce şaşkın şaş
Olandadan dahı gızli tutmayı muvaf:k kın bakarak ayağa kalkmak istedi. Fa
görmüştüm. kat masanın ayaklan altına yuvarlan-

Nitekim Olanda yorgun ve asabi bi.r dı. Küfürler savurarak tekrar güçlük
halde döndü. Ve hemen odasına çıkıp le kalktı. Ağzı burnu çarpılmış, mosmor 
yattı. Ben bir müddet daha bekledikten suratı korkunç bir hal alınıştı. 

sonra doğru Litvanyalı ile kızın!n yat- Ben bu garib Litvanyailı baba kızın 
tıklan otele gittim. hiç bcklemedığim bu hallerine pek zi-

Fakat onfarın cadde üzerinde oldu- yade şaştığım gibi herifi bu halinde 
ğunu bildiğim odalarında ışık görünce Almeloya götürmenin de kabil olamı
hayret ettim. Acaba uykusuz veya yor- yacağını anlıyarak son derece camın sı
gun olmalarına rağmen yatmamışlar rn:: kılmıştı. Fakat herifin bence meçhul o
ıdi? Dışarıya mı çıkmışlardı? lan müdhiş korkuların tesiri altmda u-

Otelciye sorduğwn zaman kendisinin yuyamadığına ve içip sızmak is•ediğ!ne 
de eskiden tanıdığı bu yolcuların dışa- şübhe etmiyordum. 
rı çıkmadıklarını söyleyince büc:bütün (Arka. ı var) 
merak içinde kaldım. Ufak bir tered- ·-· · · - ·-
düdden sonra odalarına girrneğe karar 1 Dr. · ~ 

verdim. 1 B O R B O B U lf ! 
Daha kapıyı açar açmaz hayretimden 

dona kalmıştım: ( Nakletti ) 
. Sirkeci tramvay caddesinde Viyana 

I..ıtvanyalı gene uyumamıstı. Fakat oteı· d h tal b nn · ı yanın a ns arını er 6 .. n 
masanın üzerinde boşalmış birçok şa- ~ kabul eder. Telefon: 24131 
rab şişeleri vardı. Lit\ranyalı müdhiş 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden : 
Röntgen filmlerinin zamanla hassasiyetlerini kaybetmesinden ambalfıjları 

üzerinde de hangi tarihe kadar kullanıla bileceği yazılı bulunrnamasındötı eski ve 
bozuk filimlerin perakende satıcılar tarafından satılmakta olduğu v~ bunlarla 
yapılan radyografıler de iyi neticeler vermediğinden hastaların eksenyetın müş-

kül vaziyette kalarak şikayetlerini mucfb olduğu anlaşılmaktadır. 
Sıhhi Jevazımdan madud bulunan röntgen filmlerınin eski ve bozuk olanları

nın satılmalarına mani olabilmek için memlekete sokulacak bilcümıe röntgen 
filmlerinin hem kutuları, hem de filmi erin ayrı ayn sarılı olduğu si) ah kağıd 
üzerinde cEn son hangi tarihe kadar isti mal edilmesi lıizım geldi&1h fabrikaları 

tarafından yazılı olanlarının memlekf>tP sokulacağı ve bu şartlar haricınd0 ge
tirilecek filmlerin l/Temmuz/193'1 tarı hinden itibaren yurda soku lm:yacaklan 
alfıkadarlarca malUm olmak üzere ilan olunur. c2058> 

Saç bakımı, güzelli~in en birinci ~artıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepek1eri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alma 
Komisyonundan: 

Mektebimiz Fizik laboratııan için (26), kalem muhtelif cins Tel alınacaktır. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Kıymeti Kapı No. Cinsi adet Mahalle sokak 
Lira K. 
5400 00 3/20 Sul tanbeyazıt 

vakfından Sa
hilh ane arsa. 

l Yeniköy Panaıya 

maha ilesi Köy başı 
cadd~si. 

HUDUDU: 

Bir 'tarafı Baki Sayet ve Hayet arsaları, 
bir tarafı Vasiliki kalfa sahilhane ve 
bahçesi, bir tarafı lebbi derya, tarafı rabii 
tarikiam. 

Necmi Güneşin evsafı yukarıda yazılı arsayı taksitle aldığı halde borcunu öu~ 
mediğinden dolayı mezkur borcun temini için hazine namına birincı derecede 
ipotekli işbu arsanın 19/4/938 tarihine rnüsadif Salı günü saat 15 de birinci ihalesi 
yapılmak üzere 30/3/938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye vaze
dilmiş olduğundan talib olanların teminat akçesile beraber mezkur gOndc Sarıyer 
kazası kaymakamlığında idare heyetine müracaat edilmesi lüzumu ilan olunur. 

(1'120) 

1 Devlet Demiryolları ve limanları iş.etmesi Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 17,920 !ıra olan (16,000) adet kayın ağaç 28/4/1938 Perşem

be günü saat 15,15 de kapalı zarf usulü ile Anknrada İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1.34-.t liralıK muvakkat teminat ile k:ınunun ta}jn 

ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini nyni gün saat 
14,15 e kadar Komisyon Reisliğin!? vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme d~ires'nden, Haydarpa ada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden İzmir ve Eskişehirde Idare mağazalo.rmdan da ı -
tılrnnktadır. (2019) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
İdare merkez Deposu bendıye ihtiyacı için 1500 kilo ince sicim ile 4000 kilo çu

buk kurşunun alımları ayrı ayrı eksil.meye konulmuştur. Sicimlerın eksiltme
si 19/4/1938 Salı günü saat 15 de, kurşunun eksiltmesi de ayni günde ve saat 
ll'l,30 da Büy·.ik Postane binası birinci katta İstanbul P. T. , Müdürlüğünde 
müteşekkil alım satım l~omısyonunda yapılacaktır. Sicimin bt r kilosu 86 ku· 
ruş, çubuk kurşunun beher kilosu 31 kuruş, sicimin muvakkat t minatı !lG liru 
75 kurus, kurşunun muvakkat teminatı 93 liradır. Talihlerin olbabtakı nümunc 
ve şartnamesini görmek ve muvakkat teminntlarını yatırmak tize e çalışma gün· 
}erinde mezkUr müdürlük levazım kıs:nına, eksiltme gün ve saati rinde de Ko-
misyona müracaatları. (1!316) 

..-----••ı•------~ İstanbul İkinci İcra l\fcnıurluğuııdan: 1 Mukaddema Fatihte bına emini sokak 
No. 1 de inşaat müteahhidi olup oturmak
ta iken halen nerede olduğu bilinemiyen 

1-----------------ı l Hamdi Güneye: 
ÇEKLER t Hasan Vefadan temliken alacaklı Oto-

An kara Borsası kapanış 
Hatları 14 - 4- 1938 

Açılış Kapanış 

Londra 629, 629, 

Ne'Y· Yorll o.792416 0,792226 

Pt.rl.I 25,1675 26,12 

Mllfı.no 15,062 111,0636 

Briibsl 4,7038 4,7038 

Atlna 86,0884 66,0884 
Cenene 3.4426 3,4427 

8ot7a 63,693 63,693 

Amlterdaıa J,426 l,.C2M 

Ptat 22, 138 ~2.71 8 

vı1anı -. -. 
Maudd 12.7186 12.7186 

Berlln l,9706 l.9110 

Varıo"Ya 4-19.C 4.194 

Budapq&e s.974li !U745 

BGkreo 106.0413 l06.041S 

Belıırad s.f,5786 s.f,6786 

Yokohama 2,88 2,88 

Moııton 23,8626 23 81125 

Btoltholm s.oss 3.085 

ESHAl\1 

Anadolu lllL .. eo 
pet1n 

A. .... " eo ndeU 
BomonU - Jfelı:tar 
A&lan çlmen'° 
Merlı:n banlı:UJ 
1t Bankuı 
Telefon 
ituhat ,.. Dettr. 
Şarlı: DeR'lrmenJ 
Terkoa 

Açılıı Kapaaıı 

98 60 9S 60 
10 '° 10 60 
8 60 

12 76 
l 10 
7 

İSTİKRAZLAR 

Açılıı Kepaı:ııı 

Tnrk borcu I peıln 
• • ı ndell 19,475 19,476 

• , il ndeı • 

1 motör Ticaret Türk Anonim şirketinin 
ı Kadıköy birinci sulh hukuk mahkemesi
! nin 37 /168 esas 502 karar sayılı ve 29/11/ 

93'1 tarihli Hamiyle sizden alacağı olan 
255 liranın yüzde on tazminat ve ~86 ku
ruş icra masrafı ve 2331 kuruş ma.,arifi 
mahkeme ve doğacak icrn masraflar. bır
likte tahsili hakkında açtı w ı takib ü eri

l ne namınıza gonderilen icra emri ika
metgahınızın meçhuliyeti hasebıyl teb
liğ edilemediğinden 20 gün hakkı itiraz 
tayini suretiyle tebligatın ilanen icrası
na merci hnkimliğince karar verilmiştir. 

