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Dün yurdun birçok yerlerinde fası~alarla 
devam eden şiddetli zelzeleler oldu 

Zelzele bazı vilayet ve kazalarda oldukca tahribat 
yaptı. Yozgad köylerinde evler yıkıldı 

Ankarada heyecana kapılan halk bahçelere fırladı. Zelzelenin merkezi: "Tosya· 
Çankın • Y ozgad - Çorum - Akdatmadeni - Kırıebir - Arabsun" çerçevesidir 

Attkanı - Kayseri 1ıattında zelzeleden hara.b olan Yerköt/ istasyon binaı 
~nkara 19 (Hususi) - Bugün ıehri • ı detli bir ıelzele olmuttur. Saat H dü 10 

~ı2:de saat 13 ü yirm.l saniye geçe iki 'Ve H dfl 25 ıeçe de lkt defa daha hafif 
arnJede ıs saniye devam eden fld - (Devamı 5 inci ıayfadtı) 

···- -· ···-··----·------
Yalnız Kemalizm! 
Ne tanzimatçı demokrasi, 
ne hayalci komünizm, ne 
de realizm namı albnda 
yeni bir egoizm temsil 
eden öteki .. lzm " ler ..• 
Yaza• ı Multlttln Birgen 

Macarlstanda Nazlzim kaynaşıyor; 
Romanyada Nazilerin büyük 'hareket 
ve hatt4 darbe yapmak istediklerin-
4eıı l>a~i1 rel bir b rrvll Nazinbl 
tevkif edildifinl ıördük. Bu hareket, 
az çok, her tarafta vardır; her memle
kette, Nazi fikri, illi bir taklid sevki 
ile ve biraz da teşvik neticesinde ha
reket halindedir. Bir çok sosyal de -
mokratm nazlst veya faşist olduğunu, 
birçok demokratın bu tarafa geçtiğini 
ıörüyoruz. 

Et fiatları önümüzdeki - .... ·-·----
aylarda daha ucuzlıyacak 12 olu, 8 ağır 
Gilnden gi1ne artan lstlhliilll karşılamak ilzere Y 8 r 8 l f ! 

(Devamı cHergiw.. ıütunundadıT) 

belediye esaslı tedbirler aldı 
Gümüşhanede tüyler 

Et fiatının ucuzlaması üzer~ne gün- - Geçen mart başlangıcından itibaren 
deıı güne artan istihlaki karşılamak i- et fiatlannda temin ettiğimiz ucuzluğun Ürpertici bir kamyon 
Çin İstanbul belediyesi tarafından alı- sebeb olduğu istihlak fazlalığı devam et- kazası oldu 
ilan esaslı tedbirler semeresini göster- mektedir. Bu fazlalık nisan ayında yüz- .. _ 
~ktedir. Bu mesele etrafında bir ar - de on beı olarak tesblt edilmiştir. Önü • G .. " 

19 
(H i 

._<;faşuruzla görüşen Vali ve Belediye milzdekl yaz ayları içinde daha büyült umuşane . ~us).- Bu gece sa-
1\eısi Muhittin Üstündağ şu beyanat - bir ucuzluk temin ederek muhterem hal- at 20 de Kelkite aıd ve ıçinde 87 yolcu 
!!, bulunm~tur: (D~vamı 10 uncu sayfada) bulunan kamyon Torula dört kilometre ---------------===------------ mesafede virajı dönerken uçuruma yu-

M U S S O 11• n ı· ı· ı e B e n e ş 'Varlanmı§tır. On iki ölü, sekiz ağır yaralı 
vardır. Cumhuriyet müddeiumumisi iU 
anda fada tahkikatile meşguldür. 

arasındaki hidise 
Yarı resmi İtalyan 

gazetesinin 
yaptığı ifşaat 

Başvekilin 
Atina segalıati 

Celil Bayar Atinadan 
doğruca Ankarayadönecek 

Ankara 19 (Hususi)- Başvekil Celil 

idare lşlerl telefonu: 10203 natı: a kurut 

. 
Çeteler, /ngiltzlerle Yahudilerin, /nglltzler 
ise çeteler efradının başlarına fiat biçtiler 

Bir lnglllz askerinin batına 
çeteler tareflndan verilen flat 

1 Sıra malı bir Yahudi batının 
L çetelerce ödenen bedeli 

HUkQmet kuvvetlerlnln her 
çeteci b•t• için verdilll p•ra 

Kudüs l S (Hususi muhabirimiz ya- bir şey bildiği yok ve bütün fikirler bu 
zıyor) - Acaba, bu Filistinin hali ne- hususta karanlık içinde. Filistinin şöy
ye varacak? Taksim projesini ve onun- le veya böyle olması hakkında dönüp 
la beraber bugünkü anarşiyi doğuran dolaşan dedikodular, İngilterenin şu • 
birinci tedkik hey'etinin kararlan tat- .nunla veya bununla arkadan arkaya 
bik edilmek üzere aylardanberi sarfe- konuşmakta olduğuna dair dönen bü • 
dilen bütün emeklerin kanlı bir anarşi tün rivayetler ve şayialar, hep karan· 
içinde berhava olup gittiği sırada şim- .lıklarla örtillü bir esrar aleminde kay
di ikinci bir tedkik hey'eti çıktı. Filis - bolup gidiyor ve bu esnada bütün Filis
tin i leri yenide.n tPdkik edilecek ve tin, her sabah yeni bir kanlı vak'a ile 
yeniden kararlar \•eril ta• edile - uyanıp her gece yeni bir kanlt vak'a i· 
cek, bu kararlar nı Oaacak? h.ımsenin (Devamı Z inci ıaJtfacla) 

Avrupa merkezlerinde siyasi faallyel 
Romada Fransızlarla da 

müzakereler başladı 
Londrada lngiliz-Fransız Nazırları arasında cereyan 

edecek müzakerelere büyük ehemmiyet veriliyor 

ı~ Bayar önümüzdeki günlerde Atinaya git- Yukc:ındaki haritada Avrupa merkezlerinde cereyan edecek ve etmekte ou•• 
Çek Cumhurreisi busuıi bir r i ı mek üzere tstanbuıa hareket edecektir. faaliyet okıa.r içerisinde gösterilmiftiT. 

hasbıhal esnasında Fransıı Doktor Aras ve maiyetlerinde buluna - 1 Paris 19 (Hususi) - Fransız - İtalyan Kabine konseyi, bundan ba§ka, Dalaci
calt zevat ayın yirmi beşinde trenle İs • müzakerelerine bilfiil başlanmıı naıarile ye ve Bone'nin Londrada İngiliz nazır • 

aefirine .. Musıoliniyi orta- tanbuldan ayrılacaklardır. Ayni .zaman- bakılmaktadır. larile müzakeresi icab eden meselelm 
dan kaldırmalı demiı da Atin~da bullDlacak Türk ıazetecileri Yarın sabah başvekil Daladyenin ri- tesbit edecektir. 

Betıef " MuBSotin.i de bir guıı evvel vaeur veya trenle ta - yasetinde toplanacak olan kabine kon • p ia 
19 

(H .) . 
ı bul.ıı-- ha k ed kl rdir .. . L- ar ususı - Kont Cıano bu-

~..\ vuaturyanın Almanya tarafından il- yan etmekte olduğu bir sırada talyanın tan \ltUI ~ et ece e . seyi bu muzakerelerın esaslarını .-rar- .. R d k F ~-
' .. d K C1a gun oma a i ransız maslalhatguzan üzerine aktüalite meydanına çıkan da bu bahse 15:111ı alDU§ oldutu vaziyeti Baıveklliml& Atlnadan dolruca Anka- Iaıtıracak ve bugun Roma a, ont no . . 

~koalovakya meselesi hakkında acaba bilmek çok enteresan olur. Bilhusa, Al- raya dönecek, Beiırad ve Bükreş aeya - ile uzun bir millikat yapmış olan Fran- Blon~elı. kabul etmış ve uzun boylu 16-
ltaıya ne dilfiinüyor! Bu mesele etrafın- manyanın İtalya hududlarına komıu ol- ıı.tıerlnln tarihleri billh~ kararlap - sız maslahatpzarı Blondelin raporunu riişrnüıtür. 
«. h1tarMU bir ditıoınu' hareketi cer. {DftHltil& ıo unct& •11/aÜ) ~. ıeclklk edecektir'. (DeNRM ıo "tletı •r#Ma) 



---'------------------------~--. 
Her gün 

Yalnız Kemalizm! 

* Türkiye bu tehlikelerin berini tamdı: 
Taklid demokrasi, tanzimat devrini yap
tı ve memleketi garb emperya1izimnin 
;stismarına teslim etti. Bütün tanzimat 
devrinin devleti, Osmanlı imparatorluğu 
içinde, garbın iklısadi ve kültürel isti -
lasma jandarmalık yapmaktan başka bir 
iş görmüş değildir. Gfilı İngiliz, gah Rus, 
gah Fransız ve gfıh Alman taraf tarı olan 
taklidci tanzimat devleti, bir türlü cTürk 
taraftar1> olamıyordu. Olamadı ve bun
dan dolayı vefat etti. 

Onun yıkılıp gitmesi, Türklı.iğün Türk 
olarak uyanışının bir alameti idi. Tanzi
mat, kanlı bir mücadele içinde ölürken 
dünya komünist hareketi diye yeni bir 
iman, bir cemiyet nizamı ve bir politika 
istilası karşısında bulundu. Türk buna 
karşı da vaziyet aldı. Tanzimat sütünden 
ağzı yanmış olduğu için yogurdu üfle
mek lazım geldiğini Türk artık anlamış
tı. Bu, onun uyanıklığının ikinci alameti 
oldu. 
Şimdi A vrupada bir faşizm ve bilhassa 

nazizm hamlesi var ve Macaristanla Ro
manyada görüyoruz ve daha da başka 
!:rlerde göreceğiz ki bu, bir taraftan da
hili bir taklid, diğer taraf tan da harici 
bir teşvik neticesi olarak, genç imanlara 
mahsus bir kuvveUe yayılma hamleleri 
yapmaktadır. 

Bu defaki hareket, yoğurt değil, kay
mak dahi olsa Türk onu üfliyerek içme
sini bilecektir! 

* Eski felsefenin ve yeni içtimaiyatın ga-
yet güzel bir tarif usulü vardır: Bir şe-

Resimli Makale: IC Sessiz hayat, sesli hayal.. X 

Muhittin Birgen idare edecektir. 

r 
İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 

Hükfimet hayatı ucuzlatma yolunda bütün memleketin Fakat bu imkana kavuşmadan önce önümüzde atlatılacak 
candan alkışladığı teşebbüslerine devam ederek tiyatro, daha bir çok müşkülat olduğunu unutmıyalım. Bakınız hü

kumetin ispirto fiatlarını indirmesi üzerinden haftalarca sinema ve lokanta gibi yerlerin vergisini yan yarıya, otel 
zaman geçmiştir, fakat kolonya elin eski fiata satılmakta

ve kaplıca gibi yerlerinkini de mühim nisbette indirmiye dır ve hükfunetin kasasından çıkan para amillerin kasaları-
karar verdi. na girmiştir. Biz bu gibi bazı misalleri hatırlayınca atılan 
Hazırlanan layiha kanun halini aldıktan sonra memleke - iyi adımın kuvveUi kontroller ile tamamlanmaması halinde 

timizde de biraz dinlenmenin, biraz eğlenmenin, biraz da so- ucuzluğwı derhal kendisini h.Wettireceğine inanmıyoruz, 
kak hayatının imkin dahiline gireceğinden emin olabiliriz. fakat ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N, l S T E R l N A N M Al 
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• 
ispanyada Pirene Pragda Alman 

müsteşarının 

evi taşlandı llııntakasında harb kızıştı 
--

Barselon Frankocuların 1,500 kişiden 
zayiat verdiklerini bildiriyor 

fazla Prag 19 (Hususi) - Bugün bazı müf
rid unsurlar, penceresine gamalı haç bay
rağını çekmiş olaıı Alman sefarethanesi 
müsteşarının e\•ini taşlamışlardır. Barselonda 19 kiıi idama mahkum edildi. Cum· 

huriyetciler Milletler Cemiyetine nota verdiler 
Hadiseyi müteakib, Çekoslovak hari -

ciyc nezaretinden bir memur Alman se -
farethanesine giderek teessür beyan et
miş ve mütecavizlerin cezalandırılaca -
ğını bildirmiiltir. 

Saıarnanka 19 (Büyük erkanıharbi -
)enin tebliği) - Kıt'alarımız, Kastellon 
~e 'rarragon eyaletlerinde ileri hareket
q tıne devam etmişlerdir. Lejyoner kıt'a-
tımız, Tortosa'nın yaroşlarına kadar 

~elınişler, diğer kıt'alarımız ise Tortosa-
ın cenubunda Santa-Barbara, Amposta 

' e Masos de Barberan mevkilerini ele 
leçirrnişlerdir. 
bol>ırenelE!rde Navar kıt'alarımız, Aran 
bzına girmişler ve burada mühim 

lrıe'Vzıler işgal etmişlerdir. 
Cuadaljara'da düşmanın mi.ıteaddid ge

ce hucumları geri püskürtülmüştür. 
h 'l'ayyare kuvvetlerimiz, pazar günü 
~Yuk bir muva!fakiyet kazanmışlardır. 
lorı\Pa filolarımız, Kartajen limanına 80 
tıı agıılığında bomba atmışlar, bir düş
d an harb gemisini batırmışlardır. İki 
Uşınan gemisi de hasara uğratılmıştır. 

\o Sar.tgos 19 (A.A.) - Şimal ve garb 
l aro ları halen nasyonalistler elinde bu
:~an 1'oıtosa, üç tarafından tehdid edil
-·ll!ktdir. 

CU aa C'lon 19 (Hususi tebliğ) - Bir kaç 
lı ~~ll beri Pirene mıntakasında şiddet
lrı ır tnuharebe cereyan etmektedir. Bu 
~ ~t kada cumhuriyetciler düşmanın 
ı u landıgı ultra-modern malzemenin bol-
gun<ı ragmen şiddetli bir mukavemet 

ve yüksek bir mücadele kabiliyeti gös -
termektedirler. 

15 nisanda Frankistler muvaffakiyet -
sizlikle neticelenen bir taarruz esnasın -
da 1500 kişiden fazla zayiat vermişler -
dir. Dün kahraman kıt'alarımız asilerin 
taarruzunu durdurmuşlardır. 

Ebrc'nin cenubunda düşmanın Şerta 

ve Amposta istikametindeki tazyikine 
mukavemet edilmektedir Bu mıntakada 
mücadele şiddetle devam etmektedir. 

19 kiıi idama mabküm oldu 
Barselon 19 (A.A.) - Hususi mahke -

me vatani hiyanetten dolayı 19 kişiyi 

Bitlerin yıldönümünde bayrak 
Prag 19 (A.A.) - Dahiliye Bakan

lığı, Çekoslovakyada oturan Alman va
tandaşlarının, B. Hitlerin yıldönümü o 
lan yarınki 20 nisanda, ayni zamanda 
Çek bayrağı da çekmek şartile, Alman 
bayrağı çekebileceklerini bildirmiştir. 

Tunusta mahkum 
Edilen ltalyanlar 

idama mahkum etmiştir. Tunus 19 (A.A.) - 9 N:.San hadise-
Milletler Cemiyetine nota leri neticesinde ilan edilen örfi idare 

Cenevre 19 (A.A.) - Milletler Cemi - münasebctile a keli mahkeme 12 Tu -
yeti umumi sekreteri Avenol, İspanya nuslu ile 4 İtalyanı memnu silah ta~ı
cumhuriyeti hükiimeti hariciye nazırı B. mak veya saklamak cürümlerile bfr 
Delvayodan bir nota almıştır. Bu notada gün hap:s ve 50 frank para cezası ile 
konseyin önümüzdeki mayıs ayında ya - bir sene hapis \"e 5000 frank para ce
pacağı toplantıda İspanya işlerine ecne - zası arasında tehalüf eden muhtelif ce
bilerin müdahalesi meselesinin müza - zalara mahkum etmiştir. 
kere edilmesi taleb olunmaktadır. 

Teşviki sanayi 
kanunu 

Roma 19 (A.A.) - İspanya dahili har
bine iştirak eden İtalyan gönüllülerin -
den 614 yaralı bu sabah Akibya hastane 
\•apuru ile Napoliye gelmiş ve limanı dol-
duran kesif bir halk kütlesi tarafından Ankara 19 (A.A.) - Teşviki sanayi 
heyecanla karşılanmıştır. kanunundan istifade etmekte olan sınai 

-------------------···-------------------
müesseselerin bu kanun ahkirnına tev • 
fikan her takvim senesinin ilk iki ayı zar
fında İktısad Vekaletine jş çedveli ver
mekle mükellef olduklaı ından 1937 se -

Zelzele faciasının acıklı tafsilatı 

Bu Sabahki b / (' ı 
Gazetelerde \)~ 

GördUğUmüz Fikirler A~ E Kmuıı. - Asım Us Bulgaristanın güzel 
bir hareketi serlevhasını koydugu ba~ -
makalesinde Bulgaı istıının Türk mekteb
lerindc Türk harfleri ile tedrisat yapıl -
masını mecburi kılmış olmasını bahis 
mevzuu ederek: 

- cBu karar geç kalmış olsa bile gene 
memnuniyctı muciptir. Zira bu karar 
Türk azlıklarına karşı Bulgar hükumeti-
nin siyasetinde esaslı bir değişiklik baş-
ladığını gösterir. Bu değişikliğin ayni 
zamanda Türk-Bulgar dostluğunun inki-
şafını, daha doğrusu umumi surette Bal-
kan antantı yanında Bulgaristanın siya-
si havasını değiştireceği için yakın şar-
kın sulbü bakımından hayırlı bir alamet 
sayılabilir.> demektedir. 

* Tan - Ahmed Emin Yalman Fena bir 
imtihan karşısında serle\·halı makalesin
de Nafıa Vekaleti ile elektrik şirketi a
rasındaki müzakerelerden bahsetmekte -
dir. 

* CumJıuriyet - M. Turhan Tan bugün 
yazmış olduğu fıkrada İspanyayı mevzuu 
bahsediyor ve bu kıt'ada 776 yıl süren 
Arab hakimiyeti esnasında iki yüz küsur 
hükümdar değiştiğini ve böylelikle her 
üç yıla bir hükümdar isabet ettiğini 
kaydederek diyor ki: 

cİdaresizlikle, nifaka, geçimsizliğe 
bundan büyük misal olmaz ama yarının 
İspanya.'lı galiba kararsızlıkta Endülüs
lüleri de geçecek .• 
--· • •s..; ı ı ı ..... ... '""" ' ' ' ' ........ ·--

Romanya da demir 
muhafızlar reisi 
mahkum oldu 

O Çinlilerin mukavemeti 
bütün dünyayı şaşırttı 

Yazan: Selim Ragıp Em .. 

l<ırşehirde on kdy harab 
oldu, yüzlerce kayıb var 
Başvekil ve Dahiliye Vekili facia ile çok 
alakadar oldular. Sıhhi imdad servisleri 

nesi iş çedvellerini bu müddet zarfında Bükreş 19 (Hususi) - Bir hüku -
vermiyen müesseselere gene bu kanun met darbesi hazırlamak ve memnu si -
mucibince İktısad Vekaleti tarafından a- lah taşımak suçlarile tevkif edılmiş o
hiren yazı ile tebliğat yapılmı~ bulun • lan mefsuh Demir muhafız teşkilatının 
duğundan bu tebliğat 'üzerine de çedvel- şefi Godreanu bugün divanıharb tara
lerini alakadar makamlara vererek ver- fından altı ay hapse mahkum edılmiş
dlklerini de ayrıca Vekalete bildirmyien tir. 
müesseselerin kanunun 36 ncı maddesi 

Hala o ruh! 
Son günlerde memleketimize gelC'n bazı Balkanlı dostlara sormuşlar: 
- lstanbulda olsaydınız, nerede oturuıdunuz? 
Piyerlotinin lisanından verilen cevablar gene Lotinin mezaı lık, servi ve 

kafes üzerine kurduğu şark hülyasını ifade ediyor. 
Dostlarımız, belki de bize hoş görünmek fikrile Şehzad<;başından, Halıç 

Fcnerind~m, Eyüb semtinden bahs<>diyorlar. Pi\·crlotinin bir kaç romanla 
tanıttığı Istanbulu Avrupalının, hatta Balkanlı komsunun hayalinden &itip 
çıkarmak için taptaze bir Ankara yarattığımız halde gene bu servi, mezar 
taşı ve kafes levhasını yok edemiyoruz. Ya dostlarımız samimt değiller; hfıltl 
bu dekor içinde yaşadığımız kanaatile bize nezaket gostermck ıstiyorlar, ya
hud hakkımızda hiç yeni !ıkir edinmeden basmakalıp hı leri tekraı ediyor} ır. 
Halbuki bızı ~e\·en, bizimle' meşgul olan \'e lıuttfı ıll 'e fikir biı liğı S·apanların 
bizi daha iyi anlamalarını beklerdık. B.ıim ıçın A\ rupada ve ho.tta Balkan
larda yenı yeni Piyerlotiler türediğini görmek ıstcmeyiz. Bizim ıçfo de yapı
lacak bir ış var. İst~nbulu ziyaret eden dostlaıa ve seyyahlara yeni Türkl-f 
yeyi tanıtmak için Istanbulun çehresinde tehlikeli \'e çirkin birer polip 
gibi kalan hu Loti manzaralarını kaldıımakta acele etmeliyiz. Zaman mu _ 
hakkak ki bunu yapacaktır. Fakat dışarının bu edebiyat kuvveti ne zihinl 
re ve nesillere yer etmiş levhalannı ılk hamlede ortadan kaldırmak millf b: 
vazife olmalıdır. Biirhcw CahW 



Eczacılar dün toplandılar 
Müstahzarların çokluğundan bahsedildi ve bunların 

tahdidi cihetine gidilmesi temenni olundu 

Dünkü. toplantıya i§tiTak eden eczacıı.a.r 
Türkiye Eczacılar birliği kongresi dün ı mek için İktısad Vekaletinden sorduğu 

Etibba odası konferans salonunda top - anlaplmaktadır. 
lanmıştır. Kongre reisliğine eczacı Nail Bundan başka bazı eczanelerin iş ka -
Halid Tipi seçildikten sonra idare heye- nunu hükümlerine Ubi tutulmasının fş 

tinin raporu okunmuştur. Bu raporda dairesince istendiği zikrediliyordu. Hal -
cezacılar İilıı ayrı bir zehirli gaz kursu buki eczacılar eczanelerin çalışma tarz
açılacağı yazılı idi. Birliğin verem mü - lannın devamlı olmadığını, bu vaziyet 
cadele cemiyetine, Topkapı fıkaraperver kabul edilirse ya eczaneleri sekiz saat 
cemiyetine, Eyüb dispanserine elli kilo açık bulundurmak veya çift servjs yap -
balıkyağı vermek suretile mütevazi bir mak lizım geleceğini söylemektedirler. 
yardımda bulunduğu zikredilmiştir. Di- Bunun da birincisinin sağlık, ikincisinin 
ğer bir maddede de tıbbi müstahzaratın maddt bakımdan mahzurlu olduğu kay
günden güne artması yüzünden hem dedilmektedir. 

SON POSTA 

İstanbul - Ankara 
asfalt yolu 

ilk planda lstanbulla lzmit 
,arasında inşaata başlanacak 

Ankara ile İstanbul arasında inşa edi -
lecek asfalt yolun İzmit ile İstanbul ara
sındaki kısmı ilk planda yapılacaktır. 

Nafia Vekfıleti !stanbuldan İz.mite ka
dar yapılacak kısım için hazırlıklara baş
lamıştır. Bu kısmın inşası için sarfedile
cek paranın Nafia Vekaleti emrine ve
rilmesi hükumet tarafından kararlaşmış 
olduğundan hazırlıklar tamamlandıktan 

sonra inşaata geçilmesi muhtemeldir. 
İstanbul, Ankara asfalt yolu, Irak, Su

riye ve İran komşu memleketlerine ka -
dar uzatılacak, bu suretle inşa edilmekte 
olan Londra, - İstanbul asfalt yolu As -
yaya kadar imtidad edecektir. Nafia Ve
kfıleti bu geniş inşaat için bir proje hazır
lamaktadır. İnşaat, hükiımetten her sene 
yapılacak nakdi yardım ile bir kaç sene 
?.arfında tamamlanacaktır. 

Irak, Suriye ve İran hükümetleri de bu 
müddet zarfında kendi topraklarından 

geçen transit asfalt yolunu tamamlamış 
bulunacaklardır. 

