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1Gençlik19 Mayısa sevinç ve heyecanla hazrrlamyor I 

\'e ~ 9 km~yıs gençlik bayramı için bütün memlekette yapılan geniş kutlulama hazırlığı bitmiştir. Kurtu1uş mücadelesi 
; .. ılabımızın. başlangıç tarihi olan 19 Mayıs bütün yurdda aynı heyecanla ve ayni şevkle kutlulanacaktır. 

de 19un ya!n~z Istanbulda değil, '!'ürk. yurdunun her köşesinde, en küç.~k kasa~adan en büyüık şehre kadar her yer
göst mayıs ~dman şenliklerinin son provaları yapılmıştır. Resmimiz dun Taksım stadyomunda yapılan provaları 

........_ errnektedır. Bu hususta iç sayfalarımızda daha fazla tafsilat bulacaksınız. 

'3ükreş görüşmeleri 
dün Kral Karolun 

~iyasetinde devam etti 
l{aradeniz, Boğazlar ve Akdeniz 
ltıeseleleri tetkik edilerek kararlar 

Bükre 
11 

di, · Rüştü Aras hareket etti 
hı Bükr ş (Hususi) - Paza~· saba· ı arasında dün başlanan müzakerelere, 
\rek 1 ne: ~~sı!. olan Türkiye Haricıye Kralın riyaseti altında devam edilm·ş-
l>res e C · Ruştu Aras, bu akşamki eks tir. 
ti~ Ye n:;evreye hareket etmiştir. Ha· Türkiye hariciye vekilinin Rumen 
Çı er Ru t ı_rı Antonesko ve bir ~ok eı- ricalile yaptığı görüşmeleri mevzuu 
lal'dır ş u Arası hararetle uğurlamış- bahseden gazeteler, bu göı üşmelerin 

İdare işleri telefon ı.ı : 20203 Fiatı 5 Kunq 

YENİ BiR ÜMİT: 

Fransa Büyük Erkanı Harbiye Reisi 
General Gamelin 

Paris 1 7 (Hususi) - Londradan Li
berte gazetesine bildirildiğine göre 
Fransız büyük e11kanı harbiye reısi Ge-

Bigada ölmüş 
bir kadı na 

nikah kıyıldı 

Almanya harbiye nazırı General 
Fon Blomberg 

neral Garnelin, .geçen pafta, Londradakl. 
Alman sefarethanesinde veriıen ziya • 

(Devamı 3 üncü ·sayfada) 

116-17 Yaşmda beş 
delikan l ı nın 

soyduklan dükkan 
Dun s çok mühim ve şumü1lü olduğunu kay- Biga (Hususi) - Burada henüz ö1mi.iş, . Şehzadebaşında Veznecilerde tatlıcı 

tarafınd aat 17 de Başvekil Tataresko dettiıkten sonra, bu vesile ile 'fürk • Ru 
1 
fakat sağlığında nikahlanamamış bir ka- ve mahallebici Abdülhadirin kasasının 

~aşvekı~n kab~I. edilen Riiştiı Aras, men dostluğunun bir kat daha takviye dına mezara girdikten sonra nikah kıyıl- soyulduğundan, dünkü sayıda bahset-
hak ed e ve bılahare kendilerine ilti- edildiğini yazmaktadırlar. mıştır. ,miştik. Vaka etrafında, tamamlayıcı olan 
~esko ~: ~~men hariciye nazırı Anto- Kurentuı gazetesi, çok geniş bır Hadise şöyle cereyan etmiştir: Kasaba- ,ŞU malumatı aldık: 
~ere erd ı 1 buçuk saat siiten muza - Türic • Rumen teşriki mesaisinden bah- mızın Filibeliler köyü halkından olup bo- Bu vakadan dolayı, Müştak, Kemal, E-

l( e bulunmuştur. sederek, Ankaradan Cenevrey~ giden şandığı kocasından doğma ufak bir yav· min, Abdülcelil, Hüseyin isimlerinde S 
lin· :~: Karoı, Türkiye harıciye veki· yolun yalnız Sofya ve Belgrad yolu ol· rusile evinde yalnızca oturmakta bulu- delikanlı zan altındadır. Yaşlan 16 ile 18 
'l'atar:s~ Yemeğine davet etmiştir. B. ... madığını, bu yolun Bü.kreşten de geçti· nan Hatice isminde oldukça zengin bir arasında olan bu delikanlılardan Hüse-
lır bul 0 ve Antonesko da yemekte h:ı ğini ehemmiyetle tebarüz ettirmekte _ kadın, gene Biganın Yenice köyünden yinin alakası fer'andır. Yalnız gözcülük 

unmuşıardır. h\ • dir. Zülfü isminde bir genci. evine nikahsız ederek, ele geçen paradan hisse ısı.edij!l 
Zıyafeti müteakıp, üç devlet adanı Samajeste Karol (Devamı 11 inci sayfad.ı) olarak almış ve onunla adeta bir karı sanılmaktadır. Müştakla Kemalin, anah-

koca gibi yaşamağa başlamıştır. tann elde edilmesine yol açtıkları, Emua• 
(Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 2 inci sayfada) 

Kont dö Martel, dün 
akşam lstanbuldan geçti 



2 s :rfa 
~-~--

ı-rergün 
--- -

Topradı köylüye esir 
Etmek için yegane usul: 
Asri kooperatifçilik! 

Ya1.an: Muhittin Birgen 
~ iraat Bankası kanununun Mec-

~ liste miizakeresi esnasında Da-

hiliye Vekilimiz cköylüyü toprağa değil, 
toprağı köylüye esır edeceğiz!> dedi; ha
kikaten, medeniyetin bütün şia~ı da bu
dur: Tabiali insana esir etmek! Insan ta
bintin ne derece tahakkümü altında ka
lırsa o derecede iptidai bir hayat devrirı
de bulunuyor demektir. İptidaı insan 
tabiate ve toprağa esir olan mahlıll<t~r. 
Medrni insan da tabiate hükmeden ve 
toprağı, kendi bılgisinin ve sayinin esiri 
gibi kullanan adamdır. Bunun için, Şük
rü Kayanın pek yerinde olan bir mün'1-
sebetle hatırlattığı gibi, toprağı köyltiyc 
esir etmek fikri, yalnız Türkiye Cümhu
ıiyctinin bir ideali değil, belki de hPr 
medeniyetin bir şiarıdır. 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Kitap ve gazete de birer ıiiniversitedir K 

1 

Pakat, itirafa da mecburuz ld, Tiirki
yede köylü henüz toprağın esiridir. Mem
leketin medeni seviyesinin düşktınluğü 
de bundan ileri gelir. Binaena 1eyh, ne 
yapıp yapmak ve toprağa tahakküm et
mek mecburiyetindeyiz. Türk köylüs;.i 
toprağı ne zaman mağlUp ederse, inkılSp 
ta bütün eskiyi, bütün iptidaiyi o zaman 
mağlUp etmiş ve kat'i surette muzaffer 
olmuş bulunacaktır. 

* 

İyi kitap bir altın madenine benzer, mesele o maa~n ku

yusunun içinden altın kıymetini haiz olan malümatı çe.ıtip 

çıkarabılmektedir. İyi kitap seçiniz, seçtiğiniz kitabı iyı o
kuyup hazınediniz, kendinizi kanatlanmış, bütün dünyanın 

iizerindc uçuyor gibi görebilirsiniz. Mazi, hal, ist ikbal ve 
yü:derce insan neslinin hazırlayıp biriktirdiği fen gözünii. 

zün önündedir. 

-IJniversıte 1nhsili yapmak maalesef herkese müyesse4· ôe
ğildir. Fakat tahsili noksan kalanlar için de yese düşm~ye 
muhal yoktur. tjniversite tahsili yapamamanın hayat!mız
da bıraktığı bilgi boşluğunu evvela iyi kitap, sonra da iyi 
gazete bnyesinde doldurabiliriz. Kitap ve gazete okumak iç;n 
mutlaka genç olmıya ihtiyaç yoktur. Unutmıyalım ki, bü
yi.ık malumata malik olan büyük adamların çoğu bildikle
rıni 30 ~·aşından sonra öğrenmişlerdir. 

Maalesef, bu iş kolay da değildır. Bir 
köylünün toprağa tahakküm etmesı, on
dan almak istediği şeyi tamam alabilme
si, onu bir esir gibi kullanacak kudrete 
gelmesi, birçok şartların tahakkukuna 
bağlıdır. Bilgi, tecrübe, alet, 6ermay~ 

gibi bir takım manevi ve maddi kuvvet
lerin bir araya gelmesi ve bunlann bı
rikmelcri lcizımdır ki bu sayede koylü, 
nihayet toprağa tahakküm edebilsin. He
le toprak denilen şey, bizim Anadolunun 
bÜyük bir sahasında olduğu gibi, bozkır
lardan mürekkep bulunur, gerek kendi 
içinde bulunan verim kuvvetleri ve ge
rek iklim şartları itibarile zayıi olurs;ı! 

Geçenlerde, gene bu sütunlarda yazmış 
olduğum gibi, orta Anadolunun geniş bir 
sahasında yaşıyan insanların, hatta top
rağa esir olarak, hatta yakalarını ikl;min 
zaJim ve gaddar şartlarına kaptırmıc; bulu 
narak asırlar arasında, hayatlarını na!'ıl 

muhafaza edebilmiş bulunduklarına şaş
mamak kabil değildir. Türk denilen mah
lukun ne çetin bir mücadeleci olduğunu 
anlamak için Şükrü Kayanın işaret ettı
ği bozkırlar üzerinde onun gösterdiği 

yaşama kuvvetinin derecesine bir b::ık-

c~o ~ A RASDNDA ) 

mak kafidir. · 
Böyle bir toprak üstünde ona hfıkım 

olmak hakikaten güçtür. 

* 

Çayın romatizma 
ilacı olarak 
Kullanıldığı zamanlar 

Avrupalılar 18 inci asırda romatiz
manın ilacını keşfettiklerini sanmışlar
dı. Romatizmaya tutulanlar derhal çay 
kaynattırırlar ve bu çayı yudum yu -
dum içtikçe romatizmanın geçeceğine 
inanırlardı. 

Bu tarzı tedavi bir müddet devam 
etti. Fakat çay içip romatizma:)t geçen 
bulunmadığından sonradan bu tedavi 
tarzından da vazgeçildi, bundan sonra 
çay yalnız münebbih olarak kullanıl· 
dı. 

Bizce köylünün toprağı kendisınc cı:;ir B l d 
edebilmesi için, köyde mevcut huiunma- içimsiz uzrıv arı Üzelten 
sı lazım gelen şarilar, yani mÜcrıde!e bir madde bulundu 
kuvvetleri o kadar çok ve yerine göre . . 
0 kadar çok değişen bir tenevvüt> sahip- Bir Amerikalı doktor, ycnı bır kc-
tir ki bunları onun elinde toplamal:, bu- ~i.ft~ bulunm~şt~r. Bu dokt~r. ke~~et,ti
tün bir hayat ve tarih problemim hallC't- gı bır madde ıle msanları~. bıçımsız ) a
mek kadar uzun ve gu- t"" M 1 h ıadılışta olan uzuvlarını duzeltıyonnuş. 

ç ur. ese ene .r ~ . d f 1 b"" ··k 
zirai kredı ne alet ne to k ··ık· t" Mesela: Burnu haddın en aza uyu , , pra mu. ıye ., . . b ·•dd . 
ne de kir,nvevi gubre ve yahut h h . olan bll' ınsanın burnuna u m.. e su-

., (!r angı ··ıd"'k b k"" "T" bir şeydir. Köylü toprak üstünde mtln- ru u ·çe urun uçu uyormu~. 
fcriden mücadele ettikç h" b". . Bunu Amerikan mecmuasından nak-e, ıç u zaman . t .. , 
bu kuvvetleri elde Qdemiyeccktir. Kö~lü- l~n yazan ~~ansızc~ bır gaze e şoy:e 
nün bu mücadeleyi toplu bir halde tc""- bır şey de ılave edıyor: 
kilfıt haJinde yapmnsı lazımdır. Fil~;1 cBu madde bir insanm vücudunun 
veya falan sahada, mücadele için ne vao- her tarafına sürülecek o.sa, ve sürül -
mak lfızım geldigini, tecrübenın, b~lgı- mekte uzun müddet devam cdil<;e ın -
nin, sermayenin ve tekniğin kuvvetini san parmak çocuk hikayesindeki «par
bir araya toplama ve biriktirm(•n•n yo!- mak çocuk» kadar da küçü!ecek mi? 
larını ancak böyle bir teşkilat bilebilır. - ·- • 
T~ilatsız mücadele, başı bozuk kuwet- rcketi, tam manasile asri bir~oopcrnti:-
lerle harbetmek gibi bir şeydir ki daiml çilik ruhu sokmak lüzumunda mutlak~ 
mağlCıbiyetle neticelenir. ısrar etmeliyiz. Bu işin yollarını bulmak 

kabildir ve bu yollan bulmak mutlaka 
liızımdır. Başka bir usul ile toprağı e!'iı 
htılin0 getiremeyiz. * Bahsetmek istC'Cligimiz teşkilat, ~uurlu 

bir koopc>ratifçılıktir. Kooperatifçıli. ın 

4---------------------------· 
HER GüN BiR FIKRA 
Ressamın cevabı 

Bir kolonya fabrikası tanınmış res
samlarımızdan birine şu tarzda bir 
mektup gönderdi: 

cRessamlar arasında bir rekUinı m·:..-

sabakası açtık. 3 ressamın on muhıclij 

resim göndermesi lazımdır. Muhtelif 
rcssa mların gönderdikleri resimler 
arasından bir tanesini seçip ytiz lira 
mükafat vereceğiz... Gönderilen re· 
simler iade edilmez.> 

Ressam mektubu alır almaz §tL ceva-

bı yazdı: 

cKolonya fabrikaları arasındcı b;,. 
müsabaka aÇtyorum. Her kolon!,ıa fab
rikasının on şişe kolonya göıuformcsi 
lazımdır. Muhtelif fabrikaları>ı gön
derdikleri kolonyalar arasındau bir ta
nesine yiiz lira mükafat verr.ceğim. 

Gön.derilen kolonyalar iade edilmez .• 

'* --· Çamurla süslenen 
kadın başları 

Afrikada yapılan .saç tuvaletleri biz
dekilere hiç benzemez. Ekser! yerlerde 
saçları çamurla başa yapıştırırlar .. üze
rine gene bir çamur tabakası kapiadık
tan sonra bu tabakanın üstüne tüyler 
takarlar. 

İST İN İST 
Bu rnoan ın.:ıtbc:;amıza uğrıyan bir dost anlnttı: adamı f iirdtim. 

Kayalıklara 
Tırmanan 
Yelkenli qP-ml 

Çin sularır\9a çok garip bir h adise 
olmuştur. Bu sularda seyahat eden b!r 
yelkenlide nöbetçi kalan gemic. uyu -
muştur. Deniz o sırada cezir halinde ol· 
duğu için adam uyandığı zaman gemi
yi bir taşın üzerinde bulmuştur. Deniz 
seviyesinden çok aşağıya ;ndiği görül· 
müştür. Gemiyi yüzdürmek için tekrar 
meddi beklem~ liızım gelmiştir. 

K ahve ekmeği 
Beynelmilel kahve piyasasında kah

ve fiatlarını düşmekten vikaye iÇin hu· 
kumetin tasvtbile her sene Brezilyada 
milyonlarca kahve denize aıı1makta i
di. 

Son alman haberlere göre fazla kah
veleri denize "atacak yerde bir nevi 
«kahve ekmeği> yapılmak suretile bun· 
!ardan istifade edilmesi çaresı bulun
muc;tur .. Yani kahve münasıp bır şe • 
kilde öğütülerek başlıca terkibi kah -
veden ibaret olan bir ekmek yapılmış
tır. 

Gaze ı lerin yazdıkJarın:ı göre ckah· 
ve ekmeği• çok lezzetli aynı zamnnda 
gıdası bol ve faydalı imiş. İleride .Sre
zilya hü]\fımetinin milli mahsulü Jrnru
mak için yeni bir kanunla bu ekmeğı!'l 
yenilmesini mecburi tutacağı da talı -
mln cd lmektedir. 

ANMA! 

e as ruhuna sadık ol n şuurlu 1) r har -
kcttir. Turk ki lu ü bu harck,,.t•n içıre r 
gırm dıkçc, bu har keti, zamanla d r"- / 
ce d r C'C' b nim medıkçe hi b r va!. ı. 
topragı k ndisine ram edemiveccktır 
Böyle bir hareket eç inkişaf eder, vavM 
meyva v ı ir ve bizim ilerlemek içın ac lC> 
eden sinirlerimizi yorabilir. Fakat, b ll 

başka bir çare bulunabilecegine kani 
olnnlardan değilim. Daha seri, daha ya

c Y enikapı semtinin İ) i bir yerinde bir evceğız y:ıptır 
mıyn teşebbüs etmiştim. Arı) a tarıya güç hal ile metre 
murabhaı 5 liraya bir arsa buldum. Peyini verdim, fakat 
snhibi senetlerini kaybetmiş, yenilC'rini çıkartmıya teşeb -
büs edince t<.pu muamelesinin yapılması gecikti. Nihayl'.!t 
5ğre11dim ki senetlerin yenileri çıkarılmış, az evvel gidip 

_ Arsamı ~.atmaktan vaz geçtim, demez mi? 

- Sebep? 

- Yeni lımr.n buraya yapılacakmış, bundan sonra ars:.-
~n kıymeti m<.>trC' murabbama 5 lira dei:til, 50 lira .. 

Şimdi gidip bu zat aleyhine bir dava ikame edeceğim.> 

iSTER İNAN İSTER İN ANMA l 

kın ve müsbet neticeler almnk için tasav
vur edikbılccek bütün diğer teşkilat 
kcrübclC'rinin bizi yanlış yollara sevket
ml'si ihtimali fazla olduğuna kanii.m. Bu-

nun için, köye şuurlu bir kooperatif ha- L-----------------------------------·--------------------------1 

Mayıs 18 __ 

·Sözün Kısası, 

Yazı Çok Olduğu için 

Bagiin Konamaaı 

--· .... ·-·-·---
16 - 17 Yaşında' beş 
Delikanlının 
5yoyduhları dükkan 

(Bcı~ tarafı 1 ind sayfada) 
le Abdülcclilin de kasayı açmakla uğr:t· 

k ıı · şarak, parayı oradnn çıkardıkları an 
ati hasıl olmuştur. r 
Vakanın evveliyatı ve cereyan şek 1 

şöyle: . 
Tatlıcı ve mahallcbici Abdülkadir, cı· 

varda, cHacıbaba> diye anılır. 54 yaşın· 
da bir adamdır. Emin, bu adamın yanın
da evvelce bir müddet çırak olarak çıı· 
lışmıştır. Diğerleri de müşteri sıfatilC 
dükkana gelip giderlermiş! Emin, .J-Jarı· 
baba• nm hayJi para sahibi olduğunll• 

·•e dükkanda iş görmüş olması dolayısı ' 
yakından biliyormuş. Bundan, arkndaş111: 
rına bahis açmış. Aksarayda bir yerd 

el· buluşarak, ~Hac:ıbaba. yı soymanın 

verişli olacağını konuşmuşlar, bu tnsav· 
vurun elbirliğile yerine getirilmesirıde 
karar kılmışlar! 
Hazırlanan plana göre, Müştakla ~c· 

mal, Abdülkadirin dükkanına gider~l<, 
kendisine cbiz, senin yanında çalışmak ıs· 
t iyoruz> demişler. o da cyan n :ınanı_ıı, 
babanızla bir görüşeyim de.. ... dem•Ş· 
Delikanlılar, colur. Fakat, bu gece yata· 
cak yerimiz yok. Bizi misafir etmez Jl'li· 
sin?> deyince de cpekala, bir kenard!ı 
yatıQ!:t yollu müsaade almışlar! 

Maksadlan; gece ilerleyince, Eminle 
Abdülcelili de içeriye almak, bir köşeye 
gizlemek ve sonra anahtarın yerini öğ• 
rcnip, bunu ele geçirerek kasanın açıl· 
masını temin etmek! Gerçi o gece, pnf11 

sahibinin, kasasının anahtarını üzerind~ 
yattığı iki şilte arasına sakladığını gır 

zetleyip öğreniyorlarsa da, dışarıda be.k· 
!iyen arkadaşlarını içeriye sokarak, t~· 
sarladıkları fiili yerine getiremiyoJ'lnf· 

O gece, öyle geçiyor ve ertesi güllı 
Eminle Abdülcclile esiz bahçeye inin, ta· 
raçaya çıkın, oradan da içeriye giriJl '' 
diye en müsaid yolu tarif ediyorlar ,.; 
bu suretle de ertesi gece içeride buluşu· 
lunca, Kemal, şilte arasını işaret ediyor, 
cHacıbaba• horul horul uyurken, anab· 
tar oradan el yordamile çekiliyor. Müştıı· 
kın da o sırada bir kenarda derin bir u)'. 
kuya daldığı ve bir türlü uyandmlarn~· 
dığı, tahkikat cümlesindendir! 
Müştakla Kemal, yukarıda kalıyorl:ırı 

Eminle Abdülcelil, aşağıya iniyorlar, f,
min kasayı açmnğa muvaffak olamıyor, 
fakat Abdülcelil, işi başarıyor. 

Kasada 400 lira mevcudmuş. 50 lira.bit· 
lan Abdülcc1il, 1 liralıkları Emin ccble
rine yerleştirerek, yukarıda yatanlar· 
dan uyanık olan Kemole cişler yoturı· 

da; 300 papel elde ettik. Şimdi biz tü:vii: 
yoruz!> diye fısıldıyorlar ve geldiklC~':. 
yoldan kaçıyorlar! . 

Ertesi sabah uyanıp ta, kasnsındnıd 
parnların yerinde yeller estiğini gorcfl 
,Hacıbaba. telaşla işi polise haber vefl' 
yor. Tahkikat ve takibat başlıJ or. :MiJŞ' 
tak, Taksimde yakalanıyor. Kaçanların ° 
geceyi Aksarayda bir yerde gcçirıp, s~· 
bahleyin de, gece dükkanda kalanıur9 

csonradan saydık. Meğe\ aldığımu: paı 1 

topu topu 160 lira imiş!> diye 40 ar 1İ1 8 
pay verdikleri, sonra, hev beraber haı11'1• 
ma gittikleri, yıkanıp çıkınca da elbiSC• 
çorap, fotoğraf makineleri satın aldık'a· 
n tesbit ediliyor! t 

Bunlardan Kemal, dün akşama kad~. 
yakalanmamıştı. Diğerleri geç vakit 9 , . 

liyeye verilmişler ve alıkonulm11s!ar~1• • 
Takibat ve tahkikat devam ctmektcdif· 

S ineklerin kudreti 
Havaların ısınmag'" a ba~lamnsı ile si · . dl , 

ndder gene meydana çıkmaP,a b:ışlo e , 
Jar. İstanbul bu hayvanlardan her s 

·.;tı 
ııedcn fazla geçen sene ıztırap çekını si 

Kurunu uladan beri ~inek mc.selC t 
(lünyayı işgal cdc.r, durur Nit kım A 1'· 
:na buduna Yunanlılar Kendileı ini bitle • 

ten muhafaza etmesi için kuı banlar. ''e,e 
rirlermiş. Sinek bir çok nıuharrirJeriJl ,.. 

