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Fransa, İtalya ile anlaşmak için 
Romada ilk teşebbüsünü yaptı 

Bu Sabahki b 
Gazetelerde 

GördUgUmilz Fikirler 

Cumhuriyet - Yunus Nadi bur;iınkü baş
makalesinde gıdn maddelerinin kontrolü 
için nizamname hazırlanmasından, pera -
kende ve toptan satışlarda azami fiat haddi 
taylnJnden, nlınacak ve alınmakta olan ted
birlerden bahsederek bütun alış veriş şube
lerıimlzda kifayetli 'klfnyetslz, bı.llr bilmez, 
bir çok satıcı ile karşılaşıldığını ve bunların ı 
tahdidi etrafında da bir tedklk yapılmo.sının 

e lngillere ile ltalga 
arasında ilk 
anlaşma adımı ! 

Yazan: Selim Ragıp Emet 

Paris gazeteleri: '' Fransanın takib etmesi 
gelen yol çizilmiştir,, diyorlar 

lazım isabetli bir hareket =~ını yazmaktadır. ~ aman ~man, belki bir cihan 

Tan - Ahmed Emin Yalman bugünkü ~ harbi doğur:nak istidadını göste
başmaknleslnde son İnglllz-İtaıyan anlaş - ren İngiliz - italyan ihtilafı, bir hayli çc
masını tahlil ediyor ve bu vaziyet karşısın- tin müzakerelerden oonra Romada, İngi-

p "fını ·· ih ed ğildi E d • da Roma-Berlin mihverini gözden geçirt - İ ~ arts 17 (A.A.) - Pöti Jurnalı ya- talyan itila numune itt az e - r. n ogru şekilde, mütecavize yor. Makale şöyle bitiyor: liz sefirile talyan hariciye nazın arasın-
Yor: rck halle tevessül etmeğe amade olup mükafatın bir nümunesidir. cıA'vrupanın mukadderatı, ıblr kaç hatta da yapılan müzakerelerden sonra bir ne-

sıı.~ngılız _ ital·yan itilftfı, hakiki bir olmadığım sorması ve ayni zamanda Romada sevinç. evvel beklenmlyen bir takım yollara girmiş- ticeye vardı ve anlaşma imza 
llıe ınuahedenamesidir. Ehemmiyeti Franşarun iki memleket arasında nor- Roma 17 (A.A.) - İtalyan gazete- tlr. Çine saldıran mütecaviz kuvvet laylk edildi. Mısır hükumetini alakadar cdea 
:c. ldtinde ne kadar ısrar edilse kafi de- mal dostluk münasebetlerinin teessü - leri, İngiliz - İtalyan müzakerelerinin olduğu cezayı görür, ve İtalya son taahhüd- mevaddı havi bir protokol de, bu 
' 1 lertnl ciddiye alırsa dünya; 1914 harbinden 

•t. sünü müşahede etmek arzusunda bu - netice enmesl dolayısile şev'k ve neş'e sonra ilk defa olarak haklkt barışa yaklaş _ mukaveleye zeyl olarak imza altına alın-
ı,. .. Bu gazete, mütalealaıma nihayet lunduğunu iblağ etmesi için talimat içindedir. Ve bu müzakereleri İtalyan mış olacaktır.• dı. 
"rtrk veımiştir. diplomasisinin bir rnuvaffakiyeti ad - ..........._ Maamafih bu mukavele, nihai bir vcsi-ie'"' en ..• Romaya derhal bir Fransız ............... 
t.ır d Popülerden: detrnektedir. Kurun - Asım us Türk basınının derdi ka değildir. Bu vesika ile, iki taraf, r.au-dir gon erilmesini taleb etmekte -

E'·o do" P · d" ~-· 
İtilafnamede hiç bir nokta, (tsulhün Messajero, diyor ki: ~a§lıklı makalesinde Balkan basın blrllğinln tabık kaldıkları esaslar üzerinde müzake-

tensikb inden ibaret olan Avrupa si _ Muadelet fikri, Faşist İtalyanın im- Istanbulda yapılan son lcUmalarında mev- reler yapacak ve bu hususatta vardıkları 
11. arı ıyor ıın: 

Yo/'ra~anın takib etmesi Iazım gelen 
ılJlı. çızılmiştir. Çabuk hareket ede -

Paratorluk satvetin'n ge · b 0 s - zutıba;hs ~lan Yunan basın teşkllAtından neticeleri peyderpey tahtinı ederek mu-
yasetinin umumi direktiflerini hatır - 1 en nış ır u bahsederek bizde de böyle bir teşkll!'lt ku-ı . ' .. 
!atacak hiç bir şey yoktur. rette tanınması demektlr. Muadelet, ruıması için kanun projesi hazırlandığını. allak davalarını boylece yavaş yava§ hal-

Habeşistan sefiHnin ve Mussolininin fakat bu ~kilfıta varidat bulmak ıcab etti- lü fasletmiş olacaklardır. Sosyalistler, hiç bir memleket hariç 
basiretli siyasetinin zaruri bir netice - flnl ynzınaktn ve son toplantı münasebetlle r Ajans haberlerinin getirdikleri malu-

~>ott Pariziyen, yazıyor: bırakılmamak suretile beynelmilel me sidir. bir posta pulu çıkanlmasının münasip ola- mat gösteriyor ld, iki devlet arasındaki 
In l sai birliğinin kabulü ve harbden fera- cağına işaret etmek~dlr 

Old ,_gı tere ile İtalya sulhü akdetmiş Yıakınşarka müteallik olan itiltıflar, - --- ~ - .---·meseleler sekiz kısma ayrılmıştır. Bun-
~~~kl·arından Fra.nsa hükfuneti Ro - gat manalarını tazammun eden bir !ıal İngiliz - İtalyan münasebat.ında en mü ı· • · ı · ı· 1 lardan biri, iki tarafın Afrikadaki müna-
ftaı" t maslahatgüzarı B. Jül Blondele suretini tercih etmektedirler. him kısımdır. Bu itilaflar, iki devletin Dgl iZ • ta yan sebetlerine aiddir. İtalyanın Habeşistan-
ta Ya hükumetinden şimdiden ftal - Ümanite, şöyle diyor: menfaatleri arasındaki ayniyeti gös - • ·ı Af V fd .

1 
da yerleşebilmesine mukabil İngiltere de, 

~. Fransız ihtilaflarını İngiliz - ı - İtilafname, bir sulh mukavelesi de- termektedir. ıtı a 1 ve e CI er Nil sularının emniyeti için Tana gölü ci-

'a'~ u::· .t .. u::·n·······A···· .v .... r .. u .... p .. ·a····. ··ı:·ç· ... ı ... n ........ ,~.P .. ~·;;Y··~d~.... ........ f•ll~~hı~~;. ~~~ly;;;; ~?ı~~~,n;!:; ;:'.:~~::..;~:~! ~:·~~=~~· -~~.~:. 
müsaid bir şekilde karşılamaktadırlar. bır uçuncusu tarafların askerı haberler 

D h •ıA h b • İngiliz _ İtalyan münasebetlerinde ha- teatisine, diğerleri ise Süveyş kanalının 

b • k 1 h d • • Q l l Q r l n serbestisine, Arabistandaki nüfuz mınta· sıl olan gevşeklik dolayısile bu malı -
ır pas a ya e ıyesı s devreSl• !ellerde memnuniyet beyan edilmek - kalarının tayinine, Habeşteki karşılıklı On tc ve bu sayede 1936 senesinde Mavi menfaatlere mütedairdir. Bu arada mev-

AI / Nil ve Libyadaki asken· hazıı·lıklar do- cud vesikalardan bir tanesi de taraflar a-
"t h.a l J ·ı · Jt l l R Saragos, 17 (A.A.) - Havas muhabiri d kd 1 b d 1 k q w n ar, ngı ız- a yan an B!i:masının oma- layısile İngiltere 1·ıe İtalya arasında ha rasın a n o unmuş ir ost u ahidna-

8 v bildiriyor: Nasyonalist ordu erkanıhar- · hi · d di ki k t 
erı· ih . . d ..., ö lü l sıl olnn gerginliklerden mütevellid en mesı rna yetın c "r . gere ngilterc, tn m VerlRl Sarsma lgtnl 8 Y yor ar biyesi, Akdenlze doğru son nasyonalist dişelerı'n zail oldug·u 

50 
.. ylenrnektedı·!'. gerek İtalya, bununla yckdiğerine karsı 

taarruzunun tam muvaffakiyetle netice- - ı hd 
Berı· 17 (AA.) Al Lok l An Yk t · d • ·k J\lfı'llete hı'taben neşre'*;,;.; bı'r beyan a ey ar propaganda yapmamayı ve hu-1 ın - man gazete - a z er gaze esın en: lenmcsi üzerine, büyük harekata pratı '.l ~ 11·0· ~ 

r-ı t~ · ·ı · · 1· ,~,, b .. ·· A:. i · b' p namede Vefd, ı·ngı·ıı·z _ ı·talyan ı'tı·ı~rra- sumetkar tedbirler almamayı kabul edi-~ ı.c.ı yan -Ingilız itilafı hakkında tiuu, utun :vrupa çın ır as - bakundan bir nihayet verilmiş olduğu ve u.u yor. 

t ıd mütalealar serdetmekte ve bu kalya hediyesidir. İki taraf arasında bundan böyle ne olursa olsun ancak ufak rmın Mısıra aid ahkamını, tanımak is-
ılf k h .. Bütün bunlar, es~ dıplomasi tabiri •n Çemberlayn ile Mussolininin doğrudan doğruya temas yapılması u - çarpışmalarla işin bitirileceği kanatinde- tememe te ve ükumeti memleketin 

l'e ı :-._ · ik Al · vcchile c:rnüzakeratı iptidaiyei sulhiye •. ;,.."'ıs• ~ıhn'yetlerini göstermekte oldu sulü, muvaffakiyete isal eden yegwıe dir. Erkanıharbiyenin düşüncesine göre, ıst la ini müdafaa etmemiş olmakla, 
"" ~ · nin başlanması lüzumunu iki tarallıı da ı,,~ u 1 ave cylemcktcdirler. Bu gazete- usuldür. bu 16 temmuz 1936 tarihinden bugu .. ne Ingiltereyi de Mısır namına müzakere-

1 '"• b kabul ettiğine dair ('}an esaslardır. şin ı ' ıtıla!namemn akdı hususunun Hamburger Fremdenblal gazetesi, kadar birbirini takib eden üç muhtelit ye girişmek suretile müttefik sıfatile 
i{t asıl mudal kısmı bundnn sonraya kalıyor. aı fh muzakereler usulünün kıy • yazıyor: askeri devreden sonra dördüncü ve son malık olduğu haklara tecavüz etmiş 

tn İ f · İngiltere ile İtalya, bu vesikalnrla zikri ,, e ını ispat etmekte oldugu~ nu yazı _ talya mparatorluğunun Ingiltere devre olacaktır. olmakla itham etmektedir. 
J ---------- geçen meseleler üzerinde uzun, uzun ve <>tlar A t ı R B tarafından tanınması, bir realitedlr, 
li.n · ynı gaze e er, oma - er - z v k J R 11 8 k çekişe çekişe konuşup görüşecek ve her 
f.ıld ~1 akının bu yüzden sarsılmamış çünkü B. Çemberlayn'ın işi Cenevre İraat e İ İDİD US - ll'.IQnÇU 0 biri hakkında ayrı &yrı anlaşmalar yapa-

u unu ılim etmektedirler. yolundan geçirmesini, muhalifleri tat- l•h l Af; caklardır. Dün olduğu gibi bugün de tc-
ı_ı·}) çe Algemayne Çaytung, d'yor mine matuf ve hemen hemen gülünç bı•r taVz.JhJ• ti Q l zahür eden hakikat şu oluyor ki muahe-
"' ı bir formalite telakki etmek mümkün 

Moskova 1 7 (A.A) - Tas ajansı bil- delerin kıymetleri onlara verilmek istc-
B ~i 1' • . dür. Maamafih itilafname, Akdenizde - Ankara, 17 (A.A.) - 15 nisan tarihli nilen ehemmiyetle mütenasibdir. Bu iki 

t nci(. hü u~o ı~i, ımparatorluk sıyase - ki bazı şe'niyetleri hiç Ô.e değiştirme - Tan ve Akşam gazetelerinde Ankara mu- diriyor: devlet, istedikleri kadar yekdiğerinc kar-
"' l yuk bır muvaffakiyet kazan - mektedı'r. İtalya, bu denı·zı·n .....nrkczı" hah. 1 . tf 1 ı· 1 1 Blagoveçensk'den bildirildiğine gö -"il" uı" ır C'rıne a en çı mn me ın er ayni va- lan taahhu00 dler1'nı· nn ı·n e tef r - ta -ıı lr B Ç b A ı J re, mahalli salahiyettar mehafil, Amur şı 0 " c e rua ltlış · ~ em erlayn, vrupanın a - geçidini her zaman abloka edebilir. U- zı dolayısile Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu kadar tesbit etsinler; bunlara riayet et-
l>ô. Oldugu yeni istikametin İngı·liz im zun mu''ddettenben' Londra, harb es _ nehri üzerindeki vaziyet hakkında Dö-r aı:ağıdaki beyanatta bulunmustur: k ı·stenmedikten sonra yapılan anlacı-ato l · ~ · rnei aJ·ansı muhabirinin Çantungdan me 'li' il d • r ugu için tehlikeli olduğuna ka nasında Akdenizde emin bir geçide gü- "İktısad VekAleti arkadaşlarıma toplu malann hiçbir kıymeti kalmaz. Ben ş:ıh· 

e~ldir. venmemeğe alışmıştır. bir halde veda etmek ve Ziraat Vekaleti gönderdiği haberlere büyük ehemmi - san 
0 

kanaatteyim ld milletler arasında, 
yet vermektedir. Kvantung ordusu er-

arkadaşlarımı hep bir arada selamlamak kanı harbiyesinin ilhamı ile yazıldığı _ tıbkı fercller arasında olduğu gibi, söylc-

Macar Yahudileiinin Almanyaya 
Oirmelerine muvafakat edilmiyor 

Bir tnahkeme kararı : "Yahudilerle alış veriş eden bir 
köylü namusa mugayir bir harekette bulunmuştur,, 

Rta~U~apeşte 17 (A.A.) - Macar tel -
dığtn aJa~ının bir tebliğinden anlaşıl -
lide a gore, bundan sonra Almanyaya 
~l cek olan Yahudiler diğer vatan -
isti~ra karşı gösterilen kolaylıklardan 

de edemiyeceklerdir. · 

ına!u teblığe göre Alman hükumet 

t~ tnları Budapeştedeki Alman se -
~~~ın hususi bir müsaadenamesini 
J\hn1 olmı\an Macar Yahudilerinin 
'llE anyaya girmesine muvafakat et -

tn ktedırler. 
tır-a 13 r-Iın 17 (A.A.) - Zelle şehrinin 

t ll1ahkemesi şu kararı vermiştir: 
y hudı erle a~ veriş eden bir köy 

~mu a mu ayir bir harekette bu -
u olur.:. 

~ 
;) arı onaı Sosyalizmin naşiri efkarı 

Dıe L post gazetesi bu hüküm 

l\ı.an. k d . t f ır erde bulunarak Al -
lctk >ylu of sinin Yahudileri ziraati 

t'ieen dar eden bütün mesleklerden ted 
Y~ ~.akı stırmağa gayret ettiğini 
Van ~ adır. Bu gazete bilhassa hay -
,ı~areti yapan Yahudilere hücum 

tedir. He~en eyaletinde 1933 se 

nesinde Aryen ırkından 43S, ve Yahu
dilerden de 360 hayvan tüccarı vardL 
Son tahriri nüfusa göre 19 36 senesin
de bu eyalette hayvan ticareti yapan 
bir tek Yahudi kalmamıştır. 