Çocuk bayramı 
programı tesbit 

edildi 
Milli hakimiyet ve çocuk bayıramı. 

programları tesbit edilmiştir. Çocuk bay
ramı merasimi 23 nisanda saat 10 da Be-

Tütüncü dükkanlarında ve sokaklard 
su satılmıyacak 

Belediye bardakla su satışını yeni kayıdlara tabi 
tutuyor, bardakla su sablacak yerler tesbit ediliyor 

Bardakla su satışının yalnız kahveha- veya açık şişelerde su saklanamıya~ 
ne, birahane, lokanta, aşçı, mahallebici, tu·. 
şerbetçi, bozacı ve şıracı, tütüncü ve şe- Bardaklar tcrkos suyile veya temiz b 
kerci dükkanlarında yapılması kararlaş- suyun kuvvetli cereyanile, içine el ~ 
tırılmak üzeredir. Bunlardan başka dük- .kulmadan yıkanarak her tarafı camla Jı 
kanlarda bardakla ıru satılması menedile- palı raflarda bulundurulacaktır. 
cekiir. 

Bu dükkanların da su satılan yerleri di

ğer kısımlarından ayn olacaktır. Sular, 

ya kapalı §işele~de veya cam, mermer gi
bi kaplarda bulundurulacaktır. 

Suyun vasıflarını değiştirıniyen bir 
madenden yapılmış depolarda da su bu-

lundurulup satılabilecekse de, deponun 
kaidesinden en aşağı on santim yüksekte 
olan bir musluktan akması şarttır. 

İhtiyat sular, mühürlü damacana ve 

kapalı şişelerle saklanacak, icab ettik -
çe bumdan depolara boşaltılacaktır. Küp 

Perakende su bulunan depoların ii• 
rlııde içinde hangi su bulunduğu va 
olacaktır. 

Perakende olarak, içmek için, y:ıl 
memba suları satılacak, memba suları 
birbirile veya diğer sularla knnştırılı 1 

yacaktır. Bunlar, Şehir meclisinin örı 

müzdeki hafta içerisindeki toplantıl 
rında müzakere edilecektir. 

İçilecek suların fazla istihlak rne' s 
olan yaz gelirken bu sıhhi tedbirlerin 
lınması sulardan geçen hastalıklara kJ 
bir tahaffuz çaresi olduğu gibi tcmiıl 
temin ve karışıklığı meneden bir teıi 
olarak ta telakki edilmektedir. .............................................................. 

Askerlik işleri: 

Bedelli eratın •evki 
Fatıh kaymakamlığından: 1/5/938 taW 

gününe tesadiU etmekte olduğundan Fatih 
şubesine mensup bedelll erat 30/4/938 Cu

martesi günü sevkedlleceklerinden mezkfır 

gün sabahı saat 9 da §Ubede hazır bulun -
mnları n~n olunur. 

AVRDPADAN 
Hasan Fehmi terzi· 
hanesi halefi ınK
Rl ÜSTÜNDAL. 
Londra ve Paris 
seyahRtinden yeni 
modeller ve son 
moda kumsşlarla 

avdet etti~ini ıayın 
müşterilerine bil
dirir. 

Yarm akşam SARAY 
halkın sıhhi bakımından ve hem de ik -
tısadi bakımdan zarar görüldüğü ileri 
sürülüyordu. Eczacılar bundan sonra tıb
bi müstahzarlara permi verilirken bun -
Jann ilmi mahiyette olması ve reçeteyle 
yapılması mümkün olan müstahzarlara 

Kongrede büyüklerimize tazim telgrafı 
çekilmesi kabul edildikten sonra sivil ec
zacılardan Asaf, Hüseyin Hüsnü, İsmet, 
Mahmud Cevad, süel eczacılardan Gene
ral Eyüb Sabri, laboratuarcılardan Hulki 
ve Niyazi idare heyetine seçilmiş ve kon
greye nihayet verilın4tir. 

yazıd meydanında çalınan İstiklal ve • Holivudun zarafet kraliçesi olaO 

parlak ve dehakar yıldız 

permi verilmemesini istemektedirler. 
Sağlık Bakanlığının da bu dileği uygun 
bulduğu ve iktısadi bakımdan mütalea et 

Kongreden sonra bir çay ziyafeti ter -
tib edilmiştir. --- __..._...._._ .. __ _ 

Hayat paha llllüı ile mücadele 
lstanbuldaki bakkalların tahdidi için tedkikat yapılıyor, 

pahalılıkta veresiyeciliğin tesiri olduğu söyleniyor 

cumhuriyet marşlarile başlıyacak, nu -
tuklnr söylenecek, Taksim Cumhuriyet 
meydanına kadar gidilecek, abideye çe -
len konulacaktır. Bayram başlarken li -
manda ve şehirde bütün fabrika ve va -
pur düdükleri çalacak, Taksimde fıbide 

önünde bir geçid resmi, mekteb1erde de 
~eraslm yapılacaktır. 

Ayni gün saat 11 de şehrin diğer mey-
danlarında da toplantılar yapılacaktJr. 

Gene saat 11 de bir tayyare şehir sema
sında dolaşacak, meydanla'ra çocuklara 
aid vecizeler yazılı konf etler serpecek - ı 
tir. Bir gün evvel hayır teşekkülleri ta-

1 
m-afından çocuklara giyecek ve yiyecek 

JOAN 
CRAWFORD 

T yrol, Locarno ve zevk meuılt" 
ketlerinde çevrilmiş en son 

Fransızca sözlü 

MEÇHUL KADIN 
Büyük aşk ve ihtiras filminde bütün lüks ve ihtişamını ve 

bütün aevimliliğini saçacaktır. 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. ____ __.,,, ı 

dağıtılacaktır. Çocuk haftası esnasında ' 
her .sinema bir kere çocuklara mahsus 
parasız seans yapacak, radyoda çocukla-! ··--------------------------

• ra aid konferanslar verilecektir. Bay - 6ı••••••••••••••••••••••••••••-,I 
ramda şirketlere aid nakil vasıtalarile 

çocuklara mahsus gezintiler tertib edile
cektir. Bütün Halkevlerinde müsamere -
ler verilecektir. ı 

Çocuk Bayramında meydan teımıill~ri 

Bu yıl yapılacak 23fNlsan Çocuk bayrnmı 
§enllklerl çok zengin ve gJzel olacaktıl'. Bu 
işle meşgul komisyon bu sene çocuk bayra
mının her knza dahlllnde ayrı ayrı yapıl -
muma ve şehrimizin her semtinin şenlen -
dlrllmeslne knrar vermiştir. Her kaza ken -
dl nııntakasındn ;çocuk bayramını kendi 
programı dahilinde kuUıyncaktır. 

22 Nisan Cuma saat 21 de J?ransız Tiyatrosunda 
ki:~ik Konservatuar orkestrası tararındıııı 
SENFONiK K NSER 

ŞEF: C E M A L R E Ş i D 
SOLiST: ALFRED CORTOT 

Ouverlure 
CONC.EHTO 

(Beethowen) 
( Schuımrn) 

d 
Bu ydıl Emtelnönü

11 
mrlıntakhaisının programın- '-•~•R!!!m•••~*' 

a mey an msl e mu m yer almı:o;t1r. 
( Chopin ) CON'CERTO PA 

Beyazıdda tinlversite meydanında buyuk ~--••••••••••••••••••••m•••••-,1 
blr sahne kurulacaktır. Bu sahnede de;:or -
auz, perdesiz olarak Eminônü Haıkc1·1 tem-1 

Şehirde tekasüf et mi§ bakkal dük.kanlan sil şubesi tarafından temsiller ''erilecck!Jr. 
Memleketimizde hayatı ucuzlatmak yo- bir zat bu hususta bir muharririmize de- Bayramın ilk giinii (Kahraman) adlı piyes 

Iundaki tedkiklere devam edilmektedir. miştir ki: temsU edilecektir. 
H t h ııl ğı d 

·· l b Meydanda seyirciler için geniş yerler ay-
aya pa a ı n a mutevassıt ann ü- c-1stanbulun vu-s•at ve nu-fusuna go'"re . rılmıştır. .Eminönü Halkevinln (Meydan 

yük bir rol oynadıkları ileri sürülerek bakkal mikdarı söylendiği kadar çok de- temslllerl) hakkındaki bu teşcbbiisü san'at 
bunların mümkün mertebe ortadan kal- ğildir. Asıl mesele şudur: Mevcud dük- file~lmizde llk defa atılmı§ yeııl bir ndım 
dırılması ve müstahsil ile müstehlikin kan ve mağazalar semtlere göre taksim ve ornek oı_nc_n_ktl_r. ____ _ 

karşılaştırılması hakkında bir cereyan edilmiş değildir. Baz• yerlerde tekasüf Eyüb Halkevinde konferane 
vardır. etmiştir. Bazı semtlerde ise bakkal bul-

Giyecek maddelerde fabrika satışlarile mak bile güçtür. 
Eyüb Balkevinde!'I: Bugün saat 20.30 da 

Evlmlz konferans salonunda Dr. Ekrem B:?h
çet tarafından (Ses kısıklığı ve sebebJerl) 
hakkında bir konferans verilecektir. 

ikinci ve üçüncü el olan mağaza ve dük- İstanbulda asıl mesele bakkalların çok
kan satışları arasında bilhassa yünlü ku- luğu veya atlığı değildir. İşin esası şu
maşlarda yüzde seksen de.recesinde bir dur ki, herkes peşin alışveriş edecek ma-
fark olduğu tesbit edilmiştir. B k 
Gıda maddelerine gehnce: İstanbulda 

li kudrete malik değildir. Peşin alış ve- ,mı-•ııı- U 3 Şam 
riş daima müstehlik lehinedir. Veresiye 

bakkal çokluğunun gıda maddelerinin alış veriş müstehlikin aleyhindedir. 
fiatlarının yükselmesine sebeb olduğu 
hakkında bazı iddialar vardır. Şehrimiz- Mahalle arası bakkal dükk5nlarını işte 
de irili ufaklı 1500 den fazla bakkal mev- bu veresiye alış veriş mecburiyeti doğur-

cuddur Bunla h·bı .
1 

b b _ muştur. Peşin alış veriş çoğalırsa, bak _ 
. rın .sa ı erı c era er mus 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

UFUL EDEN BiR SiNEMA YILDlZININ 

Son Eseri - Son Filmi 

SARATOGA 
Fransızca sözJl\ Baş rollerde : 

HARLOW CLARK GABLE JEAN 
Heye.canlı - Zevkli - Gntcl - Nefis bir aşk ve macera !ilmi 

Ayrıca: PARAMOUNT DÜNYA HAVADiSLERi, Numaralı koltuklarJJl 
evvelden nJdırıımnsı. 'l'efofon : 40868 

Senenin yeni ve büyük muvaffakıyetli, en meşhur Türkçe ıözlü 'f/e 

şarkılı Bfiyük Şark Opereti olan 

ARŞIN MAL ALAN 
tahdemlerinin yekunu 4121 a·r. kalların tahdidine lüzum kalmadan, me-
Yaptığımız trokiklere göre Asmaaltı ve .sel~ halledılmiş olur. ~itekim büyük bak- filmi başlıyor. Şehir tiyatrosu artistlerinden : 

Beyoğlu Balık pazarı ile di <'r bazı semt- kalı ye mağaza lan peşm muamele yap - HAZIM, MUAMMER, MAHMUT, HALiDE, SAMiYE ile Bnyan pi· 
!erin kooperatifli büyük bakkaliye mağa- tıklıırmdan fiatlar kısmen ucuz veya mu- RADRYAN'ın iştirakUe MARMARA STÜOYOSUNDA 

znıarında füıtıar. mahııue içlerindeki ku- tedildir.> Türkçeye adapte edilnıiştir. 
çük bakkal dükk. nlarına nisb tlc daha Öğrendiğimize göre belediye iktısad İ f ' 
duşükttir. müdürlüğü bu iş üzerinde ehemmiyetli MUS K - DANS - ŞARKI- NEŞE- KAHKAHA filınJ• 

İktısadi işkrle meşgul ve saliıhiHttar §Ckilde tedkiklcr yapmağa başlamıştır. 1 ~:::~ .. -• ... ••••••••••• .. Blletler evvelden aattlmektedır. -c-c••••••••••••-.,.. 



20 Nisan 

• 
lzmit kiğıd fabrikası 

SON POSTA 
SayCa 5 

Ankara - Kayseri hattı 
üzerinde istasyon 

binaları harab oldu 
Fabrika, imalab yeni teessüa eden sanayiden olmasına 

rağmen umulmadık nisbette iyi neticeler aldı 

j Samsunun 
Piyango 
Talilılileri (Başta.Tafı 1 inci sayfada) 1 hafit olarak 34 saniye sürmü§tilr. Zelzel 

zelzele kayded~r. hafif olmak üzere sa.at 13 de otuz saniye d 
Zelzelenin: merkezi İstanbulun 470 ki- vam etmek suretlle Samsunda, saat 13 d İzm!t'te Sümerbant 

tara.tından kurulan ka-
1;'1.d ve knrton fabrika· 
sı 1937 yılını, mllll en· 
austrlmlz lç1n tttihar 
edilecek bir faallyetıı 

bltirmlştlr. 

Bu fabrika, senede ıı 
bin tonluk lmııllt ka· 
p ı ıle kurulmuştu. 

T m k dro ne faallye
te l dalu ilk yıl 
ola 1937 de fabrikanın 
10 <>04 tonu bu'.ın ima~ 
lAt ll' bu rakama çok 
J akl şmış olması, mem
lek tımlı lçln yepyeni 
olan bu endüstri ve ih· 
tısa şubesinde kaza
nılmış hakiki blr zr.fer 

l 

Gü.mrii.k memunı Amıi Helvacı Refik 

lzm.it ktiğıd fabrikası 

30 saniye devam etm.eıı:: auretlle de Ad:ıpaza 
lometre şarkında Tosya, Çankınt Çorum, rınd.ı bhsedllmiştir. 
Akdağmadeni. Kırşehir ve Arabsun civa- Ayni suretle hafit olarak saat 13 ü on g 
rındaclır. çe Sfnoptn da zelzele kaydedllmf.3Ur. 
İstanbulda zelzelenin saat 13 le 14 ara

sında hafif ve §iddetli olmak üzere fası
hılarla bir saat kadar de-. am ettiği me
teoroloji müessesesi tarafından haber ve
rilmektedir. Ulukışlada hafif geçen zel -
z le Kay eride (18) saniye d vam et -
miştir. Kırşehirde bir dakika de .. am t -
.ıniş, hususi bir çok binalar çatlamı tır. 
Arabsunda zelzele şiddeUi g çm1ş ve 4 
dakika fasıla ile iki defa kıydedilmiştir. 
Burada bir kaç bina yıkılmış ve halk he
yecana kapılarak saatlerce evlerinin dı
şında kalmişlardır. 

Kırşehirde saat 15 şl yirmi geçe ı.am b 
sarsıntı duyulmuştur. 

Yıkılan evler 
Arabsunda da fasılalı ve §lddeW zel ele 

!er duyulm~ ve burada birkaç bina yıkıl 
mıştır. 

Yer sarsıntısı duyulan nııntakalarda Yoz 
gadd:ı, merkeze bağlı Yerköy nahiyesinde b 
kısım evlerin sıvalan dökülmüş ve Salmam 
zı nahiyesinde on ev yıkılmı§ ve hilkllme 
binasının bacası düşnıuştür. 

• Kırşehirde bazı binalar fazlaca: ı.arur 
uğrııllll§ ve çöküntüler olmU§tur. 

Zilede 

telt'lkki edilmek lfı.zımdır. 
Izmit kdğıd ve karton fabrikası, şimdlUk 

ham maddelerinln büyük bir kısmını hariç
ten getirmek mecburlyeUnde bulunmatta
dır. Bu ham maddeler odun. sellüloz, reçine, 
kaolin, §ap ve eski kırpıntı kliğıdlardır. 

fklncl elden satın nlmıştır. 1937 .senesi z..'U'
fında sellüloz mübayaa yekünu 4650 tonu ve 
541 bin lirayı ıışmıştır. 

Samsun (Hususi) - Son keşidenin 200 
bin liralık ikramiyesi şehrimizde gümrük 
memurlarından Avni ile helvacı Rclikln 
müşterek biletine isabet etmiştir. Talih
lilerden Avni çıkan para ile evleneceği
ni, erkek ve kız kardeşlerini başgöz cde
ce~ini ve bir ev yaptıracağını söylemiştir. 

Dahiliye Vekaleti bütün vilayetlerden 
sarsıntı hakkında acele ve mufassal ma
Ilımat istemiştir. Bu gece geç vakte ka -
dar Vekalete bir çok yerlerden müstacel 
kayıdlı telgraflarla tafsilat ge~tir. 

Zlle 19 CA.A.) - Bugün saat 13,05 de ü 
saniye süren §iddeW bir yer sarsıntısı ol 
muş, halkı korku ve teHişa dii§ilrmüştür. Ba 
sar yoktur. Civardan henüz haber alınama 
mıştır. KA~d endüstrl!lnde diğer blr y:mhmcı 

madde olarak kullanılan kaolin hususunda 
fabrikanın aenellk 1ht1yacı 1500 tondur. Mem
leketimizde, bilhassa Kütahya clvarınd.1 ham 

Fabrikanın senelik odun ihtiyacı 15 b!n halde fazla mlkdarda kaolin bulunmaktadır. 
ınetre kuptür. Orman kanununun mü.saade-
slzIJr;i ve nakliyatın çok pahalıya mal olması Kağıd fabrikamızda kurulmakta olan yeni 
Ytlztinden memlekellmizde mevcud orman- bir tesisat sayesinde Kütahyn'dnn getirlle
lardan istifade etmek kabll olamamakta ve cek ham kaollnlerden 1httyac karşılanncak
fabrlkanm bu 1htıyncı Rusya ve Romanya- tır. Şimdiye kadar bu madde mllhass:ı Yuna
daıı karşılanmaktadır: Yakın bir ısttkbnldı nlstan'dan tedarik edilmekteydi. 
Karadeniz mıntakası ormanlarından bu o- Yardımcı madde olarak kullanılan şap da 
dunı n tedarik etmek kabil olacaktır. Dıin- hariçten getirilmektedir. Memleketlınizdeki 
Ya pl;asasında selluloz fiatlarının artması, madenlerde ham cevheri tnsrlye edecek lesl
sellilloz imalinde kullanılan odunların da fi- sat bulunmadığından, bu temin edllınceye 
atını yükseltmiştir. Evvelce Derlnce'ye met kadar senevi 400 ton fapı dışardan get!rmek 
te kübu 21 §iline gelen odunlar 1937 de 23 şl- zaruret.1 vardır. 
line çıkmıştır. Bu sene 30 şlllne kadar fırla- KA.ğıd imallltının esaslı bir ham maddesi 
ınıştır. de eski kırpıntı k{lğıdlardır. 1936 senesinde 
Krtğıd lmaIA.tının en mühim ham madde- bu kflğıdların tonu İzmitte teslim 10 liraya 

sini teşkil eden sellüloz, gene İzmltte inşa e- alınırken, 1937 senesinde tonu 30 liraya ka
dlle ı llfiloz fabrikamız faaliyete geçinceye dar çıkmıştır. Kırpıntı kAğıdları İtalyanın ve 
kadar lurlçten idhal edilecektir. Sellüloz aynı İzmit fabrikasının iyl tiaUa sabn -ılma .. ı yü
tamanda harb endüstrls1nde kull:ı.nılan bir zünden, memlekette çöplilklerden eski tıı.
lllMde olması ve harb endüstrlslnJn her mem ğdların toplanarak clnslerine göre tıssnlt e
lekette gitgide dnha geniş ölçudo :!anll~ete dilmesi fnaUyetl artmıştır. İzmit tabr!knsı, 
gcçmcsl dolayıslle, nauar yükseldiği glbl, bu kA.ğıdlnn 1936 senesine nazaran bir ve 
fabrika sellüloz tedarik etmekte milşkülfıt h:ıttli. iki mlsll fnzla tlatla temin edebllmiş
da ç kmiştlr. Fabrika bu sene sellüloz lhtl- Ur · 
Yacının 3300 tonunu Avusturya tütün ldnre- Bunlardan dolayı fabrikanın mali~et !i-
sinin memleketlmlzden aldığı tutun muka- atları artmıştır. 
bilinde tnkns yollle tedarik etmiş ve diğer Fabrika idaresi umumi masraflarından ve 
kısmını da İskandinav memleketlerinden ve diğer ihtiyaçlarından tasıı.rruflar yapmak 
-.-...... - ................ - ...... - ..... -... , sayesinde flatlara ancak cuz'i zamlar yap-

makla iktifa etmiştir. Kelkit va Niksarda da sel 
kazaları oldu 

Anadoluda son hafta içinde yağan §id
detli ve sürekli yağmurlar, bazı nunta -
kalarcia seylB.b halini alarak bir çok ha
sarlara sebebiyet vermiştir. Divrik. Nik-
6ar civarlarında da yağan yağmurlar ne
ticesinde bir çok yerleri sular basmıştır. 
Bu hususta oralardaki muhabirlerimiz -
den aşağıdaki telgrafları aldık: 

Fabrika piyasadan 937 de 856.091, devlet
ten 2.196.119 liralık &lparlş almıştır. Fabrika 
siparişleri karfılıyncak .surette lrnaliitını tek
sif etmiş, 673.868 Ura kıymetinde 2452 ton 
mukavva ve 2.630.713 Ura kıymetinde 7751 
ton kfıCıd imal etmlşUr. Fabrikanın kullan
dığı işe! mikdarı vasati olarak 1936 da 394 
iken 1937 de 559 a çıkmıştır. 

I<'abrlka 1937 senesi zarfında piyasaya 
1.089.504 lira kıynıet.lnde '153 ton ve devlete 
1.643.863 lira kıymetinde 4780 ton kağıd ve 
karton satmıştır. Satış yekunu 8934 ton ve 
2.733.367 liradır. 

Diğer talihli Refik te bu para ile işini 
büyüteceğini ve bir ev alacağını söyle
miştir. İkramiye çıkan bilet Avninindir. 
Piyangonun ilk keşidesindenberi ayni 
nwnarayı takib eden Avniye hiçbir şey 
isabet etme~, o da son keşidede bileti
nin yarısını helvacı Refikin biletinin ya
rısı ile değiştirmiştir. Bu hareketine hiç 
te nadim olmadığını söylem.ektedir. 

Gemlikte bir yaralama vak'ası 
Gemlik (Hususi) - Armudlu nahiye

sinin Fıstıklı köyünde zeytinlikten kes
tikleri odunlan paylaşırken aralarında 

kavga çıkan 17 yaşında Hüseyin Aksu 41 
yaşındaki Yahya Keleşi bıçakla vurarak 
ağır surette yaralamıştır. Yaralı Bursa 
hastam•sine kaldırılmış, suçlu yakalana
rak hakkında takibata ba.şla:nılmışhr. 
Sorgu htikimi Samet Argon tahkikata el 
koymuştur. 

Divrikte Ulucami tamir edilecek 
Sıvas (Hususi) - Divrlkte :kıymetli 

Selçuk eserlerinden Ulucaminin tamiri 
için Vakıflar Umum Müdürlüğüne gön
derilen iki mütehassıs çalışmalarına baş
lamışlardır. Büyük bir ehenuniyet ve 
kıymet taşıyan Ulucamiin tamiri için 40-
50 bin lira sarfedilecektir. 

Sivasın yeni mezbahası 
Sıvas (Hususi) - Belediye tarafından 

36 bin lira sarfile Sıvas - Malatya yolu 
üzerinde yaptırılan fenni mezbaha ikmal 
edilerek kabuUi kat'i muamelesi yapıl
mıştır. Mezbaha yakında törenle açıla
caktır. 

Yıkılan istasyon binalan 
Diğer taraftan devlet demiryollan ida

resi hat boyundan ve kendi memurların
dan malumat almıştır. Ankara - Kayseri 
hattında Yeniyaban ve Sekili istasyon 
binalarile Yerköy istasyon binası ve Yer
köy memurin yatakhaneleri barınılamı
yacak bir halde harab olmuş, istasyon 
memurlan çadır ve vagonlarda çalışmağa 
başlamışlardır. Lalahan istasyonunda ba
calar yılolınış, İzzeddin istasyon binası 
da müteaddid yerlerinden çatlamıştır. 

Yerköyden itibaren telgraf hatları bo -
zulduğundan Yerköyden ileride bulunan 
istasyonlardan henüz malumat alınama
mıştır. 

Ankarada ise esaslı hiç hasar kayde -
dilmemekle beraber bazı binalarda çat
laklıklar tesbit olunmuştur. Zelzele öğle 
yemeği yendiği bir saate tesadüf etti -
ğinden evlerde ve lokantalarda masa ba
şında oturanlar neye uğradıklannı bile
memişler, balkonlara ve bahçelere fırla
mışlardır. 