·1 ,,e• 
filozofların yazı yazmalanna vesı e .. ıcri 
miş. Bunlar hakkında Senek şu soı 
söylüyor: ,, 

cSinekler imparatorla:-dan daha J<U ·ıe 
vetlidirler , harpleri kayb~ttirirler, b'. , 
lıastalık aşılarlar, vücudıımuın yer bt ğ1 
u rirler. Sinek istilası tauıı c.l an daha aŞB 
bir feliıket sayılamaz.> 



Mayıs 

Arnavutluk 
isyanı bastırıldı 

Alman Harbiye Nazırı r;;;atürklelngiltere "'ı Yakalanan asiler evrakı K hareketin komünist tema-

F B 
•• •• k E k A ralı arasında teati .. 11 .. tt··..... .. .. • ransa UYU r ani Edilen telgraflar yu er gu ugunugosterıyor 

H 
Ankara 18 (A.A.) - İngiltere kra-

ar b • R • • ı k t lının taç giyme merasimi münasebe-
ıye eısı e onuş u tile Reisicumhur Atatürk ile Majeste 

altıncı George arasında telgraflar te-
Iet (Ba§ tarafı l inci sayfada) si lazım gelmSkte olduğunu ilave et • ati olunm~tur: 
Maresnasında, Alman harbiye nazırı mektedirler. Majeste altıncı George 
~Ül:~al F~n Blombergle görüşmti§tür. · Gazetelerin neşriyatı Londra 

0~ at hLr. saat ,sürmüştür. , Londra, 17 (A.A.) - B~rkaç. gazete, Majestelerinin sureti rcsmlyede 
Yit ıplomatık mahafil de bu haber: te· ,mareşal Von Blomberg'in Ingilız devlet Britanya krallık tacını giydikleri bu 

etmektedir. adamlarile yaptığı mülakatlar hakkında anda, en hararetli· tebriklerimi ve 
zet 1?n~a 17 (Hususi) - Liberte ga- tefsirlerde bulunmaktadırlar. Bu gaze - şahsi saadetleri ile majeste kraliçenin 
araesının organı Star, Eden ile Delbos ,teler, havadaki gerginliğin oldukça ıev- ve krallık ailesinin saadetleri ve Bri
h~~a ):a~ılan son görüşmelerin e • §ediğini ve Londra görüşmelerinin garp tanya imparatorluğunun refah ve te
kın . ı~etını. ka.ydettikten sonra, ya .. paktına ve belki de Almanyanın Ccne\'- alisi hakkında bütün kalbimle yaptı
llıanıstıkbalde, lngiltere - Fransa • Al· reye avdetine yol açmak üzere yakında ğım temennilerimi kabul buyurmala
nı hYa arasında 'bir konferansın ak tının toplanacak olan konferansları hazırladı- rını rica ederim. 
iiçudtemel olduğunu ve bu toplantıda ğını ~üttefikan ileri sürmektedir. . K . Atatürk 
raf ev.let arasındaki ihtilafların berta· Daıly Express gazetesi, yakında zır 1n- Türkiye Reisicıımhuru 
Ya~dılınesine zemin hazırlanacağını ,giliz-Alman itilafı akdedileceğine ihti- Ankara 

akta<iır. mal vermemekle beraber Londra ve Ber- Kraliçe ve ben, taç giymemiz mü-
Bı Gazete, bu müsait havanın Mareşal 'linin kançlaryeleri vasıtasile dünya ikti- nasebetilee yollamak ıutfunda bulun-
'Ya~~~ll!'ıin şahsi temasları sayesinde .sad konferansı için ibtidai müzakerelerde duğunuz ve bizim de büyük bir mem- t 

1 ıgını yazıyor ve diyor ki: J:>ulunduklarını kaydetmektedir. Bu kon- nuniyetle aldığımız nazikane tebrik ve Kral Zogo, talyan hariciye nazın Kotıt 
\'a :-c~lman Mareşalinin, Avrupanm feransın nihayetinde veya 1938 senesi ilk- temennilerinize en hararetli biı: su- Cjyano ile beTaber 
n~ıyetı hakkındaki mutedil görüşleri· paharında akdedileceği söylenmektedir. rette teşekkür ederiz. Tirana, 17 (A.A.) - Arnavutluk mat-
iÇin ve .:Alınanyanın bu vaziyetin islahı Dail! .Mail diyor ki: . • . r George VI buat idaresi tebliğ ediyor: 
du" lllUza'kerelere başlamağa hazır ol· cİngıliz nazırlarının, sılah ımalatınm İsyanı bastırmak için gönderilınii olan 
ka~~a dair izhar ettiği arzunun, ala· b~r~ndüğü sırrı meydan~ ~ıka:~al< i~ın ·-v· .e_r_g_ı• --ka.çak-çı}-1· gı"" kuvvetler mukavemete tesadüf etmeden 
lad .devlet adamları üzerinde fevka· bulun Avrupa devletlerının sılalılanma Ongeni üzerine yürümektedir. Bütün vi-
ler: bır tesir bıraktığına hiç şüphe edi· bütçelerinin teferruatını neşretmelcrini !ayetlerde tam bir sükfın vardır. Her ta-

ez. telkin etCikleri söylenmektedir. yapan fabrika rafta sadakat teminatını havi telgrafl~ı 
'°' k~areşal Blomberg bilhassa F . , New Chronicle gazetesi, yakındıı m:i- gelmektedir. 
"'r anı h ' ransız h. .. k 1 d ğ" . nın .. arbiye reisi General Gameli • ım muza ere er cereyan e ece ını ve Kuşa. dasında bir zcytinyagı"' Tirana, 17 (A.A.) - ArnavutluK mat-
t" uzerinde iy· b" . t b h 

1 
t . bunların ilk neticesi olarak ta Almanya- buat bürosu tebliğ ediyor: ihtilal hare -

ır. İki asker Aı lmıra ın ıfar tahsaı ees~dışe· nın Fransa ile bir pakt akdetmeği knbul f_abrıkasına kesı'Jen (50,825) Vern , n se a e n m d ~· . d keti, tamamile suya düşmüştür. Hüklı -
Çeki en. ziyafetten sonra, kiltüphaneye c ecegını yazmakta ır. Bu gazet.?, Fr:m- hra ceza Osmanlı Banka- met kuvvetleri, asileri, takibe devam et-
g·· .. lın1ş ve bn~aşa bi saatten f la sız - Sovyet paktının Almanyay:ı açık mektedir. Maktullerin ve esirlerin üze -
0rtişınüşlerai;'.'. r az bulunduğunu hatırlatmak için ağlebi ih- sııidan alındı rinde bulunan vesaik, bu ihtilal hareketı-

fiJ LoGndra 17 (A.A.) - Resmi maha • timl al ykenid~ayretler sarfedileceğini ila\'C İzmir 17 (Hususi) - Kuşadasında· nin komünist temayüller istihdaf etmt:k-
d' eneral v B1 be ,. · . . ,ey eme te ır. ki Soka zeytinyağı fabrikası hakkında ,te olduğunu meydana çıkarmıştır. 
r:vıet adamla~n .

1 
°:11 rg ınld I~gılı~ Diğer cihetten Morning Post gazetesi, Maliye Vekaletince '-'apılan tahkikat so Asiler reisinin kardeşi İsmet Toto rnak-

~ ı ı e ~apmıs o ugu go M ı· · · tk t 1 "' da y ~:erinin Berlin ile Lo~dra arasın· , ~sso ını.~ın nu un~~n so~~a. ngili~ - - na eıımiştir. tüller arasındadır. 
s al\lnda müzakerel rd b 

1 1 
ta yan munascbetlerının atısını bcdbın - Fabrikanın 3645.f dira muamele \'er- Belgrad, 17 (A.A.) - İyi malUmat al-

ylrtı de.rpiş etmeğe m~ar eol u ~nu ~~- ,likle derpiş etmekte ve okuyucularına gisi, 11871 lira da müstahdemine ait makta olan mahafil, Arnavutluk isyanı· 
t ~te bulunduğuna d . 

1 
ac~ b m~ 1: ,herşeyin iyi bir şekilde neticelenec~ğ!ni kazanç, müvazene ve buhran vergisini pın bilhassa dahiliye nazın B. Musa Jou-

e zıp etmekt.ecı· aır 0 an a er erı ümid etmekle beraber en vahim hndisa- vermediği anlaşılmış, para cezasile bir· ka aleyhine müteveccih olup kral Zoge'-
Bu l'llahaf'l ır. lere karşı da hazır bulunmalarını tavsiye likte 50825 }ira olarak fabrikanın kefi· ya veya İtalyan nüfuzuna karşı yapıtını§ 

~rayı ziyaret~~~· :'0 n !3lo~bergh'ın I~on etmektedir. li bulunan Osmanlı bankasından tahsil bir hareket olmadığını beyan etmekte -
a nokta· sıyası vazıyet akkın- Bu gazet, İtalyanın şimdiki hassasiye- edilmiştir. dirler. 

Olduğun~ ::zar teatisine .vesi!~ v~~~iş tine hayret etmekte ve bu devletin açık- Fabrika müdürü ve muhasebecisi Bu mahafil, Ergürü isyanının 14 Ağus-
?nelerine ba Yan v_e m~aıleyhı~ı goruş- sa İngiltere ile bir münazaa zemini arayıp çift defter tuttuklarmdan mahkemeye tos 1935 lar.ihinde B. Musa Jouka, gene 

şka hır mana atfedılmemn· aramadığını sormaktadır. \'erilmişlerdir. Fabrikanın müdürü hak dahiliye nazırı iken Piari'de çıkmı;; olan 

Yunanistand "k" d . kında döviz kaçakçılığından dolayı tah isyana mümasil olduğunu ilave etmek -
a 1 1 ra yo ıstasyonu ltalya hükümdarları Peşteye kikat yapılmaktadır. Suçlulardan mü . ,tedirler. 
yapı la k · d" dür İtalyada bulunmaktadır. Nasyonalistler le İtalya taraftarları da 

J\ti ca gı ıyorlar dahil olduğu halde birbirinden pek fark-

kflnıet?a. 17 .<Hususi) - Yunanistan hii 1 Roma 17 (A.A.) - İtalya kral ve kra- Doktorlar arasında lı bir tnkım unsurlar, Piari isyanına işti-
ara.sın~aıle Istern İ~giliz kumpanyası liçesi ~~dapeşteyi ziyaret etmek üz~:::e Yeni tayinler rak etmişlerdir. 
lenrn yapılan muzakereler netice ~ yarın ogleden sonra Romadan hareke:t Arnavutluk baş konsolo!>hığuııun 
t1:ısırış·ı ve kumpanya tarafından birisi edeceklerdir. Ankara 17 (Hususi) - Doktorlar aı a- bir tebliği 
llistant e Yunanistan, diğeri de Yuna • Gö · V d"k ;;ında yeni tay~ ve. ~akiller. ~apılrnıştır: Arnavutluğun şehrimizdeki baş konsır 
habe a ~vrupa arasındaki telgraf mu rmg ene 1 ten ayrıldl prdu hastanesı dahılıye tabıbı Zeki Me- losluğu isyan hakkında cSon Posta. ya 
:rady~e!erıne tahsis edilmek üzere iki B~~~hte~gaden 17 (A.A.) _ Gene _ s~d .!ıb :a~ebe Yur~~ idare_ tabibliğinc, dün şunları bildirmiştir: 
{!dilın· ~lgraf merkezi inşası deruhte r~l Gorıng ıle xefikası tayyare ile Vene- Ürgup hukumet t~bı.~~ Fevzı Konya sıt- cAmavutluğun Ergürü sancağının iğ-
~ dıkten buraya gelmişlerdir. ma mücadele tabıblıgıne, Çorlu hükü- fal edilmiş bazı adamların teşvikile 

_ ,met doktoru İrfan Tr~kya sıtma müca- başlıyan isyan hareketi ehemmiyetsi: ol
dele tabibliğine, P~ndık belediye tab.ibi duğu gibi hükumetin acil teclbiı ler;le 
Kem~l Fati~ ~eledıye tab~bliğine, Fatih j derhal tenkil edilmiştir. 

"Son Posta,, nm müsabakası : 3 7 
.__ Bu resim parçaları kimlere ait? 

tılodeı. 37 s -~ 
' inoma yıldızı Marta Ege•t 

.:Sugün ınüsabakamıza alt 37 
tesıınıeri . rıcı 
:40 .. neşredıyoruz. Müsabaknmız 

gun sürecektir 40 .. • tetr-. . · gun bıtince neş-
ıgıınız res · tak ım parçalarını yapıştıra· 

gond modellerile birlikte gazetemize 
erecek · · R . deti .. sınız. esım gönderme müd 
uç haftadır. Bunu müteakıp rıeti· 

J 

ce ilan edilecektir. 
Birinciye bir beşibiryerde altın, i· 

kinciye 2,5 liralık bir altm, 3 kişiye 
birer altın, 1 O kişiye yarımışar altın, 

20 kişiye çeyrek altın ve diğeL' 165 o
kuyucuya hoşlarına gidecek hediyeler 
vereceğiz. 

beledıye tabıbı Mahmud Zıya Bartın be- Memleketin her tarafında asayiş ma
lcdiye tabibliğine, Gebze hükUme~ dok- kemmel ve tam sükun hüküm feımadır ... 
toru Salahaddin Samsun sıtma mücadele 
tabibliğine, Ankara Nümune hastancfli 
fiziyoterapi asistanı Fevzi terfian muadn
'iğe, Dr. Mustafa Maraş hastanesi dahi
liye mütehassıslığına, Mersin ho.stan~si 
operatörü Şaban Balıkesire, Balıkesir 

,operatörü Ali Rıza Mersine, Kayseri o-

Sovgef Rusgada 
iki mühim 
Karar verildi 
Londra, 17 (Hususi) - Sovyet hükiı -

meti iki mühim kararname neşretmiştir: 
1 - Bütün ferdi \"e kolektif ı;iflJiklC'!' 

Yergiden muaf kılınmıştır. Memleket hal
kının yüzde 80 i bu kararnameden isti -
fade etmektedir. 

.peratörü Hayreddin Kozana, Siird eski 
operatörü Veli.~ü~~in Kayseriye, rönlg-:m 
mütehassısı Şukru İzmir Eşrefpaşrı has-
1tanesi mütehassıslığına, nisaiye müle
,hassısı Ratıb Kütahyaya, Hikmet Tekir
.dağına, Osmancık hükumet tabibi Ali 
Erzincana, Kastamonu hükumet tahibi 2 - Memleket muhtelif askeri mınta-
Behzad Taşköprüye, İnebolu tabibi ömı:- 1• 
Fevzi Kastamonuya, Manisa sıtma müca
dele eski tabibi Seyfi Turgutlu belediye 
tabibliğine, Adana sıtma mücadelesind~:1 
Mehmed Emin Kocaeli sıtma m~cadelP
sine, Cihanbeyli tabibi Fahri Hadım ta
,bibliğine tayin edilmişlerdir. 

Mucur panayırı 
Kırşehir 17 (A.A.) - Mucur panayırı 

,bugün vilayet merkezinden ve Mucura 
,civar kaza ve köylerden gelen binlerce 
halkın iştirakile açıldı. 

Mucur kaymakamı Emin, bu münase
betle söylediği bir nutukta panaymn 
öneminden bahsetmiş ve Kırşehir va1ıc;ı 

.Saylam da panayıra uğur dilemiştır. 

kalara ayrılmıştır. Her mıntakanın ken
disine mahsus, vasi salfı.hiyctli askeri şu
rası bulunacaktır. Şuralar, kendi rnınt:ı

kalarındn seferberlik ilan edebilecek -
leri gibi, askeri fabrikaların kontrolünü 
de yapacaklardır. 

Vekiller Hey'eti toplantısı 
Ankara 17 (Hususi) - Vekiller hey· 

eti bugün toplanmı~. dahili ve harici 
muhtelif i~ler üzerinde görüşmeler yap· 
mıştır. 
- ................................. 1 •• 

Panayıra iştirak eden çiftçilerd~~ ~~ 
,iyi mahsul ve hayvan yetiştirenlere mü
kafatlar verilmiş ve panayırın açı.ışını ta
kiben Mucur çarşısında yeniden yapıl<t

cak on beş dükkanın temeli atılmıştır. 

B 
e lngiliz - l talyan 

münasebetlerinin gidişat( 
e Arnavutlukta çıkan son . 

ısyan 

Ya.zan: Selim Ragıp Emeç 
a 

O 
ngiliz - İtalyan münasebetlerinin 
gergin mahiyetini bir defa daha gös-

teren son hadiseler, vaziyetin bu şekil
de uzayıp gidemiyeceğini vüzuhl.t isb:ı.t 

etmişlerdir. Habeş meselcsile başlıyan 

bu gcrğiniik, zaman zaman türlü temev
vüçler arzetmiş, bir ara iki milletin si -
lihlı olarak karşılaşmalan ihtimalini da
hi derpii ettirmiş, sonra umumi barış 
menfaati ileri sürülerek mevcut stat;i
konun muhafazası esasına müst~nit ola· 
rak bir ccentilmenler anlaşmasıııı vücuda 
getirilmiştir. Fakat bu hadise de gbster· 
~tir ki, halledilmeden duran ve ehem
miyetirit hadisatın bizzat kaynakJarın -
dan alan ihtilafları, bu nevi ccentilmen
ler anlaşmalarb ile pamuk ipliğine bağ
lamak mümkün değildir. Nitekim, k~ 
z~ınanlık bir mütareke temin ı.:?tmiş gö
runen bu anlaşma, muhtelif hadiseler 
k~rşısında İngiliz ve İtalyan gazeteleri -
nın karşılıklı bir takım şiddetli neşri -
~atta bulunm.alannın önüne geçememiş
tır. Bu. hal, bır ara o derece ileri gitıni~
tir ki, Italya hükümeti, İngilteredeki bü
tün İtalyan gazete mümesillerini geri ça
ğırmak lüzumunu duymuştur. Bu hare • 
ketin İngiltereye maddi olarak hiç bir 
zarar vermiyeceği bedihidir. Fakat m:,ı
nevi ifadesi de o kadar mühimdir. Fikir 
ayrılıkları uzıya uzıya ve hfidiselcrı b~:·
birlerine karşı tamamen aksi v~ tcr.:ı 

zaviyelerden göre göre, bu milletler, bır
birlerine tahammül edemez bir hale gc.-
lirler. Barış havasını ifsat etmek i~in 

bundan daha elverişli ne tasavvur edile 
bilir? 

* Bir eski Arnavut nazm, bir hayli za -
mandanberi Balkanlarda görmiye alışıl-

Arnavutluk 
mıyan bir §ekil \.<' 

surette bir isyan 
bavrağı -;ekti. Ma
hiyeti ilk evvel 

anlaşılmıyan, fakat bir müddet snnn: ko
münizme meyyal bir kazan kaldım1a ol· 
duğu beyan edilen bu ayaklanmanın mu· 
vaffak olması ihtimali yoktu. Bu gibi ha· 
r~.ket~_er, muvaffak olobilmek içm, bu _ 
gunku şartlar altında, en ince teferrüa
tına kadar tesbit edilir ve bilhassa J"n 
. l b . 1i 
ıpuç arı, u ışte şahsan alakadar olanla-
rın eline verilir. Yoksa, bir taraftan bir 
h~:·anet. Y~pılması ile teşebbüsün suya 
duşmesı ışten bile değildir. Anıavut 
Etem ve Toto kardeşlerin bu hareket! de, 
zevahire nazaran böyle olmuşa benzer. 
Hem insan, Zozo, Toto gibi böyle bir 0 • 

peret adı takınarak sahnei siyasette at 
oynatmıya kalkınca, her defa gülüne bit
miyen bir operet akıbetine uğrar, ·tatlı 
c:nından olur. Toto kardeşler işte böylel 
bır operet oynamak istemiş olmanın kur· 
banıdırlar. - Selım Ragıp Emeç 

Nafia Vekilinin 
seyahati 

Ankara 17 (Hususi) - Nafıa Velu· 
li .. Ali .. Ç~:inkaya bu sabah Ankaraya 
donmuştur. Bakan haziran sonunda Al· 
manyaya ve İsveçe gidecekti;:. 

B ir Japon 
Gemisinde in/ il ak 

Londra, 1 7 (Hususi) - nong-Kong· 
da demirlemiş olan bir Japo11 gemisin· 
de infilak vuku bulmuş, netıccrle 33 ki· 
şi ölmüş ve 80 kişi de ağır surette ya· 
ralanmıştır. 

iş daireleri amirlerine talimat 
veriliyor 

Ankara 17 (Hususi) - İş dairesı 
bölge amirleri Ankaraya davet edil -
mişler ve bu sabahtan itibaren burada 
komisyon halinde toplanmaya ve çalış· 
maya başlamışlardır. Bu toplantılar bir 
hafta devam edecek, iş kanununun tat
brkatı, yeni teşkilat, vazife ifasının u
sulleri bir muamelenin cereyan tarzı 

hak.kında kendilerine lazım .gelen di • 
rektifler verHecektir. 



et Sayfa SON POSTA 

Bir eroinci 
yakalandı 

Mayıs ~ --Jngiltere kralı 6 ncı .Jorj'un lnç giymesi ve sineın :t s.ın'ı:ıtinin vJ cuda 
getırdiği en bOyOk ve en muhleşeııı şaheseri ve Kral 

() ncı Jorj'a hediye edilen 

INGiL TERE TACININ iNCILERI 
filminin ilk iraesi şerefine : Şehrimizin en kibar halkı 

Bu 
akşam SAKARYA sinemasmda 

tertip ettiği bUyUk artistik gala ve nümayişe iştira'<" e:t ecektir. 
Şimdiye kadar vllcuda getirilen en muazzam, en muhteşem ve en razlll 

Evvelki gün, İstanbul zabıtasının ~·e (yapılan tahkikat n:ticesinde, Musta:a
ni bir muvaffakiyetinden bahsetmış, nın, yalnız .şu son gunlerde altı eve gır· 
altı yedi ay katlar evvel, Amerikan kon diği ve bir çok eşya çaldığı anlaşılmış -
solosu Mister Şov'un Rumi?li hisarın· tır. Mustafanın girdiği evler ve çaldığı 
da oturduğu evden 98 parça gümüş :ve eşy-.ılar şunlardır: 

Ayni suçu bir buçuk ay 
evvel hapisten çıkan bu 

adam tekrar eroin satar· 
ken yakalandı 

artistik bir eser - İngiltere - 1'.,rıınsa ve İtalya gibi 3 muhtelit memleket· 
ten ve her biri kendı lisanında konuşan 50 bUyUk yıldız • mühim ve 
alakabahş bir mevzu - göz kamaştırıcı bir mizansen - Dehakar SACHA 
GUITRY'nin en dahiyane ve orijinal eseri ... 

BU FiLM BAŞKA HiÇBiR Si NEMADA GOSTERiLMiYECEK TiR. 
tıaveten: Kral 6 NICI JORJ'un TAÇ GiYME MERASiMi a0T0H 

TAFSILATILE GÖSTERiLECEKTiR. maden çay ve tatlı kaşığı, bi.: film ma- 1 - Sultanahmette, posta, telgraf 
kinesi, bir gümüş tepsi ve bi!- gramofon ve telefon idaresi memurlanndan, Sır
diyaframı çalan Ahmetle Nikonun ya- rının evinden iki altın kadın saati, bır 
kalandığını, eşyanın da meydana çıka- göğüs iğnesi, bir kordon, 

rıldığı~ı yazmıştık. . 2 - Fenerde Salmatomruktn güm· 

Arap Miço namında biri!:iinin yaptı· 
ğı ihbar üzerine, dün, Ferikôyünde, e
roin satan, Süleymanla Süleymana göz 
ci.Hük eden Sürmeneli İsmail isminde 
birisi yakalanmıştır. 

Bu akşamki gala ınUs11meresi için resmt elbise giyilmesi şayanı arzudur. 
Bütün numerolu ve mOtesnviyen 1 lira fiyatta olan yerlerden ancak 

bir kaçı kalını'ilır. Temininde acele ediniz. Tel. 41341 

Polısce yapılan tahkıkat sonunda, rük muayene memuru Hüseyınin cvm
bu iki kafadarın diğer bazı .~arifetleri den bir dürbün, bir lacivert palto, b:r 
de meydana çıkmıştır. Bu ~umleden o· t b" k 

Süleymanla İsmail dün dokuzuncu 

ıhtisas mahkemesine verilmif?ter, mah· "/ngi/tere tacının Sağlık işleri: 
k .. .. d k' man o, ır şap a. ]arak, Arnavut oyun e ı Amerikan .. .. .. keme, Süleymunın te\•kifınc, İsmailin Helvalar kalaysız kapta 

muhakemesinin gayrimcvkuf olarak / n cileri,, filmi pişirilebilirmiş k k '1 .. d b"r dakt"l k ' ·ı 3 - Aksarayda Daruşsefakc:ı mudur ız oıeJın en ı ı o ma ınesı e . . . · . . . 
ıb . a· e· Rumeı· h'sa d R b t muavını Adnanın evınden bll' bısıklet, devamına karar vermiştir. Beledı'y"', şeker ve helv"' ı'maıı·ndf e ıse ves w , ı ı. rın a o er . 

kolejden, kapı kırmak suretile, 16 ku- bir ceket, hır manto. cSakarya1> sineması müdürhığıi. bu ak - ~ n 

tu konserve ve bir miktar para; Mecidi- 4 - Aksarayda Hacerin evinden b!r 
Raşi!t oğlu Süleyman, mahkemede, ~amdan itibaren halka göstereceği wİngllte- kullanılan kapların kalaylı olup olIYll' 

gemici olduğunu, ero:n satmaktan 16 re tacınm fncilerh> filmini dun sabıh saat d uı:-
yacağını sıhhiye vekiıletin en sorm ., aylık mahkumiyetini bir b~ıçuk ay ev· 11 de hususi bir seansda matbuat erkanına y~ köyünde, Şehir tiyatrosıı rcJısoru takım elbise, iiç gümüş çay kaşığı. 

vel bitirdiğini, Kasımpaşada Büyük Pi- lrae eylemlıjtir. tu;.._len ce"apta Kalavın ze\rebanı23 t,4 Ertuğrul Muhsinin bahçcs\nden de bir 5 - Aksarayda Salihin evıncien bir 
1 d d w b w ld Meşhur Fransız san'atkfırı Sacha Guit- ~ v ., -su hortumu, ve otomobilinin saat ve kanarya kuşu, bir takım elbise. 

ya e e otur ugunu ve ir çocugu 
0 

u- ry tarafından hazırlanmış olan bu film İn- derecei hararette vaki olacağından şe 
aynasını çaldıkları anlaşılmıştır. 6 - Aksarayda, Muradpaşada Şev· ğunu söyledikten sonra dedı ki: glltere, Fransa, İtalya ve İspanya tarihleri- ker veya helva yapıldığı sırada yükse• 

- Kırk beş gündür baş vurmadı - nin en mühim kı:;ımlarını canlandırnı:ıkta- hararetten kalayın eriyeceği yazılmal< Ev soyan bir hırsız daha tutuldu ketin evinden bir manto. bir şapka, bir 
İstanbulun muhtelif semtlermde b:r palto ve bir çift siyah irkarpin. ğım yer kalmadı. Sabıkam olduğu için dır. d B" ~ 1~ h k } 1 • ....,, 

çok hırsızlık1ar yapan Sinoplu Mustafa Mustafanın çaldığı bu eşyadan bir 
isminde birisi yakalanmıştır. Polisçe kısmı bulunup meydana çıkarılmıştır. 