Yunanistanın 
yeni sene büdçesi 

Atina 17 (AA.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

Son kabine toplantısında, Maliye 
Nazın B. Apostolidis, yeni 1936 - 39 
mali senesi büdcesini bildirmiştir. 

Yeni büdce, geçen senenin büdce -
sinden dundur. 1937 - 38 büdccsınde 
varidat 16.485 milyon, masarif 16.863 
milyondu. 1936 - 39 büdcesi varidatı 
ıse 14.519, masarifi ise 15.106 milyon 
drahmidir. 

Elzem olmıyan \·e semere vermıyen 
bütün masraftarın ortadan kaldırılma
sı bahsinde gayretlere devam olunmak 
tadır. Hazinenin memnuniyet verici va
ziyeti sebebile, Yunanistan bankasının 
devlete vermiş olduğu 400 milyonluk 
avansa dokwıulmnmıştll". 

için 14 nisan perşembe günü öğle v:ıkU na şüphe olınıyan bu haberlere gö:e, necek veya söylenemiyecek sözler iç.in 
Vekfilet konferans salonunda kısa bir Amur nehri üzerindeki adaların aidi _ bir muayyen hudud vardır. O hudud te
toplantı yapılmıştL Bu toplantıya aid ol- yeti meselesi hakkında Sovyetler Bir- cavüz edildikten sonra, arada öyle şeyler 
mak üzere Tan ve Akşam gazetelerinde- liği ile Mançuko hüklımeti arasınd:ı kırılmış olur ki bir daha tamiri mümkün 
ki metinleri a~i telgrafları hayretle o- yeni anlaşmazlıklar çıkacağı muhak _ olmaz. Nitekim İngiltere ile İtalya arasın
kudum. Muhabır, bana veya toplantıda k kt M uk b 1 . hAl ted da da bu nevi şeyler söylenmiştir ve İ· 
b . ·a ır. anç o u mesc eyı a en 

ulunan her hangı bir arkadaşa sorsaydı k.k 1 kt 1.. 1 t db. 1 talya. açık, açık İngjltere imparatorluğu-
b · kk ı ey eme e ve azım ge en e ır e-

µ aile toplantısı ha ında daha iyi ına- . 1 kt dı nun varisliğine namzedliğini koymuştur. 
lU t l bilirdi n a ınma a r. İ 

ma a a · Gerek kara, gerek nehir huduc!lan Bu, öyle bir iddiadır ki ngiltere tarafın. 
Telgrafının sonunda bana "Ziraat ;şıe- .. •· d M k ·ıe mazide hadis 0 _ dan kolaylıkla unutulamaz. Bundan ötü· 

rind k. dil " . tt uzeı ın e ançu o ı 
e ı şuncem zıraa en evvel ziraatcl 1 b··ı·· , k' 1 n .Japon tahrikçili- rüdür ki bütün bu yapılan muahedeler, 

t. . k . ,, d d d' t k an u un \ a a an 
ye ıştırme tır . e e ır me. tedir ki bu ğinin birer neticesi bulunduğu nazarı tarafeyn devlet adamlarının dahili rnev-
beyan.atımın bılhassa seb<?b.ı de . b~dur. dikkate alınırsa Amur üzerinde ya • kilerini tarsin içın ihtiyar olunmuş feda
Ben zırai kalkınma demek zıraatcının de k d k k ha"d·seler hakkında veri- karlıklardır. Yoksa iki taraf da bu işin sa· 
k 1 d. ilın 'd' d ;,. . ın a çı aca ı 
ıymet en ır esı ır, em.,,tim. Muha-

1 
bu . .. 1 haber burada Kvan _ mimiyetine kail değildir. Ortada, bir ka-

h. . .. 1 1 b d 1 t 1 en orı1ına , , 
ırın cum es un an ga a o sa gerek- d rkA harbiyesinin Sov _ zık gibi dimdik duran realite işe iUdurı 

ti ,, tung or usu e anı . R ih 
r. yet - Mançuko hududunda yeni tah - Berlın - oma mı veri. 

Yeni Rus se-'iri rikler hazırlamakta olduğuna bir bür - Selim Ragıp Emeç 
ı • han gibi telakki edilmektedir. D ---

Bu sabah geldi ün akşamki güreşler 
Yeni So\-yet Rus sefiri Çrençicf bu sa- Beyoğlunda iki yaralama Beşiktaş Halkevi spor şubesi tarafın

bahki semplon ekspresile şehrimize gel- vak'ası dan güreş he\'eskarları arasında yaptın-
rniş ve Sirkeci garında sefarethane ve Dün gece Beyoğlunda iki yaralama la"n müsabakalara bu ak~a~ ~cşikta~ klü-
konsoloshane erkanı tarafından karşılan- vak'ası olmuş, Süleyman isminde biri ya- bu salonunda devam edılmıştır. Netıceler 
mıştır. Yeni sefir bugünlerde Ankaraya nmda MelUhat adlı bir kadın olduğu hal-1 şunlardır: 
giderek itimadnamesini Reisicumhuru • de Yıldız sineması önünden geçerken Gre~o Rum<'n. 
muz Atatürkc takdim edecektir. Yusuf, Kenan, Ibrahim ve Ahmed ismin- 56 kıloda: Faruk - Abdullah. 

OçuncU umumi miifettiş 
Avrupadan dö dü 

de dört kişi iızerine hücum etmişler ve 61 > : Bu maçın finali cuma akşamı 
Stil ymanı muhtelif yerlerinden ağır su- vapılacuktır. 
rette yaralamışlardır. Si.ıleyman hasta - 66 > : Şevket - Mahmud - İbrahim 
neye kaldırılmıştır. 72 • : H vdar - Mustafa - Lütfi. 

Tedavi için A vrupaya giden üçuncü 37 > • Şe\•kı' 
Yenişehircle Andoııun meyhanesinde · · 

umumi müfettiş Tahsin Uzer bu sabahki Agıy r siklette· Ahm d S 1 . . . ıçerck sarhoş olan Ali ismindeki kalaycı · e amsun u. 
semplon ckspresile şehrımıze gelmış ve d h . A d .ki . d Serbest: 
b. f d k a mey anecı n onu ı ycrın en yara-
ır çok zevat tam ın an arşılanmıştır., 1 Ali k d. . . k 1 el 56 kiloda: Hakkı - Kamran. 

T h · u ta ·ı il . 1• B. amıştır. en ısını ya a amıya g en 
a sın zer mamı e ıy eşmış ır. ır . .. . 61 > : Sülc>yman _ Salih. 

ka .. eh i · d k ld kt A polıs memuruna da hucum etmiş, polıs ç gun ş r mız e a ı • an sonra n- .. 66 > : Hüseyin _ İsmail. 
ka ·· te k'b d .. f ttişl·k memuru bu soz anlamıyan sarhoşu ba-ra ve mu a ı en e mu e ı mm- _ 72 · H.. · G 
tak ·d kti cagından yaralıyarak yakalamak zorun- > • useyın enç. 

asına gı ece r. d k 1 79 > : Mardiros. a a mıştır. 



4 8•~· SON POSTA =======================-================= 

artal zasında bu yıl 
yapılacak işler 

'l0,000 lira olan büdcenin en mühim kısmı 
su işine tahsis ediliyor 

Kartal kazasının umumi görii:nü.fil 

Ele geçen 
bir kadın 

yaman 
hırsız 

Şeker almak için girdiği 
dükkandan bir çanta çala
rak sıvışh, fakat yakalandı 

Sabıkalı hırsızlardan Zehra, evvel -
ki gün Aksarayda şekerci Salibin dük
kfınına girerek, Salibin kansı Hatice -
den bir kilo fundan ile bir kilo bisküi 
istemiştir. Şekercinin karısı bunları 
. hazırlamakta iken Zehra: 

- Ben kasaba gidiyorum. Biraz son 
ra bisküi ve fundan:tan gelir alırım de
miş, ve tezgah üzerindeki içinde 25 li
,ra ve bir altın saat bulunan çantayı 
)<:adına far.kettirmeden alarak savuş -
muştur. 

Biraz sonra çantanın yerinde yeller 
estiğini gören Hatice derhal vaziyeti 
anlıyarak polise müracaat ve Zehranın 
eşkalini tarif etmiştir. Zehra biraz son
ra yakalanarak Emniyet direktörlüğü
ne getirilmiş ve suçunu itiraf etmiştir. 
. Hırsız kadın adliyeye verilmiştir. 

ltf aiye A e 

amır ve 
memur maaşlarına 

1stanbulun sebze ihtiyacının mühim bir/ mında halkın gezintisi için iki yol ayrıl- J 
kısmını karşılıyan, verimli topraklarında mıştır. Bu yolların beton veya asfalt ola- zam yapl ) yor 
üzüm, incir, tütün, zeytin, karpuz ve ka- rak inşasına bugünlerde başlanacaktır. Esaslı bir inzibat altında geceli gün 
vun yetiştiren güzel ve yeşil Kartalda bu Bir sebze hali yapılmak üzere de bir düzlü çalışan ve vazife icabı en çok iş 
yıl bazı mühim faaliyetler göze çarpmak- proje hazırlanmıştır. gören bazı itfaiye müstahdemlerinin 
tadır. Kazada mevcud elektrik lambaları ço- ücretlerine birer rnikdar zam yapılma-

Bu yıl, belediye büdcesi 70.000 liradır. ğaltılmış, metruk Rum kilisesi belediye- sı muvafık görülmüş ve kararlaştırıl _ 
Bunun 38.800 lirası kazaya Yakacıktan ce istimtak edilmiştir. Bu bina, modern mıştır. Bu iş için, yeni itfaiye büdce -
gden tatlı içme su yolunun yeni baştan bir hale getirilerek Halkevi binası yapı- sine 4000 liralık fazla tahsisat kona -
tamirine sarfedilecektir. lacaktır. Bu işin de keşfi ve projesi yapıl- caktır. 

Bu yıl kaza ve mülhakatında muhtelif mıştır. Keşif bedeli 14.000 liradır. Grup amiri ücretine on, grup amir 
cins 20.000 ağaç dikilmiştir. Vapur iskele- Kazanın umumi planı da hazırlanmak- muavinlerile on sekiz şoföre ve bir ya
si meydanındaki dükkanların istimlaki tadır. Belediye, burada modern bir de zıcıya beşer, iki başçavuş, iki çavuş, 
işi bitmek üzeredir. plaj yaptıracaktır. dokuz onbaşı, dört telefoncu ve 4 7 ne-
Rıhtım üzerine, proje mucibince ve üç sene evvel başlanan, fakat yarım fere ikişer ve üçer lira, ustnbaŞlya on, 

fenni bir şekilde ağaçlar dikilmiş, çiçek kalan Ankara yolunun tamamlanması i- spor muallimine •irmi lira zam yapı -
tarhlan yapılmış, bunlann etrafı beton çin de icab eden tedbirler alınmıştır. Bu- lacaktır. 
bordür ile çevrilmiştir. Rıhtımın ön kıs- günlerde inşaata yeniden başlanacaktır. --- -------

Temizlik işleri için alman 
Şehir lşlPri: -------.-

lstanbul ağaçlandınlıyor 
Vilayet ziraat müdürlüğü yeni bir 

ağaçlandırma prograrm hazırlamıştır. 

Ancak üç sene içinde tatbik edilebile
cek olan bu program hitama erer ::?r -
mez bütün İstanbulda ğaçlandrrma :şi 
bitm~ş olacaktır. 

· Bu programın esasları şunlardır: 
İlk defa elde rnevcud fıdanhklar 

mümkün olduğu kadar tevsi ve takviye 
edilecekleri gibi İstanbulun bütün ka -
zalannda da behemehal birer fidanlık 
tesis edilecektir. 

Bu yeni fidanhklarda yetiştirmek i
çin çınar, akasya, dişbudak gibi sür'at
le yetişen fidanlar tercih edilece'ktir. 

Bundan başka &hçeköydeki orman 
mektebinin de fidan yetiştirme işlerın
de Ziraat Müdürlüğüne yardımda bu -
lunması temin edilmiştir. Şu hale naza 
ran 941 senesinde İstanbul baştanbaşa 
ağaçlanmış bulunacaktır. 

Belediye tekfin ve defin 
işlerine baıladı 

Belediyenin, isteyenlerin cenazele -
rini kendi vesaitile tekfin ve defnet -
mek üzere vücude getirdiği teşkilat 

dünden itibaren faaliyete geçmişti-:-. 

Fakat, dün, ne Kadıköy, ne de İstanbul 
tarafından belediyeye ölü göndermek 
üzere hiç bir müracaat olmamıştır. 

Belediyece beş sınıf üzerine hazırla -
nan tarifeler kat'idir. Mesela, çelenk 
istenmediği, yahud, binek otomobili is 
tenmediği takdirde de ölü tekfin ve 
gömme ücretinden tenzilat yapılma -
rrurktadır. 

Toplantılar: 

Poliste: 

Elini makineye kaphrdı 
Anadoluhisarında halat fabrikasın -

da amele Zıleli Hasan Gül fabrikada 
çalışırken sol elini makineye kaptıra -
rak parmaklarını kestirmiş, tedavi ıçin 
hastaneye kaldırıbnıştır. 

Sadık hizmetçi! 
Beyoğlunda Bedreddin sokağında 4 

sayılı apartırnanda oturan Remzinin 
hizmetçisi Sıdıka dün evden bir tak1m 
eşya çalarak kaçmış, biraz sonra yaka -
lanarak adliyeye verilmiştir. 

Bir tramvay yoldan çıktı 
Vatman Kemal idaresindeki 23 sayı

lı tramvay arabası dün Arnavudköy
den Bcşiktaşa gelirken Kuruçeşmede 
Emaye fabrikası önündeki virajda yol
dan çıkmış, yaya kaldınmda bir ağaca 
çarparak ön kısmı biraz hasara uğra -
ımştır. Vatmanın idareli hareketi sa -
yesinde kaza hafif geçirilmiş, başka hiç 
bir zayiat olmamıştır. 

Kuyuya düşen çocuk 
Beyoğlunda Bayram sokağında otu

ran Katinanın 3 yaşındaki kızı Teodo
ra dün evin alt katındaki kuyuya düşe
rek yaralanmış, Ş~li Çocuk hastanesi
ne kaldırılmıştır. 

Dört yangın başlangıcı 
Son 24 saat zarfında Beyoğlunda 

Giridliyan, Hayim ve Taksimde Deniz 
palas apartımanlann:ın ve Beyoğlunda 
Galibdede çıkmazında Leotoryaya aid 
7 numaralı alış.ah evin baca kurum!a -
rının tutuşması yürıiinden dört yangın 
başlangıcı olmuş, itfaiye tarafından bü 
yümelerine meydan verilmeden söndü 
rülmü.ştür. 

Yakalanan hırsızlar 

Mürettibler cemiyetinin kongresi Bundan bir müddet evvel Sarnatya-
Türk Mürettlbler Cemiyeti Hey'etl umu- da Milli Müdafaa caddesinde Kirkorun 

mlyeslnln toplnnmnsı ve blitün matb:ıa 11 - dükkanından para ve sigara, Aksaray -
ellerini aldkadar eden bazı kararlar alması da Sermed çavuş camiinden kilim ve 
muknrrerdl. Paskalya olması miinasebetııe Yedikulede Kürkçübaşı camiinden bir 
Hıristıyan matb:ıa ~şc:tieri toplantıya iştirak saat çalarak kaçan ve o zamandanberi 
edemedlklerl lc;ln butun matbnn lşcllerini n-
Jfıkadar eden mühim kararlar alınacağı göz zabıta tarafmdan aranmah-ta olan sabı-
ömınde tutularak kongre Mayısın on beşınci l kalılardan Huliısi ve İsmail dün yaka -
........... n ... r,,..., t.1ıhlr edllmlştlr. lanarak adliyeye verilmişlerdir. 

yeni tedbirler 
Şehrin temizlik iş ve vasıtalarında 

mühim değişiklikler yap1lacağını bir -
kaç gün evvel yazmıştık. Yeni vasıta -
lann ve yeni ihtiyaçların icabı olarak 
muhtelif yerlerde yeniden temizlik a -
hırları inşası lazım gelmektedir. Yeni 
ahırlar yapılması ve eskilerin tamiri 
ve daha iyi bir hale getirilmesi için bu 
yıl yeniden 30.000 lira kadar bir mas
raf yapılması tekarrür etmiştir. 