İşbu ilanın tebliğ ve neşri tarihinden 
itibaren 20 gün içinde borcu ödemeniz ö
demezseniz tedkik merciinden veya tem
yiz veya iadei mahkeme yoliyle aı ol
duğu mahkemeden icranın geri bırakıl
masına dair bir karar getirmedikçe cebri 
icra yapılacağı ve yine bu muddet içinde 
icra ve iflas kanununun 76 ncı maddesi 
mucibince mal beyanında bulunmomz ve 
bulunmazsanız hap·sıe tazyik olunacağı
nız ve hakikate muhalif beyanda bulun
duğunuz takdirde hapisle ce:zalandırıla

cağınızın 38/1066 No. lu icra emri maka
mına kaim olmak üzere ilanen tebliği 

keyfiyet olunur. (6884) 

Yevmi. SJyasl, Hnvııdb ve Halk go.zetHI 

Yerebatan. Ç::ıto.ıçeşme sokak, 2~ 

ISTANBUL 

TA H V 1 LA T resfm!Pnn 

Açı ıı Kapaıııı 

Anadolu I P41· 
• ı ndıll 

' il pe. 
' il Ya. 

Ant.dolu mil. ııefin - PARALAR 

Alış Satı, 
ı T11rt aıtını 
ı Banknot O.. B. 

,.-DiUROL 

mahfuz ve 

AB NE TLARI 

3 1 
Ay Ay 

Abone b d i pc . Adr~ 
degı§tırmek 2:> .1>uruştur. Lokantada, yalnız kalarak, uzun u

Zadı, a bunun için bir çare düşündüm 
Ve nihayet şuna karar verdim: Mümkün 
0 du w u kadar sür'atle ve Litvanyalı 
Mö vö Mı.şeli Vielopolskanın o anl.ya
:tnadığun esraren "z tesirinden kurt.a
tarak ani hareket etmek. 

Muhammen bedeli (118) lira (90) kuruştur. İlk teminatı (9) liradır. Eksiltme 

2914/1938 tarihine rastlayan .~uma g~ii saat 14.,30 da y~pılacak_tır ... Şartnamesi
. örmek istiyenlerin her gun ve cksıltmeye gıreceklenn bellı gun 'e saatte 

~ü~üşsuyundaki Mekteb binası dahilinde toplanan komisyona müracaatlan BObrek ve karaciğer sancılnnnı, 
bel, diz, kalça ağnlannı geçlrır. 

Bu un için hemen o akşam onların 
Ya l rı otele gitme w e ve Litvanyalı-

b"rd nbire uyandırıp yarı ceb en bir 
eıt b le at rak ece mühendis Jorji
<>nun oldürüldüğü ve Vıelopolsknnın, 

jlan olunur_. _<_2_04_9_> ________ .______________ idrar yollarını teınlzler. Kum ve 

- A taşları, asitOrik ve okznlntı, maf-

p R O F 1 L A K S 1 ~ sallardaki bırikintileri erıtlr, atnr, 

( 
şişmanlığa munf olur. Komprime 
halinde emsalsiz bir mOdrirdir. 

Belsoğukluğu ve Frengiden korur. f,_mımm __ ._.__, 
------~~~c.n.-----..J 
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Tabib alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden ı 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçükyozgatta çalı§tınlmak üzera iki tabib alı
nacaktır. 

Kabul şartlarını öğrenmek Jstiyenlerin istida ile Nisanın yirminci gü.n(l akfa· 
rnına kadar Umum Müdürlilğe müracaatları. cl646. 

İstanbul Sular İdaresinden 
Kapalı zarflı münakasa ilanı 

İdarem(7ce Edirnekapı Su Havuzundan başlamak üzere Zeyrek yokuşu başına 
kıldar konulacak 600 milimetrelik borular için tanzim edilen proje ve şartname
sine göre: 

a - Hendek Hafriyatı ve imlası. 
b - Hafriyat esnasında bozulan adl ve parke kaldırımlann tamiri işleri ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştu:. 
l - Şaı •name ve teferrüatı 100 k11ru1 mukabilinde İdaremiz veznesinden alı

nabilir. 

2 - İhr 1e 27/4/938 Çarşamba günü saat 16 da İdare merkezinde müteşekkil 
Komisyor a yapılacaktır. 

3 - T. bler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarflarını yukarıda ya-
zılı saatte.1 evvel müdürlüğe vermeleri. c2013• 

Da iliye vekaletinden : 
l - V · vetler evi meydanı altında yaptınlacak arşiv tesisatı kapalı zarf usu. 

llle eksilt ye konmuştur. 
2 - M• ammen keşif bedeli ~35704• Ura c33• kuruştur. 
3 - Mt• akkat teminat c2677• lira c83• kuruştur. 
4 - Ek itme 22/4/938 Cuma gUnü s:ıat 15,30 da Vekalet binasında toplanan 

Sııtınalm J(omisyonunca yapılacaktır. 

5 - İs ·iiler bu işe aid şartname. proje ve evrakı cl79• kuruş bede~ mukabi-
lınde Vil tler İdaresi Umum Müdürlüğü Levazımından alırlar. 

6 - İs' liler eksiltme şartnamesinin 4 üncü maddesinin cE• fıkrasında yazılı 
vesaiki it "a mecburdurlar. 

7 - İs ıler teklif mektublarını 4 iıncü maddede yazılı saatten bir saat ev· 
\eline ka r Vekalet SatınalnıR Komisyonu Reisliğine makbuz mukab"linde tcs
lun ederler. 

IRADVOI 
Bugünkü program 

15 - Nisan • 938 - Cuma 

ISTANBUL 
Öfte neşriyatı : 
12.30: Plftkla Türk muslklsL 12.50: Hava

dis. 13.05: Pl~kla Türk muslldsL 13.30: Mub
tellf plfık Ot''jı"~yatı. 
Akşam neşriyatı : 

17: İnk.ılAb tarihi dersi: Üniversiteden 
naklen. 18.30: Plikln dans musUds1. 18.<t5: 
Alman artistlerinden Frltçc Kuvartetl tara
fından Beethoven'ln F.:-Moll, op. 59/11. 19. 
15: Konferans: Ali Kt\ml .\kyllz (Çocuk ter
biyesll. 19.55: Borsa haberleri. 30: Muzaffer 
ve arkadaşları tarat111dnn Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.4R: Ö
mer Rıza tarafından arabca söylev. 21: Nihal 
ve arkada.şlan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, (saat Oyarı). 2U5: Orkestra. 
22.15: Ajans haberleri. 22.30: Plakla sololar, 
opera ve operet parçalan. 22.50: Son haber
ler ve ertesi günün programı. 

SPOR 
Spor K. Asbaşkanının 
İzmirde yaptığı tedkikler 
Sporu bütün memlekete yaymak için tedbirler alınıyor 

Birçok bölgelerdeki klühlere yardım edilecek 
İzmir, (Hususi) - Türk Spor Kurumu As

başkanı B. Adnan Mendere.s lkt gündenberl 
şehrimizde tedklkler yapmaktadır. Türk Spor 
Kurumu, yeni bünyesi ve hedeflle Uk 1f ola
rak İzmir, İstanbul ve Ankarada.kt spor klüb
lerlnl takviye etmek için sahası ve klüb bi
nası bulurunıyan klübleri birer sahaya ve 
klüb binasına sahlb yapmağa çalışacaktır. 