Filmde İngiliz tarihine temas eden kısım- ta ır. ınaen~y şe er ve 1e va h•· 
hiç bir yere almadılar. Bir gün, Arap lar İngiliz san'atk5.rları tarafından İngiliz- !inde kalaysız kap kullanılmasında btl 
Miço bana geldi. «Tanıdığım bir adam ce, İtalyan tarihine temas eden kısımlar i- mahzur olmıyacağı anlaşılmış, keyfi 

Deniz işleri : 
Kurtarılan kaZctzede vapurlar 

Türk gemi kurtarma şirketi tarafın· 
dan son hafta içinde karaya oturan 1 
Alman, 1 Yunan, 1 İngiliz vapuru kur
tarılmıştı. Bunlardan Türk gemi kur -
tarma şirketinin alacağı para 150 bin 
liradır. Türk gemi kurtarma şirketinin 
son senelerde karı artmıştı. 

Bu son kurtarılan vapuriarda yara 
görülmemiştir. 

Bir Rumen torpidosunu 

havuzlıyacağız 

Sezar Ferdinand isimli bir R0man
ya torpidosu dün limanımız:ı gelmiş ~ 

tir. Torpido Halice girerek havuzları -
mızda havuzlanacak ve tamir görece1<
tir. 

İki vapura haciz kondu 

Defterdarlık idaresi vergi borcunu 
veremiyen iki va\'ura haciz l~oydunnuş 
tur. Bunlar borçlarını verinceye kaddr 
sefer yapamıyacaklardır. 

Karadeniz vapuru geliyoı: 
Madri<lde sefarethanemize iltica e

den İspanyolları almak i.izere Vnlansi
yaya giden Karadeniz vap:..ıru evvdki 
gece hareket etmiştir. Vapur, Malta a
dasına uğrayarak kömür aldıktan son
ra cumartesi günü şehrimize gelecek
tir. 

Akay vapurları ısmarlandı 
Akay idaresinin A1manyadan alaca· 

ğı iki vapur hakkındaki mukavele An
karada imzalanmıştır. Akay müdürü 
Cemil de şehrimize dönmüştür 

Poliste: 
Ampul hırsızı 

Kadıköylinde, YeJdeğirmeninde, U
:r:un Hafız sokağında 119 numaralı ev
de oturan Mmaı oğlu 16 yaşında Bozlo, 
Yel-değirmeninde tramvayın nrkasına a 
sılarak elektrik ampulünü çatmış, ya
kalanmıştır. 

Bir köpek dalaması 

var. Yirmi beş gram kadar eroin isti - talyanca olarak çevrilmiştir. yet alakadar memurlara bildirilmiştir 
yor. İzmire götürecek. Se!1 bulursun.» Bu suretle bu film üç lisan üzerine ter - G k • ·~ehir ı~ıe i - •ı 11 azi öprüsii proıesini yapan Y v r : dedi. Ben de eskiden kalma beş gram • P _ed . miştır. . h d -----.....;::....__ ı ' Ingıllz san'atkr..rları arasında l">aş ruolle- mü en is geliyor 

Kanalizasyon in~aatı ~a.dar katıklı .:ro~.n vardı. Ka~·ım l~ns ~a ~i yapa~ıar: Percy Marmont ile Lyun Har- Gazi köprüsünün projesini yapa11 
Şehrin müstakbel planı çızilmcden . ıdı. On beş gundur, recctesını cebımcfo ain~ ldı. Pjjo yarın istanbula gelmiş olacak ve 

k 1. . gezdirı'vor aram olmadıg·ı ı'çı·n ı'lacı ~talyan san'atkfırlarının başında meşhur d • 
ana ızasyon ınşaatı yapıldığı ıçın şe· . .. ·.. , p . 1 TraJediyen Ermette Zaccone bulunmakta köprünün yapılacağı mıntakaya gi e 

bir planı yapıldıktan sonra bu kanali - hır turlu yaptıramıyordum. Kendım de idi. Fransız san'atkarları arasında ise en rek tetkikatta bulunacaktır. Pijo köp • 
zasyon tesisatının değiştirilmesin~ za • memlekete gitmeğe, oradakı erazimi 1 mühim rol eserin muharriri Sacha Gııltry 'rünün ikmaline kadar müteaddit defa• 
ruret hasıl olacağı yazılmıştır. Beledi - işletmeğe karar vermi~'tim. Düşündüm ı tara~ından deruhte .edil~tir'. . . lar gelip gidecektir. 
Yeden 7 5 milyon lira harcanarak va . tac:ındım. M" . .ıngillz tacının melle h fılmını yaratan -· •. . . . . • • • • • • . • • ••• .. • • • __....-

' • .. ~ • 1 ., ıçoya. bu san'atkaılard•r M ••h• b• k f pılan kanalızasyonun mustakbel şehır «Peki) dedim. o eskiden kalma beş İtalyan san'atkı;rı Ermette Zaccone Papa u ım ır on erans 
plfını gözününde tutularak inşa ettiri~- gram eroine 20 gram da sıışekcri ka - :redinci Kleman rolünü fevkalfıdı~ bir suret- Belçika Mühendisler Cemiyeti azasından"". 
diği, binaenaleyh plan yapılınca bozul- rıştırdım. 25 gram yaptım. Bugün, Mı· tc :yapmıştır. . lup muvakkaten şehrimizde bulunan :Mös~ö 
mıyacağı bildirilmiştir. İ · 'd k d' Al' . .10 t _ Insanın, Papa ycdlncı Klemaıı 'ın herhul- Marcel Migeou bugün saat beşte Ünlversıte 

.. . . . .. ço, zmıre gı ece ıye 1 ısını ... a de Ermette zacc;-ı"lc kadar .. Papalık~ yap - konferans salonunda <Zeynep Hanım Kona· K~n~lızasyon ışıl~ ~eşg.ul olan_ mu· nıttığı mi.işterile beraber geldi. Ferikö- madığını iddia ed"'ceJ! geliyor... ğı> milli ihrakiyeler <Carburants nationaulC> 
teahh3ı7dın m~kavelesı bıtm~~ ~ldu~~n - yünde, sokakta, 30 lira parn .tldım. 20 Filmin kuvve~ıı ve tarihi menuu müstcs- mevzuu üzerinde bir konferans verecektir· 
dan senesı sonunda bu ı~ kendısın - gram şekerle karıstırdığım 5 gram ero- na; yalm7. bu san 'aU:~ın roı•mlı ~cyreyle _ Son yıllarda bir çok Avrupa memleketle -
den alınacak ve her sene mümı.J.-asa ile · mek için insanın bu filmi gfü'ıncsı iktiza e- rinde pek ziyade ehemmiyet kazanmakt~ o-
b ini verdim. O sırada, bu İsmaiJ, yuka • eler. lan bu mevzuun memleketimizde dahi ala1'ıı. aşkasına verilecektir. d • ı·ıe tel .. kki ve taklb olunaca5ı •üphes•··. gö-rı an dogru ge~iyordu . Yanımct yakla~· Filmin mevzuu h~k!;:ında blrnz malümat .. & .,, .,., 

Bu suretle beş sene iç1nde şehrin •erelim: rülür. Konferans yalnız Üniversitelllere mab" tı. Sigara;;ını yakacaktı. O sırada, me-
mübrem ihtiyacı giderilmek üz~re ka • İngiltere t:ız·n r'a dört adet biiyiik inci bu- sus olmayıp serbesttir, ve umuma açıktır. murlar geldiler ve ikimizi <l:o' yakaladı· . __, 
nalizasyon yapılmış olacakt!r. Tekmil - Iunmaktadır. In"'il ere Kraliçe~ı <Vlktoryaı - • • · · · • - • - ' ' .. • ..... ' ' ' ·~-
şehrin kanalizasyonu 40 milyon liraya lar. Ben. param olmadığı \'e memleke- tarafından taca ilave erlllen bu ıncllerin ga- N 1 Ş A N 
ihtiyaç göstermekte, bu meb1f·!!m te _ time gideceğim için, bir nev; dolandı· yet meraklı tarihi vardır. .Merhum kaymakam FIUbell Ahmet Ali'" 

· d .. ·· .. rıcılıl· olan bu işi yapmayı güze aldım- 1523 senesi. Pap!l •edinci Klcnıan'ın sa- nln kızı, İstanbul hukuk fakültest mezun " mınine e onumuzdeki seneler içinde dı. ~~yı. o tarih•P V•t"·~n- sarayıncı~ Katrln !arından Hatice Vedia ile merhum üntvel"' 
imkan görülmemektedir. .. . 

1 
• c.o Medlsls n_amında h nuk bir oksuz :Cız bu- site profesörü Ali Nazmi'nin o~lu. Dahili>" 

Unkapanı köprüsü satılmıyor Suıeymandan sonra sorgu~ a çekılen l lıı!l :-•:ıkta ldı. 1 Vekaleti Matbuat Umum Müdürlü~iı oarP 
İsmail de. !='an'at inin fırın piı-:ııiclliğ: ol- Pa?aııın ge·1c ;r.,. . .,,.,"'~ı·ıctnn Sp:melll b.u 1 masası müşavir - muavini Cem~ı Bükerınaıı Unkapanı köprüsünün sat!!mas:ı! - duğunu ve bir müddettir işsiz kaldığı· kızı gızliden sevı;p clct,. idi. F'ran<>a Kralı bı- 8,5,1937 tarihinde nişanlanmışlardır.» 

dan vazgeçilmiştir. .. l a·k . rincl Fransua bu Jr1 71 F'r:ınsa wllnhtı için!- ....... - .. ·-. ·-· .. ~" . · ·~ •• ,....,, __ ._... 
Unkapanı köprüsünün enkazı mu nı soy e ı ten sonra. Papadan istedi. s:-~·,e!li'nin kın sevdiğini• Tokat asliye hukuk mahkemesinden: 'tr 

- Ben, Süleymanın yanma, sigara- fnrkP'1cn Papa bu as:m mıml oln :ık 1çhı bir' ı.adın Devegörmez mahallesinden Çarık\"• r 
ha faza edilmektedir. Yağan yağmur - mı yakmak için yaklaştım. Memurlar l ııuct'a dii~ünclii. Nezdinr:le bulunan armut ğullarından Osmah ottu ölü Süleyman lu• -
!ardan dubalar su ile dolmakta oklu - geldi. Beni de beraber yakaladılar. Be- şeklinde iki inciyi cır11 1-~"llı.va gôsfrmck ıısı Muazzez Kan.kösenin ildir .kazasın~ 
ğundan batma tchiikesinin ününe ge • . h' b' d h b . vo'·t .1 d bundan beş tane dalla bulmasını V"- bunları Tokadın Devecörmez maballeslndeıı çanlk 
çilmesi için sık sık suları boşaliılınak • n~m ıç ır şey en a erım ~ "' uı · c· bulmak için dünyayı bile dolaşmasını Spa - çı oğullarından Bacı Ali otlu Hacı O<ı~ 
tadır. Bu enkaz şimdilik tasavvur ha • dı. nelll'ye emretti. aleyhine ikame ettıtt tescil dav:ısından clO 

Müddeiumumi İbrahim Hakkı, Sü- Spanel!i'nin seyahati uzun sürdü Dell.mn- laya icra kılınan muhakemede merkum 0t• 
linde bulunan Sütlüce ile Eyüp a • · 1! istenilen be~ inciyi Papaya tcı:llın r.yledi. man namına Karakn..•ye wazalan davetl.v_. d leymanın tevkifini. Ismailin nıuhake - " ~ -1 rasın a yapılacak köprüde kuHanılacak- Buna mükafat olarak Kntrin'!•1 kendisine nıerkum··•.ı burada olmad·lh ve bu na111~ mesinin serbest olarak devarıunı istedi. K ... tır. Eğer köprünün yapılmasından s&r- 'ierlleceğini uman delikanlı Pnpa tamfın- da kimse buhmmadıtı bildirilmiıt ve bu s11• 
f Hakim Atıf da bu talebe u.Vo"Un °11rak dan bir dah ç k k .. bl o1-inazar edilirse o zaman köprü ı-a!ıia- a 1 mama uzerc r manastıra ı·etıe ikameqihını bilen de bulunmam11 
caktır. karar verdi. kapatıldı. . .. , dufundan baıhlsle iade edllrnl1 olduğu rö : 

Papa ycğenı Katrln do Medls!; r. bu ye- rüimekle hukuk usal muhakemeleri kanuruı 
di incide!l yapılmış kıymetli gerciıınhğı he - ııun 141 inci maddesi mucib;.tıce Hanen tebli• 
diye eyledi. bt icrasına ve muhakemenin 12/6/ 93'7 ta • İktısat Vekili dün 

tetkikat yaptı 
İktısat Vekili Celal Bayar, diin ~eh· 

rimizde te't•kiklerde bulunmuştur. Ce -

lfıl Bayar, öğleden s-.ı"lra 'fophdnede 
Ford müessesesine giderek sa~ fabrıka
sını gezmiş, izahat almıştır. 

Buradan da Denizyollar idaresine 
gitmiş, yeni tarifenin tatbikat. , yapı • 

lacak tasarruflar, idareye a it yeni işJer 
hakkında umumi müdür Sadettın ile 
görüşmüş ve lazım gelen talimatı ver -
mi~tir. 

/( iiltlir /.'lleri: 

CamiüttevJlrih Türkçeye çevriliyor 
Türk tarıh cemiveti İlh<ınller z:mıa· 

nında ilk defa olm~k üzere Tür!< kav
mı ve bu kavmin Orta Asyarb muhtelif 
is t ikametle re yayılmaları hak ':ında e -
ser yazmış bulunan Reşiderldin'in mey 
dana getirdiği Camiüttevarihi Tü rkçe
ye tercüme ettirmeğe karar vern1i~tir. 
Bunun jçin de Kastamonu muallimle
rinden Baki Gökpınar buraya getirile
rek bu işe memur edilmiştir. 

Mimar Sinanın eserlerini tesbit et
mek üzere de edebiyat mua ilimlerin -
den Rıf1kı MelUl memur edilmi.~tir. 

Bir müddet sonra on rlort yn~mıa rihine talikine mahkemece karar verllnılf 
basa~ K:ı.trin ; Papanın refakatıncle olarnk I oıduh~•dan yevmi mezkürda Tokaı aslb., 
Marsılynya vardı. hukuk mahkemesinde bizzat vey., usuliiJI' 

Orada Kral birinci Fransua'ya ve veliahtı- t fikan bilvekile isbatı vücut etmesi, aikfl 
ı:a takdim edildi.. Nikahları resmen akdcdll- ,h:';de muhakemenin rıyaben yapalacatı ilj.11 
mlş oldu. Senel~r birbirini tnkip edip duru-

1 ,. d o ·· .. bl i ... i j o unur. 
Jor u. . unun . r nrıe Mnr e Stunrt Frans~ İşbu ilanm bir nühası mahkeme saıon"' 
l{raliçesı oldu. Ihtiyarlamış olan Katrin do na asılmakla ilin edilmiştir. 
Medisis, Kraliçe ~·Iarie Stuart'111 boynuna bu .. _ .............. ·-·-···-· ............ _ .... __.-
meşhur gerdanlığı geeirctl. Hissiyatına. kapı- T A K V 1 M 
lan Marie Stuart, Fransa arm:ısına Inglllz 
armasını ilave eyledi. Buna fevknlıi.d'.! hid
detlenen İngiltere Kraliçesi Ellzabeth intl -
kam almağı tasarladı. 

Rumt sene 
ıaoa -M•r•• 

MAYIS 

18 
Resmi sene 

~ 

~ 

Arabi MDI 
181i6 -Hızır 

Karagümrükte Dervişali mahalle -
sinde Toprak sokakta 3 numaraiı evde 
oturan icra memuru Cevdetiıı l:öpeği, 
komşusu 5 numaralı evde oturaıı ecza
cı İsrnailin bacağını ısırmıştır. Köpek· 
le İsmail kuduz teda\'ih~nesY.:~ gönde· 
rilmiş, köpek müşahede, Ismsll de teda· Celal Bayar, buradan soma liman i-

Bu sırada Fransa Kralı ikinci Frnnsua ve 
fat etti. Marle Stuart kırk günliııc heyaz ma
teme girdi. Bu matem müddeti biter bit -
mez Katrin dö Medisls onu İskoçyaya sür -
dü. Bundan bilistifade Ellzabeth onu evvela 
hapis sonra da idam ettirdi. 

5 1~37 13 
....... 

vi altına alınmıştır. darcsinin taşınmış olduğu Merke.% Rıh-
Bir adam bir kadını yaraladı tım hanına gitmiş, yeni binayı gezmi~, 

Müteferrik : Marie Stuart idam edilirken pencereden 
şatoya üç hırsız girip incileri çaldılar. Hır

Memur ve müstahdemlerin mayıs sızlar bir meyhaneye gidip incileri payla.,tı
lnr. Reisleri üç inci aldı. Di~er iki hırsız 
ikişer inci aldılar. 

Taksimde Duvarcı sokağında ze nu· servisleri görmüş, tetkikler yapmı-.tır. 
ralı evde oturan Azime, Tarlabaşı cad- Rauf Manyasi İklısat Vekiline yeni ça- ücretleri 
desinde 96 numarada kahveci Manns _ lışma tarzı. yeni yapılacak yolcu salo- Memur ve müstahdemin mayıs üc-
tırlı Hüseyin oğlu Ali tarafından, jilet- nu, rıhtım ve antrepolar hakkında et- retleri mali sene içinde tesviye edilme
k, yüzünden yaralanmıştır. Azime te- raflı iuıhat vermiştir. diği takdirde bu istihkaklar düyuna ka 
davi altma alınmış, Ali yakalanmıştır. Vekil Celal Bayar, buradaki tetkik- lacakt!ı'. Bu mahzuru ortadan kaldır -

İki otomobil çarplfb lerini bi.1tirdi'kten sonra Afyon inhisarı· mak üzere mayıs ayı memur ve müstah 
Meşrutiyet caddesinde Lünepark ga na gitmiş \'€ afyÖn i.~lerini gözden ge- demin ücretleri bordrolarının ayın 25-

zinosu önünde, şoför Mehmedin kullan- çirmiştir. ne kadar hazırlanarak mıntakLı muha -
dığı 2464 numaralı otomobille Faiğın İktısat Vekili Celal Bayar, bu~iin sebei hususiyelerine verilm~sı beledi -
kullandığı 2037 numaralı otomobil çar-ıve yarın da tetkiklerine dev~m edec.ck, ye makamınca alakadar daireler~ yazıl· 
pışmış, ikisi de hasara uğramıştır. ve yarın akşam AnJtaraya gıdecektır. 1 •.. ıştır. 

Reisleri kaçmaya muvaffak olmuştu. Ya
kalanan hırsızların Üzerlerinde çıkan dört 
inci Kraliçe Ellzabeth'e teslim edildi~ Krali
çe bunları çift dipli bir mahfazaya vaz'eyie
dl. 

Tam üç asır sonra ... 
1887 senesinde şimdiki İngllter.:? Kralının 

büyük ninesinin annesi Kraliçe Viktorya 
bunları tesadüfen buldu ve taca taktırdı. 

Diğer üç incinin ne olduiu meydana çık
madı. 

Filmin birinci kısmı burada bitti. 

SALI -SABAH Rebiüleveıl iMSAK~ 
~. LJ. ö. o. 
9 20 7 7 14 
4 41 ~ s~ 

0.10 ikindi Akpm Yatsı 

~· 
lJ. s. u. ti. o. j. D 

E. " ~ 8 46 12 - ' 52 
z. ı~ 10 16 08 19 21 21 JS 

~ - . 
Akıbetleri meçhul kalan bu üç inci •9; 

Sacha Ouitry tarafından tasarlanınıt ~ .. 
senaryo bu büyük fllm1n lkinci ıuaınını 
kil etmektedir. 



es e im f a3.Jiy eti1 Düğüne giden 
8 Bir kızı 

elediye Yeni bir çalışma programı yaptı, 
80

kahlar haldırımlanacak, su yolları tamir Kaçırdı/ar 
edilecek Ve elektrik yapılacak İzmit (Hususi) - Uzuntarla ve Kı • 

Sah Babaeskiden bir görünüş 
koyıeraeski (Hususi) Kasabaya ve uygun binalar yükselmeğe başlamıştır: 
kınin ~ Yerleştirilen göçmenler, Babaes- Babaeskinin topraktan ve tek katlı l!skı 
iktisad~ş Ve istihsal hayatında, zirai ve evleri karşısında bahçeleri muntazam 
ler 0 

1 
terakkisi üzerinde mühim rol • tarhlarla süslü bu beton binalar, çok ya· 

men Ynarnışlardır. Bu sene yeniden göç- km bir mazi ile halihazır arasındaki tc
f~IJk ~erleşthileceği haberi de, burada kıimülü ve zevk :farklarını tebarüz etti • 
tir. a ade rneınnuniyetle telakki edilmiş- ren pek beliğ bir ifade halindedir. 

8 b Belediye, yaza, büyük bir iş ve çalış-
a aesk· · · kt d. B ·· 1 tı ile İ 1 ı Alpullu _Kırklareli tren hat· ma programıle gırme e ı~. u cum e -

'l'rak stanbuı - Edirne şosei üzerinde, den olarak, şimdiden, bugune kadar ya
tlir. Yanın en şirin kasabalarından biri- pılamamış olan kaldırımların döşenme -

/\sraı sine başlanmıştır. Yakında su yollarının 
huı , Et ~larak yapılmakta olan istan - tamirine başlanacaktır. 
d~n ge dırne şosesi, kasabanın ortasın - Membalardan çıktıktan sonra çeşme -
§ınıdid Çfl\ektedir. Bu şose üzerinde daha lere gelinciye kadar karışıp kirlenen \"e A c:n,. iki taraflı, modern mi~ariyc halkın sıhhatini tehdit eden su meselesi '"ld - · · · · · · · ·-· -· ·- de, bu tamiratla halledilmiş olacaktır. Bu anada belediye tamirat için, yeni borular ısmarlanmıştı~·. 

• Kasabanın mühim ve günden güne da-
l\ icraatı ha büyük şiddetle hissedilen ihtiy:ıçla -

t ' dana (Husu ') rından biri de elektriktir. Geçenlerde ka-
'll'ıiz b ı d" sı. - Nisan zarfında şeh- sabadan geçen ve yeni inşaatı takdirlr: 

fıııdan be~ ı~e zabıtası memurları tara - karşılıyan korgeneral Salibin de söyle -
tuıarı z be edıye suçlarına ait olarnk tu - dig-i gibi, elektrik, hakikaten mühim bir b· a ıt va k 
ır hafta ra ası adedi 686 dır. Son ihtiyacımızdır. Bu ciheti göz önüne alan 
l\ Zarf.ında 76 b t t 1 t ·· tıru kö .. za 1 utu muş ur. belediye, bu hususta da teşcbbuslerc gf'ç-

lnesi iŞinin pıı: Yolunun parke ile <iöşen- mek üzeredir. 
lediye .. nıunakasaya konulmasına be>· - - ---- ----
<:.. encuıne . 
Ull'ıen, tenıi .~•ne~ karar vcrilmiştit'. En- Muşun yeni yıl tahsilall 

hanını .. ..zlıge rınyet etmcdiğinde>n tuz 
1 

• • , •• 

san t uç gun ınüddetle kapatmıştır. Nok Muş (Hususı) - Vılayet ıtıbarile 936 
!.tarı artılı ekmek ç k 'k' f .1 mali senesinin on birinci ayına kadar ya
ZalaŞık kahve satan 

1b~rakn ı 1
k 

1hnncı ıce pılan tahsilat nisbeti yüzde doksan iki 
na1 1 ır uru a vecı c - . . · 

l3e.ı rı. nııştır. dereccsındedır. 
tak . edıye ıınnr nı"z 1 k 1 935 senesine gelinciye kadar bütün se-

lllş am arına ay ırı o a - 1 •• 

e11l'. a ettirilen d' t ._ d . I neler tahsılat nisbeti yüzde elli ile yet-
unıen or yapının ı.C' f'mıne . d 

tıe t hı· ce karar verilerek ev sahipleri- mış arasın. ~ oynamıştır. 
l3 1 ıgat Yapılnuşt Bu son ıkı senedeki tahsilat nic;bPtınin 

el n 1~dıye tne>rnurla ır.. . 1 1 bu kadar yükse>lmesi vali Niyazı Mergen ll.Or rı ıçın açı aıı rnva - . A • 

\oııh. tınına kurs! t d ve Muş malıye amır ve seflerinin hesabı-.,, eyı rı mun nıaman e- d b" .. 
ın kt dir. na ne ka ar uyuk muvaffakiyetlcr kay-

~ı Zirai nıi" d 1 dcdcrse vilayet halkının da genel ver _ 
. raat ıca c e k k' . 
ı lr1rı lnüt'ad le rnüdürlu ~il bı1 haf fa gil~ri verme ~e ·.ı ıste~leri ve cumhuri -
h tat Port 1 al b'!hçC'le . d . 1 yetın kudretlı ıdarC'sıne Q}an kuvvetli 
b ıkıarı a kar 

1 
.f ın. 0 

n r:~lcıye bağları nam ve h<: abına o nisbet•e ~C'ref 
ı. a ak nnı ı ucau.c· c·y • . ı.. 1 . . 

tı t k tır. Mücad 1 k 11 ıı b"ı·· b he; mı v ı U'luyor. S ne nıhayctın" a alc 1 e o u t:.n ., , . b . . 
~<lcaıtı ı n ın bahcekrine m a ~ u rr 1_ kad .r t h t nı tının yüzde yüze çık-

tı ardır. ması umit edilmektedir. 
~ nıuk rn . 

tı /\n... . l cadf'l sındl' kullanılmak ü -
t t ··~C>rıkadan .. b IJe P" mu avaa olunan trat;-
c: d ı Uskurtrne m ı l · · .. e rn nne rrı zıı"'•at mu • 
hı tir hUdı.irlugü ta afmdan te<>lım edıJ-
t tı · .ounıar . , 
~ l'a bir h ın monta1ları yapıloıkt:ın 
b<lftaıar . <'Yet tarafından önumüzdPki 
,,. ll'ıtız ~?1nde tecrübelere paşlanacaktır. 
"Clrtı ed·ı Ucad<.'lesine de ehemmıvetfo dn-
'tOı 1 lllckted' s donı .. ır. • on on b s gün ıçindc· 

uz oldüru" im" t·· uş ur. 