Yozgadda 
Yozgad 19 (Hususi) - Bugün on üçü 

beş geçe beş dakika fasıla ile iki defa çok 
şiddetli bir yer sarsıntısı oldu. Halk kor
ku içindedir. Nüfusça zayiat yoktur. 

Gcredede 
Gerede 19 (Hususi) - Bugün saat biri 

on geçe şimali şarkiden cenuba doğru 

şiddetli ve birbirini müteakib üç yer sar
sıntısı oldu. Sarsıntılar fnsılasız otuz sa
niye devam etti Hasarat yoktur. 

Zelzelenin merkezi 

Koııyada 

Konya 19 (A.A.) - Saat 13 de epeyce u -
zun süren bir zelzele olm113tur. Zayt&t ve ha
sar yoktur. 

Aksaray da 
Aksara1 19 (A.A.) - Bugün Aksarayda 

oldukça şlddeW blr yer sarsıntısı olmu~ v 
şehir içinde bazı harab binaların yıkılma -
sına sebeb olmuştur. Nutusca oylat yoktur, 

Ceyhan da 
Ceyhan 19 (Hususi) - Burada bugün 
saat 13 de şiddeUi bir zelzele oldu, heye
cana kapılan halk kırlara kaçıştı. Zarar 
yoktur. 

Çorumda 
Çorum 19 (A..A.) -Bugün saat 13,! 

de vilayetin her tarafında şiddetli bır 
zelzele olmuştur. İlki hafif ve ikincisi 
Şarktan garba çok şiddetli olan ve e -
peyce süren zelzeleden hiç bir surette 
hasar yoktur. 

Amasya da 
Amasya 19 (A.A.) - Bugün saat 13 

de oldukça şiddetli zelzele oldu. Hasar 
yoktur. 

Şehrimizde 

Dun §ehrimizde de şlddetll bir yer sar • 
sıntısı hissedilmiştir. Bu hususta Rasadhanı 
den aldığımız maIQmat şudur: 

Saat 13 ü 21 santye geçe tlddetll blr zel -
zele taydedllmlştlr. Merkezinin İstanbuldan 
mesafesi 470 kilometre tahmin edllmektedlr. 

Rasadbanece yapılan hesab ve tahmin -
lere cöre zelzelenin Şark istikametine yakın 
oldtı#u anlaşılmış ve sarsıntının Yozgad • 
Ankara - Çankırı milselles1 üzerinde v~ Ak
da~ madeni clvannda olması ihtimali lcuf • 
veUI görülmüştür. 

Aile lıayıdları 
Tesis ediliyor Dıvrik (Hususi) - Son günlerde ya -

bn şiddetli yağmurlardan dereler taş -
?nıştır. Bu yüzden Sivas - Erzurum hattı 
servis yolu harab olmuştur. Nakliyat dur
?nuştur. Sular iki değirmeni de sürükle
l'ip götürmüştür. 

Manisada çocuk • • 
sevgısı 

Ankara 19 (A.A.} - Bugün saat 13 ü 
yirmi saniye geçe şehrimizde birbirini 
müteakib müteaddid yer sarsıntısı ol -
muştur. 

İstanbul Umumi Meclisi azalığı i -
çin yapılacak seçimlerle intihabı meb'· 
usan kanununa tevfikan, her nahiye -
de, belediyece hazırlanacak intihab 
defterlerine ~sas olmak üzere, aile ka -
yıdları tesisine karar verilmiştir. Bu 
kayıdlar, cintihab defterleri klavuz 
kartonu• ismi altındaki kartonlara ya
pılacaktır. Bu iş için nahiyeler, mınta
ka lanndaki evlere her aile için birer 
sual varakası dağıtacaktır. 

* Nık ar (Hususi) - Sürekli yağmurlar, 
kasabamızın iki kilometre uzağından ge-

~n Kelkit ırmağını taşırmıştır. Irmağın 
Uzcrinde 620 metre uzunluğundaki bil -
Yük köprünün ayağı yıkılmıştır. Bu st -
hebıe postalar gecikmiştir. 

Malkarada faydah yağmurlar 
~alkara (Hususi) - Edirnede açılan 

Cğitınenler kursuna kaza ve köylerden 
seçilenler de gönderilmişlerdir. 

Manisa (Hususi) -
Halkevi sosyal yar-

dım kolu tarafından 

fakir ve kimsesiz ço

cuklar menfaatine 

tcrtib edilen tedan~ 

san pek parlak ol .. 

muştur. Davetlilere 

ikram edilen meşru

bat Bayan Hayrünni· 

sa ve arkadaşları ta
rafından tedarik edil• 
diğinden bunun için 

ayrı masraf yapılma
mı§tır. Toplanan pa
ra ile 23 nisan çocuk 

Devlet meteoroloji umum müdürlü -
ğünden aldığımız malOmata göre, zel -
zcle saat 13 ü yirmi saniye geçe on beş 
saniye devam eden iki hamlede §iddetli 
ve saat 14 dü on ve yirmi beş geçe de iki 
defa da hafif olmuştur. 

Zelzelenin merkezi cSinob - Ulukışla 

hattının arasında ve cTosya - Çankırı -
Yozgat - Çorum - Akdağmadeni - Kırşe
hir - Arabsun> çerçevesi içinde tesbit e -
dilmiştir. Ankara bu çevrenin ikinci hattı 
üzerinde, Ul~la, İstanbul ise fiçüncü 
hattı üzerinde kalın:ıF. 

Viliyet ve kaplarda 

On gündenberi havalar soğumuş, sık 
Sık Yağmurlar yağmağa başlamıştır. Bu 
~·ağrnurlar mahsuller için çok faydalıdır. 
lCöyHıJer vaziyetten memnundurlar. 

bayramında fakir ve kimsesiz çocuklar 
kolu üyeleri görülmektedir. 

giydirilecektir. Re.iimde sosyal yardım 

Zelzelenin tehrlmlzde n vUlyeUmlı ta -
zalarlle zelzelenin hlssedlld.lii diğer vUrtyet 
ve kıızalardakl tesirleri etrafında aldı~unıı 
malfcnat şunlardır: 

b·:- Hasan Bey Amerikanın 

b~Yuk tnyyare §irketlerindcn 
ır· ı .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

• . . tayyare yolculannı art
tırmak için, genç ve güzel 
kadınları tayyarede çalıftırı
yormuı .. 

•.. bu yüzden de işini, gü .. 
cünü bırakan genç tayyareye 
kapağı atıyormuş. Bizde de 
böyle olursa ... 

Anknrad:ı: Şehir ve kazalarda bazı blna
lard!l ufak tefek çatlaklar husule gelmlf, ba
zı binalarda sıvalar dökülmüş ve bacalar yı
tılmtştır. Nü!usca hiç blr zayiat yoktur. 

Ankara - Kayseri hattı üzerinde Lıılo.han 
istasyonunda bacalar yıkılmış ve çatlaklar 
husule gelmiştir. İzzettin istasyonunda da 
mütcaddid çatlaklar vardır. 

Yerkoy istasyonundaki muhtelif binalar
da da kısmen tehlikeli çatlaklar hasıl oı -
muştur. 

Yenlyaban Te Seklll istasyonları :ıclze -
leden mühim surette hasara uğradıklann -
dan bu istasyonlardaki memurlar çadırlar

da çalışmak mechurlyetlnd• blmışlarchr. 
Zelzele Kayserlde saat 13 de §lddeUl ola

Hasan Bey - Aldırma bi- rak hlssedf1mlş ve 18 saniye sürmllştür. 
zim ençler· bir .kı Çankında zelzele saat 13 fi beş geçe dayul 

ha
g ~diı:ln snu za- muş ve şiddetli olmak üzere yirmi saniye 

ten vaı r er. sürmli§tür. 
Ulukışlada saat 13 de hlssedllen zelzele 

Bu kartonların hazırlanmasına en 
evvel Beyoğlu kazasında ve bu kaza • 
nın merkez nahiyesinde başlanacaktır. 

Kendilerine imza mukabilinde ve • 
rilen sual varakalarını okunaklı bir ya
zı ile doldurup on gün içerisinde iade 
etmiyen aile reisleri belediyelere mü
teallık ahkimı. cezaiye kanunu hüküm
lerince cezalandırılacaklardır. 

Elektrik şirketile 
Müzakereler 

Ankara, Nafia Vekaletile Elektrik 
Şirketi arasında yapılmakta olan mü -
zakere1erde şirketi temsil eden Belçi . 
ka!ı murahhaslar B. B. Kleren ve Bar
sy şehrimize gelmişlerdir. 

Murahhasların, şirketin buradaki 
erkanile bazı hususlar hakkında gö -
rüştükten sonra tekrar Ankaraya dö -
nccekleri anlaşılmaktadır. 

Dün 300 Rumen seyyahı geldi 
Paskalya müııasebetlle dün şehrimize Ro

mnnyadan hususi b1r vapurla 300 klşllllc bir 
seyyah kafilesi gelmiştir. Seyyahlar diln ge
ceyi şehrimizde geçirerek muhtelif yerlerda 
eğlenmişlerdir. Bu akşam limanımızdan ay
rılacaklardır. 
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V~NÖ MODA 
ir gazetede bir kadın resmi gör - Kadın bir akşam evvel, tnnıdıkların • 
düm .. Bu kadın arkasına üze - dan birinde akşam yemeği yemiştir. Ye-

. d A h rit i b lunan mek mükelleftir. Fakat kadın nedense bu 
rın e vrupa a asının rcsm u . v • 

bir elbise giymişti. Başına bağladığı men- mükellef yemeğı pek begenmemiştir .. ~e-
dild d t 

· harit ··rü il d meğin aleyhinde bulunacak.. demediğıni 
e e svıçre ası go n yor u. 

R 
· altın k d bırakmıyacaktır. Fakat o sırada bir dl· 

esmın ı o u um: . dil" · iğ" 

B t d h 
•t ı k 1 gU lim ekmekle bır ım peynırc ın res • 

u arz a arı a ı wnaş ar son n • . .. . . . 
l d d imi B 1 

· l i n.. minı gorüverır. EkserıyeUe evind ye .. 
er e mo a ş. un ar gıyen er ve .,o-. . ' . diklerini hatırlar ve utanır, ziyafet sof-

renlen seyahate teşvık cdıyormuş. 1 h" d b 1 kt g r' * rası a ey ın e u unrna an vaz eçe . 

* Belki bazıları resme bakıp geçtiler, ya
zıyı okuyup dudak büktüler.. Fakat ben 
ne bakıp geçtim, ne de dudak büktüm. 
Düşündüm, hem de çok düşündüm. 

- Kadın elbiselerine yalnız harita re
simleri değıl, daha başka resimler de yap
malı. 

Dedim. Meselll boş bir cüzdan resmi. 
Kadın baharlık şapka, baharlık man

to, yekunu yüzlerce lira tutacak bahar
lık §UDU bunu kocasından istemek üzere 
iken elbisesınin üstündeki boş cüzdanı 
görürse belki biraz faydası olur. Ve ya
pılmasına imkan olmıyan şeyleri iste -
mez. 

Meselii ayni elbisenin iızerinde bir ta
ne de karma kanşık saçlı buruşuk yiizlü 
kadın resmi. 
Kadın boyalı güzelliğinden mağrur et

rafındakilerine caka satarken bu resmi 
görürse, kendi ev halini hatırlar da, belki 
fazla gururlanmaktan vazgeçer. 

Meseld bir tabak içinde bir dilim ek -
mekle bir dilimcik peynir resmi. 

Kadın elbiselerine daha başka resim
ler de koymalı, kadına bakan erkekler de 
bu yüzden fena huylarından vazgeçebi-
lirler. 

Mesela yere yatmış bir sarhoş resmi, 
kadının elbisesinde bu resmi gören erkek 
içtiği zaman ne hale gireceğini anlar da 
belki içmekten vazgeçer. 

Mesela, alacaklının yakasına yapıştığı 
bir borçlunun resmi. 

Erkek: 
- Bayan size bir zümrüd yüziık almak 

isterim. 
Diyeceği sırada gözüne ilişiverirse k n

dini toparlar. 
- Ve fakat buna bildcem müsaid ol -

madığından alamıyorum. 

Deyip keser. 
Düşündükçe aklıma daha bir çok şey

ler gelecek< .. Bu iyi bir moda., Modaların 
hiç birini beğenmedim ama bu resimli 
elbise modasını beğendim doğrusu. 

ismet Huhlsi 

SON PO TA 
ce • ı::: 

IKA DOI@ 
Truakar modası 

Nisan 20 

Vapura binerken kazaya uğnyan bir 
ama 1 O bin Ura tazminat istiyor 

Bir müddet evvel Beşiktaş iskelesinde çin vurmak istediğini bilmiyorum. Tevfik, 
wku bulan bir kazanın muhakemesine İstanbuldan Antakyaya, bizi ve amcası 
asliye 1 inci ceza mahkemesinde başla - Hüseyini vurmak için gelmiş. 

ı nılmıştır. Evin hizmetçileri de, şahadetlerinde 
HAdise şöyle olmu§tur. Her iki gözil de vak'ayı aşağı yukarı ayni şekilde ~nlat· 

kör olan Osman Nuri Beşiktaş iskelesin- mışlardır. 
den şirket vapuruna bineceği sırada, id· Şahid Nazını da, mahkemede okunan 
diaya göre iskele memuru düdük çalınış, ifadesinde: 
vapur hareket ederek amfi ihtiyar iskele - Tevfik bana otomatik bir tnbanca: 
ile gemi arasında kalmıştır. İki gözü kör göstermiş, polis reisi Karabeti, Mehmed 
olan Osman Nuri, bu kaza sonunda bir Saffeti ve ailesinde nüfuzlu herkesi vu• 
ayağını da kaybetmiş, diğeri ise daimi racağını söylemişti. Bir sirkat badisc:sin• 
zUn uğramıştır. den dolayı 3 yıl hapse mahkQm olmuş, 

Vapurun kaptanı Hakkı ile iskele baş- sonra Türkiyeye kaçmıştı, demektedir. 
memuıu Hadi bu kazanın mes'lu olarak Tevfik, şahidlerin ifadeleri hakkında, 
adliyeye verilmişler, 7 nci sorgu hukiınli- mahkemede şunları söylemiştir: 
ğinde haklarında ilk tahkikat açılmıştır. - Bunların söyledikleri belki baska. 

Mahkemede okunan son tahk.iknt ka- Tevfiktir. Belki de, bunlar yalancı şahid. 
rarnamcsinde, iskele başmemurunun va- Ben Antakyaya, Saffetin evine gitme .. 
pura binen yolcular~ arkası kesilmeden dim. 
düdük çalması ve kaptanın da vaziyetin Sonra müdafaa şahidi sıfatilc, Eyüli 
tekemmül edip etmediğini tedkik etme - .klübünden dinlenen bir kaç genç Tevfi• 
den hareket etmesi tedbirsizlik olarak gö- ğin hadisenin cereyan ettiği yaz klübe 

Truakar modası devam ediyor. Meş- rülmüştür. Muhakemeleri ve ı;uç sübut ,girmek için müracaat ettiğini ve kendi • 
bur bir Fransız terzisinin yarattığı bu bulduğu takdirde tecziyeleri taleb dil- sini sık sık gördüklerini söylemişlerdir. 
güzel model geçen yılların truakarından miştir. Antakyadaki üadeler müstantik tara • 
büsbütün başkadır. üstü açık mavi, :ince Mütekabilen, müddei tarafın dava ar- fından alınmıştır. Tekrar Ağırceza tara.
çizgili koyu mavi yünlüden yapılmıştır. zuhali okunmuştur. Arzuhalde hft.disenin fından şahidlerin ifadeleri alınması içill1 
Bluzla, e§arpı beyazdır. Arka ve önde mes'ulleri ve mes'ulübilmM vaziyetinde talimatname yazılmasına karar verilmiş, 
omuzdan eteğe kadar 'Uzanan iki dikiş olan Şirketihayriyeden 10 bin lira taz - duruşma talik edilmiştir. 
boyu uzun gösterir. Ön düz, arka blraı minat taleb edilmektedir. B Ad"I d' k b tt' 
kl t Bilahare sorgulara ı geçilmiş, vapur ayan 1 8 &VaSlnl ay 8 1 

C 8 U n 1 a rl b 111 Y O r m U 1din1 Z
' ~ O§ ur. kaptanı sorgusunda, demiştir ki: Adile isminde bir kadın resmini kart • 

. · 1 · Şık b• •• •• l •• - Ben vapuru tahrik etmedim. Fakat, vizit yaparak vitrine koyan Şen fotoğraf• 
lr OfgU ayyor o gün lodoslu bir havaydı. Dalga tesirile hanesi sahibi aleyhine bir dava açmış, ıa 

Bir lngiliz gazetesinin para Ski ile saatte 115 kilometre vapur iskeleden biraz ayrıldı. bin ura tazminat istemişti. 
. İskele başrnemuru Hadi de: Sultanahmed 1 inci sulh cezada görü· 

hakkmda yaptrgı anket Sür'at elde edifebifir - Bu adam gemiye iskele haricinde len bu dava dün neticelenmiştir. 
Bir İngiliz gaze- Avrupalıların bir yerden ve vapurun ön kısmından bin- Hakim Reşid, bu :fiilde haysiyet ve ve· 

tesi cpara» nm ne 
olduğu hakkında 

okuyucularına bir 
m al a;ormu§tur. 
Birinciliği şu ce
vab almıştır: 

? 
kar ve buz üzerin- miş. Ben iskele tarafına baktım, yolcular kara dokunan bir taraf göremiyerek, fo-
de sür'atle mesafe binince düdüğü çaldım, demiştir. toğrafçı Nureddin hakkında beraet ka "ı 
almak için kullan- Neticeten, her ikisi de hadisede bir ted- rarı vermiştir. 
dıkları ski denilen birsizlikleri olmadığtnı beyan etmişler- -----------

cPara öyle bir 
vasıtadır ki cen
netten başka her 
kapıyı açar ve saadetten başka her tür
lü huzuru temin eder.» 

* Eski insanlar şimdikilerden 
daha iri değillermiş 

Birçok kimseler, 
eski insanların 

§imdikilere naza
ran daha boylu ve 
iri oldukları kana- ~ ı -=:
atindedirler. HattA İncil dahi dev cüsseli 
insanlardan bahseder. Fakat Paleontolo
ji ilmine göre, şimdiye kadar bulunan 
insan müstehaselerinin, eski insanla ye
ni insanın cüsse itibarile birbirinden pek 
farklı olmadığını iddia ve isbat ediyor. 

Aldatan hadın 
Affedilebilir mi? 
Bu suali bana bir erkek okuyucum 

soruyor. Meselenin nezaketi dolayısile 
oturduğu memleketin adını yazmıya
cağım gibi müstaar olup olmadığını 

bilmediğim için kullandığı ismi de 
kaydetmiyeceğim. 

Sualine, tek satırlı bir kaide vaze • 
derek cevab vermek mümkün değildir. 
Bu, alakadarın karakterile birlikte ya
tına v çocuk sahibi olup olmadığına 
bakar. 

Ben erkek olsaydım ve aldatılsaydım 
affetmezdim, aldatılışta cmülkiyetc 
taarruz» harekeü görenler bulunduğu 
gibi cizzeti nefis» yarasının dinmiyen 
acısını hissedenler ve cküçük düşme• 
nin elemini duyanlar da vardır. Mese
le adamın şahsiyetine göre değişir. Üç 
acının bir yere toplanması, sonra ha
disenin cşuyuu» tehlikesinden korkul
ması da vardır. Alfıkadarda hangi his 
fazla müessir olmuştur, tahlile giriş -
miyelim, netice bir çıkar. Bu kısım af., 
fetmiyenlerin dairesidir. Fakat.. 

aletle çok muaz
zam :sür'atler elde 
ediJebilir. Bunu 
her akıl almaz amma hakikat budur. Ski 
ile saatte 105, ve 115 kilometre mesafe 
alındığı çok olmuştur ki bu da en mü· 
kemmel trenlerin yapabildikleri "1r' ı

lerdir. 

* 
Fransada garib bir selim usulü 

Beşinci asırdan 
sekizinci asra ka
dar Fransada in-

.. ' \ \ 11 ///ıh~ 
.. 1 ı., 

sanlar birbirlerini 
nasıl selAmlar idi, 
biliyor musunuz? 
Başlarından bir 
saç koparıp karşı
sındakine vermek suretile. 

Karısı ile arasında sevgi, hatta mü
tekabil hürmet hissini kaybetmiş bir 
erkeği tasavvur edelim. Fakat farze -
delim ki bu erkek küçük yaşta, hatta 
büyük yaşta bir kaç çocuğun da ba -

hasıdır ve onlara aşkla merbuttur. 
Evini yıkmak teşebbüsünde tercd -

düd etmesini de calçaklık, addedecek 

kadar hükümde kat'ililik yapamıya • 
cağım. Aziz okuyucum, kararmı ken -
din vereceksin. 

* lzmirde Bayan H. H. ya: 
, Bana anlattığınız vaziyette erkeğin 

~ 

bugün lizi ı;evdiğinden ifiphe etmi ., 
yorum. Fakat yarın sizden nefret ede
ceğinden de eminim. Çürük temel üze
rine kurulan bina sağlam olamaz, hele 
hiç devam edemez. Hayatı ilk fırtına • 

nın çıkacağı ve ilk acı kelimenin söy
leneceği dakikaya bakar. Gözünüzü 

kendi seviyenizin derecesine göre Ayar 

ediniz ve biraz mütevazi olmıya ba • ı 
kınız. 

TEYZE 

dir. 
Duruşma mes'ulübil.mnl olarak Şirkcti

hayriye idaresine tebligat yapılması ve 
phidlerin celbi için talik edilmiştir. 

Poliste: 
Yaman bir apartıman hırsızı 

yakalandı 
Bundan 4,5 ay mukaddem hırsızlık su• 

Bu bahar modasının belli başlı yenıtik· 
lerini kendinde toplamıştır: Klasik ceket 
• ayn renkten etek .. 

Yaka ve ön kenarlar eteğın renginde 
yünle pikürlü. 

Etek düz renk bukletten düz örgü orü
lebilir. Zaten ceketin de örgüsü baştan
başa düzdür. Modeldeki gibi yi!nlU ku
maştan bir tekle giyilirse daha değişik 
olur. 

Antakyah Tevfiğin muhakemesi 
Galata postahanesi veznedarı Hüsnil • çundnn 3,5 ay hapse mahkfım olup 1 aY, 

nün katili Abdullah ile birlikte bir ara- evvel gününü ikmal ile serbest bırakılan 
lık tevkühaneden firara teşebbüs eden sabıkalılardan Pirejak namile maruf a • 
ve Antakyada amcazadesi Mehmed Saf- partıman hırsızı hapishaneden çıktıktan 
feti öldürmekten suçlu olnn Tevfiğin mu- sonra bir ay içinde yeniden muhtelij 
hakemesine Ağırcezada devam edilmiş • semtlerde 11 apartıman soymuş ve za .. 
tir. Tevfik geçen defa mahkemeden çı • bıtanın şiddetli takibine rağmen biı 
karken de kaçmak te§ebbüsünde bulun- türlü ele geçirilememişti. Nihayet dün yır 
duğu için dün polis ve jandarma tarafın- kalanan Jak bütün suçlarını itiraf et • 
dan tedbir alınmış ve mahkeme salonu- miş ve çaldığı eşyalardan bir kısmı bu " 
na kimse bırakılmamıştır. lunarak sahiblerine iade ile kendbt 

Dünkü celsede istinabe suretile An • müddeiumumiliğe teslim edilmiştir. 
takyada dinlenen §ahidlerin ifadeleri o- iki kaza 
kunmuştur. Maktul Mehmed Saffetin kız 
kardeşi Nedime üadesind hadiseyi öyle 
anlatmaktadır: 

- Bir yaz gecesi bahçeden yemek ye
mek üzere, yemek odasına girmiştik. Bu 
sırada Tevfik geldi. Sağ elinde bir taban

Bir litre su - Yarım kilo soyulmu~ el- ca vardı, sol elinde de bir hançer .. Ağa • 

Yemek bahıi: 

Elma ezmesı 

ma ·Yanın kilo şeker - Bir parça vmıil- beyime hitaben: 
ya - İstenildiği kadar kaymak. c -Seni ve kardeşini vuracağım, dedi. 