B. Adnan Menderese İzmirde Karşıy.ılta, 
Eşrefpaşa ve Tepecikte meydana getırllecek 
spor sahalım yerlerini gözden geçirmlştlr. r--------------·--"' Karşıyaka sahası Türk Spor Kurumunun 

Nöbet el 
Eczaneler 
Bu gece nöbetc;i olan eczııneler şunlardır : 

İstanbul clhctlndekiler : 
Aksarayda: (Pertev>, Alemdarda: (Eş

ref Neş'et), Beyazıdda: (Cemil>, Samat.
yada: (Erofllosı, Emlnönünde: (Bensa -
son>. Eyiıbde (Hikmet Atlamazı, Fener -
de: CEmllyadi), Şehremlnlnde: (Ham -
dl), Şehzadebaşında: (Asnf), Karagüm -
rükte: <Arıt>, Kuçfikpazarda: lYorgl), 
Bakırköytinde: <İstepan). 

Beyoğlu cihetindekller: 
İ.stlklru caddesinde: <Gala ta nray), 

Tünelbaşında: CMatkovlç),. Gala tada: 
CİkiyolJ. Fındıklıda: CMtL~tafa Nnll), 
Cumhuriyet caddesinde: (Kürkclyan), 
Kalyoncu da: CZaflropulosl, Firuzağadn: 

<Ertuğrul), Şişlide: (Asım>. Beşiktaşda: 

(Nail Halid). 

yardımlle ikmal edilmek üzeredir. Bucaya 
Spor Kurumu tarafından bir de klüb binası 
yapılacak ve Karşıyaka gençllğlnln emrine 
tahsis edilecektir. B. Adnan Menderes, İzmir 
şehir pll!nına dahli bulunan ve '100,000 liraya 
inşa edllmesl kararlaşan Şehir Stadı yerini 
de gezmiş, Kurumun yardımını genl.şletmete 
karar vermiştir. 

-
ı İnhisarlar Vekfıletı tarafından Kültürpark-
' ta inşasına başlanan kapalı atış pollgonunun 
spor ruetıerini Türk Spor Kurumu Avrupa
dan celbedecektlr. Bundan başka Atlı Spor _, 'iirk spor kttrttmu asoaşkanı Aantıt 
Klübünün at ihtiyacını da Spor Kurumu te- M . ..3 l . t k .. ,_ L· adıl 
mln edecektir. ı e1ı.ueres, zmır mın a a reıaıa.cs uır ar 

1 
Spor Kurumu, diğer çalışmalarlle sporu tutbolden daha ön safhada tatblla ve sd· 

yalnız futbole ve yalnız üç şehre inhisar et- lnm bünyeli sporcu yetıştırllmest üzerlnde e· 
tırmenln faydasızlığına inanmıştır. Adana, ı tüdler yapılmaktadır. Başlıca şehirlerımızde 
Mersin, Trabzon, Samsun, Elbığ ,Erzurum, yalnız basketbol ve atletizmle uğraşan kiüb• 

1 Aydın, Denizll ve Balıkesirin spor oünyeierl- ler tesisi düşünülmektedir. Bu gibi tıubter 
nin takviyesi ve klüblerin müstakar bır ha- Türk Spor Kurumunun azami müzaheretUe 
le getirilmeleri için teşkilo.tını genişletecek- karşılaşacaklardır. 

1 tir. Güreş, deniz sporlar ve basketbole mem- B. Adnan Menderes, spor işlerini gömen ge 

8 - Pr a ile gönderilecek teklif mektubları 7 ci maddede yazılı saatte komis- Boğaziçi, Kadıkoy ve Adalardakiler: leketln her yerinde önem vermesi temin çlrmek üzere Aydına gitmiştir. Salı günll is· 
edllecektır., Bilhassa basketbol sporunun. tanbula hareket edecekUr. 

yon reisi '.le gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabU:. edi! -

1 

Usküdarda: (Ömer Kenan), Sarıyer -
c9 •• cl903· de: (Nuri), Kadıköyde: (Büyük, Uçlerı, l ..............-------

Büyükadadn: <Şinasi Rıza ı, Heybellde: 1111 __ <_T_n_n_aş_>_. _____________ __,; 
..... 1 ~ .. .: ..:; • .. r;• "'. . ,_ ·. • . 

On bin metre 
rökoru hakkında 

bir düşünce 

EYVA TUZU 
En hoi ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

ed:lmiş tabii bir meyva tuzudur. 

bir fen 

Ağız kc-' urnnu iz,..Je eder. Umumi 

lıayatm intizamıızhklarını en emin 

surette ısiah ve ınıana haya t ve 

INGIL Z KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 
:·.- • ~· : ... ~ 1 • ..... • .... w- •• •• ~ •• 

lsta ..... ul Universitesi Arttırma, Ek siltme ve 
1- azarhk Komisyonu ilanları. . 

1. - 39 ~ıı lira 38 kuruş keşifli İstnnbul 'da Cerrahpaşa hastahanes!nde yapı
'acak Şiru ıı kliniği binası inşası vahidi fiat üzerinden kapalı zarf!a eksiltmeye 
konulmu r. 

2. - Bu ıc;e aid evra!t ve şartnameler şunlardır: 
A. - Ek •me şartnamesi. 
B. - M ' avele projesi. 
C. - B ndırlık geuel şartnamcsl 

D. - Ö ' şartname. 
E. - K f cetveli, tah1ıli fıat cetveli, mesaha cetveli. 
F. -P 
lstiyenl 

de bedel ı 

3. - Fk 
apılacah1 

4 -E 

bu şartnameler; ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi nisbetin. 
"üze! Sa:ı'atbr Akademisi T:ı tbikat Bürosundan alabilirler. 
me 21/4/1938 Perşembe günü saat 16 da :Universite Rektörlüğünde 

m i ve 1 
1. - 19 .. 

'tmeye girebilmek için isteklilerin 19750 lira muvakkat teminat ver
~an ba:,;ka aşağıdnkı \·esikaları getirmesi lazımdır. 
nesıne ai..i faO bın liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış fn. 

ıt vesıkası ve talibin kendisi bizzat mUhendis veya mimar değilse in
nce fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühend:s veya mima

n tasdıkli ı.encdini veyahut ta bir mühendis veya mimarla müşte
de girdiğine dair noter senedi vermesi. 

.ıt müt 
at müd 

rın notc d 
reken taa 

5. -T 
yon bask 
tublann f 

nın mühi.ı 

Postada 

f mektubları 3 üncü rnaddt·de yazılı saatten bir saat evvel komis
ına makbuz rnukabilınde verilecektir. Posta ile gönderilecek me~ 
ç 3 üncu maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıı zarfı,.. 

umu ile lyıce kapablmış olması şarttır. 

cık.meler kabul edilmez. cl838• 

-· ·~ ·-=-- -·----------
Nizip İcra memcrluğundan: 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gay
ri mcnkulun ne olduğu: Dört kıt'a tarla. 
Gayri menkulün bulunduğu mevki, ma.- Pazar günü yapılan aUetlzm teşvik mn
hallesi, sokağı, numarası: Germiş kö _ sabakalan bize yeni bir on bin metre röko -
yünde ve Çatal bent Çiftlik tarafı dalY ı u hediye etti. Nisan başında bu _dereceyi el-

• ' • b I de etmek, atletlerimiz içln hiç şubhe yok k1 
kıblesı, Bozyer mevkilerinde, takdır o:.ıl- büyük bir muvaffaklyettlr. , 

I nan kıymet: Dört parçaya (850) liradır. Rökor ııstemlzl mevsim başında tadile mu-
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, sn:ıt: vnffak olan Hüseyin ve Artını tebrik etmek 
11/5/938 Çarşamba günü saat 14-16 ya. ve bu yolda daha parlak dereceler elde etme-

1 _ işbu gayrimenkulün arttırma şart- lbe
1
rinl zlte

1
mdc

1
nnl etmek bu sahada bize duşen 

. ., . . . r va e r. 
n:m:sı ı:~4/938 tar.ıhı~d~n itıb::ıren 2661 on bin metrenin eski rökordmenl Rıza 
No. ıle Nızıp icra daıresının muayyen nu- 1 Maksuddan Hüseylne devrolan bu rökoru 
mnrasında herkesin görebilmesi için :ı -1 tesblt ve tasdik etmeden evvel bu 'lıusustakl 
çıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla mn- <iüşuncelerimizi de kaydetmeğt faydalı bul-

lıimat almak istiyenlcr, işbu şart:rnmeye du~.alüm olduğu üzere büyük blr emek mu
ve 938/266 dosya numarasile memuriye ~ kabilinde elde edilen en yüksek bir derece 
timize müracaat etmelidir. olan rökorun tesblt ve tasdiki her nangt bir 

j 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıca musnbakada tutulan dereceler gibi basit bir 
yazıl kıymetin % 7 5 nisbetinde pey ve- iş değildir. Blr atletin beynelmilel kıymetini 