Tokatta n-ah' Omlar ol ululuyor 
Tokat {Hususi) - Tokat ceza e\ i'ıdeld 

mahkumlar için bir dershane tesı:; edil • 
miştir. Bıı "dershanede 300 mahkum okut
turulmakta, kalem, kitap, defte~~ g.bi 
malzeme Halke\'i tarafından temin olun
makta, ilk ıncktepte>n dört, orta mektep -
ten iki muallim mahkumlara der:; ver -
mektedirler. 

rıkpınar güzel kızlarile meşhur iki 
Çerkes köyüdür. 
Kırıkpınarda bir düğün varmış. U-

zuntarlanın ne kadar genç kızı varsa 
hepsi bir arabaya dolmuşlar. Saz çala
rak, türkü söyliyerek yeşil, gölgeli bir 

yoldan olanca neş'eleri ile düğüne git· 
mek istemÜller. Tam yolu ortrılamışlar. 

Bfr dönemeçte karşılarına ü_ç delikanlı 
çıkmış, arabacıya: 

- D ur . . . demişler •• 
Arabacı durmuş .. 
İçlerinden Adapazarı tahsildarı Mah· 

mudun Melahat isimli, henüz 14- 15 ya· 

şında olan kızını kaçırmak istemişler. 

Buna muhalefet eden arabacı Seferi 
güzelce dövmüşler. Kızı da alıp uzak· 
!aşmışlar. 

Sefer başından oldukca tehlikeli bir 
yara almıştır. 

Hastaneye getirilen Sefer şunları söy· 
!emektedir: 

- Bir si.irü genç kızla güle, oynıya 
diiğüne gidiyorduk. Üç kişi önümi.ize 

çıktı. Melahati elimizden almak istedi· 

ler. Biraz kafa tutacak oldum .. Kafamı 
kırdılar. Ulan yeter gayri vurmayın, 

delikanlılığa bunlar yakışmaz diyecek 

oldum. Şakir, vay kerata, biz~ akıl der· 

si mi veriyorsun diye bir kat daha 

dövdü ... Ve zavallı masum yavrucağı, 

bağırta bağırta olanca çığlıkları arasın· 

da kaçırdılar.> 

Zabıta Şakir ve arkadaşlarım şiddet· 
le aramaktadır. 

Eskişehirde hava 
Şehitleri ihtifali 

Eskişehir hava şc1ıidleri ihtifalinde ' 
(SON POSTA) çelengi) 

Eskişehir (Hususi) - Şehrimizde 
hava şehitleri ihtifali pek hazin olmuş· 
tur. İhtifale binlerce kişi iştiı·ak etmiş· 
tir. Bir çok resmi daireler ve hususi 

müesseseler çelenk .göndermişlerdir. Bu. 

arada (Son Posta) nın çelengi nazarı 

dikkati celbetmi.ştir. 

~ ç;zar Ola ey Diyor Ki: 

....... t . 
Yı b' 

l'ııa lia.,~ ır kalbli kadm am- .. . Biraz fazla acaib. 
-n Bey ... 

1 .. . . ' 
_..ı 

'---=:/' 
'•' '' • 1 

, 1 ·, 

' ' 1 
1 

. .. Biraz da söylediği :;Öz· 
ler birbirini tutmuyor ... 

Hasan Bey - Şunil kısaca· 
•Yeni şiir. desene azız im!. 

Say fa 5 
-===::::::===-=-,..,.......,~ -==a 

Dadayda 38 cins elma 
armut ve erik yetiştiriliyor 

Dadaym güzPZ bir görünüşü 

Daday (Hususi) - Şu son yıllar içinde 1 biten, Burunsuz, Aydm, Bozarmut, Ya!} 
kasabanın içi, dışı ve köyleri meyva fi - lıca gibi adlarla anılan armutları ve Pa
danlarile donatılmıştır. Kastamonu ve zar, Terzi, Uzun~ava~, l\fü:düm, Kış, Ka
havalisi ötedenbcri meyva yetiştirme ve ra, Can .. cAlaerık. Uryanı adlanm taşt
harice yollama bakımından pek ilerlemiş yan erikler ~·ardır. Bilhassa halk ara • 
bir mıntakadır. Meyva yetiştirmekte halk sında cAlaerık. dıye anılan kurudulup 
fazla bilgi ve görgü göstermektedir. üryani diye sevkedilen erik pek mebzul 

Sulak amzi de, bilhassa Daday, Gök - ve nefistir. Bilhassa Azdava isimıni toşı
ırmak, Karadere, Karasu ve Kastamonu yan ve menşei Azda\•ay olan cAzdnvay 
çayının suladığı sahalarda meyva ağaç - armutlarh pek meşhurdur ve mebzuleıı 
lan adeta hiç balta girmemiş bir orrr.an yetişmekte ve sevkedilmektedir. Bura 
halini almıştır. meyvalarının kendilerine ha"S kokulan ve 

Hele Daday çayının suladığı yerler.. nefaseti gibi hususiyetleri bütün meyva 
Dadayın Kastamonu ili istikametindeki piyasalannda bilhassa elmacılık piyasa· 
köylerinde pek nefis ve mebzul meyva a- sında kendisini tanıtmıştır. 
ğaçları vardır. Kastamonu elması diye a
nılan ve .4, tanesi adeta bir kilo ağırlı -
ğında olan Amasya cinsi elmalar, pek rağ
bet kazanmıştır. 

Toprağı müsait olmıyanlar bile evleri
nin önündeki bir karış yere bu ağaçtan 
bir tane olsun dikmekle arzularını yeri
ne getirmiş oluyorlar. Amasya cinsi Kas
t.ımonu elmalarından maada, kaba mis
ket, sıkı misket, Canik, Sinop, Ayancık 
elmaları, IIorycmez, Köroğlu, Samut, 
Ferik, Ekşikızıl, Osmanpaşa ve Şıkırdnk 
isimli elmalarile Azdavay, Göksulu, Ak
sulu, Malatya, Sapıkısa, Orak, T,'1vşaıı -
başı, Osmanbey, Şeker, Çördük, Kendi -

Burada meyvacılığın ayrı bir karı da
ha vardır: O da pekmezciliktir. Harıce 

yollanan ve dahilde sarfcdilen nıeyvalar 
.ağaçtan toplanmış olanlarıdır. Ağaç dip
lerine dökülen ve zedelenmiş, ihraç e -
dilemiyecek gibi bulunan meyvalar d:ı 

toplanır ve pekmez yapılarak sarfedilir, 
bu suretle meyvalardan hiç ziyan edil -
memiş olur. 

Önümüzdeki yaz mevsimi içinde fazla
ca meyva mahsulü alacaktır. Çünkü şim
diden çiçeklerinin mebzulluğu mcyva du
rumunun çok iyi olacağını göstel'rnekte • 
dir. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERt=::-
Niksarda sı1or sahası 

Niksar (Hususi) - Belediye ka'iaba dahi
lindeki metrük Haneg&h mezarlığını spor sa
hasına tahsis etmese karar vermiştir. Bu sa
ha 19 mayısta hazır olmuş bulunitcak, Halk
evi spor kolu ile İdmanyurdu gençleri 19 ına· 
yısta burada bir müsabaka yapacnklardır. 

Amasya valisi l\Ierzilond:ı 

Merzifon <Hususi) - Yeni vali ilk defa 
olarak Amasyadan kasapamıza gelmiş, bü -
tün devairi, okulları gezmiştir. Ayrıca, parti 
ve Halkevi fı.zalan ile de gorüş:neler yap -
mıştır. 

Vali Merzifondan çok memnun olarak 
Gumüşhacıköy kazasına gitmiştir. Kendisi -
ne halkımız çok tılnka göstermiş; p:ırlak bir 
şekilde teşyi etmiştir. 

İzmltte dilenci bolluğu 
Son zamanlarda İzmitte dllendler çoğal -

mıştır. Bıınlıı.rla maalesef m\icndele 'Cc!He -
menıektedlr. 

İzmitte b ir esrar kaçakçısı yakalandı 
İzmltte zabıta Necati isminde bir esrar 

knçakçısı l;akalamıştır. Necatinin İstanbul 
ve İzmit arasında esrar sattığı anl:ı.şılmış ve 
pek mnlılr olan bu usta kaçakçı İzmit top -
raklarına daha ilk girdiği esnada yakalana
rak İstanbul ihtisas mahkemesine sevkedil
mlştlr. 

Bir t ren ka7.ası 
Veysiyeden Ceyhana gitmekte olan 17,35 

postası bir adam çiğnemiştir. Ceyhan müd
deiumumisi derhal vnk'a mahallme giderek 
tahkikata başlamıştır. Bu sebeple cenup pos
tası dört saat tenhhür etmiştir. 

Ad:ınada bir m:ılıkünıiJ et 
Adananın Kuzucuoğlu kQytinden Savatlı 

Halilin çifUlğinde tutma Mustafayı oldür -
mekten suçlu Ömer oğlu Sadık hakkındaki 
duruşma nğır ceza mahkemesinde bitlril -
tniş ve Sadığın 12 sene ağır hapsine kara4 
verilmiştir. 

Y ozgadda kömür sobası imalatı 

Yozgat vilayet atclyesi 
Yozgat (Hususi) - Yeni orman kanununun hazirandan itibaren tatbik edil

mesi Üzerine heı· yerde olduğu gibi burada da maden kömürü yakılması knrnr
laştırılmış ve halk bu kararı memnuniyetle karşılamıştır. VıHi) et ateıyesinde 
vilayetin ihtiyacını .giderecek kadar kömür sobası imal edilmiştir. Şimdiden 

satışa başlanmıştır. 



SON POSTA 

Ziraat Bahisleri: Hadiseler 
Hayvanlarda önüne geçilmesi ıazım Rarş1S1nd 

gel en bl·r hastalık: Da lak Tek tek ayakkabı modast Moda burnunda yakalanmak teblikPli 
dan yakalaması tehlikelidir. Bu sefer * * _. dan yakalması tehlikelidir. Bu sefer 

1 

Dalak hastalığı bir koyun sürüsüne girince az zamanda çok kırgın de Viyana kadınlarını yakalamış w 
verir. Bir aşı hayvanlan bir sene hastalıktan muaf tutar. Köylüler ayaklarına ayrı ayrı rqnklerde ayakka-

bılar giydirmiş. Mesela sağ ayaklarma 
bayvanlan ~ıhyarak tedbirli .hareket etmelidirler. siyah ayakkabı giyerlerse, sol ayakları-

Son günlerin haberleri arasında şüp -
hesiz siz de okumuşsunuzdur: Hükumet; 
vilayetlere gönderdiği yE>ni bir emirde 
Antraks hastalığı ile muradele işine bu 
yıl daha fazla ehemmiyet verilmesini is
temiş ve bir kısım köylerimizi. gereken 
fenni tedbirleri yapmıya mecbur tut -
muştur. Şimdiye kadar köylünün ihti -
yarına bırakılan bu hastalığı önlemek 
işinin, çokluk olduğu yerlt>rde mecburi 
tutulması memleket hayvancılığına ol -
cluğu kadar, yurddaşlarına da büyük bir 
hizmet olacaktır. Çünkü Antraks yalnız 
hayvanlara değil, iıısanlara da ayni de -
recede zarar veren tehlikeli bir hasta -
lıktır. 

Türkiyenin bir çok Y"rlerinde bulu -
nan bu hastalık, bilhassa koyunculuğu
muzun belli başlı bir deıdidir. Fen dilin
de ona Antraks adı verilirse de bizim 
köylümüz onu Dalak dive tanır. Gerçek
ten hastalığın göze çarp~n hali, kanın si
yah bir renk alınası ile pıhtılaşması ve 
dalağın ziyade büyüyüp katran gibi ça -
murlanmasıdır. 

Bizde, yorgun argın başak yeyip, su iç
mekten ileri geldiğini ~övlerlerse de bu 
hastalığın sebebi hiç te sandıkları gibi 
değildir. Dalağın asıl sebE>bi fen dilinde 
Basilüs Antrasis denilen bir mikroptur. 
Bu mikrop hayvanların pisliklerile top
J"ak ve otlara bulaşır ve toprağa değer 

değmez, biçimini değiştirerek İspor olur. 
İspor, dalak mikrobunur. her sıkıntıya 
dayanabilen ve yıllarca toprakta yaşı -
yabilen bir şeklidir. İşte bu 1 porların bu
lunduğu yerlerde otlıyan koyunlar, ot -
lnrla birlikte bunları aJmca, hastalık 

gövdesine geçmiş olur. 
En çok su tutan bataklık verler dalak 

Jıastalığının yatağıdır. Onun için böyle 
yerlerde otlıyan koyunlarda sık sık gö
rülür. Hastalık dışarıdan pek kolay ta -
mnır. Çobanlar, koyunların burunlarnı 
!ılk:mak suretile hayvanları isetirler. Has
ta olanlar bu sırada kanlı bir sidik çıka
rırlar, bununla beraber hastalık bir kaç 
günde sürüyü dolaştığmdan ölenleri 
görmekle ve bir defa içıcrini yoklamakla 
da anlaşılabilir. Yağmurlu ve selli yıl -
larda hastalık daha ziyade genişliyerek 
bütün otlağı bulaştırır. E<>yle yerlerde 
artık her sene görülmesi arlet olur. So -
lucanlar da mikropların topraktan yu -
karı çıkmasına yardım erlerJer. 

Bu kötü hastalık dalaklı koyun veya 
sığırların etlerini yiyen in~anlara da ge
çer. Derileri de mikroplu olduğundan bu 
işlerle uğraşanlara, gocul!, çank giyen -
)ere de bulaşır. Ve ateşli yaralar yapar. 
Deriler tuzlanmakla hastalıklarını kay -
betmezler. Mikrobu çok rlayanıklı oldu -
ğundan bu hastalığın ölü !erini gayet de
rin gömmek ve kireçle yakmak gerektir. 

Dalak hastalığı bir koyun sürüsüne gi
rince az zamanda çok kırgın verir. Ko -
yuncuyu şaşırtır, kalır. Halbuki buna 
karşı icat edilen bir aşı ile hayvancık -
Jarı bir sene bu hastalıktan korumak 

rnümkündür. Tedbirli bir koyuncu ilk - na da beyaz giyiyorlarmış... Erenlerin 
0

sağı solu olmaz, derlerdi. Meğer modanın 
da sağı solu olmuyormuş. 

baharda bu •aşıyı yaptumakla koyunla -
rını ölümden, yurddaşlannı da tehlike -
rlen korumuş olur. 

Türkiyede iki türlü dalak &şısı bulun
maktadır. Bunun birisi Paınörün aşı evin 
ce hazırlanıp Avrupadan gelen aşı, öteki 
de Ankara ve Pendiktc yapılan yerli a
~ılardır. Pastörün aşısı iki defada (Türk 
Antraks aşısı) ise bir defada kullanılır. 
Küçücük şişelerde satılan bu aşılann bir 
santimetre mikabı sekiz koyunu aşıla -
mıya elverir. Sığır, beygir ve keçilere 
başka nisbetlerde kullanılır. 
Aşının yapılmasına gelince: Bunu bir 

baytara yaptırabileceğinız gibi kendi -
niz de yapabilirsiniz. (Yerli aşıyı hüku -
rnet parasız verir. Baytar hayvan başına 
~ki kuruş el emeği alır). Kt•rtikli bir şı -
nnga alıp aşıyı içine doldurursunuz ve 
koyunların kuyruklarına vahut bacakla
rının iç yüzüne, derilerinin içine (edim
me arasına) iğneyi sokuak aşının sekiz
de birini sıkarsınız. O knyun artık gele
cek yılın o gününe kadar dalak hastalı -
ğından korkmaz. 

Bir de hastalığa tutulmuş olanlan iyi 
etmek için Serom vardır ki bu da ayrıca 
kullanılır. Bence iyileştirmeğf" uğraşmak
tansa, baştan korumanın yolunu tutmak 
rlaha karlıdır. 
Unutmayınız ki bulaşık otlaklardan bir 

kaç sene kaçmak ta laztmdır. Dalak has
talığı köylerde görülüncP. en yakın hü -
kumete haber vermek me<'buriyeti var -
dır. 

Tarımman 

Zirai müşküllerinizi, her türlü öğren
mek istedıklerinizi bize yazınız, size ce -
vnp verelim. T. 

* Balık baştan kokar amma, mod:ı ayak-
tan başa çıkar. Bu moda da ayaktan l.a
§a çıktığı zaman kadınların saçlarını 

başlarının sağ taraflarında sarı, sol ta
,raflarında siyah göreceğiz ... 

Keşke böyle görsek ... Bir gün s~rı saç
lı, ertesi gün siyah saçlı görmekten da
ha iyi! 

* , Çemberlitaşta ramazanda hamalların 
,toplandıkları bir bahçe vardır. Davul ça
larlar, oynarlar. Bir gün yabancı biri bu 
bahçeye girmiş ... Hamallar bir ağızdan: 

cBir ayağının çizmesi var> 
Diye bir şarkı söylüyorlarmış. Yabon

cı sabaha kadar: 
- Acaba öbür ayağında neler var': 
Diye beklemiş. Sabah olmuş. Şarh 

bitmiş, hamallar dağılmış. Fakat öbür 
ayakta ne olduğu anlaşılmamış. Bugün
lerde hamallar şarkıyı değiştirir: 

cBir ayağında kırmızı iskarpini var> 
Tarzında söylerlerse, moda meraklısı 

da: 
- Öbür ayağında neler var, şunu da 

öğrensem! 

Diye beklerse boşuna beklcmış olur. 
Modanın bu sırrını öğrenemez. 

* . Tek tek ayakkabı giyebilirler, tek tek 
eldiven giyebilirler. 
Mantolarının bir önü başka öbür önü 

başka, bir kolu başka, öbür kolu baska 
olabilir ... Yanaklarının birini pembeye, 
ötekini turuncuya boyayabilirler. Fak-.ıt 

iş göz bahsine geldi mi? Ankara kedi~ı 
Men~mende Rıdvan Ahmet: bütün kadınlardan daha çok mcxiaya 
(Tutüncüluk kitabı) için mektupla cevap uyar. 

vcrml~tlm. Ne yaptınız? 
Kilfste Fadıl: 
<Soya fasulyasınıl bulabildiniz mi, ekUn!z 

mi? Yazdığım adresten gonderJldl ınl? 
Kırıkkalede Şükrü: 

Aradığınız çeklrdeil nya fidanları bula
bildiniz mi? Söylediğim yerlere baş vurdu -
nuz mu? 

Bigada bir gündüz hırsızı 
Biga (~ususi) - Ev halkı teferrüç 

yapmak uzere kırlarda bulunduğu bır 
sırada istidacı Mehmet Mutlunun evi
ne güpe gündüz bahçe duvarından at -
lıyarak bir hırsız girmiş ve bir kat el -
bise ile hlr miktar iç çamaşırı çalarak 
firar etmişti. 

Zabıtaca hadise haber alınır alınmaz 
karakollara hemen telefon edilmis ve 
dört saat gibi kısa bir zaman içinde. çal
dığı eşya ile birlikte eskici A1i ismini ta
şıyan hırsız Çanpazarköyde yakalana
rak merkeze getirilmiştir. Cürmü meş
hud kanununa tevfikan o gün duruşma

sı yapıfan Aliye altı ay hapislik ve o 
kadar da zabıta nezaretine alınmak ce
zası verilmiştir. Bu sabıkalı hırsız, der
hal hapse tıkılmıştır. 

Çanakkalede 
Atatürk heykeli 

lMSET 

Çanakkale, (Hususi) - Atatürk'ün 
heykeli, Cumhuriyet alanında vaktile 
hazırlanan kaide üzerine çok büyük 
merasim ve coşkun tezahüratia konul
du. Törende askeri kıt'a ve okullar bu
lundu. Hatipler heyecanlı söylevler söy
lediler. Heykelin etrafı küçük mikyasta 
park haline ifrağ edilerek nadide çiçek
lerle bezenmiştir. 

lhtısas mahkemelerinin 
bitiyor 

müddeti 

Muvakkat olarak ihdas edilen askeri 
ve adli ihtısas mahkemelerinin kanuni 
müddeti, mayıs sonunda bitmektedh·. 
Şimdiye kadar, müddetin yeniden uza
tılması hakkında hiçbir mallıma: olma
dığına göre, bu mahkemelerin lagvı muh
temel görülmektedir. 

İhtisas mahkemeleri lfığvedilirse. bak
makta olduğu davaların umumi ahkiınıa 
göre, aid oldukları aslivc mahkemelerine 
verileceği söylenmektedir. 

--tÖNÜL iSLERi. L ndra ve Paris borsalarmda 
muamele olmadı 

Mayıs 

Nesep davası yeniden 
görülmeye başlandı 

Mahalle bici Mehmet Ali ile kansı Fatma Nezahet 
mahkemede söz söylemekten aciz olduklarılllt 

vekilleri geleceğini anlatarak mühlet istediler 

Dava mevzuu olan Nermin Nermine analık iddia eden Fat1ua 
Nermin ismindeki kız çocuğun aidi-ı kendisine güvenerek, razı oldum. 

yeti etrafında açılan dava, hukuk tahki- yanında alıkoymakla beraber, be 
kat hakimliğinden, hukuk umumi heye- nüfus kağıdımı çıkarttırdı. Has 
tine sevkedilmişti. İstanbul asliye altın- yatırmak üzere uğraşacağını söyl 
cı hukukta, dün saat on altı buçukta bu gittikten bir müddet sonra, gen? 
davanın duruşmasına başlanıldı. ,rek chastanedc şu aralık maalesef 
Davacı Fatma İlhanla dava edilen ma- ,yer yokmuş; maamafih, ben uğr 

hallebici Mehmet Ali ve kansı Fatma ğım, ilk fırsatta, çok geçmeden yet 
Nezahet, salonda hazırdılar. Reis, dava- min ederim sana!> diyerek gene gitU. 
cıya davasını anlatmasını söyleyince, te, gidiş te o gidiş oldu! Bir daha 
Fatma İlhan, şunları anlattı: medi ortalıkta! 

Sonra da, guya kendilerininmiş 
'zaptettiler çocuğumu... Eğer, sabi 
Fatma Nezahet dünyaya getirmişse ~ 
mini, isbat etsin de, göreyim! Ben, 
,Gülhane hastanesinde doğurduğuınıJ 
ğum kağıdile isbat ediyorum. O, n 
doğurmuş acaba?! Hani delili, isbatı• 

- Bundan 7 sene evvel, bir kız çocuğu 
doğurdum ve ismini de Nermin koydum 
Bundan 4 sene evvel de, - yani i yaşıt'. · 

da iken - bu kız çocuk çalındı. O zamar.. 
ben hastaydım. Yatıyordum. Gözlerım 

görmüyordu. Çocuk sokak kapısı önün
de mahalle çocuklarile oynarken, bu 
Mehmet Ali tarafından alınıp götürül
müş, o gece kayboldu sandık, fakat ara· 
tınca bulunduğu yeri öğrenerek, işin iç 
yüzünü de bu suretle anladık! 

Derken, bu mahallebici Mehmet AH, 
,geldi. Gayet şık giyinmişti, elinde bas
ton vardı. Bastonunu savura savura 
esen> dedi cfakir bir kadınsın; ayni za
manda hastasın da... Bu çocuğa baka
mazsın. Halbuki ben zenginim. Benim 
,de çocuğum yok; benim fakirliğim de 
>şte bu ... Müsaade et te bu çocuğu ya
,nımda alıkoyayım, kendisine bakayım. 