1. Şekeri suda kestiriniz. Koyu bir eu- Sonra, bana kolumdaki bilezikleri çıkar-
rub yapınız. mamı söyledi. Bileziklerimi çıkarıp önil-

2. Soyulmuş elmaları uf ak ufak dilim- ne attım. Kardeşime iki el ıilAh attı. Ben 
leyiniz. Vanilya ile birlikte şurubun içi- kardeşimin üstüne atıldım. Bu esnada 
ne atı~ız. Hafif ateşte iki saat ka~atınız. lamw sönmüştü. Bana attığı kurşunlar 

Vakit vakit bir kaşıkla elma dılımleri- isabet etmedi. Sonra avluya çıktı. Ora • 
nl eze eze karıştırınız. da da bir kaç el knranlığa ilah attıktan 

8. Bir kaseyi pe'k az yağlayınız. Bu sonra, kaçtı. 
marmeltıtı içine boşaltınız. Tevfik bir kere sarraf Adilin dükki • 

Yirmi dört saat bir yanda bırakınız. ! nından hırsızlık yapmış Mehmed Saffet 
Yiyeceğiniz zaman üstüne kaym3k par- te onu hükfunete tesli~ etmişti. Bu işi 
çaları diziniz. bunun !çin yapmış olmalı. Fakat, beni nl-

Sürücil Yusufun idaresindeki 2950 nu• 
maralı çift atlı yük arabası Galatada Rıh· 
tun caddesinden geçerken 60 yaşında 
Fahriyeye çarparak yaralamıştır. * Sultanhamamında Firesko mağaza• 
sına kahve götüren kahveci çırağı ibra• 
)ı:fuı mağazanın m~rcjivenlerini inerken 
ayağı kayarak düşmüş, başından ve ha • 
cağından ehemmiyetli surette yaralan • 

1 
mıştır. , 

Köprüde bir mavna bir vapura 
çarptı 

Dün saat 12 de Galata köprüsü altın • 
dan geçmek istiyen Mehmed kaptana aid 
kum kayığı dümeninin iyi idare edile • 
:memesi yilzUndcn Şirketiha~triyenin 53 
.nwnaralı vapuruna çarpmış, her ikisi d.ı 
hasara uğramıştır. Çarpı§ma neticesind 
baş tarafı hayli zedelenen vapur sefer • 
den alakonulınuştur. 

1 _ -:-B_a_c_a_k_s_ız_ı_n_m_a_s_k_a_rı_a_lıll_l_a_r_ı _: _________ _:_.::lı=k...:b:.:a:.:n:.:!y.:o:_ I 
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Askeri Bahisler : 

Piyade alayları teşkilatı 
Avustralyada 
Bir böcek için 
Abide dikildi 

Amerika geni 
ve 

bir sistem kurmıga 
tecrübeler yapıyor 

Bundan bir ay kadar evvel A vustral
yada Şinşilla §ehrinin başlıca meydanla
rından birinde garib bir abidenin küşnd 
resmi yapılmıştır. Bu Abide bir böcek na
mına yapılmıştır. Bir böcek namına bir 
ilbidc dikilip böyle tantanalı bir surette 
küşad resmi yapılması ilk defa vukubul
maktadır. Bu hususta okuyucularımızı 

Ağır makineli tüfekler ve otomatik silahlar ayrı bir 
tabur halinde toplanıyor ve ileri hattaki cüz'ütamların 
tabiye salahiyetleri asgari hadde indirilmek isteniyor 

tenvir edelim: 
Bir kaç zarnandanberi bazı ordularda 

piyade alaylarının te§kilAtını değiştir -
inek için bir takım tecrübeler yapılıyor. 
Bu hususta en ziyade faaliyet gösteren 
ordu Amerikan ordusudur. Yapılmak is
ıennen şey, şimdiye kadar taburların em
rinde bulunan makineli tüfek bölüklerini 
taburlardan alıp dördüncü bir tabur ha
linde alayın emrine vermektir. Bu tabur, 
ayni zamanda, alayın emrinde bulunan 
bütün ağır makineli silahları da ihtiva 
etmektedir. 

Amerikan ordusunda bir tecrübe ma -
hiyetinde olmak üzere yapılmak istenen 
Yenilik (29) uncu piyade alayında tat
bik olunmaktadır. Bu alayın 113 zabit ve 
2450 nefer mevcudu vardır. Ayrıca alay 
kadrosuna dahil ve alay crkfmıharbiye -
llni muhafazaya memur olup ta alay ni
ıunı harbine girmiyen bir bölük vardır. 
Alay idare ve levazım teıikilah emrinde 
de gene bir balük vardır. 

Bundan baika esas alay mevcuddur ki 
09 taburdan mürekkebdlr ve her tabur 
tlç bölüklüdür. Ağır ve makineli silUh
lar için de bir dördüncü tabur vücude 
Cetirilmiştlr. Bu taburun kadrosu şudur: 

1 - 76 modeli makineli tüf ekle mü -
cehhez üç bölük. 

2 - 127 modeli makineli tüfekle mü -
Cehhez bir bölük. 

3 - 81 modeli altı havanla mücehhez 
bir bölük. 

Nizamı harbe dahil olmıyan muhafız 
bölüğün vazifesi her dört taburun irti -
batını ve muhaberesini temin etmektir. 
Böyle şekil verilmIJ bir alayla, hnrbde, 
eski sistem alaylı:u-dan daha iyi netice 
alınacağı ümld olunmaktadır. 

Eskiden olduğu üzere muhabere kıt'ası1 
bir keşif müfrezesile tebdil olunmuş ve 
Jn.uhabere kıt'ası kAmllen motosikletli ef
taddan terkib edilmiştir. 
Alayın emrinde bulunan istihkam kıt'a

aı lağvedilmiştir. 

( 

Alay kadrosuna idhal edilen idare ve 
levazım bölüğünün vazifesi, bölüklerin 
mühimmat, harb malzemesi, iaşe ve ka
put vesaire gibi ağır eşyasının naklidir. 

Her bölüğe, bu işler için birer kamyon -
dan dört kamyon tahsis edilmiş ve idare 
bölüğüniin emrine verilmiştir. 

Makineli tüfE.k ve hususi otomatik si
lahları ihtiva eden tabur tamamen mo -
törlüdür. Kıt'a durduktan sonra harb 
mevziine kadar efrad tarafından taşma -
cak olan silahların ve malzemenin nakil 
şekli etrafında bazı tasavvurların tatbi
ki ile meşgul olunmnktadır. Otomntik si
lfıhların bu şekılde ve bir kumanda altın
da toplanılması, icabında kesif bir ateş ih 
tiyatı. elde etmek içindir. 

Bundan elli sene kadar evvel Avustral
yada yerleşmcğe gelen Brezilyalı muha
cirler bahçelerini süslendirmek için bir 
nevi kaktüs üretirler. Kaktüsler bir nevi 
dikendir. Bunların manzarası Brezilya
lılara vatanlarını hatırlatmağa yarıyor

du. Gitgide kaktüsler serperler ve her 
tarafı kaplarlar, hem öyle bir kaplayış 
ki, ne bahçeler kalır, ne tarla, ne kır, ne 
de koru. 260,000 kilometre murabbaı ara
zi kaktüslerin istilasına uğrar. Köylüler, 
§ehirliler bunları toplamağa, yakınağa 

uğraşırlarsa da hiçbir netice elde ede
mezler. 

Alayın beher taburunun küçi.ik bir er
kanıharbiye heyetini ve bir kumanda şu
besini ihtiva etmektedir. Her bölük üç 
takıma, her takım iki yarım takıma ay -
rılmıştır. 

yeni piyade alayının teşkilatında bil • 
hassa göze çarpnn yenilik, her yarım ta
kımın bir hafif makineli tüfek grupu ha
line getirilmiş olmasıdır. Bu yarım ta -
kımlarda iki hafif .makineli mevcuddur. 
Bunlar için de, ayrıcn mühimmnt nakle
den vasıta vardır. Bu kıt'ada otomatik 
brovning tüfeği de vardır. Fakat bu silah 
hafif addedilmekte ve yenisi aranmak -
tadır. Piyade alaylarına verilmek iste -
nen yeni şeklin istinad ettiği esas, tabu
ra kadar alnyın ileri hattını teşkil eden 
cüz'ütamların, esasen tesadüfi olarak 
kullandıkları tôbiye salahiyetlerini ken
dilerine hasretmemelerini temin ve ateş 
yardımını kendi ihtiyatlarına değil, hu -
.susi ihtiyatlara yaptıtmaktan ibarettir. 
Du husustaki tecrübeler henüz netice -
lenmemiştir ve yukarıda izah olunan 
şeklin, bu tecrübelere istinaden değişil-

1 

rilip değiştirilmiyeceği de pek belli de - · 
ğildir. - Deııtsche Wehr 

1925 senesinde felaket son haddine va
rır. Sidneyde Alimlerden mürckkcb bir 
komisyon toplanır. Uzun uzadıya müza
kerelere girişirler. Alimlerden biri der 
ki: 

- Nasıl oluyor da kaktüs Brezilyada 
bu kadar hasara sebebiyet vermiyor da 
burada her tarafı kasıp kavuruyor. Ted
kikatı bu noktadan ilerletelim. 

Filhakika bu yolda tedkikata girişirler 
ve Brezilyada kaktüslerin amansız bir 
düşmanı olduğunu keşfederler. Bu müd
hiş düşman knktoblastis adında bir nevi 
tırtıldır. 

Hemen A vustralyaya bu tırtıllardan 

3.000 adedi getirtilir ve kırlara bırakılır. 
On üç sene sonra işler yoluna girer. 

Şimdi A vustralyada kaktüslere haddini 
bildiren aşağı yukarı 500.000 milyon tır
tıl bulunmaktadır. 

İşte bundan dolayıdır ki Avustralyalı
lar arsalarını, kırlarını, çifUiklerinl, bah
çelerini ölümden kurtaran bu tırtıla bir 
abide dikmeğe karar vermişler ve bu ka
rarlarını derhal tatbik etmişlerdir. 

Marlen Ditrihden 83 
Bin lira istiyorlar 

Gümrük resimleri bütün dünyada arttı 
1929 yı\ında beynelmilel iktısad buhranı baş 

Rösterdiğl zaman lstJınasız bUtOn dünya mem
leketleri mllll gtımrnk resimlerini arttırdılar. 

929 yılında 936 yılında 

lngiltere 120 21 ı 
Pranıa •,4,25 6,624 
Almanya 1.095 1412 milyon gUmrtlk ros 

mi tahsil ettiler. 

••• 
Bir malın kıymeti O.Zerinden alınan resimlerin 

lllsbett de ıoyle detiott: 
929 da 1936 da 

lnaııtere Jtl2d• 9,8 )'tlZde 26,8 
Fransa • 7,6 :J 2517 
Anıertka • 18,ö 20,1 
Almanya • 8,1 • 33,6 

••• 
Yeni bir aanayt kurmak mecburlyetlnde bulu· 

Me~hur sinema yıldızı Marlen Ditrih -
ten kazanç vergisi olarak yeniden 63 bin 

lira istemektedirler. Yultandaki resim 

güzel artistin vergi idaresinin bu müj -

desi karşısındaki vaziyetini göstermek -

tedir. 

Bômbagda tesis edilen bir 
sür' at rekoru 

Vak'a Bombayda geçmiştir . 

Bir gün, Penjal itfaiye kumandanı, te
lefonu olmıyan bir ev sahibinden ıöyle 
bir mektub alır: 

Sayfn 7 

C Edebiyat dünyasının hükümdarları: 5 =ı 

Robert Browning 
Yazan: ibra him Hoyi 

19 uncu asır İngiliz edebiyatının mis
tik, filozof §airi Browning'in babası, İn
giltere bankasında elli senelik bir me
murdu. Ayni zamanda, alirnllkle aan'at
karlığı nefsinde birle§tirnıi§ ince ruhlu 
bir adamdı. Annesi de, gayet hassas, do
ğuşundan musikiyi seven, sevimli bir ka
dıncağızdı. İskoçyada ·yerleşmi~ olan bir J 
Alman gemi mücehhezinin kızı idi. 

Browning 1812 de Londranm dı§lllda 
Camberwelde doğdu. Pekhamdaki evi, 
devam ettiği ilkmektebden gördüğü Lon
drnnm geceleri ışıklı manzarası, gündüz
leri tüten bacaları kendisinde bir takım 
yeni hislerin, iştiyakların kıpırdamasına 
vesile oluyordu. İlerinin bu mistik şairi, 
hususi hocalardan ders aldı. Bir müddet 
babasilc birlikte çalıştı. Fakat daha ziya
de arzusuna, keyfine bırakıldı. Delikanlı 
Milton gibi o da musiki meraklısı idi. Şa
ir bu aşkını1 vecdini, diğer İngiliz şairle
rinden daha kuvvetli olarak mesela Abt 
Vogler veya A Toccato of Galuppl gibi 

• 

~iirlerinde terennüm etınlştlr. Robert Browning 
Tennyson gibi Browning de asıl mes- son eseri olan Asolando'nun inUşa Etti 

leğini pek erkenden keşfetti, aeçti ve el- ji gün öldü ve İngiliz büyüklerinı yat· 
li yıl mütemadiyen §iir yazdı. Daha he- tığı Westminster me.zarlığındn srkfidacJ 
nüz altı ya§ında iken, Byron'u taklid e- Tennyson'un yanma gömüldü. 
derek şiirler söyledi. Sonraları delikanlı Eserleri: 
diye anılan Shelley'in nüfuzu altında Brownlngin bütün ıiirleri üç kısm. <ıy .. 
kaldı. Henüz 21 yaşında iken 1833 de rılabilir: 

neşrettiği Pauline isimli ilk eseri, Shel- ı _ Dramatik! Strafford gibi. 
Jey'e bir ithafiye gibi kabul edilebilir. 2 _ Mensur dramatik! Piyes §Cklın 
Şairin bu eserine hiçbir tabi ehemmiyet dedir, fakat oynanmayı istihdaf etmez. 
vermemiş, daha fecü eline alıp ıöyle bir Pippa passes gibi. 
kere olsun gözden geçirmemişti. Nihayet 3 _ Dramatik lirikler! Bunları bazı 
cömerd bir akrabanın paraca yardımile kuvvetli beşeri hisleri ifade, yahud insan 
kitab çıkabildi. Şair iki sene ı;onra, Para- hayatında bazı dramatik vak'nlnrı tasvir 
celsus'u çıkardı. Bir müddet geçince de eden ve hikayeyi bizzat kahramanının 
Strafford ismindeki faciası sahnede oy- ağzından dinlediğimiz kısa losa şiirler· 
nandı. Fa1tat ancak 1840 da yani 28 ya- dir. Mese18 (Birlikte Son At Gezintisi) 
şmda iken neşrettiği Sordello iledir ki e- gibi. 
debiyat çevresinde akisler yaratabildi ve ~ene Browningin §ilrleri yazılışları iti· 
1846 da da, şöhreti bütün İngiltereyi tut- barile de üç devreye bölünebilir: 
muş, hattA dış ülkelere bile yayılmı§tı. ı - Birinci devredeki şiirleri ruh ted• 
Bu anf yükseliş, ıairin §iir ve düşünce kiklerldir. İfnde bakımından muğlfıktır, 
nüsyonlarını ~nlatan c c?ıngrak~ar. ~e kanşıktır. Ne demek istediklerini nnla
Naralar, eserıni o sene içınde bitırdiğm- makta güçlük çekeriz. (1835) Paıcelus, 
den dolayı değil, İngilterede kadın edib- (1840) Sordella bu devrenin verimlerin
ler arasında en çok tanılan ve sevilen dendir. 
Elizabeth Barrett ile sevi§IIleğe ba§Jama- 2 _ İkinci devrede, şair sür'atle tc>rak-
sından ileri gelmişti. ki etmektedir. Sordellaya yapılan insaf .. 

Filhakika Elizabeth Barrett evlenme- sızca hücum ve tenkidler, tabir caizse> 
den evvel ve evlendikten sonra bile ko- kendisine cnaziyane bir teşvik> olmuştur. 
casından daha fazla şöhret ve itibar ııa- Çıngraklar ve Naralar serisi bu iddinmı· 
bibi, hatta daha önceleri Tennysondan za kuvvetli bir misaldir. Bu şiirlerde an· 
bile yüksek telakki edilen, halkın tuttuğu laşılamıyacak derecede bir güzellik, iç· 
bir §'lirdi. Zira, Ellzabetb çocukları hor ten içe akan bir tatlılık, bir ahenk ça[ilar. 
kullanan1 onları istismar edenlere karşı Şairin bütün lirik §iirleri, piyesleri İna 
şiddetli hücumları, sosyal yaraları de~en Balcony (1844) (Bir balkonda), Colom-, 
yazılarile devrin okuyucularına ziyade- be's Birthday (Kolombosun doğum gti· 
sile tesir etmiştL O kadar ki Wordsworth nü) (1855) ve dramatik şiirleri bu de\. 
ölünce, saray şairliğine seçilmesi bile dü- renin meyvalarıdır. 1868 de çıkım ve mcş: 
şünülmü§til. Browning ile evlendikten hur İllod'dan iki bin mısra dahn uzun ve 
sonra tahassüslerint Sonnets from Por- Kont Guido'nun genç karısını ölduruşiı· 
tugues (Portekizden Suneler) isimli asil nü en ince noktasına varıncıya kadar hı· 
ve içli aşk §iirleri külliyatında çiçeklen- kAye eden The Ring and the Book ılc, 
dirdi. bütün dünya şairi Browningin şiir deha~ 

Browning, hakiki kıymeti anlaşılıncı- sındakl en asil üadeyi anladı. 
ya kadar Elizabeth Barrett'in kocası o- 3 - Şair, üçüncü devreye altmış ~ <ışilc 
larak tanıldı. Ellzabeth'e felç gelmişti. girdi. Bu devrede, her sene bir şiir kül
Şair ise sevgilisine tapıyordu. Ailesi böy- liyatı çıkardı. Fakat artık o eski camlar· 
le meflQç bir kızla evlenmesine izin ver- bardak olmuştu. Eski alakayı bulamadı. 
meyince, gözü hiçbir §ey görmedL Ku- Şurasını bilhassa tebarüz ettirmek iste
lakları kimseyi dinlemedi ve sevgilisini rlm ki, pirin en güzel eserleri, daha zi
kaçırdı. Doktorlann yapamadığını aşk yade kansının tesir ve nüfuzu altında 
mucizelefıdirdi ve Br<lwıning ile kansı yazılmı§ olanlarıdır. 
on beş .sene Piza ve Floransada mes'ud Edebiyattaki mevkii: 
bir ömür sürdüler. İşte (Portekizden so- Devrin münekkidleri, bu büyük şu.ı i 
neler ve mektublar) karısının bu devre- tenkid ederken ileri sürdükleri en büvük 
deki hislerinin aynasıdır. iddia, Browningin gayet rnuzlim

1 
kar~şık 

11• n Ttırkiye dQnya bubl'anı çıkmasaydı bile gene 
hennz beşikte bulanan rnillt &ane}1imfzi koru
lllak için a1lmrtıklerl artırmak mecburiyetindeydi. 

Madam Browning, 1861 de Floransada olduğu ve ne demek istediğini anlamn
öldü. Bu ebedi ayrılı§, ıaire ilköncelerl dıklarını söylemek olmuştu. Şairin aziz 
dayanarnıyacağı kadar ağır geldi. Oğlu dostu Tennyson bile, Sordellayı 1enkid 
ile İngiltereye kaçtı. Brownlng a!bk bir süzgecinden geçirirken, bütün eserde yc
yerde oturamaz olmuştu. Ömrünu, İngil- gane anladığı §eyin ilk ve son mısralar 
tere ile İtalyanın muhtelif yerlerinde, olduğunu kaydetmi,U. Bu neden ileri ge

cYetişiniz. Evim yanıyor.> bilhassa, bugün Venediğe gelen her sey- liyordu. Sebebini, çlmıeden yukarı çık-
Kumandan mektubu not eder; fakat o yahın muhakkak surette ziyaret ettiği mak hadsizliğinde bulunmadan, şöyl~ce Neteldm de artbrdı. Fakat bu hareketinin SH

dece hU1Uıt ıaııayt u btblerl için değil bQtOn 
fUrd için faydalı olmumı temin edecek 
ledblrlert de kati bir oıçn de al-
lllış lllıyu P Bu Oıerinde ~ 
dOştınnıecek blı nokta
dır. 

Palazzo Rezzonicoda mekik dokumakla izah edebilirim: 
giln 6 aylık iz1ni başladığı için mektubun geçirdi. Nereye gitse, ayak bassa, arka- 1 - Şairin üsJQbu karışıktır. Ağdalıdır, 
yerine ıelen kumandana verilmesini ya- daşı Tennyson'un aksine olarak, dalına bu da onun lisanı iyi bilmemesinden, ki-
zar. Vekili, bu mektubu be§ ay ıonra gö- k 
rür ve devlet itfaiye kanunlarına uyarak, yükse sosyetelere karışıyor, kala,balık, fayetsizlJğinden ileri gelmez. Zira Brow-
tasdiki zımnında valiye gönderir. Vali de temiz giyinmi§; içtimai Adabı bilen ve nlng pirlerini okurken fikirleri o kadar 
cmuamelesinin ifası ve yangına bir an kendisini arıyan, alkı§lıyan kütleyi arı- karışık ve zengindir ki kullandığı , . c:ıta 

yor, hep onunla bulunuyordu. Amerikan ihtiyacına yetişemiyor. 
evvel gidllmesh emrini verir. edebiyat muhitt1 onu İngiltereden daha 2 - Şair kendi fikri tedaisi ekseı iya 
, Bunun üzerine, mektubda ismi yazılı çabuk anlamak ve tanımakta gecikmedi. bir mevzudan diğer bir rnevzua, - oku ... 
yangın yerine gelen itfaiye, yanan evin J868 de şaheserleri The Ring and the yucularını düşünmeden - geçiyor, bu da 
yerinde yeni bir binanın yükselmekte Book (Yüzük ve kitab) ı neşredince, ha- bizi şaşırtıyor. 
oldu~u ~~~ ........ ·- kiki şöhretine kavuştu ve devrinin en 3 - Browning o kadar iyi aildı ı .ı i .. 

büyük şairi olduğunu apaçık olarak her- lizcesinde ihmalcidir. Cümlelerim , d-
Blr çocuk kaıannıak vatanın değerli bir kese tasdik ettirdi. sızca ve ekseriya nidalarla kırpı\ 0-
kö esini sağlamak demektir. Buna talı- 2 ilkk~ 
şan ç. E. Kurumuna yardım ediniz. Browning, l . anun 1889 da, yani ku\-ucu da, onun fikrinden nC>le 

_______________ _,. bundan tam elli sene evvel Venedikte, en tDeı:amı 9 uncu sayfada) 



8 Sayfa 

• On beş sene evvel evlenmiftik. Karım 1 
daha ycni öldü. .• On beş senelik arkada-
ınu sevmediğimi zannediyordum: hal

buki onu büsbütün kaybettikten sonra o
:r.un benim için bir sevgili olduğunu ve 
ölü..rrıunün hayatımda ne kadar büyüle. 
r.e k d3r dolmaz bir bo~luk bıraktığını 
ruılı)orum. 

O beş sene içinde ona, kendisini sev
m 1mı zannettirecek neler yapmamıı
tm' Z 'li allı Fahirecik benim kayıdsız, 
baz n in tavırlanmı ve sözlerimi bü-

. k b · ·· kfmetle karşılar, gözlerinde 
arla beni süzerdi. 

Ilı Fahirecik; ana on beş yıl
rı ca hayatımızda neler çektir-
, Bunları onu sevmediğim için ya
~c:tmı; meğer onu seviyor

mu ; bü · n bunlar onu kendime daha 
çok, daha sağlam bir §ekilde b~ğlamak 

için.mi ... 