Ya milli bir bank ' t minat kt b ortaya koyacak_ olan rökor tesbltl için, bir 
anın e me u u takım esaslar gozonunde bulundurulur. J 

tevdi edilecektir. ( 124) Beynelmilel atletizm federasyonu bu hu-
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer susta federasyonlara hassas dnvranmalannı 

alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri- işaret cttlğl gibi, derece tesbltl için de bir 
nin gayri menkul üzerindeki hakiannı takım şartların naznn itibara alınmasını ve 
h ·ı f · f ..:ı • 1 .d . ' bu şartlara uygun olmıyan zamanlarda rö-
ususı e aız ve masra a ·.1atr 0 an 1 dıa • korların tasdik edllmemeslnl blldlrmiştlr. 

larını işbu illin tarihinden itibaren yirmi Bunlardan birkaçını burada kısaca izah, 
gün içinde evrakı müsbiteleril'.! birlikte faydalı olacağından belll başlı olanlarını ya
memuiryetimize bildirmeleri icab eder. zıyorum: 
Aksi halde hakları tapu sicilil.? sabit ol _ l - Koşu lstlkaınetinde kuvvetli rüzglir 

varsa, rökor tesblt edilemez. 
madıkça satış bedelinin paylaşmasından 2 - Kronometre tutanların resmt sıfaUan 
hariç kalırlar. olacaktır. 

4 - Gösterilen günde artırmay.ı işti!-nk 3 - Federasyondan laakal O.ç resmi hakem 
edenler artırma şartnamesini okumuş v~ bulunacaktır. 
lüzumlu mallımat almış ve bunları ta _ Bunlara benzer blr takım şartlar daha 

vardır k1 bu da bir rökorun kolay kolay ka
rnamcn kabul etmiş ad ve itibar olunur- bul edllemlyeceğinl açık bir tekilde göster-
lar. ınektedlr. Halbuki: 

5 - Tayin edilen zamanda gayri m~n- ı - On bin metrede elde edilen yeni Tür
kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok klye rökoru yapıldığı gün atletizm feder:ıs
arttırana ihale edilir. Ancak nrtıırmn bt>- yonu relsi Vildan Aşir, iklncl reis Şlnasl Re-

şid, umumi kfltlbi İrfan Ankarada ldUer. 
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş 2 _ İstanbul atletizm ajanı 0 müsabaka-
beşini bulmaz veya satış isteyenin ala - da kronometre tutmamıştır. 
cağına rüchanı olan diğer a!acakhlar bu- 3 - Bu koşunun hakemlerinden Suad, eski 
lunup ta bedel bunların o gayri menkul bir atlettir. Fakat ikinci hakem; Ali Besim 
ile temin edilmiş alacaklarının mec- atletizm ile meşgul olmamış ve basketbol 

hakemidir. Üçünciı hakem; Çernsl ise Beyoğ
muundan fazlaya çıkmazsa en çok arttı- lu Halkevinde basketbol hakemidir. 
ranın taahhüdü baki kalmak üzere arttır- İçlerinde yalnız atlet Suadın bulunduğu 
ma on beş gün daha temdi! ve on beşin- bu hakemlerin tesbit ettiği derece yeni lılr 
ci günü ayni saatte yapılacak arttırmada, rökor olarak kabul edll1r mi, edilmez mi? 0-
en çok arttırana ihale edilir. rasını federnsyona bırakıyorum. 

Eğer beynelmllel atletizm federasyonu rö-
6 - Gayri menkul kendisine ihale olu- kor için ortaya koyduğu bir sürü kayd ve 

nan kimse derhal veya verilen mühlet kuyudatı ortadan kaldırmış ise, bu yazı için 
içinde parayı vermezse ihale kararı fesho- sarfettlğlm zamana yazık olmuştur. Yok fe
lunarak kendisinden evvel en yüksek dernsyon nihayet kendi muvatraklyetı demek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş oldu'•u olan bu hareketleri kontrole lüzum gönnl-

6 yecekse, ben şimdiden tebşir ederim. Bu sene 
bedelle almağa razı olursa on:ı, razı ol - İstanbulda Türkiye ntletlzm rökor listesi 100 
maz veya bulunmazsa heme~ on beş gü:ı den maratona, atlamalardan, atmalara \a
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok nncaya kadar tAdil edilecektir. 
arttırana ihale edilir. İkl ihale arasın- Hayırlısı olsun ....•. 

Ömer Besim daki fark ve geçen günler için % 5 ten 
hesab olunacak faiz ve diğer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmaksızın memuri
yetimlzce alıcıdan tahsil olunur. Madde 
(133) Gayri menkuller yukarıda göste -

._... ___ ....._, ___ 
rilen 11/5/938 tarihinde Nizip icra me -
murluğu odasında işbu ilan ve gösteri -
len arttırma şartnamesi daires:nde sa -
ttlacağı ilan olunur. 

B. Oğlu Halkevinin 
•• •• •• 

yuruyuş 

müsabakası 
Beyoğlu Halkevlnden: 
ı - Evlmizln terUb ettiği 937 - 938 senest 

yürüyüş müsabakası 1'1-4-38 pazar gunü ya
pılacaktır. 

Musabakaya saat (9> da Evlmlzin b!ııa -
sından başlanacak, Tramvay yolu t.akil:> e -
dilerek Tnksim Cumhuriyet ~bidesi etrafın -
dn bir tur yapıldıktan sonra, Şlşll ·.rramvnY 
deposundan geçilerek, Maslak Jandarm:ı ta· 
rakoluna varılacaktır . 

Avdette ayni şose taklb edilecek, yarış 

tramvay deposunun önünde nihayetlenecek
tir. Mesafe (25) kilometredir. 

2 - Hakemlerin kontrolünü kolnylaştır
mak içln, her müsabıkın komitenin vereceği 
numarayı göğsüne illştlrmesl IA.zımdır. 

3 - Müsabakada koşarak yarışacaklar 

veya kestlrmeden yürüyecekler dJsknllflye e
dlleceklerdlr. 

Bir takımda (10) yürOyücüye kadar nıü -
sabnknya iştirak edlleblllnlr. On müsatıııctan 
fazlası ferden dahil olur. 

Birinci takımın tesbltlnde en 1yi dereceli 
lld müsabık esas tutulacaktır. 

4 - Hata yapmadan yarışı blrlnct f)lare.1' 
bltlren atlete bir kupa, blrincl, 1klnct. üçün
cü çıkacak takımlann atletlerine de rıı.e.dal· 
ya verilecektir. 

5 - Müsabakanın kaydı 17/4/938 &'\bah 
saat 8 de kapanmış olacaktır. Müsabakamız 
federe ve gayri federe bütün klüp ve mekteb 
takımlarına açıktır. 

lsta"bul atletizm bayramı 
İstanbul Atletizm bayramı tertib hey'e

tlnden: 
Bütün amatör atletlere açık: İstanbul 'at -

letlzm bayramı müsabakalannın dokuzuncu
su bu sene (8) Mayısda tekrarlanacaktır. 

Dokuz senedcnberı tarihleri değişmlyen 

mUsabakaların tarihleri bu sene Atlctl.ZI1l 
Federasyonunun kararlle değlştlrllmlştlr. 

Bu seneki müsabakaların seçmeterl (11 

Mayıs Pazar günü sabahı yapılacaktır. Atlet
lerin bu müsabakalara kayıd ve kabulü (25) 

Nisan tarihine kadar devam edecektir. 
(25) Nisandan sonra yapılacak müracaatlar 
sureti kat'lyede kabul edllmlyecektlr. 

Bir atlet ancak iki müsabakaya iştirak e· 
deblliı". Klüpler verecekleri listelerde bu nok· 
taya çok ehemmiyet vermeleri ve atlet 1 -
simlerinin behemehal soyadlarlle yazıl:nası
na dikkat edilmesi rica olunur. Bu sene ya • 
pılncak müsabakalar şunlardır: 

100, 200, 400, 800, 1500. 3 bin metre koşu
lar 110 metre manialı ve 1500 metre yürüyuş. 