Büyüyünce alırsın. Ben, ayni z.ımanrı:ı 
senin bir hastaneye girmene de delald 
,eder, seninle de alakadar olurum.::ı 

cSiz kimsiniz?> .deyince de, eben Arı
talya mebusu Aliyim!t dedi. Ben de, 

Çocuğun babası, Çorluda askeri 
ustası Mehmettir. Ne yazık, ki bu ba 
olacak Mehmet, Nerminin babası k 
si olduğunu inkar ediyor. Fakat, 
ğumun benim olduğu sabittir! 
, Mahallebici Mehmet Ali ile kansı 
ma Nezahete ne diyecekleri soruldu. 
ikisi de kendi kendilerini müdafa 
aciz bulunduklanndan ve Şemseddin 
bir avukat tuttuklarından bahse 
cBizim yerimize o söyliyecek!> diye d' 
let istediler. 

Reisin ce, şimdi siz hiçbir şey söY~ 
mez misiniz?> yollu sualine karşı da l/İ 
yır, biz bu hususta söz söylemekten 
ziz. deyip durdular! 

Heyet, bir defaya mahsus olmak ol' 
re, kendilerine mühlet verdi ve d~ 
manın devamını haziran ayına bır~ 

Yerli Mallar Pazarı tahsildarı 
mahkemeye verildi ve tevkif edildi 

•Yerli MaUar Pazarı. tahsildarların-, Muamma, çorap söküğü halinde çö# 
dan Fuad, bir sene içerisinde ltülliyetlı müş! 

mikdarda para zimmetine gcçirmekterı Tahsildar Fuadın, faturalar üz r 
suçlu olarak yakalanmış, adliyeye veril- oynadıgı, usulsüz makbuzlar hazırl.B 
miş ve dün sorgusu yapılarak tevkif edtl- v. s. tahkikat mevzuu olmaktadır. 
miştir. Öğre>tildigine göre, kendisi, inkar 

Kendisinin 2,300 lira Kızılaydan gelen memekte, c bana hiç hesap soruıadıl 
paradan ve başka da muhtelif ~Pr)erden ben de zfıf gösterdim, Bu fırsattan 
g.elen paralardan zimmetine geçirdiği, fade ettim!. demekteymiş! 

Dün Londra ve Paris borsaları yortu rııü- d" ·-h Q l nasebetlle kapalı olduğundan frank hakkın- şım ıki halde S,OOO lira kadar zimmetin- Tevkıf edilen Fuad hakkındaki uP· 

ıJlUgUCU Brlma lar yok mu? Soğuk kanlılıkla düşfnü· da malümat gelmemiştir. de kaldığı, bahis mevzuudur. Ancak, kat, adliyece -ehemmiyetle derinleşti! 
Cevan/arım nüz, bu hatalı noktalarınızı keşfe çalı- k f araştırma devam ettikçe, mikdarm tl)p- mektedir. 

I' §llllZ. Sonra bunlan refikanıza sami- Beynelmilel ticaret on eransı yekun 8,000 lirayı bulacağı da sanılmak- Karısı Miratı ö"düren Musalli• 
cLüleburgazt da Bay M. C. ye: miyetle itiraf ediniz, ayni zamanda Parls 17 <Hususi> - Türklyenln de lşt.lrak tadır. • • 
Mahkemedt!n talak kararı almak ko- onda hatalı gördüğünüz hareket şeki:- ettiği beynelmilel parlamentolar ticaret kon- Bir senedir cYerli Mallar Pazarı. n:ı- Cezalandırılm&Sl İSteni:dı 

Ja l · · d !eransı ayanın toplantı salonunda Cumhur- l 
Y değildir. Hakim iki tarafı dinliye- erını e birlikte gözden geçiriniz. reisi B. Lebrun tarafından açılmıştır. Kon _ mına postahaneye gelen paraları alan Yeldeğirmeninde karısı Miratı ö el 

cek, uzlaştırmıya çalışacak, müdde! ve- Mümkünse bu mülakatta samimi dost- feransta 30 dan fazla memleketin mtiıneı:ı - tahsildar Fuadın, mali sene sonile bera- mekten suçlu sabık şimendifer aJ1l ' 
recek, yuvanın yıkılmaması için elin- larınızdan birini de hazır bulunduru- slllerl bulunmaktadır. - ber yıllık hesap vermek zamanı da yak- Mehmet Musanın duruşmasına Ağırce 
den geleni yapacaktır. Binaenaleyh nuz. laşıyorm_u_ş .. Fakat, daha evvel, 7.cmgul· I da dün sabah devam edilmiş, ınüd~ 
önünüzde hiç değilse iki senelik hır 7.:l- * ( O k ) dak valılığıne yazılan bir mektup, işin . umumiligin esas hakkındaki ınütal 
man vardır. Şu halde telaşa kapılma- cTrabzon• da Bay M. A. t. ye· fürU ÇÜ oynantJOr meydana çıkmasına yol açmış, Zongu1-ı1 alınmıştır. 
nızı doğru bulmam. Sizin içın yapıla· Kızın tabiiyetine bakarak sıkı hır aı- Değerli yazıcılarımızdan .?sı~~n _ cemrıl dak valiliğinden, şimdiye kadar zbndeııl- Müddeiumumilikçe, kocasının ta 

J Kaygılının yazmış olduğu (Urilrukçu) adlı ·ı mesi icap eden belli mıkda d b · 1 
cak şeyi önünüzde bulunan vakti iyi eye mensup olduğuna hükmediyorum. halk komedisinin son büyuk perdesı mayı - nın .. .. . . r a ır para- altında bunalan kadının dayısına IJ 

kullanmaktır. İşe her şeyden evvel va· Sızin unutmuş olmasından zivade mck- sın yirmi beşinci akşamı Eyüpte oynana - '. henuz gondenlmemış olmasının St"'- dermege hazırlattığı istimdad m kt 
. ü t hl"l ·ı b 1 tup Vf? haber yollamak ı"mk.:;.nını elde caktır. bebı sorulunca, bu paranın bundan 6 ayı nu elıne geçiren suçlunun, bu yıı 

zıye a ı ı e a ayınız. Bana anlat- "" ı 
edememiş olması galip bir ihtımaldır Eyü. ·p Parti merkezine bağlı nmntor san - e. vve gönderildiği şeklinde gelen cevap, Mıratı tnbanca kur~ınilc kanlnr iı:. 1 

tıgınızı aynen kabul ediyorum: Müşfık tk ı t f d ı dl b ı B "-Muhiti bilmiyorwn, temasımı nasıl te- n ar ar ara ın an ş m unun prova an ışe yaramış. unun üzerine hayrete du- de yere serdigi . ahit gôrülmüs, lV' 
bir aile babasısınız, yuvanızı mP ut et- . d b'l ynpılmaktadır. Kızılay Kurumu için tem 11 şülmüs muhasebe he apları t tk'k k 11 ... 

mm e e 1 eceğinizi tayin edemem. edilecek olan bu piyeste muharririn kendi- ' . . . 1 E' o- mus ın c za kanununun 449 un 
mck için elinizden g ldi i kadar çah:.ı- Aksam bı'tı·p tu'"kenmek bı"lmez kurna?.- yulmus ve tahsıldarın zımmetı tahal·kuk d . 1 k _ d de rol alacaktır. ' ~ . sıne uygun o ara , cezava :ı 

yorsun uz. Btittin bunlar dognt, fak::ıt lık mcmbaları vardır. Derdin çar im Ayni p yesin tamamı olan uçpeıdc ı de etmiş. Zimmetin bundan •)lma) ıp ist nilmi tir. 
acaba sizin de hatalı oldugunu~ nokta- gene siz keşfedeceksiniz. T ~e yaz orLal rında başka yerlerde tem il edile- ha li kabarık ir ~ ~ r·,._-~------~--~-....:.o.._.._._ 

l_~~~~~__::__~~~=-=-~:=.:::~~~iJWL--LL..J.-----~~~~~--~ 
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Boratduğa zaman 
ı Ahrnetı M 
•er, A.h e ~~m:t yarış etti • 
ııet d ~:t' bırıncı geld'.. .. Meh-
\ e ıkınci 
~ıt h " 

e Inede sordular· 

Bir genç kız, 
genç bir kızla 

Sayfa 7 

gibi 
evlendi 

Mesele bir hafta sonra meydana çıktı, meşhur olmak sev
dasile belediyeyi ve kiliseyi aldatan erkek-kız vakalandı -s . 

Cev en kaçıncı geldin? 
ap verdi· 

- Hayır, bunn imkan yok Lonclra 13 Mayıs -

-ı . kinci' 
fakat sizi tebrik ederim. İngilizlerin h:ç hoşu-

..._Va Ahmet?. 

tarışı ~i~rdu~cudan bir 
ı. 

-. Tebrik mi niçin tebrik e -
diyorsunuz? 

- Hüsnü intihnbınız ıçin! 

* Yalanın laydzsı 

na gitmiyen bb vak'a 
bütün matbuatı nwş
gul etti. Herkes bu
nun dedikudusunu 
yapıyordu. 

Mesele kısaca şöylatenıı,;ım de 
Sarhoşu b 

'daına Ça n iri karşıd:ın gelen 
.... o· rptı. Adam kızdı· o . • 
.... ıun gormuyor mu? G" . 
~em b' ~r?1~z olur muyum? 

..._ öuı ıkı gorüyor. 

Küçük Necmi arada sırada le: Genç bir kız, be
yalan söylerdi. Babası bir gun 

1 
ıcdiyeyi, kiliseyi pa· 

Necminin bir yalanını yakala •

1 

pazları atlatarnk ge· 
mıştı: ne kendi gibi genç 

- Necmi, dedi, yalan söyle - bir kızla evlenmi~ . 
yen çocuklar ne olur bilıyor Ve bütün bu işleri. 

musun? · macera yüzünden ve Yle · 
.... İkini ı:ıe neye çarptın., 

inek iste zın arasından geç • - Keşki yirmi dört saat hiç sabah olen asa .. - Biliyorum baba, trende ya- meşhur olmak sevda-

~de ... - Peki amma, ben sabahlığımı ne zaman giyeceğim? rım biletle giderler. sile yapmış. 

K6ttl aıçı 

- Hizmetci idarehanesinın rnüdiirii 
sizsiniz değil mi? 

- Evet, benim .. 
- Bir hafta evvel bana bir aşcı gön· 

dermiştiniz .. 
- Evet. 
- Bu akşam sizi yemeğe davet edi· 

yorum. Gönderdiğiniz aşcının piş'rdıği 
yemeklerden bir kere de siz yiyin! 

* * * 
Merak ediyorsa ız 

İri yarı adam karakola g!rd!: 
- ıve za - Beş kişi birden üzerime atıldılar .. 
bayn;; c nın gapkasını gördün mü, ne - Ben ilk nişanlımı delicesine scv-

~ı-" - Barı· kimler oldug~unu tes.his ede - · · - a yey,, mıştım. 

<ılllla;; _de sana 0 şapkanın bir eşini bildiniz mi? - Bu sevgi ne kadar zaman sürdü? 
- On 'lStiyordum.. - Yüzlerıne pek dikkat etmedım. Fa- - Ne kadar sürdiiğünü pek iyı ll'l-
ıeıllte ttn başında bayaği durd1ığumı kat siz merak ediyorsanız, köşe başın:ı miyorum .. Sevmiyc başladığım daki-
fhi~eı~ek istiyordum. Şapka asLır.dn kadar gidiverin beşi de yerde serilmiş kada saate bakmayı unutm':.L: -

~ yatıyorlar. muştum. 
-=::::..======-==-=-===-===-------=--...--==-=--===:;;;;::==:c===z======== 

ce;:;· Dün kendisine olan borcumu ur.r~
,. ını. Kabul ettirinciye kadar çok ug· 
~tnı.. 

- Ben da1ıa evlenmeden e11vı>'.. Dir 
erkek yii.zümc baktığı ;rnmcm kırkırmızı 
kesilirdim. 

Bundan bir hafta evvel bir makinis- disini ço'k genç gördüğ ü söyleyince, 
tin kızı olan güzel Ruth Barker doğdu- - Babam da öyledir, biz yaşımızı 
ğu şehirdeki Harro Gole k!lisesinde es· belli etmeyiz. 
mer, yakışıklı bir delikanlı ile evlen - İşin güzel tarafı, polise bu ihbarı 
rnişti. Bu delikanlı kUisenin clef- yapan kimsenin sabık Mister John Lio· 
terine şu imzayı atmıştı: John Lio - nel Dihnji ve lfilıik Mis Connıng'in er-
nncl DihnJi. kek sevgilisi imiş. Nişanlısının garip 

Nikah merasiminde ve bilahare dil- bir macera yüzünden kendisini terke 
ğünde Ru th B::ıkerin baba. ı George derek e\ lendiğini duyunca imzasız bir 
Barker ve annesi Emma Ba .. ker de ha- mektup'a vazi) etı polise bildirmiş, bu 
zır bu unmuşlar ve Ruth un ::.bla::sı.e e- mektup üzerıne yapılan tahkıka~ mı.is· 
niştes de nikah da şahit olrrJ larchr. bet netıce \erince Whigton ~ato!>unda· 

Güveyi kusursuz bir frak ·v·nm· .. ki ev, er derhal te\ k f cdı.mışler. 
briyantinli, saçları ve matru rchrec;ı "'

1 
ŞimJ; her cısı de kefaLtlc tahlıye 

p..!k yakı"?ıklı bır de ikanlı o mu tu. n ed m rdır. l\1is Barker be\ eyninm 
de beyaz e.di\·enler v rdı, krn at: fev· ) anındadır ve kimsenin ) üzüne çıkma· 
kalade güzel bağlanmıştı. maktadır. Mis Conning'ye gelince o d::ı 

Şehrın fotoğrafcısı, bu mcs ut ç 'ft'n evinde hasta olarak yatmaktadır. 
akrabalarının ortasında .res_mle•·ini al- Mis Barker ile görüşemiyen gazete-
mıştı. ciler, annesinı sorguya çckmi.ş.ler, ve 

Davetliler iki tarafı da tebrik etmiş· zavallı kadıncağızdan bm ınüşktilfıt i
ler ve biraz sonra, evlenen mes'ut ç.ft le şu sözleri almışlar: 
Rotherharm civarında münzevi bir şa- - cDel.kanlı bir baloda kızımı u -
to olan \Vhigton'a bal ayla ını geçir - zaktan görmüş, kend;sıne tanıtılması -
mek üzere çekilmişlerdi. nı istemiş. dans etmişler, dans esnasın

Aradan bir hafla geçmeden, bu ... eni da kızıma, kendisinin zengin bir aile -
evlenenlerin jandarmanın refakatmdc nin yegane evladı olduğunu ve evlen • 
ve elleri kelepçeii olarnk ka abnnm i· mek için se~ ahat ettiğini söylemi~. 
çinden sürüklenip götürüldiıkieri gö - Ertesi gün de bize geldi, ve kızıma 
rüldü. Evv-eıa. kimse bunun sebebini an talip oldu. Tabii biz tereddüt ettik 
layamadı. herkes türlU türlü tahminler- Hakkında tahkikat yapmak için mehi' 
de bu!undu. istedik, bize bazı adresler \'erdiler, dü 

Kimi d~likanlının bir dolı.ındırıcı ol- şündük, evrnkını gördük, tahkik ettik 
duğunu, kimi casuslu<runun me.)'Ciana ve münasip gördük. 
çıktığını söylüyordu. Fakat hiç kimse İşin aslı kızım da gönlüniı o müddet 
John Lionnel Dihnji"nin Mis Conning is zarfında kaptırmış bulunuyordu. 
minde Riltarlı bir genç kız olduğunu Evlendiler. Şatolarına çekildiler. Kı 
düşünemiyordu. zım bana bir mektup yazarak vaziyeti 

Taıbii adliye işe \'az'ıyed etti ve ev- anlattı ve şimdilik ses çıkarmamaklı· 
veıa n:.kahı kıyan papaz mu')tantik ta- ğımızı ve işi gürültüye boğmadar. bo· 
rafından dinlendi. ~anmalarının münasip olacağmı söylü

Londra gazeteleri. hadisenin bura - yordu. 
dan ötesini şu yolda tasvir edıvorlar: Bu rezalete muttali olunca, en doğru 

- İstenı.iyor muydu? 
b - O, bütün alacağı istiyordu. Halbuki 
en ancak onda birini veriyordı.m. 

1'aı Verır misin ? 
baktı· 

- Kocası havadan pa -

rn kazanan bir adı;nrdır_ 

- ??? 

- Tayyare ile rıalclıyat 

şirketinde memurdur. 

- Şimdi de bir erkek yüzü11~ haktııjı 
za ınan derhal dudaklarının k,•·mızısır.ı 

Papaz fevkalfıde müteheyyıçti, alda- şey kızımın gösterdiği yoldu, ben de 
tılmı~ olmanın iztırap ve mahçubi~cti muvafık gördüm. fakat biz!m dama -
altında kaldığı belliydi. Miıstant:fün dm sevgiHsi rahat durmam•ş, işi polise 

= sorduau sual~cre şu yolda cevap verdi: j ihbar etmiş. Bizi de rezil etti. Bakalın 
tazeliyorsım değil nıi? 

~2b2ts1z et - Kız gibi bir delikanlı irli. sesı in· meseleyi ~sıl halledeceğiz?» 

- f> . 
tıa Çık 1Yangonun büyük Jkıamiyesi sa

r-. acak 
ved · 
- S · h~aı bakana sordu: 
- a ı rnı? 

'I'nb · 
- Ö ıı sahi.. yalan olur mu? 

l'ı.ız ı· Yleyse ödenmek üzere bir kac 
"""· ıra v . . • ......... erır mısın? 

················································· 

'Sı~i ·· .. 
...._ İt . 0mTum oldukça sevecegıın .. 
ile ; 1 0nını.a bu kadar zaman ben 

apacağım? 

- I1iç tanımadığım bir erkek 1J<t?IL

ma oturmuştu. Boynuma sarılmak is· 
tedi. 
- Tabii birdenbire geri ittin .. 
-Hayır, nedens!? bu birdenbire ak -
lı1na gelmedi. .............................................................. 

Korkulu rilya 
Tembeller konuşuyorlardı: 
- Rüyamda kendimi çalışırker ... gör· 

diım. 

- De::sene korkulu bir rüya görmÜ!i· 
sün? 

* • * 
Kazan ın 

Poker oynuyorlardı: 
- Rest. 
- Gördiım. 
- Nen var? 
- Üç birli.. ya senin> 
- Bir tabancam .. 
- Sen kazandın ... 

Çocuk ağlı) ordu. Müre):>b ) ~ otur -
muş kitab oku) ordu. Bayan çocuğun 
ağladığını duyup koştu. Müıebbıyeyi 
elinde kilab gördü: 

- Bu çocuk böyle aglark~n se.n kı . 
tab mı okuyorwn? 

- Zaraı yok baya11; bu k:tJa: gürül
tü benı ralı::ıtsız etmiyor. 
······························································ 

- Benim kalbimi okuyacak bir in
sana. Tastlasam .. 
- Hiyeroğliften anlıyan birisini ara-

C'e idi. Kendi kendime Yar::ıbbı ne tu -
hf dlvelerin var. Kadına benzeyen 
bö\ le erkek'eri nasıl yaratıyorsun de
d:m. Şüphelend'm ve delikonlının ya· 
şını sordum: 

- 21 derli. 
Evrakı falan hep muntaz md:, ken-

Gala tada 
Bir lağ.m patladı 
Tophanede, Cihan~ir camii )Okur;unda 

oturan Bay Knraturk bize Lst.-.ubul be -
lediyesine hltab eden bir açık mektup 
yoll dı. o.yor kl: 

cGal:ıta - Beşiktaş tramvay hat ının 
geçtiği Tophane cadde ile deniz yoıc:.ı sa
lonuna müntehl cadde uzcrı d"' 'lie Kı
lıç All paşa camll onune mu actlf nokta-
da bir 1 •ım p:ıUadı, on beş u.1den c.ri 
akmak dır. Pathy n lağımı.1 bulunctu•u 
yerd<' bir t tunru du.>.kftnı bt'I' slır. rlr. ı
rını, iki 1 kant<ı ve iki şerbetci vardır. Na
z, rı dikkate arzrd -ım.• 

* son Posta idarehanesine aynı mealde 
dört tane mektup daha gelml tir. Fakat 
bu mektuplardan birinde pntlıyan lii.ğı-

Çan:ıkkalecle seyyar sinema. 
Çanakkale (Hususi) Trakya Genel İs -

pekterl!ğlnin seyyar sineması Halkevı sa -
!onunda halka bir çok faydalı fılıulcrl beda
va gosterdi Muhendis Ahmet Çınar t.nrafın· 
dan ikmal edilen Kumk.:ı.le bataklığının ku· 
rutulm::ı. amcllyesi lle kanalın fllmi alındı. 

mm yeri «Tophane polis noktası önü• ol· 
mak üzere kaydedilmiştir. 

* Bır fırında kaç kişi çalı ır? 
İst nbul fırını nnda çalı an Ur ame1e: 
« B zı fırınlar bir bucuk ay s::ınrn tr~ 

blk mevklin" recek olan tş ~.ı ıunu n 
şumulu d ire ı d n hariçte k. 1 ak t ın 
nm ı !erin n m d rmı 10 d.ı.n n a 
indir bil!rl r, h lbukl kendilennc en n a· 
uı 12 nm le la mdır .• diyor 

Bı e bu mektup da hat.nlıdlr. Çu"lkü 
b r UC'i d cede ımza ız, \kine~ dere ·rde 
d e'lldır. Bu okuyucu, ı ı da 

iınak artı ile i mini '" ndıe lnl 
ı t i b bı -

! ydı. 
Ort ya b.r iddia atıyor ınu 

ziınurnn do rul undan emin 

- r ö
i~ hü-

vlyctinizl saklamanızın sebebi ne? 



8 Sayfa 

HAVACILIK 
BAHİS 

VE 
HABERLERİ 

Almanlar harp tayyareciliğine 
büyük ehemmiyet veriyorlar . .. .. 

1935 senesi zarfında tayyare miktarlarını 1900 den 2500 e çıka~
ciılar. Hitler iktidar mevkiine geldiği zaman 475 milyon frank 

olan havacılık bütiesi derhal l ,28' ,437,000 frania yükseltildi 

Tayyarecilik bugünkü medeniyetin en 
büyük eseri ibdaı olduğu kadar beşeri -
yetin de en korkunç bir afeti halini al -
mıştır. Bu çok güzel, fakat ayni zaman
da çok korkunç uçma aleti milletler için 
gayet kuvvetli bir müdafaa vasıtası ol
duğu gibi ayni zamanda hasmı en ziya
de tedhiş eden bir tecavüz vasıtası ma
hiyetini de haizdir. Bundan dolayıdır, ki 
milletlerin bilhassa milli müdafaaları için 
yaptıkları hazırlıklar da günden güne 
gizli bir mahiyet• almakta, sivil ve tica-
ret tayyareciliğinin ten~kki safiıalarını 

günü gününe takıp kabıl olsa da, askeri 
tayyareciliğin muhtelif memleketlerdeki 
inkişaf şekil ve derecclnini tayin ve 
tesbit edebilmek pek 7jyade güçleşmeğe 
başlamıştır. . 

Hele Rusya, Almanya, Italya gibi ida-
relerinde hükumetin tam hakimiyeti ve 

Talim yapan Alman tayyarecileri 
milletleri üzerinde tam tasarrufları o - . . . 
lan memleketlerde askeri tayyarecilil'< tay!arecılığı hususunda da serbest ol· -
milli müdafaanın en muhım esrarı sıra- dug~n.u _Hnn eyledi. 

· "ld•w• · · b 1 ketlerı'n as-1 Bır ıkı ay sonra 6 mayı::ı 933 de de hava 
sına geçırı ıgı ıçın u mem e . . . . . . • 
k • ta ·ı·k · t" 1 kk d tam nezaretı teşkıl cdıldı. Aynı senenın ka-
erı yyarecı ı vazıye ' rn ın a . . 

l . t ed" b"l k · nunuevvelınde hava nezaretı, o zamana ma uma ıne ı me yavaş yavaş ım - . • . 
k • h · · k kt d kadar muhtelıf nezaretlere: tabı olan ha-an arıcıne çı ma a ır. 

Halbuki her memleketin de en ziyade va seyahatleri, ahvali haYaiye rasat mer-
ehemmiyet verdiği ve öğrenmeği arzu et- kezleri, müdafaa teşkilatı ve tarassut 
tiği şey, komşusu olan vey[ı bir gün ken- teşkilatı (service du guet) gibi idareler 
di karşısına düşman olarak dikilmesi hep hava nezaretine rap•.edildi, bu su -
muhtemel bulunan diğer bir memleke- retle hava nezareti, tayy;:ırecilikle uzak
tin tayyareciliğinin bulunduğu vaziyet- tan, yakından alakadar bı.itün şubelerle 

beraber, harp tayyareciliğınin umumi tir. 
;daresini ve harp yiiksck kumandanlı -Hele bütün cihanın tayyarecilik hak -

lnndaki nisbetlerini ve gayretlerini en 
ziyade merakla takip ettigi milletler hiç 
şüphesiz başta Almanya ve İtalya olmak 
üzere Rusya ve ona m!jmasil bir iki 
memlekettir. 