Aynca, bu yıl, temizlik işlerinin e
saslı bir şekilde teftiş ve mürakabesi
ni temin için bir de servis otomobili a
lınacaktır. 

Tanzifat amelesi şimdiye kadar ya -
zın da kışhk elbiseyle gezmekteydiler. 
Bu cihet de nazan dikkate alınmış, a -
meleye ay:rıca yazlık elbise alınması -
nın temini çareleri araştınlmaktad'ı.r. 

Bunun için beş bin lira para ayrıla -
cak, ayrıca, ameleye verilen elbise, çiz 
me, ve muşamba bedellerinden arta -
cak paralar da bu işe tahsis olunacak
tır. 

Bu yıl temizlik işlerine tahsis edile
cek para geçen seneden 152059 lira 
fazlasiJe 606,707 lira olarak teklif e -
dilmektedir. 

Çöp istasyonları inşası için de 8000 
lira tahsis edileçektir. 

Erenköy sanatoryomunun· 
bir yılhk faaliyeti 

Verem Mücadele Cemiyeti tara -
fmdan idare edilmekte olan Erenköy 
sanatoryomunda son bir yıl içinde 60 ı 

kadın 176 sı erkek olmak üzere 236 
hasta muayene ve tedavi edilmiştir. 
Bunlar 3 hakim, 6 sübay, 1 avukat, 55 
muhtelif memur, 15 tüccar, 2 eczaCJ, 
9 rnualllm, 43 talebe, 14 çiftçi, 14 kü -
çük san'at sahibi, 23 işci, 50 işsiz hasta
lardır. 

Bu hastalardan bir kısmı yapılan 

tedavi neticesinde iyi olarak sanator -
yamdan çıkmışlardır. Bir kısmı da ha
la tedavi görmektedir. Hastaların 66 zi 
devlet ve rnüessesat hesabına, diğer -
leri de kendi hesablanna sanatoryom
da yatmışlardır. 

Zahire borsası a bi 
hafta ık vaziyetın hül8sa 
Almanlar 3,5 milyon lira kıymetinde tütiin mübay 

ettiler. Yeniden 1000 ton arpa ihraç edildi 

Yeni senenin ilk tahminleri tesbit e-ımevcudu 200 bin aded tahmin 
dildiği bu zamanlarda piyasada umu- tavşan derileri üzerine muamele 
mi bir durgunluk göze çarpmaktadır. muştur. Eiyevm piyasada mevcud 
Bu sene hububat fiatlarının cihan pi- racat alıcılarının aralarında bir 
yasasından ~iraz daha yüksek olması ma yaparak piyasayı 15 kuruşa 
ihracat tacirJerini düşün.dünnektedir. düşürdükleri söylenmektedir . 
Son on beş günün memlekette umumi- Diğer av derileri üzerine de ma 
yetle yağışlı gitmesi müstahsile bu se- iş olmaktadır. Zerdevanın çifti 3 
ne için büyük ümidler vermektedir. sansarın çifti 23-25 lira, porsuğun 
Memleketin her tarafından gelen haber 3.30-3.45 kuruş aralannda satı 
leD kışlık mahsu1atın fevkalô.de mü- * 
s~id surette inkişaf ettiği merkezinde- Zımpara istihsalalı 
dır. 

BUGDAY: Geçen hafta içinde kısmı 
azamı Ziraat Bankası hesabına olmak 
üzere şehrimize 3550 ton kadar buğ
day ve 300 ton kadar un gelmiştir. Ge
len buğdayların bankanın tesbit ettiği 
fietlarla yani 6-7 çavdarlı beyazlar 5.28 
ve 5-6 çavdarlı sertler 5.20 paradan sa
tılmıştır. Hususi müesseselere gelen 
buğdayların yekfuıu beş on vagonu te
cavüz etmemiştir. 

ARPA: Cenub vilayetlerimizde ha
sad zamanı yaklaştığından tacirler el
lerindeki malları mümkün mertebe çı
karmağa ç.alıŞlllaktadırlar. Geçenlerde 
Çekoslovakyaya sevkedilen büyük bir 
parti arpadan maada geçen hafta için
de 1000 ton kadar arpa ihraç edilmiş
tir. Bu sebeble kilo başına 3-4 para ka
dar bir yükseklik vardır. 

Anadolu biralık ekstra arpalar 4-
4.05, Trakya çuvallı yemlik 4.18, çav
dar 4. 34 paradan muamele görmüştür. 

MISIR: ihracat olmamakla beraber 
fiatlarda !hissedilecek derecede bir 
yükseklik vardır. Sarı Adapazan mat
ları çuvaflı vapura teslimi 5.1 O paraya 
kadar tereffü etmiştir. Daha yüksek 
kali..t. olan Bandırma, Karabiga malla-
rı 5 .15 paradan satıhnıştır. 
KUŞYEMİ: Son zamanlarda cihan 

piyasasında görülen düşüklüklerden 
kuşyemi mahrulünün bir kısmı satılama 
mıştır. Bu suretle şehrimizde ve Trak
yada 35 bin çuval kadar stok kaldığı 
tahmin edilmektedir. Üç ay sonra yeni 
yetişecek mahsule intizaren tacirler sa
tış yapmamağı tercih etmektedirler. 

Yeni sene mahsulünün tyi olacağı 

tahmin olunmaktadır. Geçen hafta için
de Holandaya bir mikdar sevkiyat ya
pılmıştır. Hali hazır fiatlan ?'o 2 analiz 
ve Tekird:ağı iskelesi teslimi 7. I O para
ya kadar satıcı bulunmaktadır. 

TÜTÜN: Son günlerde Almanyadan 
şehrimize gelen bir heyet tarafından 
kontenjana dahil olan tütünlerden 3.5 
milyon lira kıymetinde ve muhtelif fir
malardan tütün mübayaa edilmiştir. 
Bu satılan tütünlerin ekserisi İzmir ve 
civarı mahsulünü teşkil etmektedir. 

Almanlann bu sene yapak için veri
len kontenjan yerine tütün rnüb::ıyaa 
edecekleri ve bu hususta teşebbüsatta 
bulunmak üzere oldukları söyleniyor
sa da bu rivayet henüz kat'iyet kesbet
memiştir. 

PAMUK: Yerli fabrikalar Klevland 
cinslerinden kilosu 39-40 ku~ ara1a
rında ve 200 balya mikdannda İstan
bul piyasasından mübayaa etmişlerdir. 
Perakende satıcılar da Maydos pamu
ğunun kiiosınıu 3 7 kuruştan almış
lardır. 

KiTRE: Evvelce İtalyaya fazla sev
kiya t yapıldığından stoklar azalmıştı. 
Fakat İtalyanların bu mübayaatı kes
tiklerinden fiatlar gevşemiştir. Piya
sada ancak 800 çuval kadar stok mev
cuddur. Fujor 2 60-300, beyaz 160-190 
Piyanto 115-120, san cinsleri 105-110 
kuruştur. 

Hafta içinde tiftik ve yapak üzerine 
kayda değer büyük işler dhnamıştır. 
Ankara mallarından bir mikdar tiftik 
120, Kastamonu mallan 131 kuruştan 
satılmıştır. 

Yerli fabrikalar Trakya cinslerinden 
cüz'i mikdarda yapak m'übayaa etmiş
lerdir. 

AV DERİLERİ: Mevsim iptidasında 
20-2 1 kuruş aralannda satılan tavşan 
deriieri satışlarında son günlerde bir 
durgunlıtk ıgörillmektedir. Bu suretle 

Memleketimizde zımpara istihsa 
iyi bir program dahilinde devam edı 
tedir. Türkiyede zımpara ilk defa 
tarihinde bulunmuştur. Bir Amer 
İstanbul da seyyar bir bil eyi cinin e 
bir kaya parçası görmüş, nazarı di 
ni celbetmiş ve tahlil neticesinde 
zımpara olduğu anlaşılmıştır. 

Hemen hemen ayni zamanda da 
hur Rus jeoloğu Çihaçef te Anad 
zımpara madenini keşfetmiştir. Bu 
retle 1847 ye kadnr dünyanın başlıca 
para membaı olan Naksos adasının 
kii Ege zımparalarının rekabeti yü 
den mühim surette sarsılmıştır. M 
fih Anadoluda ta eski devirlerde de 
para mevcud olduğu tesbit edilmişt 

Memleketimizde zımpara ilk keşfi 
teakip işletmesi bir İngilize veri 
Bu İngilizin iyi işletmesi sayesinde 
zımparası bütün dünya piyasasına h 
olmuştur. İhracatımız harbi umumi 
fesinde 40,000 tonu aşmıştır. Fakat 
mi harb zımpara istihsalatını mühim 
rette darbelemiştir. 

Bundan başka sun'i zımparanın ~ 
ve umumi buhranda istihsalatımızın 
dolayısile ihracatımızın umumi har 
evvelisine nazaran takriben 6 da bire 
dar düşmesinde mühim bir amil olm 
tur. 

Memleketimizde adedi elli sekize 
olan meksuf zımpara madenlerimizin 
yük kısmı Eğe mıntaknsında bulu 
tadır. Bilhassa Muğla vilayetindeki 
denler çok zengindir. 

Havalar bozuldu Karadeni 
f.rtına var 

Birkaç gündenberi şehrimizde 
va yağmurlu ve fazla rüzgarlı geç 
tedir. Yeşilköy meteoroloji ist • 
nundan verilen malumata göre son 
saat zarfında yağan yağmurun m 
murabbaına bıraktığı su mikdan 
'kilogram olarak ölçülmüş, rüzg 
şimali istikametten saniyede 1 0-12 
re hızla esmiştir. 

Dün yurdun bütün mmtakaları 
da hava kapalı ve yağışlı geçmiş, r 
garlar doğu ve cenup doğusu ile 
,Anadolunun şark kısmında cenubi, 
ğer yerlerde .şimali istikamette k 
vetlice esmiştir. 

Karadenizde de şiddetli bir kar 
fırtınası büküm sürrneğe başla 
Bu yüzden Karadenlze çıkacak 
bir kısım küçük vapurlar Büyük 
önlerinde beklemektedirler. Kara 
nizdeki vapurlar da yakın limanlad 
ğınmış1ardır. 

EBTDORUL SADi T 
EDIRN 

. 
sın em asın 



SON POSTA 

izmirde kurulan • 
yenı şehir 

ViyanaWarla yapılan 
-.çı neticesini tabii billyor
llııı. llaaaıı Bey .. 

•.. Bizi üç golle mağlllb et-
tiler ••• 

... Oyundan sonra onların 

kafile reisi iki ilç sene evve
line nisbeUe futbolümilzün 
terakki ettlifn.l IÖylemiş.. 