Uzun, yüksek, sırık ile atlama, üç adıın 

ntlama, disk, clrid, gülle atma. 

l\liircttibler Cemiyetinin kongresi 
Türk 1\lürettibler Cemiyetlnd~n: Cemlyetl

mlzln bu seneki kongresinde bütün matbaa 
işcllerlnl alftkudar eden mühim :ne.~eıer 
konuşulacak ve yenl nizamname proJe."l mu· 
zakere cdllecektlr. Binaenaleyh bütün nınt· 
ban lşcllerinin 17 nisan pazar günü nsı de 
Cağaloğlunc!a Eminönü Halkevı salonunda 
hazır bulunmalarını ehemmlyeUe bildlrırtz. 

J{onfcrans 
Kadıköy llalkevlnden: Cuma akşamı saat 

21 de Evimiz salonunda Prot. Dr. Sedad Ta vat 
(Vitaminlere dair) blr konferans •erecektU'· 
Konferansa herkea gelebilir. 



~15 Nisan SON POSTA 

n antı 
ransı dün bitti 

'l'ürk (BCl§tarafı l inci sayfada.) 
~ıldıı tnatbuatının en seçme şahsiyetleri, 
toplantı~rayının tarihi salonunda, son 

h arını ynptılar• 
.ou içtım d ... 

llrtında r n .a bulunanlardan hiç birisinin 
&oruını ' esnıı, hatta nim resmi bir ldsve 
~ uyordu. 

lerın~ı !çtım lann en ince kıyafet kaide -
\>ıldıı Ç~k iyi bllen o diplomat gazetecılerin, 
ttı lrınrayının salonuna gundellk esva':>la
&aın1.ın. cierı, B lkan Matbuat kongresinde 
tuıd ~etin re mlyetten ne kadıır üstün tu-

Bu ~u bir daha belirtiyordu! 
de k veıınımıyet, içtimada bulunanların sa
•oııel'ind etinde değil, yüzlerinde, gözlerinde, 
teyen e hatta yakJac;an ayrılık acıslle tıt
du. .ııesıertnde bile ayni kuvvetle seziliyor-

~Uht.t-ııı 
btrbırıcrııe milletlere mensup murahhaslar, 
Clyeı e ld 0 kadar anlaşmış, kaynaşmış va
~ornıenı Uer ki, onları tek bir millet hııllnde 

Saat e;e 1ınkAn yoktu. 

Yunan btı§nıtıra.hhası nutkunu ıöylcrJ(.en. 

t 
Sayfa ıı 

• 
lngiliz - Fran ız a eri 
ittifakı tahakkuk ediyor 

(Ba§tarafı l inci ıayJada.) J torluğunun umumi bı"r tt t t · Fr İn . . sure e anıı ma-
ze esı, ansız ve gilız oakanlarının sı hakkındaki İngiliz teşcbbli ·· ü 
yakında yapacakları görüşmelerin iki znheret edeceklerdir sune m • 
memleketin müşterek müdafaasına ma- ~ . . 
tuf olması muhtemel b 1 d :.>... Askerı ıttıfak u un ugunu yazı- D r 
yor. Hava eksperlerinden mürekkeb bir ey ı Eksprı:s, iki memleket arasında 
Fransız heyeti İngiltereye gidecektir ve h~rlanaca.k b~ askeri ittifaktan ve iki 
öyle tahmin ediliyor ki Fransa yeni <mil- C.:kanı?arb~yenın politik-teknik iş bırJi· 
li:t hükfunetin idaresi altında, İngiltere ği proJel_erınden bahsetmektedir. Du ga
ile bütün mernbalarm bil;' araya toplan- zete~e gore anlac:malarda ezciımle Fran
rnası istikametinde iş beraberliğine ama- sız iılo~u tara_fın~ n bazı İngiliz kıyıla-
de bulunmaktadır. nnın hımaycsı meHuu bahsolacaktır. 

Deniz teşrllrl mesaisi l\:lüştcre}c JJnş'kuınandnnlık 
Deyli Meyl gazetesine göre, iki hükU- Bundan başka gazete Fransız hıl\ a üs-

metin mümessilleri bir deniz teşriki mc- ıe.rinin İngilt~renin emrinC' terkedıl ceği
saisi imkanlarını da tedkik edecekler- nı yazıyor. Nıhayet, müzakerelerde rn '1ş
dir. te~ck bir başkumandanlık ihdı ı t dkik 

edılecektir. 
İngiliz - İtalyan anlaşması 

Bundan ba§ka İngiliz İtalyan anlaşma
sı hakkında da görüşü1ece1.-Ur. Fransız 
nazırlan, hiç §iibhesiz, İtalyan iınpara-

!ransanm kara kuvvetleri kumandan. 
lıgını ve İngilterenin de hava kuvvctkri 
kumandanlıgını deruhte edeceği tahmin 
edilmektedir. 

....... ......-..~""~---~~-..-
tııak ını aın on birde, Yunus Nadiyi r.Iyaset 
tııanan nda gordiık. o yuksek kürsüye tır -
rrııy n J11ftdlvenler1n yolgunluğunu gizleye -
tenı 'I'aı t dım ın saf;ıoda Ercümend Ek _ b - Dört Balkan Antantı memleketinin 1 Herhalde Zengiban Yunanistana Terme:t 1 _ 
tıı ard u, olunda da Bayan Nazlı yer al - merkezleri arasında telefonla yapılacak mnt ı çln değil. Bizlm memleketlmizde denildiğl 

Tekirdağlı, Kara 
Alinin teklifini 
Kabul ediyor 

Siyaset dünyasında 
Çalkanan ~r 1 buat goruşmeleri lçin hususi saatler tesbit o- ı gJb1 ıkusur• brulne gelmemek için entrlka-

llıun CUınend Ekrem Tnlu geçen toplantının lunmalıdır. lardan kaçınmak llızımdır. Huzurunuzda, 
1"t Z<lptını okudu.. Teknik komisyon, Muvaffak Menemenci- Büyuk Rcislnizin huzurunda mllietinizln hu- Dedikodu 

11lteb ~ı7.: dUlni, bir çok Fransızları imren- ~lunun teklifi üzerine aşağıdaki temenniyi zorunda bir kere daha eğiliyorum. ve sizleri 
lhe kı Cek bir sühulet, talakat, belagat ve kabul etmiştir: bütün kalbimle seH'ımlıyor Ye bütün ruhum-
ttrcıık : konu an değerli ediblmiz, zaptı bl _ SalA.hiyettar membalardan yani Balkan la si~lere teşekkür ediyorum. 
telen n sonra, kongrenin çektiği telgraflara Antantını teşkil eden dort devletin müteka- Nıhayet uzun alkışlnrla muhtel!! defalar 

.\ta~evablan da okudu. I bil ajnnslnrından Balkan haberlerini mum - kesilen bütün bu samimi teşekkürlere ve te-
İ'ugl) 

1 
rk'lln, Yunan, Rumen Krııllarınm, kun olduğu kadar çabuk almak keyfiyetini mcnnllere, kongre reisi Yunus Nadi cevab 

tak.sa 
1
av Kını Naibinin, dost Başvekıll Me - Balknn efk!lrı umumiyesince verilen ehem - verdi Yunus Nadi, kısa fakat ruhlu sözler1-

to11 r n, Stoyad novlç in. vr ceıaı Bayarın, miyete biıınen ve bu telgrafların Balkan hu- le birllkde, kongreye de nihayet verlrken: 
tr n Ye Dluv f kl t t mi eden tel - kümet merk 1 rine ekser1).ı Balkan harici - Blz dedi, tGfine~ Ş:ırktan doğnrh cOm-

l)ö~ alkı ı la k r ıl ndı. membal rdıın verilen haberlerin do.ha sur - lesin bir tek kelime daha 110.ve edebiliriz. 
lC'n b nı 1 e in n y k k ba Jarından ge - aU elmesın w b olacak bir şekilde gon- O takdirde· 
1 rt, : t v k, tebrik t ir ve tcmenn - derilm !erine m bnl İstanbul Balkan An - Sulh güneşi Şarktan doğar!a şeklfnJ 
nın ~ nin maneviyatına taze bir i a - t ntı kon er n ı, Anadolu, Atına, Avala ,.e alac k olan bu cumıe, sade coğrafi bir key-

r n ' ni kat tı! 1 R dor a nn l rı tarafından bu ajanslara hi- fi~eti değil, tarlhl, ezell, ve ebedi bir haki _ 
:n SIJas Komıs.)onuıı raporu tabcn g nderll n telgraflar gazete muhbir kati de ifade edecektirb 

kon:ı~nu ın .e kib Talu, konferansın siyasi ve hususi muh birleri tarafından g~nderl - B:mn sorarsanız, Balkan matbuat Jcon _ 
EıaYonunun r porunu okudu. lecek telı;ranara kat'1 bir rüchan ve teknd- greslnln mfı.nasını bu sözler tadar belfıgat -