ONU 
Yazan: 

Muazzez Tahsiıa Berkaıul 

Fakat şimdi düşµnüyorum: Ya Fahire c.- Ben bekliyemem, gider yemeği lokantada. yerim!> 

benden intikam almak hevesine düşsey- §ım dönmüt kaybeWğim paralar yüzün- dar sıkıyorum mu M'tlnür? 
di! Hayır.. bunu yapamazdı... O kadar den sinirler.im bozulmu§ bir halde eve Zavallı Fahire... Halbtiki ayni gece, 
temu: ve açık kalbli bir kızdı k1 o... döndüğüm zaman, Fahireciğin, bir .söz sabaha karşı eve döndüğüm zaman onu 
Gozlerım uzaklara, çok uzaklara dalı- söylemeden. bir pımyet etmeden 'bana ne kadar hararetle kucakladığımı, uyku

yor. Fahirenin omuzlarından aşağı sar- kolliırını açması: bütün varlığımı öyle suzluktan moraran gözlerini ne derin bir 
kan kumral saçlarını, her şeye merak e- dinlendirici ve temiz bir duygu ile dol- sevgi ile öptüğümü hatırlıyorum. 
der., her şeyi öğrenmek istiyen çocuk duruyordu ki ona bir çocuk gibi sokulu- Senelerle sonra, bir akşam sokağa çı-
gözlerini görüyorum: yor, onun sıcalt göğsüne başımı dayıya- karken, Fahirenin saçlarını okşıyarak: 

İ koçya kraliçesi Marie Stuart ile rak uyuyor:dum. - Sen beni bekleme., belki geç gelirim 
İn 1t r kraliçesi Elisabeth arasındaki Benim için, dışarının bütün yorgunlu- yavrum, demiştim. 
n- cad lede siz hangi kadını haklı bulu- ğunu kanının yanında dinlendirmek 0 O evvela ses çıkarmadı, fakat tam ka
yor .. unuz hocam? kadar tabii. olmuştu ki onun bunu hoş pıdan çıkacağım zaman hofifçe seslendi: 

Hoc m? Öyle ya, ben İstanbul kız lise- karşılamaması ihtimalini, yahud da onun - Münür! 
sinde tarıh hocası iken o da ayni mekte- beni kendisine ka~ı Ia'kaydlıkla itham e- Başımı çevirdim... Oturduğu koltukta 
bin s n sınıfında talebe değil miydı? debileceğini tasavvur. bile etmiyordum. biraz doğrulmuş, elindeki işini masaya 

B:.ı z ki yüzlü, uyanık ve şirin çocuğu Seneler geçti ... Ben kendimi tamnmile bırakm!§tı. Yaklaştım. 
~cıva yavaş, içime sindire sindire sev- zev.ke ve eğlenceye bırakmıştım. Art1k Bir saniye derin derin yüzüme baktık-
mı; ,e başlamış ve onun bana karşı olan. karımı beni evde bekliyen, bana rahat. tan sonra sordu: 
bü,Yl'k saygısından istifade ederek, diple- bir ömür yaşatın bir insandan başka tür- - O kadınlar bend!!n çok, çok mu gü-
ma ı ı alır almaz onunla evlenmiştım. lü görmüyordum. zel? 

Fahucnin nazarında ben çok yüksek Şimdi düşünüyorum. ve kendi kendime o zaman bu suali saçma bulmuş ve 
bir adamdım ... Benim her sözüme, her soruyorum: hiddetle evden kaçmışllm, fakat şimdi 
har k time büyük bir ehemmiyet verir, - Fahire- bu yüzden ıztıı:ab çekti mi? karımın 0 akşam ne kadar güzel olduğu-
bana '. r ı her zaman, hocası için besle- Hayır derneğe dilim varmıyor, fakat nu gözlenm ynşlarile buğulanarak hatır-
digı 1 jrmctle karışık sevgiyi duyardı. evet dersem bundan sonra, ölünceye ka- lıyomm. Ke ki biraz ik yet etseydi, keş-

E\lc.ndığimizin ilk ayları, onun bu toy dar, vicdan azabı çekeceğimden korku- kı benden intıkam alacağını söy1iycrek 
~ocı..k hallerini, temiz ve hududsuz sev- yoruDL tehdid etseydi, keşki beni 0 kadar şımart.
gı.:.ıni kaybetmesi ihtimalini düşünmek İşte şimdi, müşterek: hayatımızın bazı masaydı! Eelki de 0 zaman onu çok sev
bcni çok muztarib etmiş, Fahireyi değiş- 1>3rçaları, kopuk bir film gibi karşımda diğimi anlıyacak, onu mes'ud edecek-
tirebilec k herhangi bir vak'ayı, bir se- açılıyor: tim ... Hatta beliti 0 zaman 0 ölmiyecekti! 
bebi, her ne pahasına olursa olsun orta- - Yemek. ancak yanın saat sonra mı Başımın içinde birbirini tutmıyan dü-
dan kal<lırmağa azmetm~tim. Bunun için hazır olacak dedin:? Ben bckliyemem, gi- §.Ünceler dolaşıyor, varlığımın neresin
olacak, yavrucağı kendi muhitinden dı- der lokantada y.erim. Tam dokuzda ar- den geldiğini anlıımadığım bir ses, genç 
şarı çıkarmıyor, yalnız gezmesine marn kadaşlarla bufuşacağım. karımın öh.imünden beni mes'ul tutuyor. 
oluyor onu gece alemlerinden, kadınlar- . - Yarım saat gecikmekten ne olur Niçin öldün Fahire? Benim seni ne ka-
la HkC'klcrin bir arada bulunduğu ahbab Münür? dar çok sevdiğimi niçin anlamadın? Ni-
cvI r·nden uzak tutuyordum. - Ne mi olur? Arkadaşlarımı kaçırı- çj.n sen de benim gibi, benim düşµncesiz 
İns n kalbi tuhaftır... O, sükfınet ve rım. ve hafümeşreb tavırlaruna aldandın? 

inkı~.ıdla e.vinde oturur~ beni beklerken, - Ne zar.arı var; b~ ~cc de, bu vesile Kanın öleli bir ay oldu ... On beş sene-

1 
Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum_ idaresi illnları 
Muhammen bedeli 1539,20 lira olan 1200 deste büyük san zarf, 27200 deste el

van zarf 29.4.1938 Cuma günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada. gar binası 
içinde toplanan komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 113 lira ü kuru§luk muvakkat teminat vermeleri 

va kanunun tayin ewıt vesalile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo
na müracaatları lazımdır, • 

Bu iıe aid ıarmameler komisyondan: parasız olarak dağıtılmaktadır. (2224) 

~ 

Muhammen bedellerile muvakkat teminat, cins, mikdar ve eb'adı aşağıda ya· 
zılı üç liste muhteviyatı çam kereste 8/5/ 938 Salı günü saat 15.45 den itibaren lis

te sırasile ve ayn ayn ihale edilmek üz ere kapalı zarf usulü ile Ankara da f dare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her listeye aid muvakkat teminat ile kanunun ta• 
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerinl ayni gün saat 
14.43 e kadar komisyon reisliğine vermeleri Uzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşaıı. 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve İzmirde idare mağazalarından dağı· 
tılmaktadır. (2103) 

Muhammen Muvakkat 
Liste bedel teminat 
No. Cinsi Takribi M3 Lira Lira -1 İşlenmemiş vagon tahtası ve in-

§ant tahtası (çam) 1425,107 64185.17 4459.26 

2 Çam kalas 926,392 41687.64 3126.57 
3 Çam dilme 560,640 24107.52 1806.06 

~ 

İdaremizin Eskişehiniekl Talebe pansiyonu ile Hastanesinin bir senelik ihti • 
yacına binaen satın alınacak olan muhammen bedeli ile cinsi, mikdarı ve evsafı 
aşağıda yazılı iki grup sebze ve meyva her. grup ayrı ayrı ihale edilmek şat· 
tile ve Eskişehirde teslim edilmek üzere 29.4.1938 Cuma günü saat 14 on dörtte 
Haydarpaşada gar binası içindeki satın alma komisyonu tarafından açık eksilt· 
me ile satın alınacaktır~ 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında yazılı 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyon Reisliği· 
ne müracaatlaı:ı lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma komisyonu 
ile Eskişehirde Talebe pansiyonu müdürlüğü ve Hastane operatörlüğü tarafindaD 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - Lahana, pırasa, kereviz, taze fasulye, taze kabak, patlıcan vesaireden 
mürekkcb 25 kalem sebze muhammen bedeli 1322 lira 40 kuruş, muvakkat te
mina tı 99 lira 18 kuruştur. 

2 - Elma, zerdali, armut, şeftali, kiraz, erik, ve saireden mürekkeb 14 kalem 
yaş meyva muhammen bedeli 1021 lira 50 kuruş, muvakkat teminatı '16 lira 62 
kuruştur. (1998) 

~ 

Muhammen bedeli 17,920 lira olan (16,000) lldet kayın ağaç 28/4/1938 Perşem-

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

Bu işe girmek isteyenlerin 1.34\ lir.alık muvakkat teminat ile kanunun tayın 
ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gUn saat 
14,L> e kadar Komisyon Reisliğme vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydnrpaşad' 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden İzmir ve Eskişehirde İdaı:re mağazalarından dağı• 
tılmakt:ıdıc. (2019) 

1 İnllisarlar {2:_ Müdürlüğünden: 
I - Taksim Bakımevinde mevcud muhtelif eb'adda döşeme, karbon, kerevet, 

merdiven tahtaları pazarlıkla satıl~cak tır. ' 
ll - Pazarlık, 29/VI/1938 tarihine r3.>tlıyan Cuma gjinü saat 14 de Kabataşt• 

Levazım ve Mübayaat Şubesi Sa~ Komisyonunda yapılacaktır. 
Ill - Satılacak mallarıt hergün Taksim Bakımevinde g5rülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için byin edilen gün ve saatte % 15 teminat par•· 

larile birlikte yukarıda adı geçen: komisyona müracaatları ilan olunur. c2!68• 

bcn kendimi eğlence alemlerine bırak- ile, evinde kalmıı olursun. lik müşterek hayatımızda hemen her ge- ---::-"':"'-:"-::--'.==:----::'""":'.':':"--~;::::============::~ 
mıştım.. Hiçbir daveti kaçırmıyor, hiçbir - Maksadını açıkça: söylesene ... Karı ce ondan kaçmış, kendimi başlta eğlen- çen ömrümün hatıralarına gömülüyor, 
gezintiden geri durmuy-0r, gilndü:ı gece- koca karşı ltaqıya oturup esniyelim de- celere vermiş, onu sevmediğimi zannet- onunla yaşıyorum ... Meğer dışarıdaki eğ-

Y A.lUNld Nti'SHAJ.tIZDA: 

Kısa gunun karı ... demeden evin dışarısında kalıyordum. ğil mi? miştim. lencelerime zevk veren bile o imİI··• 
Fakat b~c;ka kadınlarla dansetmekten - Eskiden beni akıllı bir kız addeder- Şimdi otuz gündür, her akşam, gün Fahire öldü ••• Onu oen ne kadar sev- Çe.vi.ten: Faik Bucmeıı 
) orulmuş, içtiğim. içkilerin buharlle ba- din; şimdi seni karşımda esniyccek ka- kararmadan evime dönüyor, onunla ge- miştim! 

== --....... - Son Posta'nm edebi romanı : 46 

Ah, Şu Hayat! 

yorsunuz. Hemen yemekten sonra oto- ati içine ferahlık veriyordu. SükOtile lan acıya rağmen hfımisinin bu aırucası· 
mobile atlar bir iş bulmağa gideriz. hfunsiinin canını sıkmamak için konuş- na karşı: gene minnet hissettt Dudakııı· 

Celilenin mahzun ıgörlerinde geme mak istiyordu. Sanki dişleri kilidlen- n titriyerek: 
bir ışık parladı: mişti. Tek kelime söyliyemiyondu. -Ne yapalım? - dedi - kısmet değil' 

- Memnun oldunuz mu şj.mdı? Münire de bir durgunluk hasıl ol- miş! 
1
• 

- Teşekkürler ederim. muştu. Nereye gideceklerdi? O mevhum - Nasıl kısmet deği~! Bugün ° 
İçi içine sığmıyan zavallı Celile için ahbab kim olacaktı? Birdenbire aklına mazsa mutlaka yarın veya öbüı: gün O' 

- bu yemek faslı uzun sürdü. İç üzüntü- bir. yer geldi. Kayık gözleri keskinleş- lacak ..• 

Celile istemiyerek.. güldü. Mün~ de Ahçı başında kolalı ko,caman bem-
gü erek devam eüi: beyaz bonesi ve elinde tuttuğu uzun 

- N'e gülüyoı:sunuz Celile hanını?" gtimüş bir tepsi ile içeri girdi. Bizzat 
Yumurta pişirmeği o kadar kolay mı sofraya getirdiği bu mutena yemek 
zanncd ) orsunuz? Ben çok meraklı - yumurtaydı. "O zerlerini, kenarlarını 
yınıd r. Alakokun bir kıvamı, lopun renk renk sebze ve salatalarla süsle -
kend·ne mahsus bir kokusu, kıymalının dif:tl ibu yemeğin manzarası fevkalade 
blr duruşu, ille pastırmalısınm bir ren- güzeldi. İ:k lokmalardan sonra pek 
gi \ ı '..." bunların biri eksik olsa nhçı- keyiflenen Münir Celileye sordu: 
ya d rhal izin veririm .. ben yumurta - Nasıl buldunuz? 
der en nice usta ahçılar kovdum!.. Celile boğazından bir türli.ı geçmiyen 
Herkcsm bu dünyada bir merakı, bir bu gıdalı ve harikulade yemeğin nefa
derd. \;ardır .. öyle değil mi? setini içine sindirmekten çekin;yordu. 

Celile şimdi sM bulmağa baŞladığı İster istemez cevab verdi: " 
bu · i gülerek dinliyordu. - Çok mükemmel! .. 

• l nir artık müsterihdi: - Buyurun yiyiniz Celile hanım. 

Göstermek istemediği halde. derin ve pe avı kaçırırsa çok üzüleceğini tahmin yi bulamamıştı. Fakat bulamad~ ~ıı. 
içli nefeslerini zor tutuyordu. • ediyordu. Hazır fırsat varken!. babı değil, aşk del.lalı acuze idi. fçitl 

Münir kızın geçirdiği yürek azabını Fikrince kararlaştırdığı yer, Madam den: 
görüyordu. Söylese, ne yapsa Cclileyi Angeliki isminde ihtiyar bir Rum kadı- _ Mel'un cadı! _ diye kilfrediyordlJ • 
avunduramıyacağını anlamıştı. Belki nının, böyle aŞk ve sevda işlerinde ken- gidecek gün bulmuş .. bari hizmetci eır 
de hemen kalkıp gidecekti. Bu kadar disine dalına açık olan eviy:di. Derhal de olsaydı. Koca apartımanı boJl'l])Of 
hizmetci arasında skandal çıkarmak is- şoföre adresi söyledi. bırakmışlar. Kabahat bende ... Get.-edeJI 
temcdi. Daha ilk günüydü .. fakat k:zı Araba yumuşak ibir sür'atle caddeler- haber yollamalıydım. _ Şoföre seste'd 
öyle çabucak elinden kaçırnuyacakt~. den sokaklara girdi ve bir kapının ö- di: 
Bir.az kımıldıyarak: nünde durdular. T ka r k' 

- Gidelim mi? - diye sordu - yemek- Münir Celileye: -
0 

t ıyana çe · d d I\ıfiitlit 
d. · R h - sı·z - dedi-biraz benı' arabada bek- • Bir dakika sonra araba ur u. •• ten sonra istirahat elme ınız. a rı!sız . e• 

Olur musunuz acaba? leyiniz .. ~imdi istedigı··nız haberi getiri- Celileye bir dakika beklemesini ne~ ~L 
. ~ ti. Fakat bu bekleme bir dakika dew 

Celile geniş bir nefes boşaltarak der- rım. tam yarım saat sürdü. 
hal kalktı: Genç kız dehşetli bir yürek çarpın- . ıııd' 

- Gidelim, efendim. Yemekten son- .tısı içinde bekliyordu. Üç dört dakika ':ar~ı;ı saat sonra bır garson ~irel~ 
ra istirahate alışık değilim hiç de; ra- sonra asık bir suratla Münir kapıda gö- getırdıgi kutular~ arabaya ?'erleXrıııı' 

- E ~er bugün sizin için hazırlanan 
nad'd yumurta yemeğini beğenirsem 
ahçıı m aylığını arttlracağım. 

h ts 1m ··ndil· Arkasından Münır de gelmışti. d~ 
y· efe d' a ız o am. ru . Celil .. dhl d ıaıt'l 

- ıyorum n un. Münir de kalktı. Merdivenleri yan- - Aksi şeytan! - diyordu - bugün i~- hareket etti." .. _e ~u .. ş a j;ı;1sı' 

Celile derin bir nefes aldı. Bir kapris 
için ahçılar.mm aylığını arttıranlarla 
karşı karşıya otururken hasta sevgili 
karde ine küçük bir kutu şeker ahnak-
tA oldl.ığunu düşünüyordlL 

- Hiç iştihanız yok. yana sür'atle inerek kapının önündeki mize engel oldu. Ahbabım apartımanın- Uzun ve n:untulu hır .~ on_u e ı'Jl'Jr 
- Evet yok. lüks otomobile yanyana oturdular. Ce- da yok .. hem de ancak yarın sabah ge- ve kuvvetsiz arabanın hır koşesm 
- Hasta mısınız?. lile hayatında hususi bir otomobile ge- lecekmfıj. Mühim bir it için küçük tir 1~· urtl~~ 
- Galioal ne ilk def.a biniyordu. Fakat bu sürpriz- seyahat yapın.ağa mecbur olınu~ Blıı:len arabanın sa:s~rak d 
- Hayır hayır anliy:orwn, stz sıkılı- den ziyade kendisini çabucak istediği Münir, son derecede asabt ve kederli genç kızı kendine getirdi ,_,) 

orsunuz, işjniz geri kaldı diye iizülil- yere g6tUrebileceğl için otomobilin sür- g6rünüyor~ Celile y1h'ellnda burku- ( A~ ı 
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Birdenbire büyük bir giirültü ve dehşetli bir sarsıntı oldu. Tahtelbahirin arka 
kısmı suya gömüldü, feryadlar, çığlıklar arasında Safirin burnu havaya kalktı, 

bir kaç dakika içinde denizin içinde kaynayıp gitti 
Ayni zamanda ileri doğru da ı 

harekete geçelım! Bir defa bu 
ateş altından kurtulursak tekrar 
dalar ve ilerde genışliyeceğini tahınin 
ettiğim sularda kolayca kayboluruz. 
Hem bu hareketin faydalarından biri 
de ~u olur. Bizi tahrip veya imha etse
ler bile; arkamızdaki iki gemi gizlice 
Marmarava girer ve talihsizliğin bize 
yarım bıraktırdığı bu büyük ve şerefli 
:rnarera başarılır, böylelikle kuvvetleri
mizin muvaffakiyeti temin edılmiş o
lur. Ne dC'rsiniz? 
Ateş yağmuru altında geçen bu mü

nakaşa sahnesi kaptan Janın bu söz.e
rile hemen nihayet buldu. Artık tehli
'ke içindeki hale son vermek istiyen 
kaptan. yanından ayrılan çarkçıbaşı ile 
ikinci kaptana emirler yağdırmağa baş
hıdı: 

- Vazife ba~ına! 
- Herkes yerini alsın! 
- Hava presörlerini işlet! 
- Küçük top efradı hazırlansınlar! 
- Torpido kovanları efradı, ge -

dikli Gaillard kovan başına! 
Bu kısa emırler, içinde ölüm havası

nı andıran derin bir sükunetin hakim 
ihulundu,ğu küçük dairelerde, anında 
Yerine getirildi. Mürettebat, sanki şu
urlarını kaybetmişler, otomatik birer 
nıanken gibi yalnız söyleneni yapıyor
lar, ağızlarını bıçaklar açmıyordu .. 
Kaptanın su altındaki son emri: 
- Presörler işlesin! Suyun üstüne! 
Oldu; ve düşen mermilerin suya 

Yaptığı ta~yiklerle gümbürtüler, sar -
sıntılar ç"nde boralıY13n Safir suyun 
üstüne çıktı. 

Denizin yüzünde bir mahşer nümu
nes vardı. Osmanlı distroyerleri tah
te bahirin bulunduğu noktaya d ığru 
ge, ·yor, istihkamlardan atılan yüzler
ce mermi ayni zamanda suya dı.işüyor, 
Yükselen su sütunlarının arasında Sa
fir kavboluyordu. 

Kaptan Jan, henüz sular sızan ve 
sırsıklam bulunan üst köşkte ce -
ketsiz duruyor, ve Safirin baş güver
tesindeki 60 milimetrelik topun başın
daki iki gedikliye, son siir'atle Üzerleri
ne gelen Osmanlı di~royerlerini işa

ret ed~yor, haykırıyordu: 

Artıp kaptan kararını vermi§ti: ileri! ... 

sız denizaltısının neden ve nasıl görül- ru uzatıyor, gözlerinden yaşlar süzülü
düğünü bir türlü anlıyamamıştı. O, yor, çenesinin üstüne doğru kıvnlan alt 
tahtelbahir periskopunun bir ziya in'i- dudağile dişleri arasından, yeni konu
kasile sahilden görüleceğine ihtimal §an bir çocuğun çetrefil ~ivesile: 
verm\yordu. Acaba, diye düşünüyor- - Baba .. baba!.. Nereye gidiyorsun? 
du, bu gizli geçiş, düşman istihbaratı .diye bağırıyordu. 
tarafından haber alınmış ve kendileri- Kansının da gözleri yaşlıydı. O da: 
ne bir pusu mu kurulmuştu? Eğer, bu «Gitme!> diye, nazarlarile yalvarıyor 
düşüncesi doğru ise, Safirin şimdi, göz- gibiydi. 
}erinin önünde tıbkı bir ateş halkasının Evet .. filvaki, ilerlemek demek, bi
ortasına düşen, akrebin çaresizlik kar- le bile, isteye isteye, ölüme doğru adım 
şısında kendi silahına müracaat edişini atmak demekti. 
andıran batışı, !kendisinin de akıbeti o- Şu halde, dönmeliydi. 
lacaktı. Kaptan Naşmit arkasına baktığı za-

Kaptan Naşmit, bir İngiliz soğukkan- man, birdenbire, gerideki üçüncü tah
lılığı ile, zerrece heyecan eseri göster- telbahiri göremedi. Sonra, dikkat etti. 
meden bunları diişünmüştü. Yüzünün Dönmüştü. Geri geri manevra yapıyor
kırmızılığı, üzerinden bır sünger geç- du. 
miş gibi, çekilmiş, silinivermişti. Bem- Evet, o da dönmeliydi. 
beyaz olmuştu. Elini, tepesinde dik.ilen Çünkü, arkasında, onu bekiiyen, bü-
seyrek ve kısa, kızıl saçlarını yatıştır- tün varlığını, ümidini ona bağlıyan bir 
mak ister gibi kafasında gezdiriyor, karısı; kendi resimlerine bakarak •An
bir taraftan da dililünüyordu: Acaba ne ne! Babam ne zaman gc1ecek?» diye, 
yapmalıydı? Dönmeli mi, ilerlemeli her şeyden habersiz soran, masum bir 
mi?. yavrusu ve bunların birleşerek kendi-

E. 12, bir müddet, olduğu yerde, ha- sine huzur ve saadet hazırlıyan bir yu
reketsiz kaldı. Kaptan Naşmitin gözle- vası vardı. f erlemesi, onları da bikes 
ri önünde, genç ve şirin karısı, tombul ı bırakmak olacaktı. Karısı, yavrusu, yu
tombul yavrusu canlandı. Çocuğu, an- vası kimsesiz kalacaktı. 
nesinin kucağından, koll'armı ona doğ- ( Aarkası var) 

Aile Kayıdları yapılacak 
lstanbul Belediyesinden: 

- Ateş! Haydi ÇOCU.ıdar; ateş! r 
Etraflarındaki soğuk ölüm havasma 

belki çaresizliğin verdıği bir kanıksama 1 
ile kulak asmadan önlerindeki topu Ü

zerlerine gelen muhriplere tevcihe uğ
r~an :ki gedikli, artık ateş merasimini 
Yapmağa lüzum görmeden topu ateş
lediler. Tannan bir gürültü ile namlu
dan fırlıyan mermi hızla hücuma de
\'anı eden muhriplerin üstünden aştı. 

Topu bir defa daha ateşlediler. Distro
Yerler 9 gomiteye kadar sokulmuşlar

1580 sayılı belediye kanunu mucibince İstanbul Umumi meclisi azalığı için 
yapılacak seçimlerle intihabı meb'usan kanununa tevfikan belediyece hazırla
nacak intibah defterlerine esas olmak üzere İstanbul U.nuımi meclisi her na-

dı. Şimdi, onların da baş ve borda top
larile ateşe başladıkları ve mermileri

hiyede, intihab defterleri klavuz kartonları namı altında aile kayıdları tesisine 
karar vermiştir. Umumt meclis kararının tatbikine şimdilik Beyoğlu kazasında 
başlanacaktır. Önce Beyoğlu kazasının merkez nahiyesi müdürlüğü ve bundan 
sonra da bu kazadaki diğer nahiye müdürlükleri kendi mınt ..... larında bulu
nan ikametgahlara her aile için birer sual varakası dağıtacaklardır. Aile reis
leri, bu varakaları aldıklan tarihten en çok on gün geçmeden okunaklı bir su-

nin tahtelbahiri aradığı göriı'İüyordu. 
Bu sırada büyirk bır gürültü ve dehşet
lı bir sarsıntı oldu. Tahtelbahirin arka 
kısmı birdenbire suya gömüldü. 

Safirin :içinden yü'kselen f eryadlar; 
Çığlıklar, dehşet naraları etrafa yayıl
dı. Tıpkı bir yaprak sigarası gibi ard 
güvertesinin sivri ucu Boğazın sularına 
Cönıüien tahtelbahir bir kaç dakikada 
0 noktanın üstünde, o istikamette de
niz.in içine dnldı .. ve bu, onun bir daha 
dünya yütüne ç1kmamak üzere son 
suya dalışı oldu. 