Hariciye Vekili Mısırdan döndü 
Rüşdü Aras Berut ve Halebde 
coşkun tezahüratla uğurlandı 

~~~~~~~~~~---...: 
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L Hldiscler Karııımda r 

D~MÜŞIL.IER KÜ 
Demişler ki: 

- Parasızlık her fenalığı yaptırır. 
Diyorwn ki: 

- Ak akçesi olanın kara günü olur 
mu da? 

Demişler ki: 
- Ya parası olanlar .. onlar hiç mi !e

nalık yapmazlar? 
- Sağ elinin verdiğini sol elin g6r • 

.mesin! 
Demişler ki: Diyorum ki: 

- Borçtan korkan kapısını geniş aç
maz. 

- Çünkü sağ el verirlken sol el ka • 
pıyor, değil mi? 

Diyorum ki: Demişler ki: 
- O eskidenmiş, şimdi borç kapının 

enahtar deliğinden bile içeri giriyor. 
- Sakla samanı gelir zamanı. 
Diyonım ki: 

Demişler ki: 
- Çürük baklanın kör alıcısı olur. 
Diyorum ki: 

- Yani ne demek istiyorsun, ilerde 
hayvan ohıp saman mı yiyeceğim? 

Demişler ki: 

- Biz açık gözleriz ama, çürük ço -
rabı çürük olduğunu bile bile alıyo -
ruz. 

- Doğru söyliyeni dokuz köyden ko
varlar. -

Diyorum ki: 
- Ya onuncu köyde barınabilir mi ki .. Demişler ki: 

- Dostluk kantarla, alış veriş m1s -
kalla. 

Demişler ki: 
- Garib kuşun yuvasını Allah yapar. 

Diyorum ki: Diyorum ki: 

- Alış veriş kantarla olur ama, dost 
luğ.u mıSknlla bile almak çok güç. 

- Garibim ıaına, yazık ki kuş de -
ğilim. 

Demişler ki: 
Demişler ki: 

- Dünyaya yağlı kuyruk diyebilene 
aşkolsun. 

- Gönülden gönül'e yol vardır. 
Diyorum ki: f 

" - Ama yolu bilmek gerek. 
Diyorum ki: 

- Hele dünyadakiler birbirlerini ye 
meğe doysunlar, daha sonra bunu da 
tecrübe ederler. 

Demişler ki: 
- Mart kapıdan baktırır, kazma kü

rek yaktırır. 
Diyorum ki: 

Demişler ki: 
- Ak akçe kara gün içindir. 
Diyorum ki: 

- Şimdi Nisanın ortasındayız, ve 
yakacak kazma küreğimiz de kalmadı. 

İsmet Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Tibette ihtiram nasıl 

ifade edilir ? 
Dünyanın muh

telif yerlerinde in
anlar büyükleri
ne karşı hürmetle
rini türlü türlü §e· 
killerde gösterir
ler. Tibette, Jnsa
mn kendisinden 
daha yüksek bir 

Kırmızı bahklarm mukaddes 
sayıldığı yer 

Trablwgarb'dQ 
Ahmedülbedevt ad 

lı bir cami vardır. 
Bu cnmiln avlu

sunda da güzel bir 
havuz mevcuddur. 
Bu havuzun için-

kimseye karşı dilini çıkarması demek, ın 

yüksek ihtiram ni§anesidir. 

de mevcud kırmı· 
zı balıklan yerli 
halk mukaddes sa
yar ve el sürmez. 

Bir fahişeyle yuva 
Kurulabilir mi? 
İzmlrden mektub :yazan, ljahab ıslmll 

bir okuyucum, benden ıu pyanı dikkat 
sualleri ıoruyor: 

ı - Blr fahişenin lftlraklle - istisna 
ltertaraf - :yuva kurulabilir mi? 

2 - otuz sene evvel ilstilne t1tredlitm1J 
ahlAk n namus t.aldderinln çotu :yıkıl
dı. Acaba samanla, flmdl revaçta olan 
ahltık ve namm prenslplerl de dellJlr 
llıl? 

3 - eereıı ve namusu mahvolmuş bir 
iman :yapacalı 1yt 1lareketlerle tekrar ce
miyet tçlnde muteber blr mevkl k.azana
bWr ml? 

• - İnUtam, uıvı blr hl8 midir? Yoksa 
&dl bir duygu mudur? 

& - Fuhf, tarlhJn hangi devrinde mu
bah sa~tır? 

8 - tiç ılln evvel, karım, 1kls olarak bir 
m, blr de otlan doğurdu. is1m hususun
da tanmla anlaşamadık. O, benlm bol-
4ulum 1slmleri befenmedi. Sizden, iki 
ravrumuza da tarthJ birer la1m bulmanı-
11 11Uyor. 

* ı - Bir fah~nln bir n kadım olabı

lecellne ınananlordan defllim. Eııkl ta
rihte fahJşenln bir dereceye tadar mazur 
bir cemiyet kurbanı sayılabileceği devirler 
oldu. Fakat bugün, tadın, erkelin aahJb 
bulundutu bütün 1mtAnlara mallkUr. Bi
naenaleyh, bence, bu vaziyette bir ltadı
IWl fa~e olmaslle, blr erkeğin namusu
nu satması arasında h1çblr tart ıyoktur. 
eu halde, namuskdr çalışmak tmk:Anlan 
nrten, T11cudünü satan bir kadın, lrade-
11.z, cıte, gurursuz. ve ruban diifkün bir 
mahlM:tur Te o çamurdan, temiz blr zev
ce yoğurmak 1mkAnsızdır. 

1 - Vak:ıd bugün, otuz .sene enclkl ah· 
llt t.eldkkllerlnden iblr çokları yıkıldı ve 
7ann, hlç oübhc yok .ki, bugünkü tellW
ler de değişecektir. Fakat cahlrutıı, bana 
10rarsanız, knlde ile, madde lle, nlznmna
nıe lle kurulup bozulan blr mefhum de
llldlr. 

Ahldk telAkkllerl, herkese göre de~f1ı'o 
Blrlmlzln cahldkh aaydığı bir hakikat. 
b1r1m1ze göre drt.ıca11 dır. 

Blrlnılzl iğrendiren bir ahlAt.sızlık, bl
rlmlzl ~fildllrfip eğlendlrlyor. 

Yani ahlAk telll.kkllerı o kadar muhtc
Ut kl, hangi adama dyt ahlftklı. e hangi 
adama ahllksıs d1yeblleceğlmlz1 kestlre
mlyoruz. 

Fakat b:ına sorarsanız, dejttşmeme.'11 

matıub olan ıey, ıhlAkın taldes! değil, e
ıası. kendlsldlr. 

Yanı, vnmn ahll\k b.ldelerl, telflkkller1 
çoğalsln. Yeter ti ahlO.ksızlar artmasın. 

3 - İy1 harekeUer yapabilmek kablll
yet Te lsUdadına malik bulunan bir insan, 
ıeretınl ve namusunu mahvetmez! 

' - İntikam, insan maneviyatına mu
.allat olan en tehllkell mtkroblardan bi
ridir. 

5 - Fuhş, yalnız Keldanller devrinde, 
ve yalnız, senenin blr gününde mübah 
sayılmıştır. Herodot'un anlattığına göre, 
Keldanller, çirkin kadınlan himaye et
mek gaye.oılle, yılın blr gününde fuhşu 

mübah görmüş\er. O gün, Baalda, mem
leketin bütün kadınlan blr yere toplanır
Jarm1'. Erkekler oradan geçerler ve be
tendlklerl kadına, ücret mukablllnde 24 
saat Bahlb olurlarmış. Toplanan para, 
memlekeUn çirkin kadınlarına dığıtılır

mış. Onlar da, bu para sayesinde, zencın 
ve güzel kadınlar glbl, 'birer kocn bulur
larmış. Bu yüzden de, o gün tuhş, sade 
mübah değil, hattA 'blr hayır, bir hizmet, 
bir sevab sayılırmış! 

Fakat tarihte, fuhşu mübah gösteren 
başka hJçblr gartb sayfa yoktur. 

6 - Erkek çocuğunuza Tuli, Atabey, 
T1muçln veya Burteçın ısımıerlnl, kız ço
cuğunuza da, Ablka, veya Alankua ls1Dı

ler1nl koymanızı tavsiye edeblllrlm. 
Abllca, Cengiz1n en çok sevdiği zevcesi

nin adıdır. Alankua, Kayıhan aşlretıne 

attolunan tarihJ bir masalın kahramanı
dır. Burteçln, meşhur Ergeneton masalı
nın kahramanıdır. Atabey, Cengiz Harun 
en kahraman bir kumandanının adıdır. 
Tull, Cenglzln canından çok sevdlği evlA
dıdır. Timuçin 1se, Cengtz1n hakiki lsmt • 
dlr. Ve bütün bu isimler, öz tfirkçedlr. 
İstdlntzl yerine getirmek için, beğen

diklerimden aklıma geliveren ısımıerl sı
raladım: Be~endlremedlmse, kusuruma 
bakmayın! 

IKADUNI 
Hastalıktan 
kalkmış çocuğa 
nasıl bakılır? 

Emekll Türk Generalleri yarınki dünya 
"Son Posta,, ya anlatayorl r harbini 

otörlü harb vasıtaları 
klisik harb taktiğini 

kökünden değiştirmiştir 
(Emekli General Cemil Conk'un anketimize cevabı] 

General Cemil Conk, beni nezaket 
ve mahviyette eşine ender tesadüf edi
lir bir ev sahibi halile karşıladL Fakat 
bu misafirperver ev sahibi suallerimi 
sorunca ayni cömerdliği göstermedi. 

- Anketinize cevab vermekte beni 
mazur görmenizi rica edeyim, dedi. 

Hayretle sordum: 
- Neden? 
- Geçmiş için sorarsanız söylerim. 

Zira, mazide kat'iyet vardır ve ifade
lerimde kat'ilik bulunabilecektir. LA:
kin, istikbal! Onu, bilebilir miyiz hiç? 
Suallerinize cevab vermek, gaibden 
haber vermek gibi bir şey! Halbuki ben 
ktınin değilim! Ve esasen kehanete de 
inanmam! 

- Fakat biz, size inanıyoruz gene
ralim! 

Herhangi bir hastalığın nekahet dPv- Bir sual b h b" g'bi · r 
· · in ld k " "k b' -ceva ar ı yapıyor ı yız. 

esı anne ıç o u ça guç ve nazı ır Savaıı:m sert lo k d 
d "d . "' , sa nun yumuşa a amı 

..aman ır. Eski en yemeğınl seve seve niha et n ak t" · ku b ı k ü y ez e mm r anı o ara ıı -
yiyen çocuk fimdf bütün yiyeceklere kar- kut meydan muharebesini kaybetti: General Cemıı Conk 
p biraz nazlıdır. Çabucak yorulmaktad1r. _ Peki, 11uallerinizi dinliyorum. 
Hazım cihazı evvelki kadar munt&zam Anlattım: barüz ettiren en canlı, en Adil §ahidleJ 
Memez olmuı:tur. Bir hastalıkla ınücade- değil midir? 
.- .- - Demokrat ve otoriter devletler a- o · · b ·· d ki zih le etmekten yorgun düşen bünyesi her . nun ıçm, ugunün gi işini, es · • 

. . rasında muhtemel bır Avrupa harbi. .. niyetle; cŞöyle veya böyle olması muh• 
zamandan daha nazıktır, daha çok bakıl- Bu harbin cereyan tarzı ve neticesi dir ·· .. ·· 

. temel • tarzında eski olçuyle gorme· 
maya muhtaçtıt. Gerçı hastalık atlatıl- hakkındaki tahminler ... Franko İspan- ğ' on g" h"k" ğ' d ~ 

ld - . . d' b b k ı ve a ore u um verme ı o5 &-

mı~ o ugu ıçın en ışeye se e yo tur. yasının ileride oynıyacağı rol, Akdeni- bulmuyorum • 
Fakat normal zamana nazaran daha sıkı zin istikbali, Amerikanın birtara! veya Bizim bir atalar sözümüz vardıJ'I 
bir ihtimamın zaruri olduğu da muhak- bitaraflığı ~es.elesi ~eA dolay~le Aksa- Zurnada peşrev olmaz! İşte, bu ekspres
kaktır. yışark vazıyetı ... Hulasa, sizın, benim, yon zamanımız için en uygun bir ifa· 

Nekahet devresindeki çocuğun, verilen bütün dünyanın bugün muvacehesin- dedir. 
yemekleri aeve seve yememesinde muh- de bulunduğumuz meseleler... Buyu- Şu halde, gökten inme kabilinden o· 
teli! sebebler olabilir. İhtimal bütün has- run, söz sizin generalim. lan hAdiseler ve bunlardan ant gelebi• 
talığı sırasında annesini başı ucunda ve - Evvelft, biraz edebiyattan bahse- lecek afetlerle karşılaşılacağına gör• 
mütemadiyen kendisile mcşgu! gl1rme- delim. Şair Ziya paşanın meşhur şaşırmadan tahaffuza veyahud mil· 
ye alıştığı için iyileştikten sonra da halA bir mısraı vardır. Tazii biliyorsunuz: dafanya hazırlanmak ve gene şaşırma 
nazlanmak ihtiyacındadır. Bütiın dikkati Şahsın görünür rütbei aklı eserinde. dan müdafaada muvaffak olabilmek, 
kendinde toplamak için yemek yemivor- İşte, zamanımızın rütbe! aklı da ese- bugünün tutulacak en doğru yoludur, 
dur. Eğer böyle ise fazla üstüne düşme- rinde görülüyor ve bu eserle de ne fikrindeyim. 
meli şımartmamalı işitebileceği i§tiha- müdhiş bir zaman olduğu anlaşılıyor. Muhtelif millet :ve ordulardan 
sızlığından bahsetm~elidir. Yiyeceğini Binaenaleyh, zamanımızın dününü bi- hangilerinin birbirlcrile birleşerek yek· 
muntazam hazırlamalı, sonra kendi hali- le, eski zarnanlann dünlerine benzete- diğerlerine karşı harekete geçecekleri· 
ne bırakmalıdır. Açlık ve l§tiha ergeç o- meyiz, hatta mukayese edemeyiz. Ara ni de tahmin etmeği; gene muvafık 
nu seve seve yemek yemiye ı;_,kecelctir. yerde o kadar büyük fark vardır ki bu- görmüyorum. 

Bir yandan da yemeklerde dt?ğişUdik nu tamamen anlıyabilınek için: çok va- Ne kadar oynak bir zamanda o!duğu .. 
yapmaya çalışmalıdır. Çünkü ,nekahet kit~ i~r~kimizi _hayretten kurtarıp da f- muzu, yukarıki sözlerimle anlatmak is 
devresindeki çocuklar mahdud reyler ye- lerıyı goremeyı~! . . . . temiştim. Şimdi beraber yürümekte ol· 

kt b k l D kt t i d Bu sebeble, bızım gıbı eskı zaman a- dug· umuz bir arkadaş bir an içinde biz• me en ı ar ar. o orun avs yt!Jı ı- . h k 1 

. . damlarının yenı zamanın yarını a - den ayrılabilir. Bu mümkün iken, ya~ 
ıına çıkmamak içın esas maddelerı takib kı da söz söylemesi pek doğru olabilir k d 

1 
.. 

1 ~dilen rejime uygun fakat görünüc::ü ve ~ . rının yolunu ve yarının ar a aş ıgın 
"' mı bılmem? ı b"l b"l" · ? t dl d ,,.. 'k ı·· 1.. ·· ı·· kl 1 nası ı e ı ırız 

a arı e6ı§ı ur u tur u yenv er ya- Bugün, hayatın seyri, görilyorsunuz İ 'kb 
1
. h b i ı· d bU 

1 b·ı· k b 1 d h h .. 1 .. d d' B şte, istı a ın ar ve s yase ı e pı a ı ır ve çocu un arı a ıı severek ki daimi bir ta avvu ıçm e ır. unu h . .. t kt" 
. . . . . . . , 1 vec eyı gos erece ır. 

yer. Yemek yedığı yerın ve kaplcınn da sıze teşbih ile anlatmak ıstıyorum . .ne- Muhtelif orduların şu veya buralar• 
çocuğun i§tihasma tesiri yok değildir. sela... . , .. da toplanması meselesine gelince ... 
Temizliği göz alan bir sofra örtüsU güzel General Cemıl Conk un gozleri bir y i k"l t"'b' ·ı 'f de 
düzeltllmiı bir masa nazlı bir 4uhayı an düşünce ile gölgeleniyor. Sonra: dll an '. ese~. u ce~;.-r:· ~rı ~ ~:rb 
kamçılar - Evet, mesela, diyor, müzik değişti, e en ~·e sıze ~~rel, es ı ı ır eür n •. d • 

· edebiyat değişti, mimari deği~i. Bugün usuıı:rı~den bın ~ an tecemm mu e 
İsteksizlik bazan iyi hava almnmaktan Bah'ın sonatları yerine cazbandın ıesf- mek ıstıyorsunuz. .. 

ileri gelir. Bunun için odasından çıkabil- ni, Arjantin tangosunun motiflerini işi- . - Evet! İşte, bu noktayı da boy le dil .. 