:tını hPOrda bilhassa •Matbuat At::ışelerl ta- dum hakkı verilmesini nınkadar makamlar- le Jfadeleştirebllecek kelimeler aramak çok 
ilini Usu unda Atlnada izhar edllcn t me"l- d:m rica eder. beyhude bir zahmet olur! 
fJ.tıd n Yu lav ve Ruınrn dostlarımız tara - Reis teknik komisyonun yukarıdaki ra - Evet ... Sulh güneşi Şarktan doğar .... Ve 
tara;n terviç edilmiş olm:ısının koml yon poru ıu komisyonun tasvibine arzetmlş ve Şarkda güneş battığı, dünya kurulalıdanbe
'l'ürkıından memnuniyetle karşılnnclı~. ve rapor el kaldırmak suretlle kabul edilmiştir. rl gorülmemlştirl. 
la Ye He Yunanlstnnın da budc.-c imk n - Bunu müte:ıktb Reşad Nuri Kültür ko - Naci Sadullah 
lı~ ınus ld olur olmaz bu memleketleri ta - misyonunun raporunu okudu. Rapor alkı~ - Devlet Reislerinin telgrafiarı 

edE'C tlcrı kaydedilmekte ldJ. larla kabul edlldf. Balkanlar arası matbuat konferıınsı, re-
trırı. Siya i komı yon, dik tedrisat kit blarının Takrirler isinin tekrlm mesajlarına cevaben dört Bal· 
'1 !~~o.bıI husum t t vlld edebilecek her ne- Raporlar da okunup tasdik edildikten kan devletl devlet reislerinden konfernns re-
tı~d add n tath1rl için lcnb eden mnkamat sonra, sıra, Yunnn matbuat hey'eti re!si se- ısıne aşağıdaki cevabJar gelmfftlr-
lel1nlnde te ebbusler icra edllmes1 temenni _ 1 feryadls'ln tnkrfrine gelmişti. •AUna Sarayı KrallsJ. • 

13 
de bulunuyordu. E;;er bu takrir, tatbik sahasına geçlrıUrse, Pek mütehassis olarak sizden konferans 

lrıf.sa undan maksad, yeni nesilleri Ba!kan bütiın Balkan gazetecileri, çok geniş tedklk lız:ıc;ına teşekkurleriml ve konferans gaye _ 
dutu kı 'Ve Antantı zihniyetine hazırlamlk ol 1mkan]arına kavuşacaklar demektir. Çünkü sinin muvaffakJyetf hakkındaki temennlle _ 
~ anıatılıyordu. 1 Balkan gazetecilerinin Balkan şehirleri a - rlml lbllığ etınenlzl rica ederlm.ı 

tıe?ı :13Yona göre, yapılacak teşebbüsler bu rasında, dostluk ağı ören birer canlı mekik JorJ 
11~1 k tablara Balkan milletleri arasında gibi mütemadiyen dolaşmalarını özleyen se- «Ankara. 
~k ~ t hislerini uyandıracak ve idame ede- feryadls, mütemadi ve muntazam seyahat - Hakkımda izhar etmek ltitfünde bulun -
tlh<tat e inler ldhall gayesini elde etmeği ıs - ler tertlb edilmesini istiyor. muş olduğunuz hlss1yattan pek mütehassi.! 

ıtuı~bnelldir. Sefcryadls'in bu haklı ve geniş mikyas - olarak sizden harareW teşekkürlerimi Te 
haıkanlureı münasebetleri teshil maks:ı.dile daki faydalı dileğini, Neş'et Halllin t.akrlri mesAlnlzln tam muvaffakiyetı hakkındaki 
'rrılltterı:r arası eserler neşretmeleri 1çin dört takib etti. Balkan idealini tebarüz ettiren bir samimi temennilerimi kabul ve buniarı ton
~llcaat ve dost memleket tabılarına mü - senaryonun hıızırlanıp filme alınmasını ıs - fera.nsın muhterem Azasına iblAğ etmenizi 

'l'Urcedllmelldlr. teyen bu takrir de alkışlarla karşılandı. rica ederlın.• 
ter llt Tnrth Kurumu lle Antanta dahil dl- Nutuklar Kemal Atatürk 

cBükref -Sarayı Krall-. detı k eınleketıerdeki mumasll müesseseler - Relsden söz alan Yunan hey'etf re1s1 
ll.!ye~ndi nıetnieketlerinln tarihi ue mede - Seferyadlsln tetckküründen sonra ayağa. kal 
lerı 1 ı: tnütteflklerlnln muttnll olabllme - kan Rumen hey'eti ikinci reisi Livln Nasto 
ta oı!ı dört lisanda eserler neşretmeler.1 rl- dedi ki: 

alıdır,1 - Biz buraya geldlğlmlz gündenberl, vn-
·~ Hatay me ele i tanımızdan uzakta bulunduğumuzu bir an 

llJ)u ~lsyon, Türk murahhası Ekrem Ta _ bile his rtmedik. Ve şlmdl aranızdan, kencll 
terine ~katle dinlemiş ve Talu, taleblerl ü _ yurdumuzdan ayrılır gibi acı duyarak uzak
'ııretı ' rk da lıınna Hatay meseleslnln ne laşacağız. 
lir ea~ tekevvun etmiş olduğunu ve muhte- nunyanın en güzel ıehrlnden, ve dünya-
~ü ahatını izah ve teşrih etmiştir. nın. en i;y1 ınsanlarından uzaklaşıyoruz. 

bu rı:ı ttettklertmız Türkler için hayııU olan ıstanbula itina göstermek, sizler tçin sade 
'<tec .~seıe hakkında daha ziyade tenevvür mıııı değil •. beşeri bir" v~zlfedlr. 
'2n:ı e-. Olan Elen R y sıav cfkfı.rı çunkü Istanbul, butun yeryüzü insanla -
~- Un11,. • umen ve uı;o · ı d t i bir beld bi ·~ 1 .relerı bundan bö le bu meselede da - rının yürekler n e yer e m ş e, r 
bıu r. bir anıa Y - h ette tabiat harikasıdır. Hilkat harikası Atatürkün 

tınacaktır Yl§ ve kavrayışla muza er tabiat harikası yurdundan ayrılırken, bu -
la\. lton:ıısyon. b .. ··tt fik m rada bizi snran sıcak dostluk atmosferinin 
'-'etıe , u munasebetle mu e nıe .. d d i d ·' ı ltıtı ... r lllatbuatının erek ferden ve gerek teşekkurunu ifa e en ac z u.r.~yoruz 
oı:"~?eken Jı: g d bil k Rumen murahhasının bu sozleri, toplan-
~t\ b endilerlnl alA.kadar e e ece k k d t.... ütun . ki tam tının havasına, gozler1 yaşartaca a ar sa-
b"t\lidtın. :ıneseleler muvacehesinde • miml bir heyecan aşılamıştı. 
llbtıuııur.~ tayıd ve tescll etmek imkanını Rumen matbuat hey'etl ikinci relsl Llvin 

"' ltal>or ok a- Nasta'nın samimi teşekkürünü, ayni m:ı.k -

~..., konr unup bittikten sonra, Yunus N dl a~a kalkan Yuvanovlç'1n sözleri ta-
eranstan sı • k i onun raporu sa il ay 6 - .• ndak! yası om sy kib etti. Avala ajansının umum mudurü. ve 

~ llallor ınutaıeasını sordu. slav hey'eti ref.91 Yuvanoviç: 
tbtıl edu~l kaldırılma suretlle ve alkışlarla Yu_:o Biz, dedi, yurdumuza döndüğümüz za-

lttt llıından · mnn butün Yugoslav milletine, Türk dost -
1 !tat ra sonra teknik komisyonun şayanı l nı~ızın Yunan dostlarımızın, Rumen dost
?ıa-. tııur ~oru, neş'e içinde dinlendi. Yugos- a 10' bizimle beraber olduklarını bir da-
an bu a hası AnJelkoviç tarafından oku - larıra~Jdeleyeceğiz. 
~dlteb~:Por, bütün Balkan matbuatını se- ha :ızler, öyle zannediyorum kl, yeni bir İs
~ 'l'eJtnik Cek kararlarla dolu idi. i in ve Bosforun doğmuş olan ve 

tellle komisyon, konferanstan aşağıda- v çr~n i e ald bulunan bir İsviçrenin dört kan 
l nnuertn knbulünu rica ediyordu: hep m z 