Bir kaç yüz metre ilersinde, bu he
Yecan, ölüm ve dehşet dolu sahne cerc
Yan ederken; beraber bir vatan vazi
fesine atılan ufacık üç deniznltı1ık filo
sunun geri kalan jki gemisinden ikinci 
kaptan Naşmitin süvari bulunduğu 
Ve denizciJiği ile dünya üzerinde bü
Yük bir şöhrete sahip bulunan İngiliz 
donanmasına mensub E: 12 denizaltısı, 
Olduğu yerde stop etmiş, hiç kıpırda -
?nadan, bu :şin sonunu beklemişti. Safir 
denizin üstüne çıkıp da kara toplarının 
ateşi ve Osmanlı distroyerlerinin hü -
~tunu karşısında ve çarpışa çarpışa 
atıncaya kadar da büyük bir soğuk -

kanlılıkla vaziyete seyirci kalmıştı. 
Raptan Naşmit, klavuzları olan kap

tnn Janın idaresindeki Safir adh Fran-

rette doldurup ikametgahlara gönderilecek memurlara veya bağlı bulundukları 
nahiye müdürüne iade ve teslim edeceklerdir. Kendilerine imza mukabilinde 
teslim olunacak sual varakalarının müddeti içinde iade ve teslim etmiyen aile 
reisleri 1608 sayılı belediyelere müteallik ahkamı cezaiye kanunu hükümlerine 
göre cezalandırılacaklardır. 
Hemşehrilerin belediye ve mebus seçimlerine iştirak gibi en büyük hakla

rının istimali hususunun kolayca temini için Belediyenin ihtiyar ettiği külfeti 1 
göz önüne alarak bu işin tahakkukuna yardım etmeleri hassatan rica olunur. 

• (2163) 
1 I \.. .; 

İstanbul Or111an Alım Satım Komisyonu riyasetinden: 
Florya park şehri civannda orman um um müdürlüğü tarafından ağaçlandırı

lan sahada yapılacak sulama tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
1 - Yapılcak tesisatın keşünamesine tevfikan muhanunen bedeli con bin> 

liradır. 

2 - Şartname, plan ve haritası İstanbul Orman Başmühendisliğinde görüle
bilir. 

3 - İhalesi 5/Mayıs/938 Perşembe günü saat 14.30 da İstanbul Orman Başmü
hendisliğinde icra kılınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi c750> liradır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin berveçhiati şeraiti haiz olması lazımdır. 
A - Bu taahhüdü ifa etmeğe mali vaziyetinin müsaid olduğunu bildirir ticaret 

odalarından resmi vesika ibraz etmeleri. • 
B - Teklif mektublarını 5/l\fayıs/938 Perşembe günü saat 14.30 a kadar Or

man Başmühendisliğine vermiş bulunmaları. 
C - Talihlerin bizzat veya musaddak vekfıletnameyi haiz vekillerinin ihale 

gün ve saatinde Orman Başmühendisliğinde toplanacak komisyonda hazır bu-
lunmaları. c2237> 

Sayfa 9 

Edebiyat dünyasının hükümdarları 
(Ba§ tarafı 7 nci sayfada) 

ğini bilemediği için, bu nidalar karşısın
da tereddüde düşüyor, şaşırıyor ve ifade 
etmek istedikleri mana ile mevzuun ara
sındaki bağı keşfe çalışıyor. 

4 - Browningin imaları, şiirinde kul
landığı illüzyonları pek kolay kavrana
maz. Zira çok okumuş ve okuduğunu 
hazmetmiş bir şairdir. Binaenaleyh bu 
okumalan esnasında hatırında yer eden
leri bir şiirinde kullandığı veya herhan
gi tarihi bir hadiseye telmihte bulundu
ğu zaman, alelade bir okuyucu, onun ne 
demek istediğini zor bulup çıkartır. 

5 - Browning çok yazar, az tashih e
derdi. Tashihe sarfedeceği zamanı, başka 
başka mevzular bulmaya harcıyordu. 

Ona göre sahası, ferdi ruhtu. Dolayısile, 
bu ferdi hareketleri idare eden gizli 
prensip ve motifleri terennüm, ifade et
mcğe çalışb. İşte şairi, anlaşılmaz yapan, 
muzlim gösteren bu tarafıdır, çalışması
dır. Bununla beraber, onun birçok za
manlar gayet ahenkli, asil bir sadelikle 
yazdığı da vakidir. 

Browningin İngiliz edebiyatındaki 
mevkiini iyice anlıyabilmek için, arkada
§! Tennysonla bir mukayese yapmak icab 
eder. cAşk> ın hayatta en yüksek hedef 
ve gaye olduğunda her iki şair de birle
şir. Hakikate vasıl olmak noktasında ise, 
bu iki şair birbirlerinden kutublar kadar 
uzaklaşırlar. Tennyson romantik cere
yanların tesiri altındadır. Mevzuunu pek 
nazlı seçer. 

Browning ise (ilham) a ehemmiyet ve
rir. Şekle, tekellüfe pek kulak asmaz. O
nun için nasıl olsa ve ne olursa, iyi ve 
fena, mevzularını ayni zevkle işler ve re
alitenin ciyh de ve cfena> da bulunabi
leceğini göstermeğe çalışır. 

Tennyson'un inandığı bir kuvvet te 
kanundur. Ona göre ferdin iradesi daima 
baskı altında olmalıdır. Şairdeki istiğna, 

bazan şarka mahsus fatalist bir mahiyet 
gösterir. Bedbinlik, kadere, talihe inanış 
bakımından da Alman filozofu Schopen
haueri hatırlatır. Browninge gelince, o 
tnmamile başka türlü düşünür. Ona ba-

kacak olursanız, ferdin iradesi bütün ma .. 
niaları yenmiştir. Şürlerinde, asla bed· 
binlik kokusunu bulamazsınız. Mütered
did bir hava yoktur. Onlarda engin bir. 
optimistlik çağlar. Bir İngiliz münekki
dinin dediği gibi: Browning'in sesi, bü· 
1.ün sedlerin üzerinde zaferle yükselınJ~ 
Anglosaksonun cyapabilirim ve yapaca
ğım diye haykıran sesidir• ve belki de 
bu cihetten, Tennysondan daha radikal4 

dir. Daha çok 'Jkunur. Gençlik Tennyson
dan hoşlanırken, ondan sonraki nesil 
Browningi arar. 

Browning, İngilterenin en buhranlı zn• 
manlarında da iman hakikatini çelik gibi 
yenilmiyen iradesi ve nikbinliği ile hay .. 
kırmıştır. Azmi, celadeti, cesareti, haya· 
ta inanışı ve ölüm tfiyarının ötesindc>ld 
esrarlı aleme dair asil sözleri bizleri iyi 
yaşamaya, yaşayışımızdan zevk almaya 
çağıran canlı bi.cr motiftir. 

Hülasa Browning, devrinde uzun müd
det şöhret basamağında emeklemiş, son
raları talih ve öz değerinin sihirli elile 
yükselmiş, çok okumuş, okunmuş yül{ .. 
sek bir insan, mistik ve optimiste bir şa-
irdi. lbrahim Hoyi. 

Nöbetcl 
Eczaneler 

-, 
Bu gece nöbetcl olan eczaneler şunlar
dır: 

İstanbul cibetindekilu: 
Aksa rayda: (Ziya Nuri). Alemdnrcta: <E
sad). Beyazıdda: <Belkıs). Samntyada: 
lRıdvan). Enıinönünde: (Aminruıya). E
yübde: (Arif Beşir). Fenerde: (Vitall). 
Şehremininde : CNflzım). Şehzade başın

da: (Asaf>. Karagümrükte: (Kemal). 
Kuçükpazarda: (Hulftsl). Bakır köyünde: 
(Merkez). 
Beyoğlu clbetindekiler: 
İstiklfil caddesinde: <Galatasaray - Ga
rih). Galatadn: (Hidayet). Kuı tulu§ta: 
(Kurtuluş>. Mnçkada: (Feyzi). Beşlktaş
da: (All Rıza). 
Boğaziçi, Kadıköy va Adalardakiler: 
Üsküdarda: (İskele başı), Sanyerde: (Os
man). Kndıköyünde: (Sıhhat - Rıfat). 1 

Buyükadada: (Halk). Heybelide: (HJllk). 

Mllflis Vasll Ando oğlu ve Ş rlkl 

Sıra 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

om ndlt lrketine ald al cakhlar 1r cedv Hdlr 

Alacaklılar 

isim ve adres 

Yorgi Cnnhezdi ve
kıli avukat H. Mar
knryırn Ada han 
Aleksandr GOlbal
oğlu B. O. Suterazl 
s. 23 
lsmail Hakkı Yedi
kule Iııırahur istas· 
yon caddesi 6 
Dı agoni terekesi 
tentiz memuru Ale
ko Çani B. O. Si
deriıiis npartımanı 

llollnndez Bank Onf 
vekili N. Bnrukas 
Bahtiyar han 

Kaydı istenen Kabul 
'l'. L. K. edilen 

11250 11250 

130:> 1300 

1000 1000 

9720 o 

Sıra 

6 

6 

6 

o 

1379.32 1348.94 6 

24649.32 14898.94 

Reddedilen 

o 

o 

o 

9720 borç olmadığından 

30.38 

9750.38 

vesaik olma· 
dığından 

lstanbul ikinci iflas memurluğundan: 
İstanbul asliye mahkemesi birinci hukuk dairesince 11110/937 tarihinde 

masma karar verilmiş olan Vasil Andosoğlu ve şeriki komandit şirketine aid 
ve mas idaresi tarafından tanzim edilmiş olan ve aynen yukarıda mOnderiç 
bulunan sıra deftri daireye tevdi edilmiştir. 

.Ka~·ıt müddeti zarfında müracaat eden beş alacaklıdan dördüne aft ala
caktan 14898 lira 94: ı.uruş kabul ve 6 ncı sıraya kayıt edilmiş ve birisinin 
talep etti(; 9720 lira tamamen ve diğer birinin talebinden 30 lira 38 kuruş 
reddedilmişUr. 

Alacııgı kısmen veya tamamen reddedilmiş bulunan alacaklının icra ve 
mas kanununun 235 ncl maddesine tevfikan tarihi nandan itibaren beş gün 
zarfında iflas kararını vermiş olan mahkemede itiraz davası ikamesine hakkı 
olduğu gibi alacağı kısmen veya tamamen kabul edilmiş bulunan alacaklı 

dahi diğerinin kabul edilmiş alacağına karşı aym veçhile itıraz edebilir. 
İkinci alacaklılar içtimaı 11/5/938 Çurşamba gün O saat on bire mualhk 

olduğundan alacaklan kısmen veya tamamen kabul edilmiş olan alacaklılanu 
içtimada bazır bulunabilecekleri nan olunur. (702;)) 

Satış deposu: Tahtakale, 

su 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulabndandır 

?'ılİELE Ekremözlerln lmal kudreti l. üzcıe 
Yüzdür. 

l\Iİfil..E Ekremözlerln otomatik yağlama 
tertibatı vardır. 

l\IİELE Ekremözlerln bütun aksamı 
paslanmaz nevindendir. 

l\llELE Ekremözlerl bilumum Ziraat 
Mcktebleri kabul ve tavsiye etmektedirler. 

Mim.E Ekremözlerl en asrı ve diğer 
maklneler<\Cn daha ucuzdur. 

5 1 No. lu Poker traş d~;:ıı~:d~ 



!O Sayfa 

Et fiatları önümüzdeki 
aylarda dada ucuzlıyacak 

(BllJtaraJı l inci 6ayfada) J yunlannın etini biraz daha ucuzlatarak pe-
kımızm bu mühim gıda maddesini daha rakendecllere kilosunu otm beş kuruştan ve 

. . ~ 1 rlyoruz. İlAn olunan azamı flat lttrk kuruş 
kolaylıkla tedarık ımkanını bu acağın - olduğuna nazaran perakendeclye beş kuru:; 
dan şüphe etmiyorum. bir fark bırakıyoruz demektir ki, peraken-

Bugilnk{l isUhlrtk fazlalıiı ve taleb ge - declnln bu fark ııe şimdlllk lktlfa etmesl la
nlşllği karıısında hayvan müvarldatı, tlıtl - ııımdır. Dotrudan doğruya ve terciha:ı pe -
yacı güçlllkle karşılamaktadır. Esa~en nor- rakendeclye satmamız ve arada bu farkı bı
mal senelerde de, bu aylar içinde Istanbul- rakmamız, ıehrlmizde münhasıran koyun e
da et fiatı -kasablık hayvan aDmın daral- tl mevzuu üzerinde son günlerde göze çar
ınasından dolayı- biraz yüksellrdl. Bu sene pan 11lı:ıntılı vazl7etl kökünden halledecek
ha valann fazla serin ve ya~murlu gltmesl, Ur. 
bu aylar Jçlnde İstanbulun ihtiyacını geniş Etlerin üzerine cinslerini gösteren dam -
mlkyasda karşılayan İzmir mallarının plya- galar muntazaman Yurulmaktadır. Muhte
aada bollatınamasına aebeb oldu~u gibi, pi- rem halkımızın et alırken cinsler üzerinde 
yasaya çıkanıması lazım gelen kuzu mlkda- çok dlkkaut olmalarını ve tesadüf edecek -
rının da azalmasına sebeb olmu;ıtur. lerl hileleri derhal Uk belediye zabıtası me-

Piynsayı tanzim ve günün icab1arına uy- moruna haber vermelerini rica ederim. Bu 
ı:tın bir hale getirmek için dalma normal gün sureti mahsusada davet ettiğim kaza 
yollardan yUrilmeği tercih ettik. Ve muhte- kaymakamlarına bu mevzular etrafında. ye 
lıf mıntakalardan kasablık hayvan satın a- nlden talimat verdim. Vezln itlbarlle az mık 
larak piyasaya arzetmeğe başladık. Aldı&ı - darda et satmaktan nazlanan kasabıar d.ı 
mız yeni ve müessir tedbirlerle piyasay:ı. sa- bize haber verllmelldlr. 
tacağımız hayvan mikdarı gün gcçUkce art- Belediyemiz, gerek lstıhsal mıntakaların
ınak adır. Gerek ayaktan gerek kesilmiş o- dan hayvan tedarik etmek ve yahud burayn 
larak Belediye nnmına satışa çıkardı~ımız gettrllen canlı hayvanlan Uk elden satın a
ve çıkaracatımız kasablık hayvanlan her larak ucuz bir flat üzerinden satışa arzet -
şeyden önce, perakendeci kasablara verlyo- mek suretlle büyüt fedakArlıklarda bulunu
ruz ve bu suretle harekete devam edece3 tz. yor. Bütün dikkat ve gayreUmlzle bu teda-