dlği gün çocuğu derhal ev içinde dolaş- tiyoruz. Hayne'nin romantik şiiri yeri- şünmek acaba ne dereceye kadar doğ-
tırmıılı, odasını sık sık havalandırmalı- ne dadaizmin, fütürizmin mahıyeti rudur? .. .. 
dır. Doktor dışarı çıkmasına müsnadc e- meçhul ritimli mısralarını okuyoruz, - Sayın .. g:neral, . anladtgı~a gore~ 
der etmez de her iyi havada güneşe çıka- yahud okutmak istiyorlar. Rönesans gene. ~Bugunun tek:ıık terakkısini na. 

l 1 d h ·· b" d " mimarisinin muhtec:em tarzına, kübizm zan ıtıbara almak lazımdır> esas pren 
rı ma ı ır ve ergun ıraz cl •• a uzun -w i ·· · fik' l · · · 1 kc: ... 

halef olmak iddiasında! sip uzerıne ır erımzı sıra ıyaca 
gezmeler yaptırmalıdır. Yorulduğu vakit . b" h k'k 

11 
t t 

Bunlan banz ır a ı at, e e u u- nıı. 
oturabileceği yerleri evvelden haurln'tla- lur bir madde halinde görüyor ve anlı- _ Tabii. Mesela, tayyare, şimdi o ka· 
yı da unutmamalı. Çünkü: Yorgnnlu~tan yoruz! dar ileri bir nakil vasıtası olmuş ve 
sonraki yürüme fayda yerine zaru verir. İşte, hakikatlerin en büyük ve müd- harbde o şekilde .. bir rol alm1şt;r ~ mü· 

Nekahat devrindeki çocuk yalnız yor· hişi olan harb ve siyasete de yenilik himce kıt'aları; onceden tahmm_ b.ıle e• 
gunluk zamanlarında değil, yemeklerden girmiş ve girecektir. Nitekim, bugün, dilmeden her hangi bir yere gotürme
sonrıı da yatıp dinlenmelidir. Bu suretle tahaddüs etmelerile biz1 her an şaşır- leri kabil olmaktadır! 
hazma yardım edilmiş olur. tan vak'alar, ifademin doğruluğunu te- (Devamı 11 inci saııfada) 

Bacaksızın maskaralıkları : Paskalya yumurtası f 

ıı ır ı ı 
{) 
o, 



Mart 1331 Cuma günü, şafakla bqlıyan bombardıman Çanakkale sırtlannda 
b toz bulutlan uçuştururken Bozcaadanın Şark kıyılanndan dolqan üç 
telbabirlik bir filotilla Boğaz aulanna girmiı, Kumkale önünde au7a dalımıb 
Dlıkl va ınelki gUnkl 

lasamlanı hulasası 

-Arı.n"'-

Napolyon hakkında yeni 
bir film vücude getirildi 
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Bedia: 1 rak cine, periye inanmanın manasızlıfı-ı çevrllmJflerdf, Sacid arardı, elini alnm- nanlan aşağıya yazıyoruz. İstanbuld.a aotak No. 3 de Belma Bant. 
- Bugün korunun bekcisindeıı ıan"b m anlatıp duruyordu. dan geçirdL Gece onunla d.anJetlifi gözü- bulunan taJ.!Jillı okuyucuilanırnızm pa;- AYNA 

bir havadis duydum, dedi. Mejene bl- Daniş beyin cHaydl çocuklar ıu perile- nün önüne geldi, hafif bir seı kulağına zartesi, perşembe günleri öğleden son- :t.tanbul ~~:ct;::k::>a de SOi 
zim köşk tekin değilmif. Perili tap dl· rin terefin• içeHm. diye, 10fraya oturma- fU!1lan fwldar gibi oldu: ra hediyelerini bizzat idarehanemizden ıı 111hrtban, :t.tanbul Sultanahmed 
ye, burada parmak.la gösterlrlermlf. larını teklif etmesi üzerine bahis biraz cGece,. bahçede .. yarını saatten fazla almaları lazımdır. Taşra okuyuculan- fapqa sokak No. 8 da .&ne, 

Erkekler uzun kahkahalarla gillclüler. deliflr gibi oldu. İçmeye başlayınca mızın hediyeleri posta ile gönderilir. Çartamba orta okulu 1/A da Fehmi. 
Kadınlar böyle bir §eye .korkmaktan u- neı'elendiler. Kadınlar yüzleri kızararak, bekliyemem.. Her ,eyi hatırlıyarak bir- e· Kil Ç"k 1 t bul Vemecller Zl)'Ilepklmll IOtak No. il 
tanıyorlarmlf gibi mahcub bir tebellüm- garib bir heyecan içinde aebebll sebebsiz denblre titredi. Gece danstan IOlll'a fazla ır o 1 o a a İzzet. 
le birbirlerine baktılar. ..nmyorlar, bir kapı a,..1 •• fazla bir gü- içtJli için ıenç kadının verdill randevu- Vefa llaell aıtmcı mııf taıebellnden 334 KİTAB •l&&U ~~ t Fatin+._,_ İsparta Pavyon caddesi No. 11 da 

Bedia köşkün sahibi idL Kocası Danif ıilltü olsa derhal yan •• lr. van ciddi bir 1l1 unu mıqtu. Sonra da bulanık sersem .1.15ı.u.. •-
...__, -1 '--•-- ile bahçeci 8 tn -•a• BLO~OTU Akalın, .utanbul tt tınctı ilk okul 21B dl 

bey köşkü yeni a1mıt ve karwna hediye tell§la: cİfte cinler. diye, yerlerinden AtuJUP onu e görd0.111 zaman ·~ ~ •au,. Necdet, htanbul blrlncl llk okul S/A ela 
etmişti. Genç kadın da yerlepr yerlepıez fırlıyorlardı. akpmld cln, peri bahsinin tesirinde b- Ka:perl lltnıetteb 5/B den Ht Fatma Nezih, Kına orta okulu mııf 3 de na 
birkaç gün kalmak üzere derhal dostla- Yemekten 10nra gramofonla dansettl- tarak onu bir hayal zannetmlf, hatıl ı..c .. _ Battal. ..,..mtWOWD .. DW:ı:·==• htanbul cap.ıo11u kız orta okulundaD ~ aau.u..&~ ....... J:Aa thker, Ankara İltekin llk okulu sınıı l/A 
nnı çağırmıştı. Bu daveUilerin kÖf)de ler. Sacld karısı ile bir iki kere döndük- de içkinin bir dereceye kadar uyuştur- (Bon Posta hatıralı) 858 Fahlman, İstanbul Sultanahmed 
geçirecekleri ilk gece idi. ten sonra Bedlayı dansa kaldırdı. Genç dutu garib bir korku hissederek gidip İstanbul BeJOllu BseJ&D m mektebi aınıf yık Oyuncular sokak No. ıs de Ahmed. 
Köşede iri yan bir adam olan difçi Nu- kadına atefll, arzulu gözlerle bakıyordu. yatağına yatmıştL 5 de MaJda, Ankara blrlncl orta okul 115 de tanbul Geler:ıbevt orta okulu sınıf S/A da 

tinin kansı Zübeyde oturuyordu. Onun Bir aralık dayanamadı, kulalma eğildi: 550 Muharrem özen. istanbul Fındıklı l3 nn- Zeki, Sıvas Ismetpaşa ilk okulu amıf 3/8 
yanında iki aylık yeni evliler, Vecdi ile cAh aizl ne kadar yalnız görmek istiyo- Öbürleri fimdi de bahçedeld hayale aid ctl ismet inönil okulu 443 Aydın, Öat11dar Adnan Gaznell. Yozgad l1se blrlncl 
karısı Hülya vardı. Mbirlerine IOkul· rwn> diye, söze baflad.ı, fakat işitilmek- derin harareW bir konuşmaya dalmıt- im emtltilstlnde 63 No. ıu Feyzl Yerdan, :ta- lklncl sınıf talebesinden 188 İlhaml. 

1ardı. Sa · d tanbul blrlncl llk okul S/ A dan 88 Nesih Er· KART 
muşlardı. Müddeiumumi Nqidle kanlı ten çekinerek birdenbire sustu. O susun- cı vaziyeti tamir edip kaçırdığı kal, Bandırma 1nh1sar ldarNI J&prak depo- Antara öncebebl Mlllm sokak No. of 
Nermin kendi hallerinde le8liz, 11kin in- ca Bedia teliflı bir tavırla bapnı onun fırsatı tekrar elde edebilmek arzusu ile au No. il da K. Yıldırım. Cemlle, sıvaı Paşabey mahalleal eald 
sanlardı. Bedianm yanında oturan Sacid bapna yaldafbnnııtı. Gayet alçak sesle yanarak Bediaya dolru eiilcil, fakat genç MtlaEKKEBLt KALEM keme 110kak No. 83 de Sıdkı, Çorlu 

be uzun boylu, kumral, kıdınlarm çok bir pyler fwldadı. Sacid memnun mem- kadm derhal ondan gözlerini bçırmııtı, (Bon Poata hatıralı) :ıe~:::~sı:, ~:-ı:e 11
::· 

hoşuna gidecek tipte bir ad•mdı Kana nun güldü. DHudpqa 21 lDc1 mekteb 41 A dan lH Camllkeblr mahiılleal Kapan sokak 110• t 
Jıfea ha sakin, sessiz bir kadındı, ktwı11nı Danstan 10nra tekrar içtiler. Büsbütün 'dudatlannda müstehzi acı bir tebessilm Necil, 1stanbul Vefa erkek 11seal l-B de 431 Necmeddln Yalçınltaya, Bafra mertes O 
tapar gibi severdi Sacid onun için c 'Bu· 11rhot oldular ve aeç vakit odalanna çe- kıvrılarak gene gayet yavq mırıldandı: Muammer ÖZbaJ, İstanbul Raydarpqa Uae- kulu beşinci aınır taıebeainden No. m 
lunmaz bir kadındır. derdi. Bununla be- Jdldiler. - Korkak.. 11 1751 Bahaeddin, Gazi Anteb Gazi ilk otu- istanbul Bdlrneltapı 20 net okul sınıf t 

be kın bir d oldn•• da _..,. Sabah '--L Sacid llfke lu talebeainden 295 No. h Ttlrkln candan, 183 Dolan Santaş, Kayaerl MlmanlDaO 
ra r çap a am ...... .upe- -.uvaltı sofrasında birlqtikleri onun u ile titriyen sesinden :t.tanbul Hamalbqı Kordell sokak H da okulu sınıf 5 de 288 İlyaa Çetin. out 
niyordu. Köşkün sahibine gelince Bedia zaman hepsinin yüzü solgundu. Bitkin artık kendini affetmesine imkin kalına- Madelet Taylan, İstanbul Beyollu 29 uncu Dayı Ahmedata llk okulu aınıf 41 A da 
esmerdi Uzun boylu ve zayıftı. çok ma- bir halleri vardı. Kadınlar derhal git- dığını anlamt§tı. doğruldu, içini çekerek llk okul 1/A da lM Kemal. Melek, Öıılrlldar blrtncl erkek orta otulG 
nalı iri siyah gözleri vardı. İyi, müşfik mekten bahsediyorlardı. Gece rüyaların- kendi kendine söylendi: DİŞ FIRÇASI nır 1/C de 358 Mustafa, Ankara Duml 
kuzu gibi bir adamla evli idi. Daııif bey da hep bir takım korkunç hayallerle uğ- _ Yalnız korkak mı, yalnız korkak <Son Posta hatırall) llk okulu sınıf 5/B de ass M. San A1l. 
pa al b. damdı d Ka bir dedi 1 '-Ab d Nazllll İ.stlklll llk okulu sınıf 3 de ı No. b Han Kurumu ıubeal muhaatbl Cafer 

r ı ıra a. nsının - rapn•1-ar, - us için e uyumuşlardı. Er- mı'. Budala, ..... rsem ne desen L-'-'-·- var •- · •-. iki .... U&&AUı .umıall, Istanbul kız 11seal amıt 'l de 1443 Bekir, .utanbul Vefa llaealnden 925 
gmi . yapmazdı, biraz safça oJdulu da kekler çok içtikleri için yatar yatmaz sız- Türltln, İatanbul Ayuofya Çıkmaz aokak 1 mend, Adana birinci orta okul 2/D dl 
muhakkaktı. Yoksa Bedia gibi llııirll bir mıflardı ve sabah dilleri paslı. başları ağ- yavrum.. No. da Muzaffer, Nllde hususi muhasebe VahdL Yozgad Sakarya okulu sınır t de 
kadının kahn kolay kolay çeldlmezdf. nyarak kallanı§lardı. Hila tamamile Biraz sonra Sacid ve karısı da dahil ol- mlldilrll otlu S&brl Giiltekln, Sultanahmed Bedia, İstanbul erkek l1aeat .sınıf 2/D de 

Bedia salonda bulunanları dikkaUe sü- kendilerine gelmit sayılmazlardı. duğu halde dört çift te köşkü terkediyor- Fenerll sokat 5 de Nedime Blrsea. Suad, Ankara lmıetpaşa mahalleat t1 
zerck tekrar söze başladı: Sacidin karısı bir aralık saf saf gülerek lardı. Bedia da artık onlara ltalmalan KOKULU SABUN Yargın aokak No. ıııı5 de N:ızife, Yi 

- Ben böyle şeylere aldınJ etmem ço- ortaya bir lif attı: için ısrar etmem "ıştl. Beyotlu 12 ncl mekteb 2 ıncl sınıf t'lS l1se orta le.sun sınıf 2 
de Hl No. h 

k c Mes'ud BıılÖ&, İstanbul 44 üncil ilk okuldan Karahan, Bolu orta okulu sınıf 1/D dt 
cu lar. ine, periye inanmak kadar gü· - Aman bizim Sacid sabah çok garib 227 Ayael. İatanbul catalotıu Nuruomıantye Paruk, Ankara Çankaya 1'18 No. da 
lunç ey yoktur. bir ,ey söyledi, dedi. Ben uyuduktan son- YARINKİ NÖSILUOZDA: caddesi 58 No. da İhsan, Beyoğlu Cihangir mer Solmaz, Sam.sun orta okulu mııf l/A 

Kahkahalarla güldü: ra su içmeye kalkınış. Bir aralık pence- ilk defa Asmalı sokak No. 28 da Leyli., İstanbul il.sesi a Davud Saraç, Tokad baytar cenab klll 
- Artık gece bir gürültü patırdı du- reden bakıyormn,., bahçede nl\ya bir ha- 4 de 1'135 Bedri. il Alkan, samsun Cumhuriyet ilk otuııa ., 5u Yazan: Je/im Zozuıa nı! 5 de 87 No. lu Mustafa, Edlrne Ml 

yarsanız köşkün gizli sakinlerinin Bize yalin gezindiğini görmüş. Ruscadan çeviren: H. Alaz ALOMİNYOM BARDAK paşa mahallesi Kuruçefllle sokatı No. t 
cHoş geldiniz, demek istediklerini anlar- Bütün baılar derhal Sacide dönmüştü. <Son Posta hatıralı) Rena, tzmır İldçeşmeltk Tuzcu eotall 
aınız tabii. O, gayet ciddi ve emin bir tavırla: • - -- - İstanbul Beyollu 29 uncu llk okulda 183 12 de Hayri ÖZdldar, BalıkNlr 

Sacidin kansı telişlanmıştı: - Ne yalan. ne de pka s&yl(iyorum, Saad, İnanbul C.la'ollu orta okulu 118 de mehıllesl Kuab oılrmam Ho. 18 da U 
Oh B d" ~ di d di NIJfJelcl Hikmet Demirel, Maçka camı arkası No. U13 tzmır Se!vlllmesctt! Karaltapı caddesi 

- e ıacıgım, şim "den bana pen- e Cidden böyle beyaz bir hayal gör- de SüheylA. Berkvurur, İstanbul 2 ncl met- 71/1 de Abdülkadir Giintan, İstanbul 
cereden içeri biri atlıyacakmıı gibi geli- düm. Ağaçlann altmda dolaşıyordu, hat- Eczaneler teb &/Adan MO KlmU, İstanbul 2 ıncı ıık o- bev! orta otulu sınıf 1/B de 124 Satıp 
yor. Bahçeniz de gece öyle korkun~ bir tl beni pencerede görünce kollan ile bie Ba ıece .ae&ti elaa eaaaea. IUDlar- kuldan saı l"erdL mcım, iatanbul Beylerbeyi ilk okul 
hal kesbediyor ki! takım işaretler yaptı. 411': YUV ABLAK D"ÖNY A KALEMTBAŞ sinden Hl .Jale, An tara erat lllell oda 

Bedia müstehzi bir tebeaiimle: Hillya gözleri korku ile büyüyerek sor- t.tanı.aı ctlıetill4ekller: • (Son Poata martaıı) 8UD 1IB de 561 Şemseddin, imılı orta 

Ned t 
1..... d d Aklara-· (a---) ••-d rda 8 · mııf S/A da 291 Şükran AlpaJdm. - en or.uyorsun edL Kocan ma- u: ,, ...... : oauua • .ıucıu a : < ım Iatanbal 2'l \Dei Uk okul mııf 4/C de 1'14 Qedltpap Hamam aotak No. ı de M 

pllah pek cesura benziyor. Sonra een1 - Siz ne yaptınız? Asim), ee,&sıdda: (Aaador>, Bamatya- Fahri, latanbul eataıolla orta otala 111 ca- TulunaJ, Ankara Cebeel tıtetııı ilk 
b da: (BroftJ08l, Bmln6nllnde: <Betir Ke- hld İatanbal Akara Gö1sere tat W 