~etıer~d~Ull d rt komitenin kendi memle - ton~~~n için diyebilirim ki, Hatay meselesi, 
~ tcUe 

1 
e nıe._ kı meselelerin ve bilhassa ga bir Tfırk meselesi değll, hepimize aid 

eıtten r n tek udiyeleıi meselesinin, mes - yalnız ledir 
let'fnde Cazetecllerin diğer Balkan memleket- olan öby ::~itir~eden evvel, burııda bu -
' 1 ne gib 1nıtiyazlara mnllk oldukları S z c uz müddetce bize bir sekreter gibi 
ıa, inın llh " vaziyeti hakkında raporl:ır lundu~~ kardeş bir arkadaş. bir rehber gibi 
llotıarın etnıeıerl temenniye şayandır. Bu ra- değil, her ;erde yardım eden Ercümend 
~alll Önümüzdeki Bükreş konferansının her zam;~uya bilhassa teşekkürü bir vazife 
-~ltt1t1ne~e ld!ıal edilmesi ve bu raporların Ekrem a 

fiçüncü Balkan Antantı matbuat konfe -
ransının hissiyatından size teşekkilr ederlın.• 

Karol 
•Belgrad. 
Üçüncü Balkan Antantı matbuat konfe -

ransı münasebeUJe murahhaslar tarafından 
izhar olunan ihlA.s hislerinden dolayı hara _ 
retle teşekkür ederim.• 

Pol 
Hükumet Reislerinin telrratıarı 

İstanbul 14 (AA.> - Balkanlar arası mat
buat konferansı reisinin tekrlm mesajlıınna 
O<'Vaben dört Balkan devleti hükQmet reb -
lerlnden konteraruı relslne aşağıdaki cevab
lar gelmiştir: 

•Atina. 
Uçıincil Balkan Antantı matbuat konfe -

rıınsına ve bizzat size teşekkür eder ve Bal
kan Antantının büyilk gayelerine mes'ud bir 
surette hfidim olan konferans mesAiainin 
tam bir muvaffaktyete nalllyetinl temenni 
ederim .• 

•Ankara. 
Uçüncü Balkan Antantı . konferansının 

izhar etmiş olduğu hissiyattan pek müte -
bassis oldum. Slzden hararetli teşekkürlerı
nıi ve mesainizin tam muvaffaldyeti hak -
kındaki en iyi temennilerimi konfer:ın.s Aza
sına lblAğ etınenlzl rica .m .. 

ıBelgrad. 

Dostane sözlerinize. karşı hararetli te~elc
kfirümü ve Balkan Antantı eser! için çok 
kıymetll bir yardım teşkJl etmekte olan nıe
s~lnlzde muvnffakiyetlniz hakkındaki samı
mı temennilerimi kabul ediniz .• 

Foıı Papen 
Nezaret altında mı? 

Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı Hü
seyin, Trakyadan sonra İ?.mire, oradan 
da Balıkcsire uğrayıp bir gün kalmış ve 
Ankaraya hareket etmiştir. Türklye baş
pehlivanı, Balıkesir Halkevinde güreşci
lerle görüşmüş ve çalışma tarzları hak
kında hosbıhall rde bulunmuştur. 

Bu görüşmeler esnasınd:ı Kara Al"nin 
kendisin€' meydan okuması da mevzuu 
bahsedılnıiş ve Türkiye başpehlıvom, 
Kara Ali ile güreşrneği kabul etmış ır. 
Balıkesir İdmanbırliği 23 nisanda buyuk 
pehlivan gureşleri tertib Ptwiş olduğun
dan bu karşılaşmanın ayni tarihte vuku
bulması muhtemeldir. 

Bu itibarla bir Tekirdağlı Hüseyin -
Kara Ali çarpışması hakikat oluyor cie
mektir. Türkiyenin kıymetli başpehliva
nı Tekirdağlı Hüseyin hakkında fı:da ya
%1 yazmayı zaid görüyoruz. 

Tekirdağlı, tam manasile kuvvetli, gü
reş bilgisi yüksek ve cesur bır pehlivan
dır. Şerefli mevkiini sırf pazusunun kuv
vetile kazanmıştır ve yap:ığı her müsa
bakada bu yüksek kabiliyetini göster
miştir. 

Kara Aliye gelince, onu da tanımıyan 
güreş meraklısı yoktur. Eski Türkiye 
başpehlivanı olan Kara Ali, bileği sakat
lanmadan evvel bir defa bile yenilmemiş 
bir güreşçidir. Bundan başka Pariste de 
serbest güreşler yaparak kuvvetini ora
da da tanıtmıştır. HattA 1fünya şampiyo
nu Fransız Deglanla Pariste yaptığı mü
sabakayı, sırf hakemlerin fahiş taraftar
lığı ve Fransız güreşcisinin güreş çerçe
vesi haricinde yaptığı favullu hareket
leri neticesinde kaybetmiştir. 

e-

H rhalqe m yıs ayının s una daı 
biıtün bu vaLiyetler az çok tebe.lu et· 
miş olacaktır. 

Paris 14 (A.A.) - Epok gazete inde 
Anri de Kerilli diyor ki: 

cŞuşnig'in mahud dosyası bugün Ro
manın elinde bulunuyor. Bu dosyad n a. 
çık surC>tte anlaşılıyor ki Alman tahnkfı
tı şimdi Tırole, yani sonradan İtalya~ o
fan topraklara matuftur. 

Mittel Europa planı ve Balknnlı:ı: i.ıze-
rinde tahakküm bu dosyada olanca kuv. 
vetile gözükmektedir. İşte bunun iızni
nedir ki, Fransız - İtalyan münası•bctle· 
rindeki havanın çabuk, hem de pek ra
buk değişmesi icab etmiştir. Berli;de 
Y?.ptJğı seyahat esnasında gözlerinin ö
nunde parlatılan manzara ve ümidlerle 
mestolan Mussolini memleketimize karsı 
tehdid ve tahkir sözleri sarf ve Tunusta 
ku~e.tl~ tahşid ederken şeref ve haysi
yetımızın yapmaklığı.mıza mani olduğu 
şeyi, şimdi Mussolininin uğradığı bu ha
yal inkisarındım ve bu dosyadan öğren
diği gizli şeylerden sonra, derhnl müm
kün bir hale geliyor. Ne zaman L:ıval 
Flanden veya Piyetri kırılan şeyi tami; 
için ebedi şehirde olacak? Ne zaman Ro
mada elçimiz olacak?. 

Kara Ali geçen senelerde güreşi ter
kettiği zaman bütün sporseverler müte
essir olmuşlar, bu değerli ve mütevazı 
pehlivanın bu şekilde hareket etmesmiıı 
Türk sporu için büyük bır ziya olduğun- Plana göre lstanhulda 

açılacak yollar 
yeni 

da ittifak etmişlerdi. 

Fakat nihayet işte memnuniyetle ha-
ber alıyoruz ki Kara Ali bu orta'dan çe- (f3aş tarafı 7 nci sayfada) 
kilişi, sırf zedelenen bileğinin adamakıllı Plfına göre yapılacak yeni in aat nra ın _ 
iyileşmesi için yapmıştır. Bileği tamami- d~ ~akrnak.~ılıır yot~şundakl Valide hanı da 

ı . . . görulecek luzuma gore, kısmen veya tama 
e ıyıleşükten sonra da idmanlarına baş· men, yıkılacaktır. " 
lamış v~ eski vaziyetine gelmiştir ve 
şimdi eski başpehlivanlık hakkına istinad 
ederek yeni Türkiye başpehljvanına 

meydan okumaktadır. 

Tekirdağlı ile Kara Alinin karşılaşma
sı, yeni güreş mevsiınimizin ilk ve par
lak bir hadisesi olacağına şübhe yoktur. 