Bir Mart tnrlhlnde llAn etmiş oldı.•ğumuz kArlığın tamamen müstehllklere at.setmesl
azamt flatıar değişmem~ttr. Yarından ltt- nl temine çalışacatız. Bu tntikalı güçleştıre
b:ıren Belediyenin getlrdlğl karaman ko - celı: hiç bir sebeb tanımayız. 

~~~------------···--------------~~-

Avrupa merkezlerinde siyasi faaliyet 
(Baştarafı I inci sayfada) Bu ıazete ezcümle diyor kl: 

s,~ asi müşahidler İtalyaya bir Fransız Fransa için mUtteflklerlmlz diyoruz. Zl-
sefit i gönderılmesi için müzakerelere ra Çemberlnyn, mukadderatımızı her za -

. . . . . manklnden daha ziyade kuvvetle Fransa -
gu ı~ılmcsınc Kont Cıano tarafından mu- nın mukD.dderatına bağlamab karar ver -
vafakat edilmiş olmasını memnuniyetle mlştlr. Fransanın dahllde birlik teşkil etme
k t ~ılamaktadırlar. melert keytıyetl üzerine hesablarını kuran 

SON POSTA 

Beşiktaş maliye 
binası 

Belediye ile nafia idaresi 
arasında ihtilaf çıktı 

İstanbulun her kazasında birer maliye 
binası yapılması takarrür ettiğini evvelce 
yazmıştık. Beşiktaştaki şimdiki malmü
dürlüğü binasının yerinde yapılacak o -
lan maliye binasının projesi tamamlan -

mış, tam müteahhide ihale edileceği sı -
rada belediye ile nafia idaresi arasında 
ihtilat çıkmıştır. 

Belediye binanın burada kurulmasını 

muvafık bulmamıştır. 

Beşiktaştaki Hayreddın iskelesinin ci
van ileri §ehir plfınında meydan haline 
konacaktır. Buradaki evler istimlak edi
lip yıkılacak, güzel bir park ve meydan 
husule gelecektir. Belediye Beşiktaş ka

zasına mahsus maliye binasının bu mey
dan kenarında inşa ettirmek istemiştir·-· 
Nafia müdürlüğü belediye ile geçen mu
habereyi Nafia Vekaletine bildirmiştir. 

Hayreddin iskelesi, meydanının tcsvi -
yesine başlanmadan evvel buradan kal -
dırılmış olacaktır. Belediye temizlik işle-

ri müdürlüğü Beşiktq semtinin çöple -
rini mııııvnalara yüklemek üzere ba§ka 
münasib yer aranmaktadır. 

Halkevinde konferanı 
EmlnönU Halkevlnden: Perşembe günü 

sant (17,301 da Evimizin Cağalo~lundakl sa
lonunda Müzeler Mlman Kemal Altan tnra
!ından (KlAslkten sonrakt san'at eserleri) 
hakkında bir kon feranıı verilecek, Rekoko ve 
Barok escrlerlnıtzı vücude getiren Turk mi
marlarının adlarlle son bulunan vesikalar 
anlatılacaktır. 

Mussolini ile Beneş 
arasındaki hidise 

( Ba§ tarafı 1 incı ıa11fada) yasi dostlukları ve hattl ittifakl1r1, l&al· 
duğu zamandanberi, İtalyanın Çekoslo yada hiç te hoşa giden bir vaziyet olarak 
vakyayı tutmıya meyleden bir siyaset telakki edilmiyor. 
yolundan gitmesi hatıra geldiği için son Bu bakımdan, son haftalarda, İtalyada 
zamanl~rda Roına<la bulunan muhtelif büyük bir hoşnudsuzluk uyandıran bir 
Avrupa gazetecileri iki memleket ara - de hadise olmuştur ki ıudur: Gianıale 
sındaki münasebetler üzerinde hayli a - d'İtalia gazetesi, hususl bir b,.utan 
raştınnalar yapmışlardır. aldığı haberlere atfen Çekoslovat,a reisi 

Bu araştırmaların neticesine göre, İtal- Bay Beneş ile Fransız sefiri arasmcla ce
ya ile Çekoslovakya arasındaki milnase- reyan etmiş olan bir müllkatta, Bay Be
betleri cgayet dürüst. olmakla tavsif et- neş tarafından sarfedilen bir a6zden bah
mek lazım geliyor. Ancak, bu dürüstlü - setti. Guya.hususi bir hasbıhal emuında 
ğü cdostluğa> kadar götürecek ve ona, Çekoslovakya cumhurrelsl Frama se • 
Anschluss'dan sonra, ayrıca bir de Çe - firine cİtalyanm ve faıizmin Uldb ettiJl 
koslovakyaya müzaheret temayülü ilave zorbalık siyasetinin bertaraf edilmesi 
edecek unsurlar arıyan muhabirler, bun- için bu siyasetin yaratıcısı olan IOl'buıını 
ları bulamamışlardır. 'Yani Musolini'nin - bittabi bir IUDrut ile .. 

İtalya mehafili, Çekoslovakyanın va - ortadan kaldırılması !Azım geldilinb 
ziyetini cgayri tabii> bulmakta müttefik aöylemiş. Birinci derecede yan resmi bir 
imiş. Avusturyanın bütün ctarihi zMia. mahiyeti haiz olan bu gazetenhı bu san· 
nnb Çekoslovakyanrn, daha doğarken, sasyonel ifşaatı, bütün İtalyacla umumi 
ondan miras olarak alını~ bulunduğu nok- bir hiddet ve heyecan uyandırmqtır. Ro
tasında da Romanın siyasi muhiti mütte- mada bulunan ecnebi muhabirler, bu hl
fik görünüyor. Avusturyanın Almanya diseden bahsederken, ötedenberl zaten 
tarafından ilhakı üzerine de, zaten zayıf İtalyada antipatik olan Bay Benef'e bl'fl, 
doğmuş olan bu memleketin büsbütün son sempatinin de kayboldulunu Dhe e
zafa uğramış olduğuna Romanın kani diyorlar. 
bulunduğu da bu arada anlaşılmaktadır. Muhabirlerin kaydettiklerine göre 

Bunlar, Çekoslovakyanın bünyesi hak- Çekoslovakya, bugünkil antifqtst ruhu· 
kında Romanın düşündüğü ıeylerdir. O- nu muhafaza ettikçe onunla İtalya ara .. 
nun Avrupanın ortasında oynadığı siyast sında bir yaklaşma imkAnınm teeasOsl1 • 
role gelince, Roma, bundan da memnun nü beklemek abestir. Romanm btlttln sl
görünrnüyor. Çekoslovakyanın, faşizm a- yasi muhiti bu ciheti açıktan açıla kay· 
kidcsine muhalif iki memleketle olan si- detmektc imişler. 

'..\Iuşahidler bu müzakereler esnasında Fransız duşmanları, büyült bir hayal lnkl -

!n.,.ıliz - İtalyan itilafında nazarı itiba- sarına doğru gitmektedir. Çünkü Fransız - .._••••••••••••••ı•~ 
g . • . . Jnr blr harb karıısında, Kralcılardan Komü ~ 

ra alınan ve hır Akdenız devlelı sıfatile nlstlere kadar blr tek adam gibi yurüyecek-

_ ......................................................... . \RADVOj 
BugUnkU program 

ISTANBUL 

. HiÇ 
lhtiyarlamıyan Fr.:ım.ayı da alcikadar eden bazı mesele- lerdlr. 

lerin mevzuubahs edileceğini kaydetmek
tediler. Bu hafta içinde başlanması muh
temel olan müzakerelerin Jül Blondel 
tarafından idare edileceği öğrenilmiştir. 

Salahiyettar mahfeller Romaya gide -
c k olan Fransız sefirinin Cenevre içti -
ma dun sonra tayin edileceğini beyan 
etn ektedirler. 

Londrada neler görüşülecek 
Londril 19 CA.A.) - Mançester Juardlan 

:ı.zetcsl, Frnnsız nazırlarının 28 nisanda 
Londrayı ziyaretlerinde konuşulacak mese -
lelerı şu suretle hülAsa etmektedir: 

Son İnglllz - İtalyan Roma anla§llla -
sıudan doğan vaziyet ile Fransa ve İtalya a
rasında müşabih bir anlaşma o.kdl ihUmal
lerl, İngiliz ve Fransız nazırlaı;ının bllhassa 
uzcrlnde durac:ıkları meseleyi teşkil Pdecek
tir D:ğer taraftan, Fransız ve İnglllt hey·et
lel'in!n Habeşistan meselesini müzakere ede
cek olan Cenevre toplantısında ayni hattı 
h reketl taklb edeceklerinde hiç bir şüphe 
>. ·t Jr. Pek yakında derin bir tedk\ke tabi 
tutulacak olan İ.cıpanya mesele.sinin en mü
him noktıısını, buradaki ıntıbalara göre, Ba
lcar adalarının vaziyeti teşkil eylemektedir. 
Gor~meler esnasında, Fransa, İngtıtere ve 
Amerika arasında halen pek mükemmel bir 
ure~ e mevcud bulunan münasebetlerin da

ha ?:tyade takviyesi 1çln kullanılacak me -
todlar da mevzuubahs edilecektir. 

Orta Avrupadakl vaziyet, Avusturyanın 

ilhakından dotan vaziyet ve Çekoslovakya -
yı tehdld eden tehlike de, sanıldığına göre, 
1nc den inceye mUzakere olunacaktır. 

Bir tnraftan Fransa ve İnglltere ve dl.Aer 
taraftan Almanya ve muhtemel olarak İtal
ya arasında umumi bir sükuna varılmalt 

mJk.-;adlyle müzakereler yapılması keytlye -
tinin İngtllz ve Fransu nazırları Arasında 
konuşma mevzuu teşkil edip etmlyecetı da
ha P"lc: malQm değlldir. 

Londra gazetelerinin nıütalealan 

Londra 19 - BuglinkQ gazeteler, bilhassa 
Fransız diplomasisinin faaliyeti ile meRUl 
olmııktadır. 

Şlddetll Çemberlayn taraftarı ve a7n1 za 
mırnda infiradcı politika müdafıt olan Der
li Ek:spres, Fransız - İnglllz nskerl ar.laşma-
ını ı takviye edileceğini haber verirken 

Fran a içJn «Müttefik» kellmeslnl kullanmat
diin çekinmemektedir. 

Çinlilerin mukavemeti 
Bütün dünyayı şaşırttı 

(Baştarafı 3 üncü •ayfada) 
manya ve İtalya tarafından bu hususta 
yapılan teşebbüsler semere vermemiştir. 
İngilterenin yapmakta olduğu bazı tecrü
beler ise, daha müsbet bir neticeye ikti
ran edeceğe benzer. - Selim Ragıp Emeç 

Müteferrik: 
Orman talebeleri ormanlanmızda 

tedkikat yapacaklar 
Yüksek orman mektebi dördüncü ve 

üçüncü sınıf talebeleri bir mayısta baı -
1amak ve üç hafta devam etmek üzere 
memleket ormanlarında tedkiklere çı -
kacaldardır. 

Son sınıf talebeleri başlarında dekan, 
profesör Tevfik Ali ve asistanları ile be
raber İzmit kağıd fabrikasını, Eskişehir, 
Bozöyük, Adapazarı ormanlarını ve ke
reste fabrikalarını gezecekler, 1stanbula 
döneceklerdir. 

Üçüncü sınıf talebeleri başlarında pro
fesör Pfefer Korin, profesör Şirniçek, 
profesör Esad Muhlis ve asistanları ile 
beraber Antalya, Elmalı, Fenike, Bor -
dur, Kaı ormanlarını gezeceklerdir. 

Profesör Mazhar Diker Ziraat Vekfıleti 
tarafından Bolu ve Zonguldak orman -
larmda tedkikata memur edilmiştir. 
Profesör bu ormanları görüp gezdikten 
sonra talebelerle beraber İstanbula dö -
necektir. 

Topkapıda yangın ba§lanrıcı 
Topkapıda Arablar sokağında doku -

macı Dervişin 24 numaralı evinin üst ka
tında yakılan maltızdan sıçrıyan kıvıl -
cırnlarla yangın çıkmış ise de itfaiyenin 
vaktinde yetişmesi sayesinde oda kıs -
men yandıktan sonra söndürülmüştür. 

Bursa ilkbahar Ehll Hayvanlar 

PANAYIRI 
Bursada Atıcılar mevkiinde 1938 senesi ilkbahar ehil hayvanlar pana

~ m açılacaktır. Panayır, açılma tarihi olan 10 ma)ıs 1938 den itibaren 

8 gnn devam edecekUr, 

Panayıra geleceklerin istirahatlerini temin için panftyır yerinde su, elek
trik ve bnfe tesisatlle muntazam otobüs muvasalası vücude getirilmiştir. 

Panayır mUnasebetile yapılacak olan güreşler 15 mayıs pazar gQnllne 
rıı:;Uamaktadır. Onreşler iddialı alaturka yatlı güreştir. Başa 100, baş al
lma 80, bOynk ortaya 50, kUçllk ortaya lO ve desteye 25 er lira mükafat 
verilecektir. Bundan başka panayırın devam ettiği mllddetce şehrin otel 
ve banyolarında tenzilat temin edilmiştir. Alım ve satım hususunda bele
diyece sayın ziyaretcilere her tOrlQ kola) lıklar göıterileceğf UAo olunar. 

İSTİKRAZLAR 

TQrk boro. ı ptfln 
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11

11 
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EDiRNE 
Cumhuriyet 
sinemasında 

20 Nisan 938 Çarşamba 

Öğle neşriyatı: 

12.30: PlAkla Türk muslklsl. 12:60: Han
dls. 13.05: Plfikla Türk muslltl.sl, 13.SO: Muh
telif plAk neşrlya tı. 

Akşam neşriyatı: 

17: İnkıHib tarihi dersi: tlniverslteden 
naklen. 18.30: Konferans: 23 Nisan Çocuk 
Haftası ve bayramı münasebetlle Çocuk Esir
geme Kurumu namına Dr. L~tfl Aksu (Ço
cuk znylatı). 18.45: Fatih Halken gösterlt ko
lu tarafından bir temsll. 19.ı5: Pllkla danıı 
muslklsl. 19.30: Konferans: Şehremini Hallı:
evl namına İhsan Kongar (Okullarda dlslp-

lln ve terbiye). 19.55: Borsa haberleri. 20: 
Nezihe ve arkadaşları tarafından Tilrk :nu
siklsl ve halk şarkıları. 20.45:• Hava raporu. 
20.48: Ömer Rıza tarafından arabca s3ylev. 
21: Klasik Türk musikisi: Nurt Halil ve ar
kadaşları tarafından, (saat lyarı>. 21.4.5: 

Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Pllk
la sololar, opera ve operet parçaları. 22.50: 
Son haberler ve ertesi günün proııramı. 

• ANKARA 
ıo Nisan 938 Ça11&mba 

Öfte neşriyatı: 
12.30: Kar11ık plak neşriyatı. 12.bO: Pllt: 

Tfük mus!klsl ve halk şarkılan. 13.15: Dahi
li ve harici haberler. 17,30: İnlollb dersleri: 
(Halkevlnden naklen). 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Karışık plak neşr11atı. lll.15: Ttırlı: 
musikisi ve halk şarkıları (Leman ve arlı:a

daşlan ı. 20: Saat ayarı ve arabca neşriyat. 
20.15: Türk musikisi ve halt prkılan <Ser
vet Adnan ve arkadaşları). 21: Çocuk Esir
geme Kurumu namına (Bayan Fakihe 11-
tanbul saylavı). 21.15: Stüdyo salon orkea
trası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yann1d 
program. 1 

Kat'ı AIAka 
ANADOLU ANONiM 
Türk Srgorta Şirketinden : 
Şirketimiz tahsildarlarından 
Ekrem Erkoç'un müesseıc
mizle olan allkasının kesilmit 

olduğu ilin olunur. 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Biklmli~lnden: 

Müteveffa Hüseyin Zeki ve Emine Hacer 
yetimleri İbrahim Şinaslye Moda caddesln
de Türk Gürbüz S. 24 No. da oturan ablası 
Kızıltoprnk 6 ncı mekteb öğretmenlerinden 
Naime Dcnlzrcngl vasi tayin edilmiş olduğu 
alAkadarlara llan olunur. 

K:ıyıp: Boyabad şubesinden aldıtım as
kerlik tezkerestıe nüfus cüzdanımı kaybet-

___ ................................... __ tim; yenisini çıkartacağımdan eskisinin hUlı:-

Çocutıa seriJoraıııs Çoc•k Haftasında 1 mü yoktur. (1052) 
Ona .,._ Ntnhı. Fatih Kııtaşı Abdullah. .Elendi Ap. kapıeı 

'T Ahmed Okutacaotbı 

Bir kadının sırn 

Bu Bayan 25 mi ? 
Yoksa 40 yaıında mı ? 

45 yaşında o~duğu halde yiizOnde hi9 
bır buruş:Jğu ve hıç bir i.zi yoktur. Acık. 
yumuşak ve bır genç kız gibi Jauunm 
bir cild Adeti bir har~ka, fakat, bu
nun da fenni bır izahı vardır. Viyana 
Ünıversitesi profesörü Doktor Stej9-
kal'in şayanı hayret ketf1 olan ve 
cDİOCEJ.., tabir t-dilen kıymettar elld 
unsuru, her yumuşak ve burafabuı 
cild için elzem tabU ve ihya edlcl bir 
ccvhercır ki ıımdi: penbe renpıdekl 
Tokalon kremi terkibinde mncuddu.r. 
Sız uyurken cildinızi besler ve amç
leştirir. Her &abah daha ıenc olarak 
uyamrsı:ıız. Bütün buruşukluklar ve 
çızgiler tamamen ıilinmlf ft JraJbol
muştur. Gündüz için, ctld UDIUl"ll ola 
(yağsız) bı>yaz rengindeki Tobıc. kre
mmi kulh.rıınız. Cildlntzl tertl tul tu
tar ve beyaı:atır, siyah noktalan ve 
gayri saf maddelerıni eritir. On Jat da
ha gençlt>ş'niz ve dMha JeDÇ blmıs. 

Yi.iziımizün zayıflamıı -lalelerine ni• 
hayet \"l'rin:ı ve bu çirkin tenden kur
tularak yanakJarınıza gençUIJnlzln ta• 
zelığ:m veriniz. 

Bayanların nazan 
dikkatine: 

Satın aldıimız Tokaloa aa-1 
vazolarının büyük bir kqmeti 
vardır. Onlan bayiinize iade et
tiğinizde beheri için S karat aJa.. 
cak, ayni zamanda lnJllMlltar ... 
kaf atları bulunan Toblon ...... 
bakaama iıtirak bakkmı wna Wr 
bilet takdim ........... 



20 Nisan SON POSTA 

Biga icra ve iflas Dairesinden ı SAT 1 Ş 
Müflis Demetokalı Hıılllin borçlarından dolayı haciz edilerek ınas dairesince paraya 

~evruıne:ıine tarar verilen. 
Bip tapusunun Eylül 3%5 tarih ve 33 No. sında kayıdlı. Biganın Ahmed Pata köyü 

lturugöl mevkiinde Şarken Nafiz tarlası, Gnrben Hacı İbrahim, Şimalen Yusuf oğlu ö
ll:ıer ve Bekir, Cenuben yol Ue mahdud 25 dönlim tarlanın dörtte bir bl8sesl. 

E)-16J 325 tarih n 34 No. mnda kayıdlı. Kurugöl mevkilnde Şarken aaMbl senet, 
' Oarben İshak, Şimalen Nafiz, cenuben sahibi sened tarlaslle mahdud 15 dönüm tarla
nın dörtte bir hissesi. 

"' it. enet 326 T. ye 65 No. sında ka.yıdb. Kurugöl mevkilnde, Şarken Akıntı, Ş!malen 
etnlş oğlu Ahmed, Garben Hacı Şakir oğlu Mehmed ağa, Cenuben Kerim tarlalarlle 

lllahdud 15 dönüm tarlanın dörtte bir hisses1. 
tı 1dayıs 339 T. n 34 No. sında knyıcllı. Kurugöl mevkiinde; Şarken yol, Garben Akın-

te
• .Şimaıen Kiıçuk Ali ve Cenuben Zekeriya tarlnslle mahdud 30 dönüm tarlanın dört

bir hissesi. 
Mayıs 339 T. Ye 9 No. sında k:ıyıcllı. Kurugöl mevkl!nde. Şarken Akıntı, Garben Ha

~ Şakir oğlu Mehmed ağa, Şimalcn Kerim, Cenuben Hacı İsmail kerimesi Şerife tar
a.."lle mahdud 30 dbnfım tarlanın yarısının dörtte bir hissesi. 
k Temmuz 339 T. ve 26 No. sında kayıcllı. Kurugol mevkilnde, Şarken yol, Garben A-

taıntı, Ş!malen Zekeriya, Cenuben Koçns oğlu Mehmed tarlasile mahdud 30 dönüm 
tlanın dortte bir hissesi. 

t Temmuz 339 T. ve 17 No. sındıı kay!cllı. Kurugöl mcvkl!nde, Şarken Çarıkcı Muslai Şlmalen Nafiz, Gnrben İnce Mchmed yetimleri, Cenuben Hacı Şakir oğlu Mehmed 
11 a tarıaslle mahdud 30 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 
be T. Evvel 339 T. ve 26 No. sında knyıdlı Kurugöl mcvkl!nde Şarken Nafiz ve yol, Gar
d n Akıntı, Şimalen Hacı Davud, Cenuben berber Hacı Yusuf oğlu Ömer tarlasUe mah-
Ud 30 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

0 
EyJül 340 T. ve 28 No. sında kayıdlı. Kurugöl mevkUnde. Şarken Kadı oğlu Na.fJz, 

arben Akıntı, Ş!mnlen İbrahim tarlasile mahdud 30 donüm tarlanın dörtte bir hissesi. 
li Şubat 341 Mayıs 934 tarih ve 'W, Z4 No. lnrında kayıcllı. Kurugöl mevkllnde §arken 
cı arız, Şimalcn Koças oğlu Mehmed, Garben Akıntı, Cenuben Hacı İbrahim tarlaslle mah 

Ud 30 donüm tarlanın dörtte bir hissesi. 
ita Nisan 322 T. ve 57 N. sında kayıdlı. Kunıg61 mevkllnde. Şnrken Hacı Ahmed, Gnrben 
llııı hlrne, Şlmalen Nafiz, Cenuben Kuyumcu oğullan tarlas1le mahdud 30 dönüm tarla

dörtte bir hissesi. 
bı ~lsan 322 T. Te 58 N. smda kayıdh. Kurugöl mevkllnde. Şarken Akıntı, Oarben sahi
la ııened, Şlmalen Nafiz, Cenuben Kuyumcu Mehmed tnrlasile mahdud 30 döniırn tar

llın dortte bir hissesi. 
be ~!san 322 T. ve 71 N. ~ında kayıdlı. Şarken yol, Gnrben Akıntı, Şlmalen Ali, Cenu 

n Idrıs tarlalarlle mnhdud 30 dönüm tarlanın dörtte bir .hisses1. 
cı tyHU 323 T. ve 61 No. sında kayıdlı Kurugöl mevkilnde. Şnrken Akıntl, Garben Ha
llti Şakır oğlu tarlatan, Ş!malen yol, Cenuben Osman ve Davud tarla.sile mnhdud 30 dö

ın tarlanın üçde iki ~sinin dörtte blr hissesi. 
cı Şubat !l28 T. ve 21 N. sında knyıdlı Ktınt"'Öl mevkllnde. Şarken Osman, Garben Ha
la '3ekcr evı dları, Şlmr.:len Allbey zn.dcler, Cenuben Ahmed ile mahdud 15 dönüm tar
nın 3 ruh u h~inln dôrt e bir hissesi. 

f$ 'Su.bat 928 T. ve 20 N. sında kaytdlı. Kurugol me~ kllnde. §arken yol, Garben Akıntı, 
Ee n;aıen Azi e, Cc luben Hacı Davud t.arlnslle mahdud 25 dönüm tarlanın 3 rub'u hls

nın dortte bir hissesi. 

len lart 324 T. ve 93 No. sında kayıdlı Kurugol mevkllnde. Şarken yol, Garben ve Şimn
~ı, Cc:nuben Ahmed ağa tarl:ıs!le mahdud 30 donüm tarlanın dörtte bir hlssesı. 

tahı. ıuı 324 T. ve 41 No. smda kayıcllı Kurugol mevklinde. Şarken Kocabıyık nacı İb -
llıahın, Garben Akıntı, Şimalen Yusuf oğlu Ömer. Cenuben Hacı İbrahim arazistle 

dud 5 donum tarlanın dörtte bir hisse.si. 
llıe f:yJfıı 324 T. ve 42 No. sındn kayıdlı. Şarken Nafiz, Garben Akıntı, Şlmalen San ö
.... ._ r Yetımlerl, Cenuben Ahmed ağa tarlaslle mahdud 30 dönüm tarlanın dörtte bir 
~esı 

eı 1', Evvel 824 T. 'VC 25 N. sında kayıdlı. Kurugöl mevkllnde. Şarken yol, Garben Akıntı, 
d .malen Molla İdris, Cenuben Nasuh oğlu İshn.k tarın.sile mahdud 30 dönüm tarlanın 
ortte bir hissesi. 

tı, 1'. Evveı T, ve 26 No._ smdn kayıdlt Kurugöl mevkllnde. Şarken Nafiz, Oarben Akın
ıır.Jiınaıen Hacı oğlu Imın!l, Cenuben Receb oğlu Zekeriya tarlasile mahdud 30 dö-

"Jll tarlanın dörtte blr hlssesl. 
Ilı '?ukanda tapu kayıd örnekleri yazılı (21) parça tarla birleşik blr mer'a hallnde ta
~~ınının hududu. Şarkı göl ve Demetoka nahiyesi tarlalan, Garbı Ali oğulları tarlaları, 
kar aıı All o~lu tarlaları ve Cenubu Kurugöl hududu ile mahdud. Düz mevkide, toprağı 
200: olup kuvve! inbatiyesl kara derecesindedir. (Tamamına üç ehlivukuf tarafından 

Ura kıymet takdir edilmiştir ... ) 
l>ııı Gene Biga tapu unun Temmuz 326 tarih ve 102 No. sında kayıdlı. Demet.oka Kara 
kt~r alçağında (Ehlivukuf tnrafından tamamına 150 lira kıymet takdir edilmiş olan) 
~eden Hacı Hasan oAlu Hasan, Oarben Pomak Hacı Mehmed, Şlmalen Karabigalı Ab-

Ai Qavuş, Cenuben yol ile mahdud tarlanın dörtte bir hissesi. 
esahası: S5 dönüm. 

ctJd. 'E:vsatı: Mevkii duz ve ağaç.sız, kışın su altı olmasından dolayı su birikintileri mev-
][ olup Z!rant yapılamadığından çayırından ıstıfade edilmektedir. 

tarar Evvel 935 Tarih ve 121 No. smda kayıdlı. Knrabiga Kaleler mevkl!nde. (Ehlivukuf 
ıı 0 .~dan tamamına 150 lira kıymet takdir edilmiş olan) Şarkı yol, Batı dere, Şlma
htcırUtdere, Cenubu Karnblgnnın Zeytlnllk mahallesinden Muhacir Mehmed Ali ve Mu
luasesıllaınaı Hüseyin tn.rlalarlle mahdud 64 dönüm tarlanın dörtte iki hissesinin bir 

oıu:v::rı: Derununda bir Zeytin ve 3 ahlııt ağacı mevcud. Bayır ve kumsal mevkide 
N Prnğı kumsaldır. 

\tındlsan 927 Tarih ve 15 No. sınıfa ve l\Iayıs 322 T. ve 41 No. 6lnda knyıdlı. Kaleler mev
dere eG <Ehlivukuf tarafından tamamına 70 Ura kıymet takdir edilmiş olan) Şarken 
~h·d arben Turnacı l{erlmesl, Şimnlen Turnacı kerimesi, Cenuben İskele yolu ile 
~ Ud 10 dontim tarlanın yarısının dörtte bir hissesi. 

leaınd l!afı: ller ne kadar tapu kaydında ıo dönüm olarak yazılı ıse de vaziyet munme
"1 bu~ 15 <lonüme ynkın olduğu tesblt edilmiş olan Bayır bir mevkide ve toprağı kum

lf unan tarlada bir de ahlat ağacı mevcuddur~. 
°t'ılltu~tlran 1307 T. ve 15 No. sında kayıdlı Demetoka Azatlı çlttllğl mevkilnde. (Ehll
lt l.!ettarafından tamamına 200 lira kıymet takdir edilmiş olan) tarafları İğneli azmak 

tvs:~ Azmağı ve Ali lle Mahdud 57 dönüm tarln.nın üçde bir hissesi. 
~e l'tlk fı. Tapu kaydına na"nran 57 dönüm gözüken ve ehlivukuf tarafından 70 dönii

lfaııın Olduğu tesbit edilen mevkii düz ve ağaçsız bulunan tarladır. 
~hUvu~an 1307 T. ve 16 No. sında J:ayıdlı Demetolmnın Şehlrler mezarlığı mevk!lnde 
be1 tarı Uf tarafından tamamına 120 lira kıymet takdir edllml~ bulunan) tarafları Ali 

Evaata.~arııe mahdud SD dönüm tarlanın 3 de bir hissesi... 
][ ı. Mevkii düz ağaç.sız ve susuzdur. 

°t'ılltui ~el 3tt T. ve 22 N. sında kayıdlı Demetokanın Zinclrllkuyu mevkilnde. CEhii
Ql lıfe~afından 110 lira kıymet takdir edilmiş olan) Şnrken Şose tariki, Şimalen Hn
~ hıss~~· Oarben Alibey, Cenuben Şose tarlkile mahdud, 20 dönüm tarlanın dörtte 