Bu takip neticesiledir, ki bu memle -
ketlerin tayyareciliği hakkında dünya 
gazetelerinde vakit vakit mühim ve en
dişe verici yazılar çıkar. Bu yazılar bazı 
defa o kadar mübalağalıd11 ki bunları 
yazan gazetelere de, tercüme ve nakle 
den gazetelere de şaşnıamak kabil de -
!ildir. Mesela geçenlen.le bir Amerika 
gazetesi, Almanların bugün (5000) as -
keri tayyareleri mevcut olduğu hakkın-

, da çok mübalağalı bir haber neşretmi~, 
bu haber de bizim gazetelere bilatenkit 
ve mütalea geçmiş idi. 

Alman harp tayyarcciliğinin bugün 
Avrupanın en müterakki tayyareciliği 

meyanında bulunduğu şüph6sizdir. Hatta 
iki sene sonra da belki İtalyanların da, 
F-ransızlann da, İngilizlC'rin de askeri 
tayyareciliğe tefavvuk edece§i mu -
hakkak gibidir. Bununla bel"aber bugün 
Alman ordusunun harbe hazır (5000) 
tayyareye malik oldugunu iddia etmek, 
&ncak hayali pek kuvvetli olanların söy
Jiyebıleccği bir sözdür. 

Çünkü tayyare dcnilc11 nesne, mantar 
gibi yerden fırlıyan bir sey degildir. Tay
yare demek mükemmel tayyare fabrika
ları, ondan daha mükemmel motör fab -
rikalan, ve nihayet tecrübe görmüş, id
man peyda etmış, binleıce, hatta on bin
lerce pilot, makineci, radyocu ve efrat 
dernektir. Bunlar ise, hatta Alman or -
dusunda bile bir iki senede bu mikyasta 
yetiştirilemez. Bahusus, ki Alman as -
keri tayyareciliği işe başlıyalı henüz dört 
sene dolmamıştır. 

Malum olduğu üzere (Hitler) mevkii 
iktidara gelip te (Vcrsay) muahedesini 
y:ırtıncıya kadar Almany:-rJa harp tay -
yaresi yapmak ta, kulbnınak ta yasak 
idi. Vakıa bu yasağa rağmen Almanlar, 
&ivil tayyarecilik bahar.r.silı> az çok as
keri tnyyarecilik ile dı; i~tıgal ediyor -
Jardı. Fnkat gizliden gı~Jiye yapılan bu 
jştigal harp tayyareciliği için ancak bir 

,(nüve), yani bir çekhcek mahiyetini 
geçmemekte idi. 

Harp tayyarcciliğinin başlangıcı 
ve havn ordusu te kilfth 

ğını bir el altında cemetmiş oldu. 
Almanyada bugünkü hava nazırı, ayni 

zamanda umum tayyarecılik başkuman
danıdır, kendisine başkumandan muavi
ni ünvanını haiz bir nezaret müsteşarı 

yardım eder. Hava ordusunun müstakil 
bir erkanıharbiyei umumıyesi vardır, ki 
dört şubeye ayrılmıştır. Bundan başka 
t'mri altında umumi müfettişlikler mev
cuttur. Bu müfettişlikler seferberlikte 
hava ordusunun, avcı tayyareciliği, bom
bardıman tayyareciliği, istikşaf ve is -
tihbarat tayyareciliği gibi muhtelif kı -
sım ve kuvvetlerinin kumandasını temin 
ile mükelleftirler. 

Bundan başka hava nezaretinin emri 
~!tında, tayyareye karşı müdafaa topçu 
müfettişliği, tayyareye karşı memleket 
müdafaası müfettişliği, tayyare mektep
leri müfettişliği ile askeri tayyare leva
zımı müdürlüğü de bulunmaktadır. 

Alman arazisi beş mın1akaya ayrılmış 
olup bu beş mıntıka hava başkuman -
danlığının emri altına vet ilmiş, bundan 
başka bir de deniz cephe~ıni müdafaa 
için deniz mınbkası ihdas edilerek bu 
ınıntaka da tabii başkumandana t[ıbi tu
tulmuştur. 

Hava ordusu evvela dogrudan doğruya 
hava kuvvetlerini, tayyarcve karşı mü
dafaa topçuluğunu, hava ordusu irtibat 
kuvvetlerini havi buluıımııktadır, ki bu 
suretle Almanyada hava ordusu vahdeti 
her memleketten ziyade ısabet ve man
tıkla temin edilmiş bulunmaktadır. 

Hava bütç~i 
Alman ordusu hava bı.itçesi 1926 ile 

1934 seneleri arasında muntazam ve fa 
kat mutedil bir yükseliş göstermekte -
dir. O tarihten sonra ise bütçe, birden -
bire şakuli olarak adeta yıldırım süra
tinde bir tezayüt Sfyri takip eylemiştir. 
Meseıa bütçe 1926 senesinde 265 mil -

yon frank iken 1933 de 475 milyon fran
ga ç1kmıştır. 1934 de ise bütçe birdenbire 
l,281,437,000 franga çıkmış, yani (Hit -
]er) in iktidar mevkiinı· geldiği seneye 
hisbetle bir hamlede üç mısli artmıştır. 
Maamafih bu rakamlar resmi bütçede 
devletin doğrudan doğruyn verdiği tah
sisattır. Halbuki bu resmi tahsisat hari
cinde hususi teşkilatın vcrdiğı ianeler 
ile, bütçe: münakal1itı ilf" 1aman zaman 
vc-ril n munzam tahsi at ta vardır, ki 
bütün bunların yekunu hl:JJ den 936 ya 
kadar uç S<'ne za fında (8 Jı mıl aı Fran
sız frangı, yani bı7llm paramızla 4 milynr 
700 milyon lır J ı buldu 'J tahmin edil -
mektedır. 

SON •osTA Mayı~ 

Milli mücadelenin başlangıcı ] 

19 MAYIS 
Büyük Şef Samsuna ayak bastığı 

tarihi günü nasıl anlatmıştı? ..... ,.
1
,, 

Bütün memleket 19 mayıs gii- linde muhafazasını ~ ~ş~ ınıııı-
nünü (Spor ve Gençlik hayra- dir. Osmanlı memalikının jCI' 

mı) ismi altında kutlulamıya ha- telif devletler beyninde tııd \" 
zırlanıyor. 19 mayıs tarihi yeni 1" minden ise kül halinde bir tıı. 
Türkiyeyi kuran Büyük Şefin ' letin tahtı himayesinde bil 

kurtuluş mücadelemize ilk adı- durmağı tercih edenlerdir. • 
mını attığı tarihtir. O büyük gü- 3) üncü karar, mahalli ~·b. 
nü Büyük Şefimiz Ata türkün çarelerine matuftur. M~s~ıa. 0 . 
sözlerile, (Nutuk) tan okuyaral: zı mıntakalar, kendilerıniJl 
hatırlıyalım: manlı devletinden fekkedi1" 

cl335 senesi mayı~•nın 19 un- nazariyesine karşı ondan ~1 

cu günü Samsuna çıktım. Vazi- mamak tedbirlerine tevessı.ı 
yet ve manzarai umumiye: diyor. Bazı mıntakalar da l 

Osmanlı devletinin dahil bu- manlı devletinin imha ve 
lunduğu grup, harbi umumide manlı memleketlerinin taJc• 
mağlUp olmuş. Ösmanlı ordusu olunacağını emri vaki 1c8 • 
her tarafta zedelenmiş, şeraiti ederek kendi başlarını kili" 

ağır, bir mütarekename imza- 'ı mağa çalışıyorlar. t 
lanmış. Büyük harbin uzun se· t Bu üç nevi kararın ~s 
neleri zarfında, millet yorgun mucibesi vermiş olduğunı ııB 
ve fakir bir halde. Millet ve meyanında mevcuttur. "' 
memleketi harbi umumiye sev- § Efendiler; ben, bu karıı• 
kedenler, kendi hayatları endi- rın hiç birinde isabet görrned

1 
.-

şesine düşerek, memleketten fi- Çünkü, bu kararlann istinat t 
rar etmişler. Saltanat ve hilnfe~ tıği bütün deliller ve mant~ı v 
mevkiini işgal eden Vahideddin, Çürüktü, esassız idi. Hak•"~ 
mütereddi, şahsını ve yalnız ...__J_ halde, içinde bulundu~"'.uz te' 

tahtını temin edebileceğmı ta· rihte; Osmanlı devletının sJIJ 
hayyül ettiği deni tedbirler araş- melleri çökmüş, ömrü ta~el' 
tırmakta. Damat Ferit Pa- Samsunda Atatürk heykeli olmuştu. Osmanlı mernle bit 
şanın riyasetindeki kabine, aciz, haysi - diği dini ve an'anevi rabıtalarla muti ve leri tamamen parçalanmıştı. Ortada ıtııl
yPtsiz, c~bin, yalnız padişahın ir:ıctesine sadık. Millet ve ordu çarei halas düşü- ,avuç Türkün barındığı biı ana yurd~ ti' 

tabi ve onunla beraber şahıslarını vikaye nürken bu mevrus itiyadın sevkile ken - Rllştı. Son mesele, bunun da taksirnırı• 
11
u 

edebilecek her hangi bir vaziyete razı. dinden evvel makamı muallayi hilafet ve ıninle uğraşılmaktan ibaretti. osırı:·feı 
Ordunun elinden esliha ve cephanesi saltanatın halas ve masuniyetini düşü - devleti, onun istiklali, padi~a?., h~~B· 

alınmış ve alınmakta... nüyor. Halife ve padişahsız halasın ma- pükumet, bunlar hepsi medlul~ ka tU. 
İtilcif devletleri, mütareke ahkamına nasını anlamak istidadında değil .. Bu a- mış bir takım bimana elfazdan ıbar~J1'1. 

riayete lüzum görmüyorlar. Birer vesile kideye muhalif, rey ve içtihat izhar ede- . Nenin ve kimin masuniyeti için kt. tB" 
ile, İtilaf donanmaları ve askerleri İs - ceklerin vay haline! Derhal dinsiz, va- den ve ne muavenet talep olunmak JS 

tanbulda. Adana vilayeti, Fransızlar; Ur- tansız, hain, merdut olur.. niyordu? }il' 

fa, Maraş, Antep, İngilizler taraf ındal"! Diğer mühim bir noktayı da ifade· et- O halde ciddi ve hakiki karar ne 0 

işgal edilmiş. Antalya ve Konyada, ital- ,mek lazımdır. Çarei halas ararken, tn- ]lilirdi? bitı 
yan kıtaatı askeriyesi; Merzifon ve Sam~ giltere, Fransa, İtalya gibi düveli muaz- Efendiler, bu vaziyet k~r~ıs:nd~ ıııJl• 
sunda İngiliz askerleri bulunuyor. Her zamayı gücendirmemek esas gibi telakki tek bir karar vardı. O da hakımıyetı .. tıa• 
tarafta, ecnebi zabit ve memurları ve hu- olunmakta idi. Bu devletlerden yalnız bi- liyeye müstenit, bilakaydü şart IJlU~ 
susi adamları faaliyette. Nihayet, meh- rile dahi başa çıkılamıyacağı vehmi, he - kil yeni bir Türk devleti tesis etmel<··". 
dei kelam kabul ettiğimiz tarihten dört men bütün dimağlarda yer etmişti. Os - , İşte, daha, fstanbuldan çıkmadan ~ıı· 
gün evvel, 15 mayıs 335 te İtilaf devletle·· manlı devletinin yanıncla, koskoca Al - vel düşündüğümüz ve Samsunda '\,t· 
rinin muvafakatile Yunan ordusu İzmire manya, (Avusturya - Macaristan) var - ,dolu topraklarına ayak basar basrna:Z ol' 
ihraç ediliyor. ,ken hepsini birden mağlı'.ip eden, yerlere ,bikatına başladığımız karar, bu karar ı.ı\f• 

Bundan başka, memleketin her tarafın- seren itilaf kuvvetleri karşısında, tekrar muştur. Bu kararın istinad ettiği en 1' 
da, anasırı hıristiyanife hafi, celi, hususi onlarla husumete müncer olabilecek va- ~etli muhakeme ve mantık şu id~:. ;:' 
emel ve maksatlarının temini istihsaline, ziyetler almaktan daha büyük mantıksız- Esas; Türk milletinin haysiyetlı :;e e' 

devletin bir an evvel, çökmesıne sarfı lık ve akılsızlık olamazdı. refli bir millet olarak yaşamasıdır. J3tl tC" 
mesai ediyorlar ... > Bu zihniyette olan yalnız avam değil- ~a ancak istiklali tama malikiyctlC ii• 

cFarkında olmadığı halde başsız kal - di; bilhassa havas, denilen insanlar böy- min olunabilir. Ne kadar zengin ve J11 111 
mış olan millet, zulmet ve müphemiyet le düşünüyordu. reffeh olursa olsun istiklalden malı~ • 
içinde tecelliyata muntazır. Felaketin O halde çarei halas ararken iki şey bir millet, beşeriyeti mütemeddinc Jll··ıc· 
dehşet ve sikletini idrake başlıyanlar, bu- mevzuu bahsolmıyacaktı. Bir defa itilaf vacehcsinde uşak olmak mevkiindcn ~~ • 
lundukları muhit ve hissedebildikleri te- devletlerine karşı vaz'ı husume~ alın - sek bir muameleye kesbi liyakat e h9• 

sirata göre çarei halas telakki eyledikleri mıyacaktı ve padişah ve halifeye c!lnia mez. Ecnebi bir devletin himaye ve 58d91ı 
tedbirlere mütevE:ssil.. Ordu, ismı var başla merbut ve sadık kalmak ş:ırtı csa. betini kabul etmek insanlık cv~a.fıntt3!1 
cismi yok bir halde. Kumandanlar ve za- si olacaktı. mahrumiyeti, aciz ve meskeneti ıtır~ re' 
bitler; harbi umuminin bunca mihnE!t ve § Şimdi, efendiler; müsaade buyurur - başka bir şey değildir. Filhakika bı.; c 13• 

kk ı 1 t 1 . b' l b k d'" . 1 1 . ı· r"k b:ıŞ mesa at eri e yorgun, va anın parça an- sanız, sıze ır sua sorayım, u vaziyet eye uşmemış o an arın ıs ıyc .. . "' 8sııı 

makta olduğunu gormekle dilhun, gözle- ve şerait karşısında haltis için, nasıl bir rına bir ecnebi efendi getirmelerJn 
ri ününde derinleşen karanlık felaket u- karar varidi hatır olabilirdi? ihtimal verilemez. rıe" 
çurumu kenarında dimağları çare, çarei izah ettiğim malUmat ve müşahedata Halbuki Türkün haysiyet ve i~~~~töl"· 
halas aramakla meşgul. göre iiç nevi karar ortaya atılmıştı. fis ve kabiliyeti çok yüksek ve buY0 ısı.ıll 

Burada, pek mühim olan, hır noktayı 1) incisi; İngiltere himayesini talep et- Böyle bir millet yaşamaktansa ırıah\'0 

da kayıt ve izah etmeliyim. Millet \'e or- mek. evladır! 
du, padişah ve halifenin hıyanetinden ha- 2)cisi; Amerıka mandasını talep etmek. Binaenaleyh, ya istikliil, ya. ölilrJl~ot:ısJ 
berdar olmadığı gibi o makama ve oma- Bu iki nevi karar sahipleri - İşte haliisı hakiki istiyenlerın pa 
kamda bulunana karşı asırların kökieştir- Osmanlı devletinin bir kül ha- bu olacaktı.> 

bı.l 

11in hakiki adetlerile milret1ebatın mikta / mensup tayyarelerin nishetine gelince I Alman hava erkanıharbiyc~i. bilha:eff1' 
ı ına gelince bu hususta hava ordusu ne- yüzde altmışının bomb;ırdıman filoları- cihete ehemmiyet vermektedır. Bu . :ııır· 
;-.aretinin ketüm hareket edeceği malı'.'ım- na, yüzde yirmisinin avı.:ı filolarına, mü- miyet neticesindedir, ki h)36 senesı··çiı1' 
dur. tebaki yüzde yirmisinin ı~tikşaf ve istih- !ıoda hava ordusuna yeniden 720 JcU 

Buna rağmen, Fransız hava bütçesi bar filolarına tahsis edildiği zannolun - zabit ilavesi kabil olabilnıi~tir. . ı<t.1''' 
raportörünün pek ciddi oıması iktiza e- rnaktadır. Alman ha\'a ordularının diğer bır rdı.l' 
den istihbaratına nazaran 19~6 senesi ya- Şu halde Almanların hava kuvvetle - vetini de, seferberlik esnasında bUft~aJl ' 
nlarına doğru Alman ordusunda mev - rinde en büyük kuv\·eti bombardıman ya derhal iltihak edecek olv.n (LU elif· 
<.:ut tayyar<' filolarının adedi 150 ve tay- filolarına verdikleri anlaşılıvor ki bu da sa) nın tayyareleri teşkil C'trnektC p.l' 

900 ·d· Al "1 · ' • l • w iizere, ya relerin adedi de takriL<::n 1 ı ı. • ~ man hava ordularının bilhassa taarruz (Lufthansa), malum o ougu . 11dıı'· 
ınan tayyare filolannın hcheri 12 tayya- noktai nazarından hazırlandıklarına de - :nan ticaret filosu teşkilfıtının 1~11i jSC• 

reden müteşekkil addedilmektedir. liılet eder. !3u teşkilatın tayyarelerin!ıı e~se~~1eec1' 
Ayni senenin sonundu ise. Alman er- Tayyare mürettebatına gelince Alman derhal harb tayyaresine t:ıhvıl c lardll~ 

kanıharbiyesinin programına nazaran fi hava ordusu en büyük müşkülatla bu hu- rurette yapılmış olduğur.d~~ bU~ııeccğl 
loların miktarı 200 adedine, tayyarelerin susta karşılaşmaktadır. Alman sanayii - seferberlikte çok fayda tcmJO c 
miktarı da 2500 adedin" haliğ olmak ik- nin mahim olan kudret \ e inkişafı sa - muhakkak bulunmaktadır. guııJ.-Ö 
tiza etmektedir, ki 1935 senesi nihaye - yesinde icabında kfıfi dcrf'cede tayyare İşte Alman hava ordm,un~~ b~1ıcdll' 
tinde Alman ordusunun hu adetleri bul- imal edebiliyor, fakat bu tnyyareleri harb teşkilatı, kuvveti, tayy.ırPJE'rl'Hn 1'1ı.otc 
du unn muhakknk nazarı le bakılmak - e13nasındo. muvatfakiyetl'O! :•lare edecek rı hakkında elde edilebi ~en \ e 1;; 

0 1b:l' 
tadır. tecrübeli mürettebat yetiştirmek ister en yakın addedilen mallıl"'lat bun 

3 
· 

Almanyada harp tayJ o.re~iliginin müs
het surette başlangıcı 2ö t::ubat 933 ta • 
rihindedir. O tarihte V av muahedf' 
sini yırtmış olan (Hitlf'r) Almanyanın 

diğer askeri kuvvetlerilc beraber harp 
Hava ordusunun malik olduğu tayyare Bu adetlerin içinde muhtelif sınıfa istemez zamana mütevakkıf bulwı rettir. et Scıırı.ı 
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Yazlık 
Taggör 

tJe bir rop 

.. 

Sağda - (Krid) in modelle • 
rlnden. 

Beyaz (Tusor) tayyör. (Em· 
prime krep) ten bluz. 

Solda - Rop siyah üzerine sa
rı • beyaz papatyalı emprime 
krepten yapılmıştır. Üstü tıpkı 

SON POSTA 

\Her kadın bilmelidirl 
En iyi yatma şekli 

hangisidir? 
Sağ tarafına yatmak. Çünkü: Bu şe -

kilde ne kalb, ne de mide sıkışmaz. Bar· 
saklar kolayca çalışır. Tabii bunun aksi
ne sol tarafına yatmak ta en fena şekil
dir. 

Arka üstü yatarken kalb ve ciğerler 

dinlenir amma, horlamak adeti olanlar 
bundan da sakınmalıdır. 

* * * 
inatçı baş ağrısına karşı 

ne yapmalıdır? 
Baş ağrılarının muhtelif sebepleri var

dır. Fakat çoğu mide ve barsak bozuk -
luklarından ileri gelir. Bunun için de -
vamh başağrısı çekenlerin her şeyden ev
vel midelerini, barsaklarını düzehmelc:
ri lUzım gelir. Eğer bunlar düzeltildiği 
halde başağrısı devam ederse o zaman 
başka bir sebep araştırılır. Her halde ya· 
pılacak ilk iş hazım cihazını iyi çalışır 

hale getirmektir. 

Mide ve barsak bozuklukları ekseri -
yetlc şu yüzden olur: 

Yemeği lüzumundan çabuk yemek, ıyı 
çiğnememek... Fazla taze ekmek, kuru 
fasulye, nohut, mercimek gibi yiyecekler 
de barsakları rahatsız eder. Ve b:ıı ağıı
larına sebep olur. Bunun için bunları sık 
sık ve yalnız yememeli, daima salata, 
meyva gibi şeylerle beraber yemelidir. 
Ekmeğin bayatını tercih etmelidir. 

Barsakların faaliyeti yavaşlayıp, ka -
hızlık başlayınca midede ekşilik çoğalır. 

Snyfo 9 
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ÜSllAN~ULDA 

ÖLÜM ENDÜSTRİSİ 
-tc * -tc 

Ölünün Müslüman, hristiyan ve musevi oluşuna göre işaretleri 
değiştirilen cenaze arabası - Mezarlıkta çocuklarla sakallı ihtiyarlar 
arasında bir kavga .. Mektep talebelerinin çiçeklerini yoldu klan 

taze mezar .. Mezarlardan geri alınan çelenkler 

Yaz•• : Fikret Adll 
-3 

Akrabalnnmdan birisinin cenaze rne ·ı Cenaze, kılık ve kıyafetlerinden eski 
rasiminde bulunuyordum. Cenazeyi Fe- tulumbacı olduğu hissini vermekle bera· 
riköyde yapılan yeni mezarlığa götüre • ber, bana, daha ziyade. idam hükümle -

rini, üç lira mukabilinde filen tatbik e • 
den meçhul, geçici çingeneleri hatırlatan 
mezarcılar eline verildi, bir çukura in -
dirildi. Sonra mel'un bir testere gıcırtısı 
ile tabutun kapağı kesildi. Cemaatten bi
ri, kulağıma eğildi: 

- Ölüyü kesiyorlar! 

robun çiçeklerine benzer şekıl 
n l\!nkte inci ile işlenmiştir. 

Ciid1"·1>a11ar·g·üneşıne··karşi 
Baş ağrılarile beraber vücutta umumi c1r 

zehirlenme başlar. Bunun önünü alma~{ 
için de derhal kabızlığı gidermek çare -

sini bulmalıdır. 

Şu mahlUl çok iyi bir linet vericidir. 

cektik. Eyüpsultanda aile kabristanı var
dı. 1'"'akat bir türbe içinde olan kabris -
tana cenaze gömmek yasak olduğu için 
Feriköyüne götürmeğe karar verilmişti. 
Bir cenaze arabası geldi. Tabut içme yer
leştirildi. Ben, hemen cenaze arabasını 
takip eden otomobilde, şoförün yanında 
oturuyordum. Yağmur yağıyordu. Ben· 
de yağmur, tuhaf bir hassasiyet uyandı • 
rır, sinirlerim gerilir, malihülyaya dala
rım. 

. Bozuk yollardan sarsılarak ilerlerken, 
gözlerim bir an cenaze arabasının bana 
hiç te yabancı olmıyan hatlarına ilişti. 

Ben bu arabayı tanıyordum. Biraz düşı.i
nünce buldum. Bu, bir kaç gün evvel, 
Taksim kilisesine cenaze getirirken gör
düğüm mükellef araba idi. Fakat nasıl 
oluyor da, ayni arabada hem hıristiyan, 
hem müslüman cenazesi taşınabiHyordu? 
Yanımdaki şoför: 

Dedi. Hakikaten bu testereleyiş, insa· 
na öyle bir his veriyordu. Titredim, u -
zaklaştım, yeni yapılmış bir takım me • 
zarları seyre başladım. Aman Yarabbi! O 
ne özenti mezarlar. Her biri, şık olayım 
diye alaca, bulaca renkli tuvaletler giy
miş, yeni zengin kadınlara benziyen bu 
zavallı mermerlerin üzerinde fotoğraflar, 
fotoğrafların altında kötü, iğrenç şiir.! 

ler mi yok. Ve hemen hepsinin üzerinde1 

tercüme piyeslerin ctiradeı !erine ben • 
zer: 

n -~~Sil korum&lldlr? 
ın· ahar, butun vucuduınuz gıbı cıldi
sı:d: de ani değişiklikler yapan bir mev
tici d~: Bu yüzden cilt bu mevsimde e~
tesirJe~ mukavernetsizliğe uirar. Harici 
Bas e karşı her zamandan daha has • 

Mate en brivdille 30 gr. 
Graius d'anis vert 

-v~ daha zayıf bir hal alır. 
2\ıl una karşı ne yapmalı - Cilt bo • 

nıasın d' lanı .. ıye i\ineşten mahrum bırakı-
lan a.z. ~unkü: Açık havaya ve i\ineşe o
tilt ı~tıyacımız pek büyüktür. Bahusus 
Yar g~neşten enerji alır, vücudumuza ya
layd un~n için onu güneşsiz bırakmak 
Kii a Yerıne zarar verir. En iyisi deriyi 

neşe g·· t tek b· os ermeli, fakat zarar görmiye-
1 ır hale koyduktan sonra .. 

l':ışı~~e, kuru derililer - Ekseriyetle sa
deri a~n derisi bu cinstendir. Bu türlü 
Yer· guneşte kalınca tatlı bir yanıklık 
kal:~ kıpkırmızı bir renk alır. Sertleşir, 
i"i'"' .aşır. Şeffaflığını kaybeder. Bunun 

)< •ı CıltJe . k 
Girtıd .. rı uru ve ince olanlar bu mev-
tıeşt e Yüzlerine bol bol banolin veya gü...... :n kuruyan yağlı bir mahlul sürme -y············· Ün/Ü ... k;~~Şt~·; ... 
raggö--

(lieirn) in -.. 1 . 
te YÜ .. guze bır ıu"aeıı. Gri renk-
'arıs nlu k~maştan tayyör. Üstüne limon 

ı rengınde pikür yapılmıştır. 