er türlil tehlikeye karp mQdafaa edebi- Genç adam emuzlannı silkeliycrek: maU, .Bytibde: <ArU Bettr>, Fenerde: • •- "I n '° 0
• 1/A da !famıt, Ankara htısad Vetllett 

lec k kad da ku etlL 15 de um&, idanbul kız 1.18eatnden loeD ıtu- rü bJrtDcl mlmentsl Alleddln ottu 
e ar vv - Ayakta duracak halim yoktu, dedi, (EmllJadl), fehremlnlnde: <Nazmı>. arter, lstanbul CaitJollu orta okulu ı;r de ıata, İatanbal '1fll MecldlJ9k6J eam 

' Sacid emin bir tavırla aGlibmemişti. bapm dönüyordu, döndüm yattım, saba- IJehzadebaflnda: et Halll>, Karagfun- ooıan. No. H de Badl,e, Totad CumburlJI& tık 
Vecdinin karısı Hülya ıomuttarak IÖr.e ha kadar da gözümün 6nilnde bir takım r1lltte: (8uad>, KQçftk~'rda: <Necatı BOYA KALEMİ tulu anif 4 de 3'15 Milbeccel Göneno. 
kar ştı· ha all Ahmed), BalarltiSytlnde: (lltepan). • Y er elele verip dansetUler. ~· dletindekllel': Ankara Ulua ilk okulu aınıt 5/J: de 99'1 Ra- Dumlupınar Ut okulu talebesinden 111 

- Bunu gündüzden haber vereydin Bedianın kocuı: Ttlnelbaflllda: (Mattovtç), Yllt.sekkaldı- zfJe, AbaraJ tmammu'ud aokak s de Otln- mal, Bünyan Dervtşajta mahallesi Ro. f 
vallahi gece kalmudım Bedia. _Belli, iyice korkmupunuz diye gül- runda: <Vlngopulo), Galatada: (l\(er- gör, htanbul C&talollu orta okulu tıe mt- Pahrl Bilttln, Kayaerl lnblaarlarda 

Müddeiumumi: cÇocuksunuz canım• d{t ' tel), Tat.slmde: <Kemal _ Rebul>, Şlfll· met, Urla Yenimahalle unn aotat No. n dln LOlecl olla 8ellıD Ltllecl. 

de d 
de Tallt. iatanbul Haydarpqa llleat 4/K da 

di. Kansı cBediamn hakkı var, cine, Bedia Sacidln yanında oturuyordu. e: <Pertn>, Befltta.tta: <StıleJllWl Re- Celll. Hizmetci Bayan Aran1yor 
periye inanmak çocukluktp bqb. bir Genç adam pyet yuq fakat hiddet do- ~ ~ " MalardaUer: ALBC'M 
ıey delil• diye, mınldandı. lu bU sesle onun: cKorbk, diye mınl- Öat11darda: (İmrahor), San7erde: cNu- <Bon Poata hatuaıı> 

Bllnden ev 1fl geleblllr, gene; Ti Jddl ... 
lellz bir blzmetçl bayana thttyac; n.rdJf 
ı.te7enlerln hergtln cataıotlu huUlllP' 
tarşumda U den 17 18 tadar berbl' 

Erkekler kadınlann korkulan ile alay dandJlını duydu, bqmı çevirdi ~dik- rl>, KadıtöJQnde: <Saadet, Olman Hu- Antalya l1ae S/B den 192 Satıp, Ankara 
ediyorlardı. Hele Sadd Bedianm mem- bile baktı. Genç kadının iri ~h göz- le.at>. B6Jibt1ada: (Balk), Beybellde: Denim otuıu mııf IJB de SA No. la Perl-
nun oldutunu gördükçe büsbüttln cop- leri garib pınltılarla tu+.·--rak üzerine _ra_aı_ıt_> ·------------= han, İltan bul M tınctı llk okul aınıf t de •ur Tftrkln Alter, lehremlnl Pazartekke IOtak 

Billeylne mtlracaatıan n•> 

J Sen t'.'osta'•• edelıl w: 44 

Ah, Şu Hayat! 
f: ı 

gışıriz ha! ona insanın ·aklını başından almağı mağa korkuyordu. Fakat Ali 

5c Ali efendisl'le ilk defa bu kadar lail- gösteririm!.. ve mütebessim: 
bali konUfU:yordu. Yılışık bir gülüşle: Sabırsızlandıkça pencereye koşuyor - Buldmn! -dedi-

- Hiç münasebetsizlik yapar mı - perdeyi aralıklayarak sokağı teftiş edi: - Ne söylecfi?! 
yun efendim? Nezaketli nezaketli söy- yor, gene salonun bpısmdan evin içi-- - Ne söyllyecek? Ne ettim, ne 1 
lerim.. tatlı dil, güler. söz misali yıla- ne kulak veriyordu : tım orası Uizım değil, kandırdım 

Y N • 
= nı bile deliğinden çıkarıl"Dllf derler. - Ali de ama geç kaldı ha!. vesselAm!. 

•Z8ftl ezlhe Uhlttin = Ali gittikten sonra Münir büyük sa- Efendilerini biç böyle uykusuz ve te- Münir, derin bir nefes çektikten 

- Aferin Ali! -dedi- tam istediiim - Sen •I Ol beyim. bıa ~ Yumuşak halının üstünde ljşb görmep alış* obıym hizmet- ra sordu: 
"bi hn ı u ... ı.. .. 1..1 hake bir apgı bir yukan piyasa ederken çiler birer kenara sinerek aralaımda Gelecek mlf gı 0 Uf! ~~ ttin. Ali elindeki pembe ve kokulu zarfı tatlı düşün lere dalarak kendi k di -
Ali sevincinden ağzı ku1atlanna va- bumuna doj:ru yak1aftırarak i bek _ _ ce en • fısıldaşıp duruyorlardı. - Gelecek ya.. gelmemezlik 

prak gece yansı cYanb ile beraber li em r - ne güluyor ve konuşuyo~u: Hakikaten Münir hayatında bir kadın yor muydu? Öyle tatlı, öyle 4ebr 
çiçekleri nasıl getirip :yerleştirdilderini yordu. . . :- Ben de ney~ yüreğimi bu kad~r için böyle yorucu bir çarpıntıyı kal • döktüm ki efendicağızıma ar7.ede 
ballandıra ballandıra anlattı. Upkla ahçı. çıl~lf gıbı 0,?Y• bu- üzuyorum? Kız dundeıı hazır be •.• Yu- binde ilk defa duyuyordu. İlk göz ağrısı -Aferin Ali, gözüme girdin!. 

Aliyi smtkan bir gururla dinliyen raya sald.uım eftm.dilerine gösterme- züme bakıp ne tatlı tatlı gülüştü o .. hiç Şişman Eleniden sonra Madam Janet, _ Sen • 1 f dim. 
Münir: den ~~ında ~Anab minalı bakışır- insan beğenmediği erkeğin yüzüne öy- daha bir kaç kaldırım kadınile müna- - Sö l sa~; e en dedi ' 

- Koş! -dedi- yatak odasındaki ma- ken Munır bile~deki saate bakıyordu. le dik dik bakıp fıkırdar mı? Ama ben sebetleri hiç de ona küçük bir yorgun- Y ~ ayım ne san~. 
sanın üstünde pembe, kokulu bir met- Saate bakıp bır kaç saniye de kendi de ömrümde böyle can yakanına hiç luk bile duyurmamıştı. İstanbula gel- - Ne dıyecek? ~okulu nam~yı :ı 
tuh var al onu da aşağı getirt_. kendine mınldandı.ktan sonra: rastlamamıfbm, ne Galetadak:i şişman dikten sonra da yerli ve yabancı bir çok ~tuşturunca açıp bir lAhZB;.da bülb 

A ı gidip gelinceye kadar ahçıyı ça- -Ali -dedi- fimdi tam vaktidir. Öğ- Eleni, ne bizim Paristeki Madam Janet, kadınlarla düşüp kalkmıştı. O, kadını ~ı ı°k~du ..• !8~dan selam eyle 
ğırttı: ~eye tiç saatimiz var. ICot bu mektubu ne de Mülen Rujun yeraltı barında çı- parayla satın ahntr bir mata tellkki a ge ec~gım, . e · .. .. . 

- Ey söyle bakalım ahçı bqı -dedi- üstündeki adresi sorarak sahibine gö- nlçıplak göbek atan mallBT! Hiç biri ettiği halde, hepsinden ziyade paraya - Hanı ya dıller doktüm diyord 
N de yumurta yemeği huır mı? tür. Mutlaka cevab al anladın mı? 'Şa- Celilemia eline su bile dökemezler .• muhtaç olduğu o günkü acı göz yaşla- -?ras~ ne ~en .. sor .. ne de ben 

- Hazır paşam! yed ge~eın derse ısrar et, rica el Dil tam bu süslü altın kafese yakışacak bir rile, sımndaki soluk eski mantodan l~yey~:,eger dil dökıneseydim biç 
- Adı nedir bu yemeğin? dök, goretlm seni.. kanarya. anlaşılan bu fakir Celiile için kalbini Jıir mıydi · 
- Adı Zümrüdüanka yumurtuı. Bu fltifatlardan g6pü kabaran Ali: Münir bi!' gece içinde genç kızı ta- yerinden koparan bu çarpıntı neydi? - Hani ya daha gelınecli ki? 
- Bari lezzetli bir ,,ey mi? - Siz hiç merak etmeyin efendim mamen benbmemişti. İsmini söylerken Bir gece içinde büsbütün başka bir a- - Sen benim sözüme bak! Gel 
- Tadından pannaldanmzı yiyecek- -dedi- ben ne yapar, yapar alır, gelirim cCelilem- diyordu. Bu tath hülyalar elam olmuş, içinde alevleri vücudünü - Sakın yanlış duymuş olmıy 

ıiniz beyim!. onu!.. ElhamdüliJJah aayenizde sözüm içinde sırıtan yüzü birdenbire karara- saran bir yanpı tutuşmuştu.. - Aha bu gözlerimle gördüm.. 
- Sana da aferin Bayram ap., eter geçkindir. Maha11enin bakkalı, çakkalı nk: _ Ya gelmezse! Ya gelmeaell lak1anmın işittiği de caba!. 

yemeği bejenirsem aytıtım arttıraca- ben ~ aellma duruyorlar. - Ya ıeimeme! -diyordu- Ya ıet • Dl.ye pencereden bptya, kapıdan - Çabuk 16yle neler lşittiııT 
- SaJDa mOn•eehfılı bir IQler 1a· AJhnallah o mnan kendim oto- penwr8J9 lqaJordu. Mlha,et Ali • CA.rta 
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"Son PoatA • nm macera romanı :91 

'ifşa eden idam ol11nu_r!~,, 
..( 

HarD sanayi casualan .i" aruındakl mücadele 

Olanı biteni sapsarı bir yüzle dinlemekte olan Olanda, büyük bir merakla 
Litvanyalının cesedini ve ensesindeki yarayı görmek istemişti. Onun yaraya 
eğiJ"p bakarken kolumda nasıl dehşetle ve ürpererek titrediğini hissetmiştim 

- Hayır, muhterem mösyö!. İhtimal 
ki biçare maktul de kızını aramak için 
her halde bildiği bir yere gitmek üzere 
otelden çıkmış olsa gerektir. 

nm gıbi anında istediği yere yetişen ı tevkil olunsalar veyahud sonra gaze
ve kapalı yerlere ölüm şuaı gibi tahta- telerle ilan suretile polise çağırılan 
dan, demirden geçerek giren bir adam herkesin ikinci mevkide bulunduğunu 
değil a? hatırladığı bir adamın ~kalini tarif et-

- Çok garib, çok müdhiş, muhterem 
komiser!. .. 

Oianda zehirli bir gülüşle güldü: mesi talep ecf.ilsey<:ni, katil mutlaka 
meydana çrkanlınış olacaktı. 

Komiser gayet nazik bir tavırla gü
lerek: 

- Evet, onun en çok şaşırtan usulü de 
budur, dedi. İnsan, böyle cinayetlerde, 
ilk iş olarak tabü, katilin öldüı1...~ği a

- Her halde gerek garıb muammayı damı takip etmış olmasını zaruri bulur. 
Ve gerek müdhış katilı meydana çıkar- Öldürülmüş adamı hiç kimsenin hiç bir 
tnıya çalı acağız. Ancak, maktulü na- an takip etmemiş olduğu sabit olunca 
sıı tanıdı ~ınız ve ne mahiyette bir a- hayretler ıçinde kalınır. O halde ka
daırı oldugu hakkında bize malumat ve-
rebilir mısı'niz?. 8 . d . budur tilin öldüreceği adamı vak'a mahallin-

ız en rıcaro ... de, evve1ce hazırlanmadan nasıl buldu-

( ArkaSı var J 

Bugünkü program 
lSTANBUL 

dedi. . . ğunu ve nasıl en müsaid şartlar içinde 18 Nisan 938 Paı:artesı 
B n komı ere ızahat vermeden ev- . t' . 'k tt w •• b' t" l" anlı Öğle ne~l~atı: 

\'f}, bu,> ük bır merakla otelde Mösyö emaye mı 1 a e ıgını ır ur u - 12 30: Plfl.kln Türk muslklsl. 12.50: Hava-

t.tı el'n eş) asının aramp aranmadığını yamaz. dls 13 os: Plfıkla Türk musiklsl. 13.30: Muh-
tdurr Halbuki Dolçiyefin usulü işte insanı tellf plfık neşriyatı. 

• d d' bu tabii gıbi görüııen mantıki taraf - Akşam ne riyatı: - Ar c;tırmalar yaptık tabiı .. · e ı. ıs 30: Plfıkla dııns musikisi. 19.15: Çocuk-
Fakat bır takım elbise ve çamaşırlar- tan şaşırtır. O, öldüreceği adamı ev - lara masal: Bayan Nine. 19.55: Borsa hnber-
dan ba ka hiçbir şey bulamadık. velce takip ederek herhangi bir şekilde teri. 20: Rıfat ve arkadaştan tarafından Türk 

- Para mara gibi şevler? iz vermiş olmaya lüzum görmez. musikisi ve halk şarkıları. 20.40' Hava rnpo-ı 
- }I ı " p k bu d · ı· a"ak en ru 20 48: Ömer Rıza tarafından arabcn soy-

ayır ... . ~ . e · • a am emaye ı yap '". .. ıev. 21: Fnsıl saz heyeti: İbrahim ve arkn-
- ,.aktuliın üzerinde de vesika ve- mu<raıd zamanı kollamıyorsa, m~.k~u~un 1 daşl:ı.rı tarafından, <saat ayarı). 21.45: Or-j 

Ya para bı.lunmadı mı? ı üzerine tam -anında yıldırım uzerıne 1 kestr:ı.. (Hafif müzlkl. 22.15: AJnns haberle-
- 2000 franktan başka bir şey çık- binerek mi gelir? rl. 22.30: Plfıkla sololar ,opera ve operet .;par-

tnad 1\ır • 
1

.. b' d k' b ı . .. . . ç:ı.ları. 22.50: Son haberler ve ertesı guniln 
d ı. .vıa ·tu un ce m e ·~ u paraya _ Onun usulü başkadır, öldurecet,ı prr>"'ramı. 
0kunulmamış olması da cınayet:n hır-, adamı bir defa uzaktan görüp tanıdık-

: 2Iık ka dıle yapılmadığına bir delil tan sonra ayni şehirde mütemadiyen 
e kıl .~diyor. Metro, tren ve asansörlerde dola.,mıya 
- 0\ 1 olacak.. başlar. Bir gün mutlaka bunlarda öldü-
Komı re bu cevabı vermekle ceraber receği adama tesadüf edeceğini b:I..r. 

h~, retle 1 5 bın frang•n nereye gittiğıni Avni şehirde oldukca böyle bir tesa -
d~. unmekten kendimi alamamıştım. düfün bir gün vukua geleceği muhak
Mo vö Mişelin üstünde 2000 franktan kaktır. Yani takip etmez, tesadüf bck
~a ka para olmadığına ve oteldeki va- ı ıer. Çünkü ilk müc:;aid tesadüfte yarım 
lızınd de bulunmadığına göre Vielo- saniye içinde bir bıçak vuruşile yıldı
Polt:kanın ~ece paravı alarak babasına nm gıbi öldüreceğine emindir. 
ancak 2000 frank b raktıktan sonra çı- _ Yani? 
kıp ıtt ~ ne hıç şi.ibhem yoktu. 

Komü.cre kendbinı maalesef tama- - Yani Dolçiyefin daha pek evvelki 
tnıle tem: ır edecek ma ıtımat snhibi ol- istasyonlardan fotronun birinci m v
rnadı w ımı, Pariste tanı'itığımız bu sakat ki vagonuna binmiş olduğuna ve oı ada 
Ve b çare adama merhamet ettiğimizi, mümkün olduğu kadar göze görünnıe
lio andava gelmek istediklerini öğren- den oturduğuna şüphem yok. Metro 
d ··mı i, bunun üzerine kendilerini istasyonunda birdenbire Litvanya1ının 
t~~varemize alarak getirdiğimizi, haki- vagonuna geldiğini .görünce, hemen 
kb1 hth V('ti hakkında 'başkaca bir şey fırsatın geldiğini anlamış ve Litvan-