Tunusta sükôn 

Emlnönu meydanmdan Süleymaniyeye 
çıkan yoln hallerden Yenl postaneye gelen 
yolun iltisak noktasında, Uzunçat'§l başın _ 
da yanmış Çiftesaraylar yıkılarak arsası.ıda, 
Çakınakççılarda Valide hanı yerinde, Bey _ 
oğlundan gelirken Atatürk kbprusunden gO
rülebilecek meyilll bir sahada, kısmen Pan
tokrator kilisesinin mevkllni teşldl eden es
kJ lstinad duvarlarlle tutturµlmuş teraslar 
üzerinde, Sultansellm camtlnin etrafındaki 
a~açlık sahayı tamamlıyacak bir ~~kUde, 
Sarayburnu ve Müzelerin yeni medhalinde 

Tunus 14 (A.A.) - Tunusta tam bfr vesalr bazı yerlerde etrafı parmaklıkla çev
süki'ın hüküm sürmektedir. Sus'un Arab- rilmiş, ağaçlıklı ve panoramik manzaralı 
larla meskun kısmında normal faaliyet bahçeler yapılacaktır. 
başlamıştır. İttihaz edilmiş olan istisnai Yenik::ıpıda hat boyunda bugün bostan o
emniyct tedbirleri yavaş yavaş kaldırıl: ~~ak kullanıl.an yerler serbest saha :>!arak 

kt d Ask i 
.. . . acak, merkezi garın ve Yenlknpıda yapı-

ma a ır. er makamat, orfı ıdarenin lııcak Hmıının inkişafı balfnd b 1 w d b · · c ura rın ne 
anın an erı ısyana teşvik töhmeti ıle için kullamlacağı tebeyyün edecektir. 

otuz kadar ve memnu silahlar taşımak ---- -----

töhmetile de kırk kadar şahsın tevki! c- Orhanelinde yeni bir 
dildiğini ve hala mevkuf bulunduğunu 
bildirmektedir. cezaevi yapıldı 

Erzurum Ziraat Bankası 
mUdürlUgU :~tı ~bin mamulü olacak zaruri temenni - billrlm. Neş'et Hallle, Bay Kemale karşı duy· 

'?ttıııa Ul ed('cek olan tcl~ik komisyon ta- BaY teşekkür de ayni derecede bliyük -
2 n tedklk edilmesi ıtizımdır. duğumuz 

t a ~ :u cihetler de temenniye şayandır. tür. nlar öyle anlardır ki, bunlarda en-
~ıt\da alkan Antantı memlrketıeri a - Bu a kaçınmak ılıımdır. Balkanlılar 
~le ed direkt telefon mulıııberatı hatları trikalardan den dolayı entrikalar :yapılıyor? 

Paris 14 (Fransız radyosu) - Alman
yanın eski Avusturya sefiri Fon Papenin 
halen nezaret altında bulunduğu ve bazı 
meseleler hakkmda Alman gizli polis 
teşkilatı Gestapo tarafından isticvab e
dildiği haber verilmektedir. 

Alman D. N. B. ajansının kat'iyetle 
tekzib etmesine rağmen haberin dojru
luğ'unda ısrar edilmektedir. 

Erzurum 14 (Hususi) - Erzurum 
Ziraat bankası müdürlüğünde vekalc _ 
ten bulunan müfettiş Sadettin Ufurs1tl 
asil olarak, tayin edillmiştlr. 

Orhanclı (Hususi) _ Kazadn mükem
mel ve sıhhi bir cezaevi yapılmıstır. C<.
z~~vinin b~hçesi mükemınC'l bir hale gc
tırılmektedır. Belediye de son zamanlarda 
faali~ etini arttırmış ve kasaba içindeki 
yolları tamire başlamıştır. Yollardan bir 
kısmının tesviyesi bitmiş, geri kalan kal· 
dırım işlerine başlanmıştır. 

ilınel!dir. arasında ne 
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Ankarada : VEHBİ KOÇ Ticarethanesi 
lzmirde : KARL HORNFELD 

IHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Kereateciler 
YUSUF ve KADRi İŞMAN 
ŞABAN MAHMUD KÔKNER 

Samsunda: GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER 
Umumi •aht yeri ı İstanbul, Sirkeci, MOhOrdar Zade Han No 8 

YENi KONTR-Pl.AK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 1 

Balkanların birinciai ve Avrupanın 2 nciaidir. 
ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK aldığınızda mu· 
hakl:ak BAŞKURT markasını arayınız. Paslan
maz, sararmaz ve kırılmaz. Avrupa malların· 
dan daha yüksek ve daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 ,l ..................................................... r 

SON POSTA 

"DAiMA 

TİRYAKİ 
iÇiYORUM .. 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki ~ 
e Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan
beri bekledikleri siga· 
radır. 

e Tiryakımn narmanı 
her zaman aynı aJduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zamar . 
AYNI HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M I · 
AYNI NEFASETj 

TIJ?YAKIDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

En 11UES~in iLACIDIR 
ilan Tarif em iz 
Birinci uıhile 400 kuruı 
ikinci sah:le 250 • 
Vçüncü sahi.I• 200 ,. 
Dördüncü .ahil• 100 it 

1, aahilela 60 • 
Son sahil• 40 • 

Muayyen bir müddte urlında faz.laı,. 
ea mikdarda iJ.İılil. yaptıracnklar aynca 
tenzilatlı tatJWmizdcn tstlfade ede
ceklerdir. Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
fl6nlar için ayn bit tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tJcarl illnlarına aıt 
işler itin fU adrP1e mQracaat edJl,. 
mehdir: 

IJAncıhk Kollektll Şlrke~ı. 
&a.hramanzade Ban 

Ankara caddesi 
_.......,ı:• .., . ... ---· ................. ------..... • • • --

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emet 
. S. Ragıp EMEÇ 

SA.HlBLERİ: A. ETCii?A tf ŞAKLIGIL 

1 

Niçin herkes tarafından tercih edilir1 

Çünkü 

GRiPiN 
Bütün ağrılara, ~ 
başlangıçlanna kuşa tr 
airi yüzde yüz olan Y' 

hiç zararsız en kuf"' 
vetli mliaekkindir. 

GRIPIN 
Nezle, soğuk algınlığı, grip ralıatsızlıkiarındıı, baş, diş, mafsal 1 

romatizma, llsab ve adale ağrıhrında icabında günde 8 

kaşe kullanabilirsiniz. -
v . ' ':' . 

,-.NERViN 
1 Sinir ağrıları, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

baş ve yarım baş ağrısı, baş dönme~i, baygın

lık, çarpıntı ve sinirden ileri gelen bütün ra

giderir. 

SAYIN KÖSELE ve AYAKKABI TOCCARLARINA 
Kösele iht~yaçlannızı temin ederken 

ADAPAZAR KÔSELE 
Fabrikasının nefis köselelerinin fiatlannı öğrenmeyi ihmal etmeyiniı. 

Adres: Adap11z11r Ahmed Tezemlr kösele fabrikası 

SiLKO 
Ronıatizma, lumbago, siyatik, si· 
nlr ve soğuk algınlığından ileri 
gelen şiddetli ağrıları teskin ve 

> izale eder. 

1 ~':!~kta ~i~ ~=~ m:.:-::~~c~ in:~==!=~ mU· 
marescleri olan imar ve fen memuru aramaktadır. Bu vazifeye talih r 
Janlann şimdiye kadar bulundukları vazifeleri gösterir mufassal tereli • 

meihnl ve vesaiki ve son buJundukJarı vazifede aldıkları maaş ile şiındi 
isteyecekleri maaşı bir mektubla 20 Nisan 1938 tarihine kadar Tophnne 
posta kutusu 8 adresine göndenneleri. 

HOROZ 
markasına 

dikkat 
M DE z 

PASLI BOZUK, DiLiNiZ 
Kabızlık çekiyorsanız 

mutlttka 

M AZON Meyva Tuzu'ntl 
tecrnl>e ediniz. Mide ve barsaklan yor
maz ve nlıştırmHı. 1cilınesi ıatif, tesiri 
kolay ve mnıayimdir. Hiç bir mnstab· 
zarutla kıyas kabul etmez, çOnkn son 

derece teksir edilmiş t:>ir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZOftl 
isteyiniz ve mOşabih isimli ve tnklidleri reddediniz. 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZA·MiN 
kullunınız. Dlıunrce hastayı kurtarmıştır. Eczunelerden isteyiniz. ~ 

SAliH NECATi'nin Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 
1 lik ve 10 Ju1' 
kutulan • .,Jıt· 