, 

! 

J 

Haırıer. Makyajlarını yağlı kremlerle 
yapmalı, calkoh lü maddeler ile yüzleri
ni temizlemekten çok çekinmelidirler. 

Mesameleri açık, yağlı derililer - Gü -
neş görünce tatlı bir renk alırlar. İste -
nilen, beğenilen yanıklık ta budur. Fa
kat bu deriler için de güneşte kalmanın 
başka bir mahzuru vardır. Güneş, zatc.n 
açık olan mesameleri daha fazla aç:ır. 

Siyah noktalar, ergenlik denilen sivilC'e· 
1er yapar. Esmerlerin çoğunun derisi 
böyledir. Bunun için hiç bir esmer yaz 
başlangıcında cildini apaçık güneşe ver
memeli, muhakkak onu koruyacak şey • 
Ier sürünmelidir. 

Follicule de sene 

Lactosc 

Bundan bir fincan suya bir kahvr. ka -

şığı katıp akşamları yatmadan evvel iç • 

melidir. Tatlı olmasını istiyenler içine 

şeker yerine bal karıştırmalıdırlar. 

Bol meyva ve sebze de barsakların ifD· 

lışmasını kolaylaştırır, mideyi ekşilikten 

kurtarır ve neticede bir çok inatçı ba~ -

ağrılarını keser. 

Mevsimin 
Modelleri 

- Bayım, dedi, bu arabaların üzerle -
rinde gördüğünüz alametler müteharrik
tir. Müslüman cenazesi olduğu zaman, 
bir ay alameti, hıristiyan cenazesinde bir 
haç ve cenaze bir museviye ait olursa altı 
köşeli yıldız alametini takarlar. Böylece .. 

Demek bir ticaret müessesesı, bHyle -
ce, ve yalnız ticari mecburiyetler ve roü-
1lahazalar dolayısile, felsefi ve büyük bil' 
,hakikati ortaya koyuyordu: Cena7.ı.! han
,gi dine mensup bir kimseye ait olursa ol
sun, cmedfeni ebedisine> ayni araba ile 
gidiyordu. Üzerindeki alamet değişiyor -
muş, bundan ne çıkar? 

Feriköy camiine geldik. Yeni mezarlığa 
,gömülmek üzere getirilen bütün cen<. -

1 
zelere, son merasim bu küçük camid~ ya
pılmak mecburiyetinde idi. Elim bir mcr
buriyet! Çünkü bu cami hiç te böyle bir 
merasim için mücehhez değildir. Bura -
da, bu nokta üzerinde fazla ısrar edecek 
,değilim, yalnız, değil ruhaniyet ve be -
dii hisleri tekemmül etmiş olan kimse
ler için, sadece herkes için bile bu carmin 
aziz bir mevcudiyete layık olduğu son 
hürmetin ifası vazifesini yapamlyacağı 

bütün açıklığile gözükmektedir. , 

Cildi güneşe karşı koruyacak krem, • 
)osyonlardan bir kaçının reçetesini veri
yoruz. Sarışın veya esmer her bayan bur.
fardan hangisi-!lin kendi cildine yaradığı

Bu acı bahsi geçelim ve tekra:- otomo-
1billere binerek, belediye ıstılahınca ctar
laı denilen mezarlığa gelelim. 

Burası, güzel ve havadar bir yer. O ka-
1dar havadar ki, yeni mezarlıkta serviler 
olmamasma rağmen, insanın ciğerlerine 
ölüm havasından ziyade hayat dolu bir 
1üzgar giriyor. 

nı tecrübe edip, devamlı olarak kullan • 
malıdır. 

Lan ol ine 

Huile de paraffine 
Chlorhy drate de quinine 
Eau de rose 

Başka bir tane 
Precipite blaue de mercure 
Sous nitrate de bismuth 
Lanoline 

Losyon: 

Eau oxygcnce a 12 volumes 
Borate de soude 
Yahut: 

Eau distillcc 
TeinturC' de benjoin 
Eau oxygenee 

lO gr. 

8 gr. 
O gr. 50 

! gr. 
l gr. 

30 gr. 

200 gr. 
4 gr. 

90 gr. 
lO gr 

100 gr. 

. Etrafı, tıpkı umumi harp siperleri gi
,bi - orada da ölüm yok muydu? - tel ör -
gülerle muhafaza {!!) edilmiş mezarlık, 

,bir an içinde, kısa pantalonlu, gri ve bir 
örnek gömlekler giymiş çocuklarla dolu
yor. Yüzlerce çocuk, kimdir bu çocuklnr? 
Sakallı beş on adam, ellerinde sopalar ile· 
onları kovalıyorlar. Kımdir bu adamlar·? 

" _ .. y • Iskatçılar. Niçin çocukları kovahyorlar? 
Sagda ~ Önu dugmelı truakar, ceket Çocuklar da ıskata gelmişler. Müthiş: E

tabii renkte yünlüden yapılmıştır. Etek 
0

vet. Bu çocuklar uzaktan görünen her C"

nyni renk üzerine nar kırmızısı çizgili - nazeyi sevinçle karşılıyorlar. Çünkü u.:. 
~ir. (Fötr) ~p~a~ın iki yanları kalkık, cunda para var. Ve çocuk oldukları için, 
on ve arkası J~ktır. sakallı ıskatçılar gibi, sahte ve cali bır 

Solda - Yeşıl - beyaz kareli yünlüden ,hüzün takınmasını henüz bilmiyorlar. 
ceket, düz beyaz yünlüden jüp, şapka ye- Çocuk saffeti denilen şey, hcnÜz bu H.i 
şilclir. yüzlülüğü beceremiyor. 

c Yolcu, burnda yatan ... > 

Veya: 

cZair, ncvniha baharında uful eden . .1 

Tarzında yazılar var. cS• lcr ve cZı 
ler daha bu işin acemisi olduğu bellı. Taş· 
çılar tarafından ters yazılmış. 

Ve bütün bu garibelerin yanında sa • 
deliği ile insana sonsuz bir sükun, derin 
bir teselli veren üzerinde cHüvelhay ba· 
kit yazılı bir taş. 

Şimdi artık, cenaze gömülmüştü. Or· 
tada bir tümsek vardı. Üzerine su dökü· 
yorlardı. Getirilen sehpalı çelenkleri a • 
ğaç diker gibi bu tümseğin üzerine dik • 
tiler. Bu esnada. sakallı ıskatçılar, gözle-
ri tedfin işini idare eden adamda, çatlak 
ve girye seslerle kur'an okumağu başla
.mışlardı. Tedfin işleri ile uğraşan kimse, 
onlara yaklaştı, ellerine birer miktaı pa
ra tutuşturarak susturdu. Sonra, ima'."ll 
işaret etti. Cemaat uzaklaştı. cTelkin de
nilen ölüye laf anlatmak işim de gördü 
Taziyetler, ayrılış. 

Geride kalmıştım. Mezarlıktan cemaat 
boşanır boşanmaz, telörgüler harit'ine 
püskürtülmüş olan çocuklar, tel&rgfüer 
dahilinde kalmış olan sakallı wpal.lara 
ıskat vermiş olan zatın etrafını sardılar, 
paltosunu eteklerine sarılarak, horoz şe
keri istiyen şivelerle: 

- Amca, bize de ver! 

Diye yılışmağa başlayınca, ad:ımcn;,-rız, 

düğünlerde geline para serpilir gıbı, ce
binden avuç avuç paralar çıkararak uza
ğa, bozuk yolun cıvık çamurları içine at
tı. Çocuklar, aç kalmış serçeler gibi ça
murun içine balıklama, ilstüste, çıglık -
lnrla atıldılar. Adam fırsatı ganimet bi
lerek son otomobile atladı, kaçtı. Şımdi 
ayni çocuklar, biraz evvel geçerken b:.ış· 

ortüsü çenesinden bağlı bir salibe hatu -
nun başını sallıyarak .bir süvari dnha 
geçiyor .. diye harikulfıdc bir im:ı ile k ıs
dettiği taze ölünün üzerine dikilmiş sun'i 
ağaçlara hücum ctmışlcr, çelenklerdeki 
çiçekleri yağma ediyorlardı. Bu ınckteo 

çocukları, o akşam, ganimet çiçekleri y..ı

taklarının başuçlarına, kııık b3 dakl ı n 
koyarak müsterih uyuyacak! rdı B ,ki 
de bu çiçeklerden bir kısmı, en 1r hanC'
lcrdcn birınin sofrasını stis'iyec' ktı. n· 
parator Vespas) n1 p • ın k !. ı <>l 

(Devamı 11 inci sayfada) 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nihadın hakemliğinden 
çıkan dedikodulara 

G. saray cevap veriyor 
* * * --------~ 

" Nihadın Ankaradaki maçlarda yaptığı .hatalar • eğer hata 
yapmışsa - Galatasarayın değil, diğer klüplerin lehine olmuştur. 
Asıl hakemler tarafından talihsizliğe uğrablan Galatasaraydır,, 

Galatasaray Spor Klübü Başkanlı-, 
gı gönderdiği bir mektupta diyor ki: 

cAnkarada Güneş klübünün yaptığı 
iki maçta hakem Galatasaraylı Nihadın 
haklı veya haksız, Ankara takımları 
hakkında karar vermesi, milli kümede 
iyı bir mevkide bulunan klübümü.: le
hine hareket edildiği zehabını uyandır
mıştır. Bu, yalnız şayia olarak ka1mış 
olsaydı, mesele ile alakadar olmağı da 
hi doğru bulmazdık. Yalnız Ankara ga· 
zetelerinde çıkan yazılardan ve İstan
bula An'karadan gelen haberlerde bu· 
nun adeta edin inmiş bir fikir olarak or
taya atıldığı anlaşılmıştır. Bu sebeple 
bir kaç nokitanın tavzihi icap ediyor: 

ı - Galatasaraylı Nihat federasyon 
Başkanı Sedat Rıza tarafındaıı intihap 
edilmiştir. Maçı idare ederken bir hata 
yapmışsa bundan Galatasaray değil, 
iki maçı kazanan Güneş klübü istıfa· 
de etmiştir. 

2 - Galatasarayın Beşiktaşla yaptı· 
ğı maç hakemı, Güneş klübimden Şa
zi Tezcandır. Bırinci golü ofsayt s:ıya· 
rak ve bariz bir penaltıyı hiç gömıiye· 
rek, Galatasaray lehine değıl, başta gi
den diğer rakip klüpler lehine hareket 
etmiştir. 

3 - Bir sui tahh eseri olarak, ha • 
kemlerin hataları hep Galatasaray klü
bii aleyhine netice vermiştir. İki sene 
evve~ki Feneı'bahçe - Galatasaray fi · 
nal maçında Şazi Tezcanın hatası, ge
çen sene Beşikttaş • Galatasaray maçın

da Kemal Hatirnin hatası Galatasaraya 
sırasile iki şampiyonluğa mal olmuş

tur. 

4 - Galatasaray 32 sen~lik mazisin
de gayri meşru vasıtakı.rla şampiyon 

Ankaradaki maçlarda hakem durcm 
Galatasaraylı NiTıat 

almağı düşünmediği gibi bugün de böy
le çirkm ve merdut vasıtalara :müracaat 
ctıniyecek kadar alnını yüksekte tuta· 

cak sporculardan müteşekklidir. Spom, 

spor diye yapar, gücü yeterse kazanır, 
yetmezse yenilir. Fakat bunun haric~n
de ne wısıta tanır ve ne de tanımak is
ter. 

5 - Hakem tarafından sahadan çı
karılan Kadri ve Halidin cezaları Gn
latasaray lehine olmayıp ancak ilk kar

şılaşacağı Ankaragücü lehinedir. 

Milli küme talimatnamesı gayet sa· 
ııihtir. Böylelikle Galatasaraya haksrı 
bir isnatta bulunulmuş olunuyor. 

Galatasaray memlekete sporu aşı • 
larlken, sporun manasını da beraber aşı
lamıştır. Spor, erkek oyunudur. Galata
sarayın Kulis arkasında, oynatacak kuk 
lalara ihtiyacı yoktur. 

·-·----------~~~~ Atletler Ankaraya gittiler lzmir atletleri de Ankaraya gittiler 
Ankarada yapılacak üç şehir atle • İzmir 17 (A.A.) - 19 mayıs spor şen 

tiz.m müsalbakalarma iştirak edecek İş· ~ikleri münasebetile Ankarada yapıla • 
tanbul takımı dün öğle tren!ie Ankara· cak atletizm müsabakalarına iştirak et· 
ya hareket etmiştir. Giden atletler şun· mek üzere İzmirden atlet Saidin icinrc· 
lardır: 

ı oo metreye . HalCı'k, Nazmi, 200 met sinde on beş at1elten mürekkep bir ka
reye - Nazmi, Ömer, 400 metreye - Fi· file bu sabah trenle Ankarny.:ı hareke~ 
ruzan Galip, 800 metreye - Rect:p, Meh- etmiştir. Atletler istasyonda mektepli
met, 1000 metreye - Recep, İbrahim, Ier ve sporcular tarafından hararetle 
5000 metreye - Artin, İbrahim, Güll~ uğurlanmışlardır. 
atma - Veysi, Etem, Disk atına • Vey - .... - .................................................... .. 
si, Etem, Cırid atma - Rasim, Yüksek 

atlamaya - Haydar Pulat, Uzun atlama- o K u L L A R PA z A R 1 
ya • Haydar, Ömer, Üç adım atlamaya -
Pulat, Galip. 11 O metreye • Ii'aik. Devrektc Son Postanın umum bayıi-

4Xl OO Bayrak yarışına - Haluk, Naz dir. Sahibi Mehmet Gülendir. Her 
mi. Ömer, F1ıruzan. çeşit matbuaları buradan tedarik et 

4X400 Bayrak yarışına - Firuzan, mek mümkündür. Son Posu1 için 
Galip, Faruk, Mehmet. 1 abone dahi kabul edilir. 

Müsabakalar çarşamba ve perşembe ,, ________ .,..,.. _ _, 
günleri ynpılacaktır. 

l~ ________ ı_st_a_n_b_uı __ B __ eı_e_d_iy_e_3_i __ iı_a_~_ı~_r_ı ________ ı 
Bir metresinin Metre murabbaı ilk te-

Vefa yangın yerinde Hacı kadın mahal

lesinde 22 inci adada yüzsüz arsa. 
Fatih yangın yerinde hoca i.ivcys mahal-

lesinde Karamuk sokağında 126 ıncı ada-

kıymcti minatı 

150 4,50 0,50 

da 80 santim yüzlü arsa. 150 17,76 l.fi!I 

Yukarıda sahası ve semti yazılı bulunan arsalar satılma'k üzere ayrı ayrı 
a('ık arttımaya konulmuşlardır. Şartnr.ımeleri levazım müdürlüğiınde gbrülcbi
lir. İsteklikr hızalannda gösterilen ilk teminat makbuz veya me:ktubile b~rabt'r 
24/5/937 paztı.rtcsı guniı saat 14 <le Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2584> 

** 1 - İstanbul Ziraat Bankasından aylık almakta olan İstanbul Belediye ve :Hu-
su i ldarcsindrn mutes kkil mah il -.; C' ıdare emC'kli ve öksüzle>rinin 937 yılı 
bınncı altı avlık yoklamaların l bdsl.ın mı tır. 

2 - Yoklama ilmüh, bcrl rinin ('(. vabı arka ındaki izahata göre silınti iz yazı
larnk ve fotograflı olacaktır. 

3 _ Ma::ı ahıpl ri )Oklama iln~ühah •rlC'nni oturmakta oldukları Nahiye M:i· 
dürlüklc. rinc tasdik ettırdikten sor.r ... n f-mi senet, aylık ciızdanı ve nüfus tczkc-

rc~ile bırlikte Mayıs 937 sonuna kadar aicl oldukları Belediye Şubelerine müra-
caatla yoklamalarını yaptırmaları ilaıı olunur. cİ.> c2717 > 

Sıhhatanızı muhafaza etmek 

ve Genç kalmak için her 

sabah Havagazı Şof-Ben 

ile bir Duş alanız. 

DoYç'-E -0-R-IEN--T-BA-.~..,....{ f 
Drcsdner Bank Şubesi 

Merkezi: Bertin 

Tiirkiyedekr ıabeleri: 

Gala ta - İstanbul - İzmir 
Deposu: ist. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka i~i * 

1 

----------·--------· 

~I -----------.1 Emlak ve Eytam nkası ilanları 

Esas No. 

c. 22 

No. su 
Yeri 

Erenköy Sahrayı Ct.'<iit Ka- Eski 81, 82, 83 

Nev'i Dcpozi tost' 