,._ Evsafı· T 
~dan 25• apu kaydına nnzarnn 20 donüm yazılı bulunan ve fakat Ehlivukuflar tarn-

!l. ~ donuıne yakın olduğu tesblt edilen bu tarla düz bir mevkide ağaçsız ve susuzdur. 
)U nı.evk} el T. 6 No. ve Ajııstos 927 T. 83 No. aındn knyıcllı. Demetokanın Z!nc1rl!ku-
41ibey ın ~de <Ehlivukuf tarafından tamamına 110 lira kıymet takdir edilen> Şarken 
'ben lıacı ai dumıan Halil, Fehim, Mehmed ve Ahmed beyler, Ş!malen Kerim bey, Ceııu-

Ev smau kerimesi Şerife tarlnlarile mahdud 20 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 
<» .satı· Ta 
~ don~ Pu kaydında 2C! dönüm olıırak yazılı bulunan ve ehlivukuflar tarafından 

Ni.-~ e Yakın olduğu tesb!t edilen ağaçsız bir tarladır. 
•·- -n 027 T l N ~la ıne kl! · · o. Ye Mayıs 822 T. ve 20 No. larında kayıdh. Demetokanın Dalyan 
lkrken ıl nde: <Ehllvulruf tarafından tamamına 100 lira kıymet takdir edilmiş olan) 
0!1tıı Yolue;~e nzm ğı, Garben Azatlı yolu, Ş!malen Fatmacık azmağı, ve Cenuben Ke-

Evsatı. De nıahdud 30 donüm tarlanın yarısının dörtte bir hlssesl. 
!sa · uz bir mevkide ve ağaçsız tarla. 

bl h927T2 • e•kUnde · · · · Ye la ıs 322. T. 28 No. larında knyıdlı. Demetokanın İnclrpınar 
liacı Meh <Ehlivukuf tarafından tamamına 25 lira kıymet takdir edilmiş olan) Şarken 
1~Ue ınah~e~, Garben Hacı Musa oğlu, Şlmalen Kara Musa, ve Cenuben Mchmed tar-

Ev u 12 donüm tarlanın yarısının dl5rtte bir hissesi. 
safı· Susu x. 

1'1san 921 T z, a.,açsız ve bayır bir mevkide olup toprağı kumsaldır. 
~~kllnde <Ehlİ 3· No. Mayıs 822 T. 29 No. lannda kayıdlı, Demetokanın Zeytin alçağı 

en incırpınan vukuf ta~afından tamamına 70 Ura kıymet takdir edllmlf bulunan> Şar· 
tarıanın J ayağı, Şımaıen, Oarben, Cenuben Tuzcu kcrimesile mahdud 6 dOnüm 

tv arısının do.rtte bir hisseşL 
•~· satı: Tapu k d d .. ~it edUen dü ay ın a 6 dönum yazılı olan ve Ehlivukuflar tarafından ıs dönüm 

:Niaan 927 T z tnCYtıde ataı;sız ve .susuz bir tarla. 
' 4· No. Ye May• IU T. 3f No. larında kayJdlı Sanbucat meYtıınde (Bh-

l l!vukuf tarafından tamamına 60 lira kıymet takdir edilmiş olan) Şarken şıralı yolu, 
Garben Deli Mehmed oğlu İbrahim, Şimalen Hacı oğlu Halil ağa, ve cenuben Ali tar
lalıırile mahdud 10 dönüm tarlanın yarısının dörtte bir hisses1. 

Evsafı: İçinde bir ahlat. ağacı rnevcud susuz tarla. 
Nisan 927 T. 5 No. ve ~layıs 322 T. 31 No. lannda tayıdlı. Sanbucak mevklinde (Eh

livukuf tarafından tamamına 150 lira kıymet takdir edilmiş bulunan) Şarken Hacı 
Mehmed, Garben Şiralı Azmak, Şimalen Cnncln oğlu ve Azmak, Cenuben Hacı Emin zev
cesi arazlslle mahdud 30 dönüm tarlanın yamının dörtte bir hissesi. 

Evsafı: Düz mevkide ağaçsız tarla. 
Nisan 927 T. 8 No. ve Mayıs 322 T. 32 'So. lannda kayıdlı. Karagöz kuyusu mevkiln

de (Tamamına ehlivukuf tarafından 80 lira kıymet takdir edllm.lş bulunan) Şarken 
Karabiga yolu, Garben Hatip Hafız Mehmed Emin, Şimalen Karagöz kuyusu, Cenuben 
Feyzullah oğlu Bekir arazlsile mahdud 16 dönüm tarlanın yarısının dörtte bir hlssesi. 

Evsafı: Tapu kaydında 16 dönüm yazılı olan ,ve ehllvukufiar tarafından 18 dönüme 
yakın olduğu tesblt edllen Ziraate elverişli düz ve ağaçsız tarla. 

Nisan 927 T. 7 No. ve Mayıs 322 T. 33 No. lannda knyıcllı. Aralık nam sazak geç!d 
mevk.linde. <Tamamına ehlivukuf tarafından ıoo Ura kıymet takdir edllml§ bulunan) 
Şnrken kahveci oğlu, Garben Turacı kcı1mesl, Şimalen Hatib, Cenuben Koca Süleymn
nın Ali arazlslle mahdud 16 dönüm tarla~ın yarısının dörtte bir hlssesL 

Evsa!ı: Tapu kaydına nazaran 16 ve ehlivukuf tarafından 20 dönüm olarak tesblt 
edilmiş olup Z!raate elverl§li, düz ve a8açsızdır. 

Nisan 927 T. 8 No. ve Mayıs 322 T. 34 No. lnnnda kayıdh Karagöz Bükü mevkilnde. 
(Tamamına ehlivukuf tarafından 30 lira kıymet. takdir edilmiş bulunan,) Şnrken Can
cln oğlu, Oarben HaCJ Fato, Şlmalen HaCJ Mehmed oğlu, Cenuben Hacı Kara Mehıned 
araz!slle mahdud 5 dönüm tarlanın yarısının dörtte bir hlssesl. 

Evsafı: Kaydında 5 ve vaziyet muamelesinde 7 dönüm olduğu tesblt edllen zlraate 
elverişli, düz mevkide ağaçsız tarla. 

Nisan 927 T. 9 No. ve Mayıs 322 T. 3:; No. lannda tayıdlı. Sazak Geçld mevkllnde. 
(Tamamına ehlivukuf tarafından 50 Ura kıymet konulmuş olan). Şarken Kolcu Etem, 
Gnrben Kocabey, Şlmalen Hacı Abdullah, Cenuben Koca Süleyman oğlu tarlalarile 
mahdud 9 dönüm tarlanın yarısının dörtte bir hissesi. 

Ev.safı: Düz bir mevkide ağaçsız ve münbit. tarla. 
Nisan 927 T. 10 No. ve Mayu 32% T. 36 No. ıannda kayıdlı. Kumlarda Çığnn köprü 

mevkllnde. (Tamamına ehlivukuf tarafından 100 lira kıymet takdir edllmlş bulunan). 
Şarken Azmak, Garben Karablga caddesi, Şimalen Azmak ve Cenuben Osmnn tarlasl
le mahdud 15 dönüm tarlanın yarısının yarısının dörtte bir hlssesl. 

Evsafı: Tapu kaydında 15 dönüm olarak yazılı TC ehlivukuflar tarafından 20 dönü
me yakın olduğu tesblt edllen dliz arazide.toprağı münbit tarla. 

Nisan 927 T, 11 No. Ye Mayıs 322 T. 37 No. larında kayıdlı. Kndıncık çeşmesi r.ıevki
lnde. (Tamamına ehlivukuf tarafından 100 lira kıymet takdir edllml§ bulunan). Ş:ı.r
ken Çingen köprüsü, Garben yol, Şimalen Osmnn, Cenuben Cancin oğlu tnrlasile mnh
dud 30 dönüm tarlanın yarısının dörtte blr hissesi. 

Evs:ı.fı: Zirante az elverişli ağaçsız düz bir tarla. 
Nisan 927 T. lZ No. ve l\layıs 322 T. 38 No. lannda kayıdlı Saman yolu mevkllnde. 

CEhllvuku1' tarafından tamamına 450 lira kıymet takdir edilmiş bulunan). Şarkm Ha
cı Musa, Garben Ziya bey, Şlmalen Hacı Musalar, Cenuben Mehmed Reis arazis!le mnh
dud 150 dônüm tarlanın yarısının dortte bır his.wil. 

Evsafı : Tapu kaydında yüz elll dönüm olarak yazılı bulunan ve ehlivukuflar tara
fından da iki yüz dönüme yakın olduı;u tesblt olunan Bayır bir mevkide ağaçsız tarla. 

Nisan 927 T. 13 No. ve l\layıs 32Z T. 39 No. Jarında kayıdlı Koca çayırlar mevkllnde. 
<Tn.mamına ehlivukuflar tarafından 2250 lira kıymet takdir edilmiş olan). Şarken Tuz
lu Azmn.k, Oarben Al!bey, Şlmalen Zehra hanım, Cenubcn Çınar köprü tarlalarile ınah -
dud 450 dönum tarlanın yan hissesinin dörtte bir hissesi. 

Evs:ı.fı: Düz mevkide nğaçsız ve hayvan otıakiyeslne elverişlidir .. 
Nisan/1)27 T. H No. ve l\layıs/33ı T. ve 40 No. lnrında kayıdh Kabristan alçaltı mevki 

inde: <Tamamına ehlivukuf tnrnfından 500 lira kıymet takdir edilmiş olan). Şarken 

yol, Onrben Alibey, Şlmnlen Çayır köprüsü,Cenuben Ali bey nrazislle mahdud 200 dö -
nilm mer'anın 4. de bir hissesi. 

Evsafı: Ağaç mevcud olmıyan bu mer'acln hayvan oUakiyesi için elverl.şlldir. 

Nisan/927 T. ve IG No. ve :Mayıs/322 tarih ve 42 No. Jannda kayıdlı Hisar bayırı mev
kllnde. (Trunamına ehlivukuf tarafından 35 Ura kıymet takdir edilmiş bulunan). Şar -
ken Azmak, Garben, Şimalen ve Cenuben Ali bey arnzlsile mahdud 6 dönüm tarlanın 
yarısının 4. de bir hissesi. 

Evsafı: Tapu kaydında altı dönüm yaZ1lı ve ehlivukuf tarafından 10 dönüme yakın 
olduğu tesb!t olunan zlrnate elverişli dıiz mevkide ve ağaçsız bir tarla. 

K. Enel/935 T. ft 7. No. sında kayıdlı. Karablga Azatlı Kumlar mevkllnde. (Tnma
mına 500 lira kıymet takdir edilmiş olan) Hududu: Doğusu ve batı yol, poyraz İsa ça
vuş kıblesi Hurmacı oğlu İsmail tarlası ve Azmak lle mahdud 105 dönüm tarlanın beş
de bir hissesi. 

Evsafı: İçinde altı ahlat ağacı bulunan ve ıose kenannda toprağı kumsal kuvvel ln
batlyes! orta derecede tarla. 

Temmuz/326 tarih ve 105 No. sında kayıdlı Demetoka Bayır mevkllnde. CTnmn
mına ehlivukuf tarafından 120 lira kıymet takdir edilmiş olan>. Şarken Osman blnl 
İbrahim, Oarben Hacıköylü Mehmed Ali, Şlmalen Pomak Orhaniyell Cambaz Süley -
man, Cenuben Nuh ve Mehıned arazts1Je mahdud 40 dönlim tarlanın dörtte bir hissesi. 

Evsafı: Bayır mevkide düz ağaçsız, kumsal ve gevenlik olup 10 dönüm ztrante el -
verlşlldlr. 

K. Evvel/935 tarih ve 7 No. sında kayıdlı. Demetokanın Bahçe tarla mevki!nde. (Eh
livukuf tarafından tamamına 200 lira kıymet takdir edilmiş olan) . Şarken Servet, 
Garben Delibaş oğlu Ahmed, Şlmalen Ougll oğlu, Cenuben Harcının Halli ve Pomak Ali 
zevcesı arazlsile mahdud 18 dönüm tarlanın dörtte fiç hissesinin dörtte bir hissesi. 

Evsafı: Düz mevkide ağaçsız ve toprağı ziraate cıverlşll tarladır. 

T. Sani/3%5 tarih ve 10 No. sında ltayıdlı. Deınetokanın Eğrekbaşı mevklinde. (Ta. -
mamınn ehlivukuf tarafından 100 lira kıymet takdir edilmiş olan). Şnrken, Oarben 
ve Şimnlen Çay, Cenuben yol ııe mahdud tarlanın dörtte üç hisseslnin dörtte bir 
hissesi. 

Evsafı : Tapu 'kaydında 20 dönüm yazılı ve ehlivukuf tarafından 15 dönüme yakın 
olduğu tesb!t edilen toprağı kumsal, düz mevkide ağaçsız tarla. 

Mart 933 T. •e 9 No. sında kayıdlı Karabıga Şehirler mezarlığı mevkllnde. (Tamamı 
na ehlh•ukuf tarafından 1200 lira kıymet takdir edilmiş olan), Şarken Şehidler mczarhaı, 
Şimnlen yol, Garben, Metres ayağı, Cenuben Biga caddesUe mahdud 150 dönüm tarlanın 
yarı hisses1nln dörtte bir hissesi. 

Evsafı: Tapu kaydında 150 dönüm olarak yazılı ve ehlivukuf tarafından da 200 dönü
me yakın olduğu tesbit edilen kuvvet inbaUyesi birinci derecede mevlrll düz, topra~ı 

karar, hfilen otla.kiye halinde kullanılmaktadır. 
J\lnrl/933 tarih n 10 No. da kayıcllı. Karablganın Mezarlık alçağı mevkllnde. (Ta -

mamına ehlivukuf tarafından 900 Ura kıymet takdir edilmiş olan). Şarkı ve §imali Ve
li ah tarlaları, Garbı Metres azmağı ve Cenubu yol ile mahdud 150 dönüm tarlanın ya
n hissesinin dörtte bir hissesi. 

Evsafı: İçinde ağacı ve suyu mevcud olmıyan kuvvel lnbatlyesl birinci derecede ve 
toprağı kara olup hAlen mer'a halinde oUakJye olarak kullanılmaktadır. 

l\lart/ 936 tarih ve 3. No. da kayıdlı. Karabiganın Hendekli tarla mevkilnde: <Tama
mına ehilvnkut tarafından 350 lira kıymet tatd!r edilmiş bulunan) Şarkı Güleç yolu, 
Garbı ve Şimali Yeni çi!Ulk tarlaları, Cenubu Şerife tarlalarlle mahdud 50 dönüm tar
lanın beş hissede bir bissesi. 

Evsafı: Toprağı knra ve kuvve! inb:ıtıyesl birinci derecede, içinde su ve ağacı mevcud 
olmıyan tarla. 

Temmuz/339 tarih ve 19 No. da kayıdlı Ahmed paşa kar!yesl Kurugöl mevkllnde: 
(Tamamına ehlivukuf tarafından 150 Ura kıymet takdir edilmiş olan:) Şarken jandnr -
ma Süleyman, Garben Bekir oğlu Tallstan, Şlmalen Nafiz ve Hacı İbrahlm, Cenuben 
Bacı Şakir oğlu Mehmed araz.lslle mahdud. 30 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi. 

Evsafı: Düz mevkide, toprağı kara ve kuvvel lnbatlyesl orta derecede olup içinde ağa
cı me.vcud olmıyan bir tarla. 

K. Sani/936 tarih ve 164 No. da kayıdlı Demetokanın Övek" bayınndn Ağıl tarla 
mevklinde: (Tamamına ehlivukuf tarafından 1000 lira kıymet takdir edilmiş olan). Şar
tı yol, Ş!mn.ll dere ve Pomak Ahmed tarlası, Batı İhya evllicllan, Tosun ve Perizat t:ır -
ıast, cenubu Harmandar Ahmed tnrlaslle mahdud 136 dônilm tarlanın 40 hissede 20 his
sesinin dört hissesi. 

Evsafı: Mevtli bayır, toprağı kumsal olup kuvvet inb:ıtlyesl orta derecede içinde ağaç 
ve suyu yoktur. 

Raziran /933 tarih ve 29 No. sında kayıdlı Demetoka Üvek bayırı altında: CTamanıı
na ehlivukuf tarafından 110 lira kıymet tnkdlr edilmiş bulunan). Şarkı Luv Salih, Şima 
u yol, Garbı Pomak Hüaeyin veresesi, Cenubu Nefize tarlaslle rnahdud 14 dönüm tnrla
nın 40 hı.ede 20 bil8e8inin 3 hissesi. 

E'V!atı : Mevtll bayır, topratJ tmnsal ft kuvve! lnbatiyesl oıU derecede susuz ve 
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nğaçsız tarla. 
Mart/936 tarih ve 28 No. sında ı:nyıdlı. 

Demetoka Z!ncirlikuyu mevkllnde: (Tama -
mına ehlivukuf tarafından 500 lira kıymet 
takdir edilmiş olan). Şarkı ve Şimali Azltll 
yolu, Garbı Güleç köyü yolu ve Hacı Ft:rhat. 
oğulları, Cenubu Kasım oğlu tarlaslle mah
dud 80 dönüm tarlanın beşte bir hissesi. 

Evsafı: Mevkll düz, toprağı kumsal ve 
kuvvei lnbatJyes! orta derecede susuz tarla. 

K. evve1/935 tarih ve 25 Numarada ka -
yıdlı Demetokanın Çukurbostan mevklfnde 
(Tamamına ehlivukuf tarafından 00 lira 
kıymet konulmuş olan). Doğu Ali veresesin
den OugD oğlu Hasan ve Şeri! Ali ve Rukiye 
ye satılan tarla, poyrazı yol, bat! kôye aid 
Kerem!Uik namı verilen mer'a arasından ge 
çen yol, kıble İdris korudan Koça Musa. 
O. İsmail ve Muhacir Receb tnrlaslle mah
dud 5495 metre murabbaı tarlanın beşte bir 
hissesi. 

Evsafı: MevkU düz, toprağı birinci dere
cede münbit, susuz ve içinde iki ceviz ağacı 
mevcud Demetoka nahiyesine 15 dakikalık 
bir mesafede bir. 

Gene Biga taposunun l\lart/ 932 tarih Te 
29 Numarasında kayıdlı. Blganın İstiklal 

mahallesinde: (Tamamına ehlivukuf tara -
tından beş bin lira k}ymet takdir edilmiş o
lan). Sağı Doktor Ziya zevcesi Zıı.mlye hane
si, solu Cnmi avlusu, arkası medrese, önü yol 
ile mahdud hamamın 64 hissede 60 buçuk his 
sesinin 2178 hisse itibarile 98 hissesi. 

Mcsahası: 800 arşın. 
Evsafı: Hamamın cümle kaplSlndan glrl· 

lince 4 metremurabbaına yakın bir oturma 
yeri olup oradan iki kapıdan !çeriye glrildik-
te sağ taratın müşterilerin soyunmasına mah 
sus b\r camekfı.n ve keza üstünde blr cnme-
kfm ınevcud ise de camlan kırık ve cskl bir 
haldedir. Gene sol tarafta müşterllerln so -
yunmasına mahsus bir cameklin ve üstunde 
eski ve kullanılmıyan bir soyunma m halli 
olup, bu zemin kattan beş metre der k e 
ham&mın soyunma kısmı ve orta lJ rınde 
bir mermer ş dırvan ve oradan ham muı 1-
çlne girildikte bir halvet sağ taraft.ı 3 kur
nalı bir oda ve sol tarafta da ikl kumalı di
ğer odası ve dışında üzeri açık ayni kubbe 
altında bir yık:anmn yeri ve keza sol t a rafta. 
bir tıraşlık ve bir helası, dış tarafta f.a kül
han ve su hazinesi mevcuddur. 

Sntış açık arttırma suretlle yapılncarrın -
dan ve arttırma bedcll de peşin oldu· undan 
arttırmaya 1ştlruk edeceklerin muhammen 
kıymctin 'ö 7,5 nlsbetlnde pey akçesi veya 
mllli bir bankadan teminat mektubu gctır
meleıi icab eder. Müterakim vergi, h nzlfat, 
tcnvlrıyc ve vakıf borçları {borçluya> nid o
lup ihale bedelinden tenzil olunur. 

Birinci arttırma: 30/ 5/ 938 ta.'ihine rast 
lıyan Pazartesi günü dairemizde saııt 10 da 
icra edilecektir. Birinci arttırmada nmham -
men kıymetin yüzde 75 ini buldu~u takdirde 
üstte bırakılacak ve aksi hnlde son arttıran
ların taahhlidlerl baki kalmak üzere arttır
ma 15 gün daha temlik edllecektır. 

İkinci arttırma: 14f6/ 938 tarlhlne rastlı
yan Salı günü gene dairemizde saat 10 da 
yapılacak ikinci arttırma sonunda en çok 
arttıranın i.izerinde bırakılacaktır. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 
242, 243 ve 244 cü maddelerine tctfika11 ya
pılacak olan bu satış hakkında dahn fazla 
izahat almak isteyenlerin 15/ 41 938 tarihin
den itibaren Blga icra ve l!lıis dairesinde ma 
halli mahsusunda asılı bulunacak olan açık 
arttırma şnrtnamelerlnl ve 936/ 643 snyıh dos 
yada mevcud evrak, mahallen haciz ve tak
dir! kıymet raporlarını görüp anlayabilecek
leri llful olunur. (7031) 
-·~oaoaoc•~~ -n o • ~oo o 
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IST ANBUL 
Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 
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Beşikten mezara kadar sailam 
ve beyaz kalan d:şleri 1 

Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübe~erden sonra 

neden daima 

RADYOLİN 
de karar kıhy orlar. 

Çünkü RADYOLIN: 

e Dişlerde (Küfe ki - T artre) 
husulüne imkin bırakmaz. 

Mevcut olanlan da eritir. 
~ Dişlerin mine tabak1aını 

çızıp hırpalamadan temizler 
ve parlatır. 

e Ağızdaki mikropları 
0o 100 kat'iyeUe öldürür. 

• Diı etlerini besler, diı 

eti hastalıklarına mini olur. 
Ağız kokusunu keser. 

Siz de 

ile dişlerinizi sabah ve akşam her yemekten 
sonra muntazamen fırçalayınız. 

ION POSTA 

SIRT AGRISININ 

ŞAYANI HAYRET 

TEDAVİSİI 

Bütün bir hayatın tecrübesi, 

bu tedbirin kusursuz ve tam 

tesirini ispat eder. 

Bay N. P. yuryor: "Burulu flO ııene 
evvel, poderim bana delikli ALLCOCK 
yakılannı tanıtmıştı. BwıJarı. ııırt ağrıs
ına karşı 90k möeeııir bulmuştu. Bu 
yakılan ihmal ettiğim uman eırı ağruımın 
müthiş eanoılarile krrranıyordurn. Hal
buki en sürekli ağrılanmı bir tek delikli 
ALl..OOCK yakıııile 2. 3 günde tamamen 
geçirdi. Bu yakıl&rı lı:arm nezlesi, ro
matizma, mafa&l yorgunluğu YOU.ir hu 
gibi ahvalde de kull&ndım. Seri ve pek 
müeaair semereaini gördüm.,, 

şayet müthiş ıırt. ağrıımdan kınanıyor 
veya siyatik n iltiha.bı asapt&n iztırap 
Qekiyors&nız yalnız bir delikli ALLC<)()K 
yakrnile bir ka9 aaat r.arfmda ha1'8 ve 
ııükllu bulUrilUDUZ. Saçtı~ı ıubht ııe&klığı 
OTO~IA'I'İK BİR MASAJ GiBi ağrıyan 
yerin etmfma yayarak k&nı tahrik eder ve 
bütün ağnle.rı aniycn defeder. ALLCOCK 
yakısının terkibinde Capsicum, Frankin· 
801180, :\l} rrhe vesaire gibi kıymetli mıtd
deler vardır. 

Ucuz takliUorinden sakınmak için lıakikf 
delikli AI.LCOCK vıı.kmndaki kırmıı.ı 
daire Ye kartal reeinine dikkat ediniz. 
Rutün et~unelerde 29 l /oı kunıış& Mttlır. 

iş adamları~a ve genclere ' 
Adapazan balı.:.lcında Ucarl, zirai, sınai 

her türlü marn.mat ve pratılc muhasebe 
dersleri almak isteyenlerin, mektubla
rmda on dört lcurueluk pulla beraber 
(Adapazarı: İstlklll mahallesi Çimen 

sokak 2 numarada Bay Altürlı:) adresi
ne müracaat etsinler. 

• 
iki tehlike işareti: 
Nezle ve baş ağrısı 

Soğuk algınlıtuun 
bu ilk alametlerlıd 

Gripin 

-ile bertar..t etm... 
seniz bir çok atır 
hastalıklara tutaı

mak tehllkell ~ 
göstermiş d&

mekttr. 

Gripin 

Bntun atn, am ft 
sancılan derbll 
dindirir. Grlpe, ro
matizmaya, dit, 
sinir, a<.tale, bel 
ağnlarfle kıntJ1ta 

karşı bllba11a •1-
eeıfrdir. 

tecı Ube edinız. lcatlmıdıı. gUııde 3 kttşe ıumaoıür. 

Venüs 
Kremi 

•• nu 
Pudrası 

Ven 
Alllüı 

Venüs 
Ruju 

VenOs 
Sürmesi 

Teı·klbindekl husust mad
c1ei hayatiye dolayıslle cildi 
he ler. teravetini arttırır. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
J\reıııı asri kadın gnzelliği· 
nırı l>ir blsımıdır. 

Terkibi altm kremli 

24 saat havalandırı.mıf 

fevkalade ince ve ham Ve
DOs pudraslle tuvalet gören 
bir cilt dOnyanın en tara
vetli gtızelliğini ifade eder. 

Her cildin rengtne göre 

çeşldlerl mevcuıtdur. Yüze 

sU.rlUdOğUnde cilde fevka· 
ilde tabir bir renk verir; te· 
ni bozmaz; güzelleştirir. 

Son moda ve pyet cazip 
renklerile kullananları hay
rete doşnror. Dudaklarda 
24 saat ittbit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan
dıkları yegane rujdur. 

Asla yayılmu Te ~ 

zarar Yermez. Vena. llnDe" 

sile tuvalet gören kirpikler 

bnyor ve gOzelleşeret lı:alb

lere ok gibi saplanır. 

AGA • BALTI 
Radyosu ile 

bütün 
dünyayı 

dinleyiniz. 

Toptu ntıt •epoıa: lstanbul Sultanhamam 
Hamdi bey geçidi No. 54, pırüeade utq Jlrl: 
Galata Rankalar caddesi 8AD1' O r O lf mağa
zası ve Anadolunun bütün şehirlerinde acen
talarımız vardır. 

HAZIMSIZLIK 
Hayııtııı z~vkindeıı insanı mahrunı eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Ç@I( temlı M- KuDt>nattan 'Y• toa. karbonit ÜMlllalli< __.. p. 

Olllllcle tutularak J•pll•lfbr· lfer ••••••Ilı laldar. 

On binlerce kişi gibi siz de rf,1 \ 
kullanınız memnun olacaksı- -<\~ .U 
ııız. lloro• marka11na dıkkat.:'f'll\. \ \,J 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

o~~~ 
~·-

• ı DE 
Ekşilik, Şişkinlik ve yanmalarını 

gıderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki pas
iığı def eder. Mide ve barsakları alıştırmaz. lştihamzı 
ve sıhhatinizi düzeltir. 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olmakla mOşabih 

isimlileri ve tRklıdleri ısrada reddediniz. 

Dr. IHSAN SAMI 4m--. 
BAK TERIYOLOJI 

LABO RATU ARI 
Umumi lı:n tablilib, freqi nolttai 

nua.ruıdaa V ~ınu n Kalla teamül• 
lerl , kan küreyvab 1ayllmHı, tifo ve 
aıtma hutalıldarı tetlıilli, idrar, balgam, 
cerahat, lca:ı:urat ve ını tahlilitı, ültra 
mikroakopl, huınıai atılar iatibıarı. Kanda 
Üre, teker, Klorür, Kolluterİ• miktarları• 
DID tayini • 

.. Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 

İlan Tarifemiz 
Birinci aahile 400 hruı 
llıincl Mla:I• 151 • 
Vçiincil aalail• 200 » 
Dörtliinci ıalül• ltlll • 
1, .alailela • • 
Son ıalaile • • 

Muayyen bir mUddtc zarfında tazı.. 
ea mikdarda flln yaptıracaklar aynca 
tenzilltlı tarifemizden lltlfade ede
ceklerdir. Tam. ıuun ve çeyrek sayfa 
tanlar için ayn bir tarUe dttplt 
edilmiştir. 

Son Posta'nıa ticari l1b1anaa alt 
ffler itin fU adrNe mQracaat eda. 
melfdtrı 

•·M&ellektlf...__ .. __ .... 
'' ••Hl P 

1 

NAS 1 R 
1 L A C 1 

DOKTOR JEMSIN 

AMERIKADA UZUN TET • 
KIKAT NETiCESi OLARAK 
BULDUÔU BiR FORllOL • 
DÜR. KANWK NASIR ILA· 
cı en eski namrlan bile kl
knnden çıkarır. Ciddi •• ..,a
nı itimad bir DUll' Ulacllr. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOÔLU • lsTANBUL 

lstanbul Belediyesi llanlan 
Keşif bedeli 2442 lira 33 kuruı olan Çubuklu gaz depolarında yaptınlacü ~ 

tım inşası açık eksiltmeye konulmUjtur. Kefif evrak.ile prtnamesl Levuun -
düdüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı veatkldıuı ~ 
fen i§leri müdürlüğünden alacaktan fen ehliyet vesikuile 183 Ura 11~ 
ilk. tM''nei maJdpJZ veya 'PMh•bile lwaw 21.l'I• Be11••1M1.a..fl •-a.Jll~ 
JWml EaıUm .. IM&W.•'lls±du jJL) ~ 