.ıhnedı • mızi söyledim. Komiser sözle- yalı içeri girer girmez, bıçağını yıldı
~i k1milen not ettikten sonra bana rım gibi indirmiş vıe maktulün ses sada 
k?taretle teşekkür etti \'e maktulün ha- çıkarmıyacağına emin olduğu için, ka-
ıkat<>n bizim tayyare ile getirdi~imiz pılar kapanmadan sür'atle ikinci mev
~dam olup olmadığını bir defa görmek kie ~e~erek rahatca .~eyahatine. dPvam 
Üzere morga kadar zahmet etmemizi etmıştır. Bundan şuphe etmıy('lrum. 

• ANKARA 
18 Nisan 938 Pazartesi 

ötıe nesriyatı: 
12 30: Karışık pHlk neşriyatı. 12.50: Pllik: 

Turk musıki i ve halk şarkıları. ı3 ı5: Dahi. 
li ve harici h3berler. 17.30: İnkılab dersleri: 
(Hal' cvind('ıı naklen>. 

Ahjam ,ı" riyatı: 

18.30: Karışık plak neşriyatı. 18 50: İngi
llzce ders <Azime İpek). 19.15: T.ırk ınu:dklsl 
ve halk şarkıları (Servet Adnan ve arkadaş
ları l 20: Saat 'ayarı ve arabca neşriyat. 20. 
15: Tıırk mu ikisi ve halk şarkıları <Haluk 
Re ve ar adaşları). 21: Mu i ·ı konu ma-, 
sı lH.ılll BediJ. 21.15: Studyo salon orkestrnsı. 
22: Ajans haberleri. 22 15: Yannkl program. 

A#*b 

Sümer Bank Kay
seri Bez Fabrikası 
Müdürlüğünden : 
Halkın sağlam ve ucuz bez ih

tiyacını temin maksadile imal et
mekte olduğumuz 14 tip anahtar
lı kaput fintlan: 

ssntımlık 

topu 
778 kuruş rıca etti !Her zamanki usulü .. 

R:oıniserin bu ricasını derhal kabul Hayret ve dehşetle Olandanın yüzii.-
e~tırn. Hemen bir otomobille morga ne bakıyordum. Hakikaten kom:serin 
~ıttık O kadar korktuğu, hiç ummadı- bir muamma gibi izahat ve.rdiği cina- j 
gıınız bir zamanda ba~ma gelmis olan yet de ancak bu kadar basıt yapılmıs 
bu garıb cinayetle ölen Litvan;alının olabili_rdi. .. Usul; ib~isce ve harikula~e 
ce ed ni b zc gösterdiler. idi. Hıç. Ş'~p~esız cı?ayet keş~olun~u_gu 
• Memurlara maktulün bizim tanıdı- zaman ıkıncı mevki yolcularıle bırlik
g rn z. Litvanyalı oldu~nu söyledik. te katil de hadiseyi hayretle seyreden-

0 vakt k d t k b' k 1. - ler arasında sonuna kadar görmüş ve 

85 
75 santimlik 

topu 
710 kuruş 

Satışlarımız fabrika teslimi ve 
pe.,ındir. Fiatlarımız asgnri bir 
balya içiı1tlir. Bu fiatlara yüzde 
iki zam edilmek suretile asgari 
bir topa kadar perakende satış 

1 e a ar e ır e ıme soy - . 't . t' 
etneaen sapsan bir halde olan biten- gülerek geçıp gı mış ı. Balyalar 20 top, 720 metre-

yapılır. 

ı~:ı adece dinlemekte olan Olanda bil· 1937 sene.sinde Paristeki Metr~ ci-
Y~k bir merakla Vtvanyahnm cesedi- nayetinde hadise ayni değil mi? Hal - dir. Siparişin bed 1 li fab-
?ıı. ve enl)esindeki yarayı görmek iste - yan kadının hiç kimse, hiç bir in - rik~mıza vAsıl olmadıkça 
rn~ti. Onun ya:rava eğilip bakarken san tarafından takip olunmadığı sabit 
kt'<>lunı.da nasıl dehşetle ve ürpererek olmadı mı? sipariş kabul ve sevk 
ıtred'ö; · h' · ı· d"I "'.nı ıssetmış ım. Katilin kapalı vagona gırıp çıkması e 1 mez. 

1 Bıze teşekkür eden nazik memur - maddeten kabil olmıyacağı ve kadın•n a.•ııı.••••••••••••9# 
~rdan ayrılıp otele döndiiğümüz za - orada bulunacağını evvelce bilmesine 
g·~n Olanda harikulade korku dolmuş imkan olmadığı için evvelden herhangi 
lı~zle~Je yüzüme bakıyordu. Ka~ıy~ ki- bir hazırlıkta bulunmasına imkan ol
b· edı. Yanıma geldi. Dehşetle tıtrıyen mıyacağı düşünüllince insanların şaşı-
ır ses1e: np kalmalan tabii değil midir? 
- Dolçiyef! Bu Dolçiyefin işi! dedi. 

•ıtmHlıHa •lıadıı. e6 
lllı Y1 bltft ... iti iyi fi .... 
elan SHOIT UlllA r• tlJlo 
.. ı •. oaı .. ı ...... ıı .. • , .... 
'"' r•I" ıaıtahr• ı•d•* 
Huauıl ıl .. tllıt •ır trflı• 

- Dolçiyef mi? 
ki - Evet! .. Demek tayyare ile bizi ta

p eden oydu? 

0 Neden hükmediyorsun? 
landa boğuk bir sesle: 

- Metro, tren ve asansör cinavetleri 
onun ihtisasıdır. ~ 

Diye nıınldandı. Sonra ilave etti: 
ırn - Görmedin mi? Bıçağı bu kadar 

0:ıı-a~e kullaıunak için bir doktor 
ak lazım gelmez mi? 

Öl; Şü_!>he yok Olanda!. Ya çok adam 
b· urnıuş müdhiş bir sa'bı'kalı, yahud 
\' ~ do~tor olması Uizım gelir. Fakat za
<>: 1ı Lıtvanyalıyı takip eden hiç kimse 
b lnadığı tesbit edildiği halde bu herif 
hu harikulade cinayefi evvelce nası't 
azırıam~ olabilir? Bu Dolçiyef yıldı-

Esasen katilin evvelki yüzlerce .is -
tasyondan birinci mevkie binip binme
diğini tahkik etmiye de imkan yoktur. 
Çünkü yüzlerce insan binip inmiş bu
]unacaktır. Binaenaleyh hadisenin bir 
muamma gibi görülmesi ne kadar tabii? 
Halbuki bu 19 3 7 Metro cinayetinde de 
ikinci mevki yolculan kfunilen derhal 

dan rapılıatf elan IMO'IT 
LllllA adi .,., lıOlol tlM 
rılı•n ... 

,.,,.,,, ıo u.a••" "'"
••"• rarl ,..ını• ı 

.J. ROUSSEL 
'"'"'ı 166 lld. Hıwae•H• 

111 AlllUL, leroil• 
TO..ıl .,.,, ... , 12 No. la. 

"'•l•u"''" .. 1.,., ıdınıı .. ,. ıa No.lu tırl 1Mlıl ı.1111•1&. 

Denizbank Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
1 - İşletmemizin nefsi Kadıköy vapur iskelesi üstündeki gazino 27 /Nisan/938 

tarihinden itibaren bir sene müddetle kiraya verilecektir. 
2 - Açık arttırma suretile müzayedesi 20/Nisan/938 Çarşamba günü saat on 

beşte Karaköyde İdare Merkezinde tefler encümennide yapılacaktır. 
3 _Şartnameyi görmek ve mütemmim nialUmat almak istiyenlerin her gün 

idare levazım fUbesine ve müzayedeye iştirak edeceklerin yazılı gün ve saatte 
teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 ğu nisbetinde teminatlariyle Şefler Encüme
nine gelmeleri cl882ı. 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

BALSAMİN KREMLERi 
Sıhhat Bakanlığının resmi ruhsatını 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. Bütün 
cihanda elli senedir daima üstün ve 
eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü 

vücude getirilmiş yegane 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve §arlatanlıkla de· 

ğil sıhhi evsafını Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülerin· 
den yüzlerce krem arasında birinci
lik mükafatını kazanmış olmaltln 
isbat etmiştir. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 

ve halis acı badem ile yapılmış gün
düz ve gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMİN; ötedenbcri tanınmış hususi vazo ve tiip ieklinde 
satılır. İNGİLİZ KANZtm: ECZANESİ 

BEYOGLU ·- İSTANBUL 

f tc: .;.. ·, • .,> • ,.. ... • • • 

1 Devlet Oemiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanlar11 
Muhammen bedellerile muvakkat tem inat, cins, mikdar ve eb'adı aşağıda ya

zılı üç liste muhteviyatı çam kereste 3/5/ 938 Salı günü saat 15.45 den itibaren lis
te sırasile ve ayn ayrı ihale edilmek üz ere kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her listeye aid muvakkat teminat ile kanunun ta• 
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14.45 e kadar komisyon reisliğine vermel eri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa ada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve İzmirde idare mağaznlnrından dağı-
tılmaktadır. (2103) 

Muhammen Muvakkat 
Liste bedel teminat 
No. Cinsi Takribi M3 Lira Lira 

1 İşlenmemiş vagon tahtası ve in-
şaat tahtası (çam) 1425,107 64185.17 4459 26 

2 Çam kalas 926,392 41687.64 3126.57 
3 Çam dilme 560,640 24107.52 1808 06 

~ 

Muhammen bedeli 17,920 lira olan (16,000) ~det kayın ağaç 28/4/1938 Per em
be günü saat 15,15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1.3h liralık muvakkat teminat ile kanunun t, yin 

ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün .saat 
14,15 e kadar Komisyon .Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden izmir ve Eskişehirde İdare mağazalarından dagı -
tılmaktadır. (2019) 

ALFA -LAVAL 
Dünyada mcvcud ıüt makinelerinden en em

niyetle kullanabileceğiniz yegane markadır. 

Genel Deposu : M. C A M C A N 
Galata, Mahmudiye Cad. No. 61 

Telgraf adreslı lstanbul - C A M C AN 

1 lstanbul Belediyesi ilanları =ı 
Belediyemiz için lüzumu olan bir tane hasta taŞJma otomobili açık eksiltmeye 

konulmuştur. Buna 3200 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Mü

dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 240 lira
lık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 19/4/938 Salı günü saat 14 de 
Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1798} 

~ 

Hepsine 1100 lira bedel tahmin edilen Aksarayda Oruçgazi mahallesinde Se
limpaşa sokağında 30/32 No. 1ı ahşap konak enkazı satılmak üzere açık artırma
ya konulmuştur. Şartnamesi Levazım M üdürlüğıinde görülebilir. İstekliler 82 li
ra 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 19/4/938 Salı günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (B.) (1802) , HALiL SEZER 

Karyola 

Karyola 
ve Madeni Eşya Fabrikası 

ve Çelik Möble Meşheri 
Son sist~m. karyo~alar,. mub~clif ,cinsto çelik som yeler ve çelik madent 

~-blelerıınız teşhır edılmiştır. J ernkendeler toptan fiatına verHecektir. 
SalkımsölUd Demirkapı caddesi 7, Tel. 21632 
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18 Nisan 

Çin 
SON POSTA 

Türk- Yunan 
dostluğu 

• Sayfa 11 

Emekli Türk Generalleri yarınki dünya 
harbini " Son Posta ,, ya anlatıyorlar 
(Baştarafı 6 ıncı sayfada) miyen ani neticeler verebilecektir!. 

- Japon harbinin 
önüne geçilmesi için 

Yeni teşebbüsler yapılıyor 
(Ba§tarafı 1 inci savfada) Keza, motörlü vasıtalar (zırhlı oto- • 

da B General Cemil Conk, anketimize ver-Rotari klüb reisi sabık nazırlar n · mobiller, tanklar, askerl nakliyata talı-
k d.iği bu cevabdan: 

Kofinas ziyafet sonunda söylediği nutu - sis edilen kamyonlar, traktörlü toplar 
- Acaba sizi tatmin edebildım mi, 

ta ezcümle demiştir ki: gibi) bugün gene o şekilde terakki et- diye bahsederken: 
İki memleket arasında dostl~ğu tenmdi- mişlerdir ki, bunlarla her hangi bir - Belki biraz orijinal, faka: ben 

(Baştarafı 1 imci sayfada) ı zım geldiği ve şimdi yapılac~k b~r ta-
Bu hususta tefsirlerde bulunan fransız- vassuttun bundan evvelki teşebbusler

ca 'l'emps gazetesi vaziyetin şimdi ingil- den daha muvaffakiyetli neticeler ve:
terenin teşebbüs etmek üzere bulunduğu mesi ihtimali olduğu söylenm~.k:~d.~r. 
tavassuta müsaid olduğunu tahmin et- Bu münasebetle Alınan teşebbusunun 
~ekte ve general Çiang'ın Çin kuvvetle- muvaffakiyetsizliği zikredilmekte ve 
rıni toplıyarak bunlarla yalnız çete harbi İtalyanın o zamandanberi bir semere 
Yapmağa değil ayni zamanda taarruza vermiyen gizli teşebbüslerde bulundu
Reçnıeğe muktedir muntazam kıt'alar ha- ğu ilave edilmektedir. 

ye etmek için, iki milletin edebiyatını te - . . . . A 1 ak b 
kik eylemek ve öğrenmekten daha iyi bir yerden ıstenılen her hangı bır yere ha- -samimı o ar - öyle düşünüyorum. 
Çare var mıdır? Bilha~ Türkler ve E- bersizce ehemmiyetli bir hat'b kuvveti- diyordu. 

Sayın generalin tavrında, samimiye .. 
Jenler gibi asırlarca ayni müşterek hayatı ni nakledebilınek imkan dahiline gir- tinde 0 kadar derin ve inandırıcı bir 
yaşıyan ve bugün samimi dostluk ve itti-, miştir. tabiilik vaFdı ki sözlerinin müphem ta. 
fak münasebetlerile birbirlerine bağlan-! Şu hale nazaran, istikbalin gerek nundan, gelecek harblerin dehşetini 
mış bulunan iki millet mevzuubahs olun- harb ve gerekse sulh siyaseti, bizzat is- sezd·m, titred·mı 
ca, b~ hakikat ~aha ziyade doğru olarak tikbal kadar gizli şekiller arzedecek ve Sabih Alaçam 

linde birkaç milyon kişilik ordular vü- Bazı nişaneler İngilterenin de, ah
CUde getirmeğe muvaffak olduğunu kay- vali hazıra dolayısile iki tarafın bir uz-

tecelli etmektedır. gene bizzat istikbal kadar tahm:n edil- - SON -
B. Kofinas, sözlerini kendisini yalnız -:-=--=,,,,..==,==~--

detrnektedir. Iaşma formülü derpiş etmeğe temayül 
'l'ernps gazetesi diyor ki: ettikleri mülahazasiyle, Çin ve Japon-

Türkiyede değn, fakat ayni zamanda ya- Beyog"lu Vakıflar DirektörlUg"ü ilanları 1 
bancı memleketlerde de tanıtmış olan B ~ 
Ruşen Eşref Ünaydın'ın Türk edebiyatı· ._ ___________________________ _ 

ıiİ «bokuz aydan beri ilk defa olarak Çi~~ ya nezdinde karakteristik bir siyasi f~
er hakiki ehemmiyeti )'ıaiz muvaffakı- aliyette !bulunduğunu göstermek.tedır. 

nı zenginleştirmiş bulunan edebi eserle- Muhammen kıymeti 
rini tahlil ederek bitirmiştir. Lira Kr. ' • Metrosu Cinsi 

Arsa. l'etler elde etmi,Şlerdir. · Bununla beraber bu hususta henüz res Ruşen Eşrefin nutku 
. ÇinJ.ilerin Hongkov tarikiyle iaşe edil- mi bir teşebbüs mevcud olınadığ1 da 

d1kleri zannedilmektedir. Diğer cihetten ilave edilmektedir. Bundan başka, Ja - Bundan sonra, B. Ruşen Eşref söz al 
Çinlilerin büyük bir faaliyet gösterrneğe ponya Han.kov hükfunetini tanımak - mış ve çok güzel bir nutuık söyliyerek 
ltıuktedir hava kuvvetlerine malik olma- tan imtina ettiğini resmen bildirmiş ol Türk edebiyatı tarihinden ve Türkün 
larında Sovyetler geniş mikyasta amil ol- duğu için bu yolda yapılan teşebbüs - ideallerini temsil eden büyük Atatür -
111Uflardır. • lerin büyük müşkülatla karşılaşacağı kün yapıcı ve inkılabcı ilhamı altında 

-au hadiselerden Japon teşebbüsünün ehemmiyetle kaydedilmektedir. yenl Türkiyenin doğuşu 1arihinden 
~hlikeye girdiği manası çıkarılmamalı- Gazete, netice olarak Uza~ark dip- bahseylemiştir. 
~!'. Fakat Japonlar büyük güçlüklerle lomasisinin müŞkülatı izale edecek bir B. Ruşen Eşref, sözlerini şöyle bitir-

rşılaşmakta ve mücadele daha çok de- çare bulacağı ümidi izhar etmekte - miştir: 
\ram etmek tehlikesini göstermektedir. dir. Güzel Atinada Rotari klübünün or -

İngiltere teşcbhiiste bulundu mu? Hankov bombardıman edildi ganize ettiği bu kültürel dostluk teza -
dk Bir çok ecnebi mahfel!erinde şim - Hankeo 1 7 (AA) - Japon tayya - hüründe hazır bulunmak benim için 
t';.1 vaziyetin tabii olarak iki tarafı ih- releri, gece yarısındanberi Hankovu çok memnuniyet ve şeref vericidir. Bu 
1 

af n hallini aramağa sevket.ri:ıesi ıa - dört defa bombardıman etmişlerdir. tezahürün memleketimde de güzel a -
.___.._............_.,_ _ ____,..,.. kisler uyandıracağına emin]m. Elenle-

S üt ticareti yeni Romanyada Demir r· ve Türkleri birbir.1erine aynlmaz 

Kayıdlara Muha~ız lardan 200 bir tarzda bağlıyan bağların tebarüz et 
T. I ' tirilmesine herhalde bu gibi tezahür 
ilbi tutulacak Kişi tevkif edildi büyük mikyasda yarclım edecektir. 

(Baştarafı ı inci sayfada) (Baştarafı 1 iınci sayfada) Gerek coğrafya ve gerek tarih bakı· 
.l'Ud mından komşu olan ve kültür bakımın 

an doğruya alakadar olıruyacak; sa- Diğer cihetten Demir muhafızlarla dan ise kardeş bulunan vatanları-
bb~· bulaşık yıkama, imalat yerleri bir- bilhassa sıkı münasebebler idame e - mız, politik sahada da kardeşlik göster

lrinden avnı olacak, bu kısunların ze- den ve Al?1.an. t~rafdarı Müfrit sağ "~- - _ mekten hali kalamaıılardı. Türk inkı -
lninie · h k b'l k .b. cenahın naşırı efkarı olan Curentul ea -

rı er zaman yı ·ana ı ece gı ı . . 1§.lbının yeni mantalitesi ve Elenlerin 
IU zctesı kat'ı surette kapatılmıştır. 

geçmez bir maddeyle döşenmiş o - ı büyük ve hAkim anlayışıdır ki bu dost-
lacak ve ucu lağıma bağlı sifonlu ve .iz- Rumen hükumeti bütün eyaletler - ~uk ve fikir beraberliği paktı temhir 
iaralı deliği bulunacak her kısımda de.n gelen haberlere i:5tinad ederek De- etmi§ ve bu, her iki milletin hem 
a ' • . . mır Muhafız hareketıne karşı bu tect. - de dost ve müttefik Balkan devletleri-

t.Yrıb akar su ve hava degıştırme ter - birleri almak lüzumunu hissetmiştir. 
l at b 1, k, tıl k dd ı nin nef'ine olınuştur. Gözlerimizi is -ı uı'l.ınaca sa aca ma e er M 1 • ld • ehil · k 
canı . a um o ugu ve e yenı anu - tikbale doğru dikerek, bugün, bu kar -
d ekanla kapalı yerlerde veya buz nu esasi ilan edildiği zaman Miran hü- şılıkh ve samimt anılaşınanın hayat ve-
~lablarında lbulunacak, kullanılan kab kfımeti bilhassa Demir Muhafızları is- rici havası içinde gittikçe daha S'lkıla -
k r sıcak ~ah ve sabunlu sularla yı- tihd~f ederek bil.tün si?"asi ~artile: ve şacak olan bu yaklaşmanın iyilikle-
anıp temızlendikten sonra kaynar su- cemıyetler aleyhınde şıddetlı tedbırler rini daima tebarüz ettirmeli ve övme -

l~rdan geçirilerek hususi raflarda ken- alınıştı. liyiz. 

~kendine 'kurutulacak, bu dükkan - Hareketin şefi Codreanu derhal par Bir çok defa hararetli aakışlarla kar-

b 
da sütten yapılmış yiyeceklerden tinin f eshcdildiğini resmen ilan etmiş 

ı:ı"ka ve Rumen topraklarını terkedeceğini bil- şılanan bu nutuklardan sonra Majeste 
l ""'i. Yalnız boza, şıra ve :ispirtosuz Kr 1 J ·• R · · h Ata çki} dirmişti. Fakat bu bir manevradan iba- a orJ un ve eısıcum ur -
ll er satılabilecek, eğer süt mamu - retti. Çünkü polis Codreanıu'nun ar _ türk'ün sıhhaUerine içilerek ziyafete 
l tından baş'ka yiyecekler bulunursa, kadaşlarına yazdığı bir mektubu ele ge nihayet verilmiştir. 
:yı,_ca, lokantalar hakkında cari ahka- çirmişti. (A.A.) 

tna tarnamııe tabi bulunaca:ldaıdır. Codreanu mektubunda partisini za- Kayıp: vesneı Terakki rüşdlyesinden 329 

lek '!Ur ki yede yapılan veya ecnebi mem hiren feshettiğini ve faaliyetine devam senesinde aldığım tahadetnamey1 zayi et -
. etlerınden gelen süt konserveleri - edeceğini bildirmekte idi. tim. Hükmü yoktur. 

tıı.n Ü t ·· Emin Kemal Kolotl11 iu s unde fabrikanın ismi, bulundu - Polis bundan baŞka partinin Bük - .----------------, 
il? Yer, içindeki süt mikdarı, yağlı, yağ reş üzerine bir yürüyüş hazırladığını 
~e.kerH veya şekersiz olduklarını öğrenmiştir. 
tak rır Türkçe birer etiket buluna - Dün yapılan bir çok araştırmalar 

tır. neticesinde külliyetli mikdarda silah, 
tü ~~reyağı imalathaneleri ve seyyar cephane ve risaleler ele geçirilmiştir. 
bi teiiler de ayrı ve hususi ahkama ta- Bükreş civarındaki cYeşil ev> ile 

tutuıacaklardır. Demir Muhafızlara aid bir çok ocaklar 
ı.,, Bu cihetlerin temini için yeni zabı- ve kooperatifler polis tarafından işgal 
~ b 1 edilmi.ştir. den ~.etliye talimatnamesine icab e -

~ k~n_:::~:::_. _ . ·--

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Bermayesı IJret 100.000,000 
lhtıyat akc;esl Liret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
lngUtere, İsviçre, Avusturya, Maca-
11atan, Yugoslavya, Romanya, Bul
hrıstan, Mı3ır, Amerika Cemahlri 
l.tüttehldesı, Brezllya, Şlll, Uruguay, 

ArJantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afllyasyonlar 

lsTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Oaıata Voyvoda caddesi Karaköy 

Pall.s <Telef: 44841 /213/4/5) 
lehli' dahWndekl acenteler: 

latan bul da: AlfUemclyan hanında 
Telef 22900 /3/11/12/15; Beyoğlun

da: 1atıtıll caddesi Telef. t1048 

İZMİRDE ŞUBE 

Romanya Veliahcli Floransada 

Floransa, 17 (A.A.) - RoJXlanya Veli· 
ahdi Prens Mihail bu sabah buraya gel-
miştir 

(A.A.) 

Peştede dünya 
din konferansı 

iki milyon kişi konferansa 
iştirak edecektir 

Budapeş,te 1 7 (A.A.) - 25 Mayıs -

da Budapeştede toplanacak olan dün -

ya din kongresine iki milyon kişi işti

rak edecektir. 
Faris başpiSkoposu ve Monsinyör 

İnni tzer de dahil olmak üzere 1 7 Kar -

dinal, 71 başpiskopos ve 227 piskopos 

kongreye iştirak edeceklerini şimdiden 

Çocukları fenalıklardan korumak iıe.r 

insanın vazifeslclfr. 

Son Posta 
-Y:-vmı. sıyasL Bavadl.a ve Balk ıuete:d 

__. ..... 

Terebataıı. Çatalçqme aoltak. D 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. -

ABONE FIATLARJ 

1 8 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Ki. Kr. 

TÜRKİYE ltOO 700 toO loıı 
YUNAN1SfAN 2340 1220 'ilO 27•J 
ECNEBİ ~~ 1400 bOO 300 

/Abone bedeli peş~ı:dir. Adrea 
değiıtirmek 2!> QU'Uftur. 

Gelen •rJTalı peri verilmo. 
l"nlartlar me•'uliyet alınma. 
Cevap için mektublar:ı I<i k~luk 

Pul illveai lizımc:iır. 

pa1ta kutum : "141 İatanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

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

24118 80 3014,85 
1 - Depo, dükkan, garaj, "han, çarşı vesaire yapmağa elverişli ve içinde 4 

masura suyu ile beraber Gala tada Y enic ami mahallesindeki vakıf arsanın tama• 
mı satılmak üzere kapalı zarf usulile müzayedeye vaz'olunınuş ise de talib zuhtm 
etmemesinden dolayı müzayedesi 14/4/93 8 tarihinden itibaren bir hafta müddet. 
le temdid edilmiştir. 

2 - İhalesi 21/4/938 perşembe günü saat 16 da Beyoğlu Vakıflar Müdürlü ... 
ğünde ihale komisyonu huzurile yapılacaktır. 

3 - İstekliler muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 nisbetinde teminat mak· 
buzlarını veya banka mektublarını 2490 No. lu kanunun tarifatı dairesinde ha

zırlıyacakları teklif mektublarile beraber ihale saatinden bir saat evveline kadaı: 
Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 

4 - Harita ve şartnamesini görmek ve fazla maliımat almak istiyenlerin her
gün Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü akarat ve MahlUlat şubesine müracaatları. 

(2059) 

.. 
Çünkü ASPiRiN seneler-

denberi her türlü soğu.kal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

• • A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

...--------------------------------~ 

._I _i_n_h_is_a_rl_a_r _{2:_ Müdürlüğünden: 
ı _ Likör Fabrikasında mecvud 35 adet müstamel fıçı pazarlıkla satılacaktır. 
II _Pazarlık, 22/IV /938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabata~ Le

vazım ve Mübaayat Şubesi Sauş komisyonunda yapılacaktır. 
III - Satılacak mallar, her gün Meci diyeköyü Likör Fabrikasında görüle • 

bilir. 
rv - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para • 

Iariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. cl950• 

Dahiliye vekaletinden : 
1 - Vilayetler evi meydanı altında yaptırılacak arşiv tesisatı kapalı zarf usu-

lile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen keşi! bedeli c35704• lira c33> kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat c2677> lira c83> kuruştur. 
4 - Eksiltme 22/4/938 Cuma günü saat 15,30 da Vekalet binasında toplanan 

Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
5 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve evrakı cl79:P kuruş bedel mukab -

linde Vilayetler İdaresi Umum Müdürlüğü Levazımından alırlar. 
6 _ İstekliler eksiltme şartnamesinin 4 üncü maddesinin cE> fıkrasında yazı 

vesaiki ibraza mecburdurlar. 
7 _ 1stekli1er teklif mektublarını 4 i.ıncü maddede yazılı saatten bir saat e·r. 

veline kadar Vekalet Satınalma Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde tes
lim ederler. 

8 - Posta ile gönderilecek teklif mektubları 7 ci maddede yazılı saatte komis. 
yon reisliğine gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabu: f'di! • 
mez. c956· cl903• 
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GRiPiN 
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BURUŞMUŞ 
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Eurufulduklar, ihtl7arladılı· 
amz aman teplddll edet. 

Cilt, bul bayati uneurlannı 
kaybeder, bu hayati Te byn\etli 
umıurlan iade ediace. ~çleşlt 
ve ~ıepr. ltıe; Vl1ana ttni
\'enltesl profM6rl Dok;tot Stej
ıtil'in PJUI hayret lletfİ bu· 
..... Btoceb tabir ... pnç ha,... 
vanlamı cilt h~lerlıiJn mer
kezinden lstihsAl edilen &u kı1-
metli cevher, pembe ~ki 
Toblon krDl teildldtjde mev
cuttur. Her ....... ;ra&mazdan 
eVftl kulW\m~ Si. ~ o, 
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b'llluaıa Toblolt ........ ... 
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Dişleri niçin 

sabah ve ak
şam her 

yemekten 
sonra fırça
lamak lazım-

dır? 
Cfbıkü geceler1 1iız pddeleıinln sa yemeklerden 80llr& ve 

ff.ruatile di§ler ve elif etleri dolmat- bol bol cRADYOLIN• ile fa.:lılaınl 
tur; çünJdl 7emekle ·, sigara ve kahve ve temtWmek prttar. Bu .,... 
sene ayni teairt, yap!IUfbr. Binaen- lerbı de, atzm da 8111•11 n 
.ıeJh difleri herıün iki bre• btlhaa- lılı: giize11ilt pruıtl ecHlmff olar. 

ve- akpm ber 1emektea MDra 

muntazaman •çaı.yıms 

A X 2060 1eai dana plAğı 

SAHIBINiN SESi 

Orman Koroma Genel 
KomutaQlıtuıdtla 

l-~ ~ ~Koıilvttl~r.ti lbfqn thU~ 1tba; ...... 
~t ır.t,.ıı mt ~ IUW»t~ CllinJ _.Biat lO eli~ 
teh1rd9 Jtopnutanlık ltblUID ... ıaıu.1*a ••111Qonancla ,.,1 ...... 

2 - lluhammea bedeli moo UQ. ....... tiıımtnatı tı'N ~ 
3 - ŞartnaJneler bli' Ura 4' ~ mubhl1•nde Satmalma 

almablltr. 
4 - İlteklilerin prtna.....,. nalı M'Ulıtlarla beraber teldil llildl.._ 

ihale mtinden bir uat enelbui __. lq)miqona vermeleri illa -ol•11• 