T. L. 

Bahçeli 

yış Dağı caddesi Yeni 111/1, 111/1 Köşk ve 
(taj 118) müştemilatı G!O 

Tafsilatı yukarıda yazılı köşk ve mi.ı ştemilatı peşin para ile satılmak üzere 
açık arttırmaya konulmuştur. İhale l/ti/ 937 salı günü saat ondadır. İsteklileriJJ 
bildirilen gün ve saatte Şubemize gelmeleri. (482) 

~~~~~~~~~~--
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Lozan Türk talebe cemiyetinin 
yirmi beşinci yıldönümü 

Lozan 17 (A.A.) - Lozan Türk ta· 
lebe cemiyeti yirmi 'beşinci senei devri· 
Y~ini kutlulama1k için dün gece büyük 
bır ziyafet tertip etmiştir. 25 sene ev· 
'Vel Türkiye talebe cemiyetinin birinci 
reisi olm&k itibarile B. Numan Mene· 
tnencioğlu, üniversite·· profesörler., ec 
rtebi talebe cemiyetlerı reisleri davetli 
idiler. 

Talebe cemiyeti reisi B. Cihadın nut
kundan sonra B. Menemencioğlu söz .ala 
tak Lozandaki tahsilinden bahsederek 

bu a~am bu münasebetle eski ve muh 
~erem. profesörleri arasında bulunmak· 
a ne derece mes'ut olduğunu söyledik· 

ten sonra irfanını havatta iki mektebe 
borçlu olduğunu bu;lardan birinin İs
Viçre mektebı v~ diğerinin büyük ~efi 
A:atürk'ün mektebi olduğunu, ve bu i
ttınci büyük mektebın esaslı ve köklü 
tedrisi kendi üzerine kuvvetle amil ol· 
duğunu ilave etmiştir. 

Bundan sonra yeni Türkiyenin ınu
~yetlerinden bahsederek Türk ta 

lebesinin iftiharı mucip bir şekilde ça· 
lışmalarından ve kabiliyetlerinden de
rin memnuniyetle bahsetmış vç Türk 
talabe~inin adedinin artmasını temen· 
ni etmiştir. 

Menemenci-Oğlu bundan sonra cTürk 
Ier ıbir zate karşı muhabbet ve hi.irmet· 
lerjni izhar etmek istedikleri zaman o 
zatın elini öperler» diyerek ayağa kalk
mış ve ihtiyar profesör Mersiyenin e
lini öpmü~tür. 

B. Menemencioğlunun sözleri ve ha· 
reketi al'kış tufanı ile karşılanmıştır. 

Profesör. B. Mersiye Türk talebe • 
sinden sitayişle bahsettikten sonra 
cTürk şeflerinin nastl çalıştıkla.:ını, 
Türk milletinin menafüni nasıl muda· 
faa ettiıklerini bizzat· gördüm» demiş 
ve Türk milletinin ve şefinın saadetle· 
rine kadehini kaldırmıştır. 

Bundan sonra ecnebi talebe cemi -
yetleri reisleri söz alarak Türk talebe 
cemiyetinin gösterdiği arkadaşl~kla~ı 
takdir ettiler \'e Türk talebe cemıyetı· 
ne candan teşekkür eylediler. 

1937 Devlet bütçesi 
(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) ı de ve gerekse hariçte iyi para etmelerl 

tırnunıiye kanununun dördüncü maddesi temin edilmiş bulunm~tadır. . .. 
mucibince çıkarılan bonolardan ödene- Dünyadnki. ~ktisadi bu~ra~ın .şıcid:tm~ 
Ceklerin faiz ve karsılığı faslındmı azaltması, mılletlerarası ıktısadı muna 
3·192.ıoa lira ve Sümer Bank sermayesi- sebctlerin gün geçtikçe genişlemeğe doğ
:rıe ilaveten yapılacak tediye kal-şılığı•1- ru başlaması da b~ n_~u:_eler ~zerin~~ te
dan 500.000 mütekaid dul ve yetim m::ı- sirJcr yapmıştır. Onumuzdckı yıl ıçınde 
aşları ve ~sisatları 'faslından 500.000 imar işleri, mcvcud fabrikaların işleme
lira ten., 1·ı ed"l · olup bu tenzilatın S('· }eri devam edeceğinden başka yeni fab-• .. ı mış . . . . v b 1 ğ . 
:rıe ıçindek· b r· tediyelere half'l gt:- rıkalar dahı ışlemcge aş ıyaca ı ve ~ e-
t. ı mec u ı . · db. ı d 
1rrniyeceği anlaşılarak kabul olunmuş- niden alınacak zıraı te ır er e semere: 

lur.a }erini vererek eskiden alınan ve yem· 

C • ·· d l k l n bütün bu tedbirlerin enuyet hesaplarının kontrolu en a ınaca o a . . 
11aliye Vekaletinin yeni bütçesinde neticeleri daha geniş mikyasta ın~ışaf 

Umumi menafie hadim cemiyetlere yar- edeceğine istinad edilerek 1937 malı y~
dırn olarak konan tahsisatın tutarı lında da ayni mikdar varidatın elde cdi· 
1
•147,888 liraya bnliğ olmaktadır. Cemi- leccği tahmin olunabilir.> 
~~tl G.. ··ı . t ~ kanununa zeyledilcn 387 numaralı . umru c resını.. . . 
atıunln Maliye Vekaletine bütün cernı- Varıdnt rakamlarımızın muhım bır kıs-

.l'etıerin hesap işlerini tetkik ve kontrol mını teşkil eden gümrük resmi, 1931i mali 
Vazifesi verilmiş olduğundan, Vekaletuı yılının on ayında hazineye 37.775.~17 li
b~ kontrolü yapmasının lüzum ve ehem- ra temin etmiştir. İki ayda elde edılccc-k 
ınıyetine encümen mazbatasında işaret mikdarla tahsilatın mayıs sonunda 47 
f'dilrniştir. milyon liraya yaklaşacağı tahmin edil.-

Hapisleritı tedavi masrafları miştir. Dahilde açılacak olan yem fab-
Adliye bütçesinde görülen fark, yeni rikaların mamulatı nisbetinde ithalatın 

t~şkil olunan kazalara aid adliye teşki- ·tcnakusu düşünülcbil!rse ~e, bütçe en
latının ikmali masraflanndan ve adhye cümenine göre, idhalat reJıminde hüku
kadrosunun tamamlanmasına matuf ıa- metin yapacağı genişlik ve yurdda istih
l'Uri görülen diğer masraflardan ibaret Iak mikdarının artması sayesinde · güm
~~unrnaktndır. Bu bütçenin encümende r~k var.idatı b~ :,aziyeti ~u~~faza e~e-

Zakeresi sırasında hususi idarelerle bıleccktır. Yenı butçede gumruk resnun
~lediyelere aid hastahanelerde tedavi den temin edilecek varidat 46.850.000 iira 
edilen hapisler için Adliye Vekaletind~n olarak tesbit olunmuştur. 
llıasraf taleb edilmekte olduğu anlaşılmış •Muamele vergisi 
Ve bu mevzu üzerinde müzakereler cere- Muamele vergisi tahsilatı karşı lığı ola-
:Yan ettniştir. Neticede bu kabil hastaha- rak yeni varidat bütçesine 22.640.000 füa 
n~ıerde tedavi olunacak hapislerden zen- konmuştur. Sınai müesseseler muamele 
~ın olanlann tedavi masraflarını ödeme- vergisi 1937 senesinde işlemeğe başlıyan 
~ri, fakir olanların ise meccanen tedavi cak olan yeni fabrikalardan alınac2k 

0 Untnaları; esbabının temini kara.- altı- mikdarların da ilavesi suretile 1930 yılı 
na alınmıştır. tahsilatından yüksek olarak tahrnın edil-

N Su işleri · miştir. Yalnız yeni açılacak olan Nazilli 

d 
afıa Vekaleti bütçesinin maaş faslın- ve Ereğli fabrikalarından bir milyon li-

1.a görüien fazlalık, teknik okulu munl- ra muamele vergisi alınacağı umulmak
~~ rnanşlarile teşkilat kanununun tatbi· tadır. 
13

1 
Innsraflanndan ibaret bulunmaktadır. İnhisarlar 

1 Und:ın başka adliye ve gümrük bina- İnhisarlar hasıltıtı 1935 de olduğıı gıbi 
trı inşaatı için Nafıa bütçesine 350.000 1936 mali yılında da inhisar maddelcn -
::lık tahsisat ilave edilmiştir. Sular nin hepsinde göze çarpacak dercced2 

313 srafı olarak konulan 687,718 lira ise artmıştır. On bir aylık tahsilata nazaran 
d 2 numaralı kanunun şümulü haricin- tütünün hem kilosund:ı hem de vasati fi-

<' kalan su işleri içindir. atında artış vardır. Tuz fiatında yapılan 
l3ü yarid_at artıyor tenziln~:an sonra vukubulan inkişaf bu 

rrı . tçe encumenı mazbatasında 1986 sene yuzde 26,75 e çıkmıştır. İnhisarlc.r 
n·alı Yılında devlet varidatının memnu- safi hasılatının bu yıl 33 milyon liraya 
~i'eete değer. artışı tahlil edilirken şu mil-' bal~ğ olncağı _anlaşılmaktadır. 1917 biit· 

a serdcdılmcktedir: çesıne de aynı rakam konmuştur. 
r· • 19

36 mali yılı içinde vergi nisbctıe·· Fevkalade ''aridat 
v~~d~ ~eğişiklik yapılmndığı ve yeniden 1937 mnli yılında iktisadi buhran v-;:!"-
lun~ı ıhdas olunmadığı gözönünde bu- gisindcn 12.979.000 lira, muvazene vergi
tid urulursa sene içinde elde edilen va- sinden 17.560.000 lira, hava kuv\·etlerıııc 
:tıinat fa~lasını, memleketteki iş hacmi- yardım \'ergisinden 4.870.000 lira varidıt'l 
iyi genışlemesine, ihraç mallarımızın temini umulmaktadır. 1937 varidat but
haı:ar~ :tmiş bulunmasına, binnetice çesi 231.020.(10!) lira üzerinden bağlan _ 
teza 

1~ ıştıra kabiliyeti artarak istihlakin mıştır. 

SON POSTA 

Tiyatro 

·M1~1r tiyatrosu 

.. "' 

Mısır Milli tiyatrosu artistlerinden 
Bayan Ruhiye Halet 

Bayan Firdevs Hasan 

19 Mayıs 
Hazırlıkları 

Dün Taksim stadında son 
prova yapıldı Halkevleri de 

hazırlıklarını bitirdiler 
Yarınki jimnastik şenliklerinin son 

provası .dün Taksim stadında yapılmış
tır. Bu provaya İstanbul ve Beyoğiu 
mekteplerinin talebeleri iştirak etın!ş· 
tir. Tekmil mektep talebelerı jimnas • 
tik elbiselerHe saat 14 de stada girerek 
yerlerini almıştır. Provaya bandonun 
çaldığı istiklal marşile başlanmıştır. Bi 
Hihare kız talebeler ve sonra erkek ta· 
lebeler meydana çıkarak bir kumanda 
ile harekat yapmışlardır. 

Jimnastik şenliklerine iştirak eden 
mektepler çarşamba ve perşembe güni.ı 
kapalı olacak, şenliklere iştirak etmi -
yenler tedrisat yapacaktır. 

Halkevlerinde hazırhk ve ı>rogranı 
Halkev'leri de gençlik bayramını 

ku'tlularnak için hazırlıklarını ikmc:ıl et 
mişlerdir. Halkevleri yalnız idman şen 
likler.ine iştirakle kalmıyacaklar, gece
leri de balolar tertip edeceklerdir. E -
minönü Halkevi .şu programı tanzim et· 
miştir. 

Eminönü Halkevinden: 19 /1\fayıs 
gençlik ve spor bayramına Evimiz a
şağıdaki programla iştirak edecektir: 

Sayfa 11 

lstanbulda 
Ölüm endüstrisi 

(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 
maz> (*) demişti. Çiçeğin de kokusu ol -
masına "rağmen, kokusu yoktur diyebi
liriz. 

Artık bu mağmum yerde fazla dura -
madım. Yavaş yavaş yürüdüm. Arkam -
dan bir muhacır arabası geliyordu. Ya -
nımdao geçerken baktım. İçinde, biraz 
evvel mezarın üzerine konmuş olnn çe • 
lenklerin sehpaları, telleri yüklenmiştL 
Bunlar tekrar Üzerleri çiçeklerle bezen· 
mek \'e kim bilir kaçıncı defa satılmak 
üzere geri götürülüyordu. 

* Hindistanda bir kavim efradı bir ço -
cuk doğduğu vakit hep toplanıp ağlar • 
larmış, ve birisi öldüğü vakit te güJer .. 
lermiş. 

Bizde de tedfin ve ölüm endüstrisi bir 
hayli gülünç. 

Fikret AdH 

(*) cVespasyeıı. diye umumi helCı.lara 
denir. ilk defa imparator Vespasyen yap.
tığı için onlara bu isim verilmiştir. İm -
parator umumi helalara her girenden bir, 
küçük para aldırarak hazinesine varidat 
teminini düşünmüştü. Nazırlar bu vergi 
usulünü iğrenç bulmuşlardı. VespQ.S'IJı.m 

dinlemedi, düşündüklerini tafbik etti, 
Aradan bir müddet geçtikten sonra, 11a -
zırlarmı çağırdı, önlerine tepsiler içinde 
paralar sürdii. Nazırlar paraları görünce, 
imparator: 

- Görüyorsunuz ya, dedi, parc.nın ko
kusu yoktur ve bu paralar umunıi hezata .. 
rm ı·aridatıdır. 

1 - Evimiz himayesindeki ( 14) klüp 
çarşamba günü saat ( 13) de Cağa loğlu 
merkez binamızda toplanacak ve önle· 
rinde bando olduğu halde formalarını 
giymiş vaziyette ve yürüyüş kolu niza· 
mında Ha·lkevinden hareket ederek Di· 
vanyolu - Beyazıt yolile üniversite ar- Bükreş görüşmeleri 
kasındaki hazırlanan sahaya gidecek - Dün Kral Karolun 
lerdir. 

Bayan Emine Bayan Zuzu 2 - Sahada tam saat(15) de törene Riyasetinde devam etti 
Nureddin Hamdi başlanacaktır: (Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

Mısır milli tiyatrosunun ıslahı için A - İstiklal marşı, B - Söylevler, Londra 17 (Hususi) - J3ükreşten 
Mısıra çağırılan cKomedi Fransez> mü~ Ç - Resmi geçit, D - Beden harekatı, bildirildiğine göre, Tünkiye Hariciye 
dürlerinden Emil Fabre iki ay Mısırda E - Koşular, F- Piramit, G - Völey· Vekilile Rumen ricali arasında cereyaıı 
kaldıktan sonra memleketine dönmüş- bol, H - Futbol, İ - Kupa ve madalya eden müzakereler neticesinde, Millet • 
tür. Şimdi İllüstrasyon mecmuasma yaz- dağıtılması. ler Cemiyeti konseyinin önümüzdeki 
dığı bir makalede Mısır tiyatrosundan Ayrıca davetiye yektur. Saat ( 15) toplantısında görüşülecek olan HataY. 
bahsetmektedir. de üniversite arkasındaki sahada yapı- meselesinde müttehit bir cephe alınma-

Emil Fabre bu makalesinde eski ve lacak bu mutlu bayrama iştirak~ evi • sı kararlaştırı1mıştır. 
yeni Mısırı anlatıyor. mize bağlı bütün yurddaşları davet e· ıBundan ıbaşka, konseyin ruznamesin· 

cTiyatro Mısırda yenidir, diyor. En deriz. de bulunan diğer meseleler hakkında 
evvel Suriyeli hıristiyan Araplar ve di· Şehremini Halkcvinin programı da Balkan Antantı ile Küçük Antantın 
ğer müslüman olmıyanlar tarafından or- Şehremini Halkevinden: 19 mayıs noktai nazarları tevhit edilmiştir. 
taya atılmıştır. Müslüman erkeklerinin spor ve gençlik bayramı için hazırla • Türık - Rumen devlet adamlarının, 
tiyatroda çalışmaya başlamaları daha nan büyük programa göre çevre içinde i:ki memleketi alakadar eden bır ço~ 
yeni, hele müslüman kadınların sahnede parlak şekilde yapılacaktır. Bunun için siyasi ve ticari meseleleri de görüşü'{· 
görünmeleri pek son zamanlarda vukua l 9 mayıs .günü saat 15 de bütün davet· leri anlaşılmıştır. 
gelmiştir. Lilerin, halkın, okul talebelermin Top- Alınan ajansının tahminleri 

Bugün Mısırda birkaç tiyatro trupu kapı haricindeki sahada bulunma~arı Bükreş 1 7 (Hususi) - Alınan D. N. 
muntazaman çalışırlar. Bu tiyatro trup- rica olunur. B. ajansı bildiriyor: Dr. Rüştü Aras ile 
larının hepsinde birçok Türkler, Arap- Şehremini Halkevinden; Rumen devlet adamları arasında cere· 
lar, Suriyeliler, hıristiyanlar, Yahudiler 19 Mayıs spor ve gençlik bayramı yan eden müzakerelerin başlıca mev· 
ve Rumlara rastlanır. Tiyatro tıupları münasebetile gece Halkevi salonunda zuu, Balkanlardaki son vaziyet olmuş· 
daima memleket memleket dolaşırlar. bir toplantı yapılacaktır. Burada spor tur. 
Hatta Cenubi Amerikaya bile giden için söz söylen€cek, Atatürk'ün gençli· 'Türkiye ile Roonanya arasında bazı 
truplar vardır. ğe hitabesi okunacaktır. Verilecek ba· askeri meselelerin konuşulmasına baş

Bu trupların temsillerini gördüm. De- lonun davetiyeleri ev katipllğmdedir. lanmış olduğu..-Oa öğrenilmiştir. Bu ko· 
kor namına ne bulurlarsa onunla iktifa l:leı,kesin alınası. nuşmalar, İtalya - Yugoslav anlaşma-
ederler. Seyirciler kahkahayla güler, Beşiktaş Halkevi programı sından sonra bilhassa ehemmiyet kes • 
avuçlarının bütün kuvvetile alk1şlarlar. Beşiktaşta Şeref stadında saat 15 de betmiştir. 

Hatta hazan oyun esnasında aktörlerle ~pılacak tören programı: Rüştü Arasın hareketi 
konuşur, onlara sualler sorarlar. 1 - İstiklal marşı 2 - Hitabe, 3 - Bükreş, 17 (A.A.) - Türkiye hariciye 

Bunlardan başka bir de milli fi- Galatasaray - Beşiktaş sporcu!arı ara • vekili Rüştü Aras bugün başbakan Tata· 
yatro teşkil edilmiştir. MiIJi tıyatro hu- sında voleyıbol maçı, 4 - Bölge sporcu· resko ve hariciye bakanı Antonesko ile 
kumetin himayesi altındadır. Tiyatromın !arı arasında güreş, 5 - Bölge sporcu· miiteaddit mülakatlarda bulunmuş ve ya 
başında bulunan komitede meclisi mc- hırı arasında boks, 6 - Beşiktaş spor ,nında başbakan ile hariciye bakanı <la 
busan reisi, maarif müsteşarı, fakülte klübü sporcuları arasında 'Eskrim, 7 - bulunduğu halde kral tarafından kabul 
duvayeni gibi zevat vardır. .Mütekaitler fl!tbol maçı, 8 - Galatasa- olunmuştur. 

Bu tiyatroda göze çarpan şey aktör- ray - Beşiktaş gençleri futbol maçı, 9 - Bu mülakatlarda Bulgaristanla müna-
lerin rollerini gayet tabii bir vaziyette Güneş • Beş1ktaş, Doğanspor • Orta • sebat meselesi ve Karadeniz, Boğı.tzlar ve 
yapmaları, Kendilerine hakim olabilme- köy, Beyoğlu spor (P ER A) Arnavut- Akdeniz vaziyetleri tetkik olunmuştur. 
leridir. köy spor klüpleri sporcuları arasında Rüştü Aras bugün zevcesinin tedavide 

Avrupada zannedildiği gibi Arap tiy;ıt- futbol kardeşlik maçları. 10 - Cum • bulunduğu Viyanaya hareket etmiştir. 
rosu sahneye çıkanların bağırıp çağırdık- hurJyet 1 O uncu yıl marşı. Oradan Cenevreye gidecektir. 
lan, ellerini, kollarını hareket ettire ettire B • d •• ı •• k 
çırpındıkları bir tiyatro değildir. Kadın- ıga a 0 muş bir adına nikah kıyı/dl 
lar erkeğe nisbetle ôat.a mütereddittirle:r. (Baştarafı 1 inci sayfada) tarı Aliye de nikahını akdettirmiştir. 
Bu da on üç senelik bir esaretten çıkan- Aradan birkaç ay geçtikten sonrn hu Kadın yeni öldüğü ve henüz köyden 
Jarın tabii halidir. Yarın için çok kudretli yeni koca birkaç defa Haticeye nikah nüfus dairesine ölü kağıdı gelmediği 
Arap nktörlerini sahnede seyretmek im- teklifinde bulunmuş ve ölürse belki mi- için nüfus secillinde kaydı değiştiriJme
kanı olacaktır. rasa kanamam diye her fırsat düşti"ıkçe miştir. Bu itibarla nikahın mukaddem 
Mısırda telif hakkı diye bir ~ey yok- teklifini tekrarlayıp durmuştur. Fakat, tarihle muamelesi yaptırılırken hıç n:ı

tur. Müellifin eseri için kendisine lıir kurnaz kadın, bu teklife bir türlü yanaş- zarı dikkati celbetmemiş ve sağdır diye 
yüzde ayrılmaz. Bu yüzden jyi ~'>Cl' bul- mamış ve: •Senden gebe kaJmadıkç>t ııi- nüfus dairesinden evlenmesine iw1 alın
mak güçlüğü vardır. Bir de buna ilaw kah yaptıramam!. dive ayağını diremiş· mıştır. 

~ Yüd etmiş olmasına hamletmek la-
m gelir. 
F'ilhak·k · · . :tQ ı a şımendıfer ınşaatı, yol, köp-

olarak müellifin lisanını iyi kullanama- tir. Bu suretle kendisine sahte nikah ynp
masını da kaydetmek icab eder. Muha- Nihnyct, tarlası ve malı çok, ziyııe: ai- tıran Zülfü, mahkemeye baş vurar:ır; 
fazakarlık, bazı içtimai kaideler mu- tınları değerlice olan bu kadın, günü'l mirasçı olduğunu isbata kalkışmış ve fa-

M u so 1 İn İ Bavyeraya gitmiyor harriri bağlıyan birer bağdır.> birinde ecelile ölmüş ve köyün mezarlı- kat asıl mirasçı olan küçüğün babası 
R 17 (AA) B··ı·· 1• ğına gömülmüştür. Arada yetim oldu;su uyanık davranarak bu yolsuzlug~u 

l'l'l ' ve sair imar işleri, endüstri progro
la~nın tatbiki memlekette yeni i~ sahcl-

ı açtıg;ı .b. b 
llıi . gı ı u sene zirni mahsulleri-
saıZJn g<'çcn sencl<'re nazaran fazla istih-

edilmi b ı .....,, Ş u unması V<' bunların kıy-
·•ıl'tJend · ·1 · · · 
bi!'ı ırı mcsı ıcın alınan iktisadi l0d-

er s mer<'lerini Vl'rerek gerek dahil-

oma . . - u un sa ahivet- f · · · "k' 
tar İtalyan mahfelleri gibi Alma.nya z.mı~ IÇln 1 1 vapur ısmarfan~I için vnki olan ihbar üzerine köye tere- meydana çıkarmış, olup biten ;~ıerden, 
sefarethanesi de, Chienisee şatosunda . Izmır, 17 (Hususı) - Karşıyaka ıle keyi talırire giden hakimden bu nikah- bu arada dönen fırıldaklardan hükiın1eti 
Bitler ile görüşmek üzere bu(fün vev:ı 'Izmir arasında işlemek üzere Kı up fab- s.ız koca, miras~. ~iremiye:cğini, mall:ı.-ı hab_rdar etmiştir. Şimdi yapmacık ni
yarm Musolini'nin Bavyera')~ gicıe;e. rikasına her biri 33 bin liray:ı yaptırı- 1 ın tamamen h<ıçuk çocuga kalaca ,ını kühlı koca ile ölü kadımı niküh kıvsn 

lacak olan vapurlar hakkındakı· muka- anlayınca afallamış, deıh;ıl hile yollrırı- muhtar ve nikah kıigvıdlarını dolau~an ği hakkında ecnebi matbuatı tarafın • 
dan yayı:an haberleri kat'iyetle tek • VC'lc Ankarada imza:anmıştır. Vapur •

1 
na b~ş :U~·mağı dii~ii~müş~ VYunu:. ismin- istidacı sorguya çekilmegc ba~Innnu'i-

zip eylemektedir. lar gelecek yıl 15 mayısta İzmire gele-
1 
d~ bır ıstıdacıy~ nıkah kagıdl~_rı~ı j ap- .Jar?ı~·· l~cr ~ç kabahath de suçu bırbıı-

cektir. tııarak kandırdıgı Arapçcşme koyu müh- lerımn uzerıne atmaktadıılar. 
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jlRADVQ] 

Beğe iğin iz 1 a ın ve 
erkek tipleri hangileridir? 
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Erkek 20 ile 30 arasında 

bulunmah ! 
Erkek tipi deyince güzellikten başka 

kendine göre bir hususiyet aramalı. 
Erkekten ayrı ayrı güzellik aramam. 
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Sahte omuzlu erkeklerden 
hiç hoşlanmam ! 

İdeal erkek tipi: 
Geniş omuzların üzerinde iradelı bir 

baş, yanık bir yüz, kuvvetli sportmen bir 
vücud, omuzları sakil düşürmiyecek u -
zun bir boy, her zaman her yerde dürü::t, 
tahsili yüksek olmalıdır. Ey erkeği. yu
va erkeği olmalı. Saadeti daima evindE:: a
ramasını bilmeli ve karısına fe\'kaltidf! 
merbut olmalı. Her hareketinde tabii ol-

Erkek asabi, sinirli, titiz, hodbin, ve ça
buk kızar olmamalı. Kadın ruhundan 
anlar ve kendisini saydırır, kıskançlık 

bilmez, eşini evinde bir esir gibi tutmaz, 
azimli, çalışkan, çok bilgili, çok hassas, 
görgülü, mert ve cesur, ailesine, yuvası
na bağlı ve itimat eder, dürüst ahlaklı, 
münevver fikirli, ciddi, fakat mti.layiın malı, yeni türemiş sahte omuzlu süslü 
tabiatte olmalı. Her şeyden anlar, yeni- genç tipler hiç hoşuma gitmez. 

likten ve zevkten hoşlanır, musiki sevc:·r, 1 • Ankara: E1·cn 

( Sarih adres ve isminin ne§rin' iste -
memiştir.) 
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Kadm her şeye asabileşmemeli 

Bence kadında aranılan evsaf, ahlak, 
görgü, terbiye, bilhassa yalan söyleme -
mek ve herşeye füzuli olarak asabileş -
memektir. Güzellik ikinci derecede k~ · 
lır. Mavi göz, altın sarıs: saç, miitenasilı 
endam, balık etinde bir vücud, orta tah-

incer ruhlu, siyasi işlerl(: kafasını yoral', 
istikbali için çalışır? sözünü, sohbetini, 
bilir, olur olmaz işlere kapılmaz, pek az • 
içki içer, yuvasının sükutunu ihlal etmi
yecC'k bir tarzda hareket eder, terbiyelı, 
herkesle iyi geçinir, kendisini her yerde 
saydırır ve sevdirir, okumuş ve en aşağı 
ufak bir memur olması, fakat ne memu
ru olursa olsun. Bazı erkekler gibı ka
dınları gördüğü zaman şımarıklık etme
meli, bazı tavır ve vaziyet yapmac2k
ları gösterip seviyesini aşağı düşürme

meli. Bilhasa bu hususta gayet cidd: bir 
erkek olmalı. Boyu uzun, yalnız kadın 
tipine meyyal olmamalı. Ciddi, cazi!', 
çevik bir vücud, ten esmer veya kumral, 
sevimli bir yüz, yeşil, koyu Iacivert ve
ya siya~1 teshir edici gözler, siyah kalın. 
uzun kaşlar, ağız mutedil, ses oldukça 
güzel, yaşı 20 ile 30 arasında, ne zayıf, 
ne şişman ... İşte bu vasıfları haiz erkek 
tam bir erkektir. 

sil sahibi, kocasına, evine ve çocuklarımı 
sadık olmasını isterim. 

Zonguldak N.n 

(Sarih adresinin ve isminin neşrini 
istememıştir) 
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ideal erkek: Valantino tipinde, 
Dük dö Vidnsor tabiatinde 

L u i:n'- .:j ._. ro--;-am 
18 nınyıs 1937 : Salı 

İSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava
dis. 13: Muhtelif plii.k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: Denizyolları idaresinin gemllerlle Vl'yn 

Türk şileplerlle gelen mallar içiı' .mnunım 
ordino parası 11 kuruş alınmaktadır. Bunun 
1 kuruşu gümrükçe bastırılmış oJ,ın kıymet
li kağıda aittir. 10 kuruşu da pul bedelidir 
ve doğrudan doğruya hazineye aittir. 

Ecnebi vapur kumpanyaları ise tüccar -
dan bu 11 kuruş yerine 75 kuruş almakta -
dırlar. Bunun 11 kuruşu çıkarılırs:ı beher eır
dlnoda 65 kuruş kumpanyalara kalmakta -
ciır. 

18,30: Plakla dans musikisi, uı.20: Konfe -
rans: Eminönü Halkevi sosyal yardım şube

si namınn: Doktor Nuri Osman, <Deri ve 
f:aç hıfzıssıhhası hakkında), 19,45: Konfe -
rans: C. Halk Partisi namına: Feridun (Spo
run fevaidi hakkında), 20: Belmn ve arka -
C\aşları tarafından Türk musikisi. ve halk 
şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafından arnp
ı;a söylev, 20,45: Cemal Kiimll ve arknC:nşları 
tarafından Türk musikisi ve h:ılk şarkıları 
Csaat ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve 
borsa haberleri, 22,30: Plakla sololar, opera 
ve operet parçaları. 

Gümrlik komisyoncuları Birliği bu paraya 1 
Jtiraz etmişler ve hangi sebepler~ i::>tina den 
paranın alındığını sormuşlardır. 

BÜKREŞ 
17: P!Ak neşriyatı, 19,20: Mandolin ha -

\aları, 19,55: Şarkılar, 20,30: Muhtelif ha -
valnr, 21,45: Orkestra, 23,15: Plak neşriyatı, 
23,45: Haıbcrler. 

Bu şekilde alınan paranın ye'cuna bii -
yüktür. 

Enterşanjebiliteden istifade eden 
devletler 

YARINKİ PROGRAM 

19 .IUayıs 937 : Çarşamb:ı 

İSTANBUL 
Öl le neşriyatı : 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50 Hava -
dis. 13:Muhtelit plak neşriyatı 

11 numaralı para koruma kararnamesl -
nin 32 inci maddesine tabi enterşanjebilite
den istifade eden devletlerin Efgunistan, 
Blücistan, Çin, İran, Letonya. Litvanya, 
Peru, Portekiz, Seylan, Siyam. Sudan, Ye-'\ 
men oldukları İktısat Vekaletinden Türko
fise bildirilmiştir. 

Akşam neşriyatı: 

15: Ankara stadından naklen: Spor bay
ı·amı münasebetUe yapılacak merasim, 18,30: Muamele vergisinin gümrüklere ircaı mü
PlAkla dans musikisi, 19,20: Mnndolin orkcs- nnsebetile sanayi Birliğinde y·ıpılmakta o
trası Berk ve arkadaşları, 19,45: I<oııferans: lan tetkikler bitmiş, rapor hazırlanmıo}tır. 
C. Halk Partisi namına: Agah Sırrı lSporun sanayi Blrllği umumi katibi Hallcl Giileryuz 
!evnldl hakkında), 20: Nezihe ve arkadaş-

1 
bugiın raporu Ankaraya götürecektir. 

lan tarafından Türk musikisi ve halk ı;arkı
lan, 20,30: Ömer Rıza tarafım! m arapçu 1 
soylev, 20,45 Bimen Şen ve arlçndaşlan ta -
rnfından Türk musikisi ve halk sarkılan: 1 

Muamete vergisi hakkmda 
sanayi birli ğ i nin raporu 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsas ı 
(Sant ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans 17 / 5 / 937 
ve borsa haberleri, 22.30: Pliıkla sololar, o- ıccc======-FİATLAR ~;:;1=-:-:====
pera ve operet parçaları. 

C 1 N S l 1 Aşa~ı 
Aranan kayıplar ------------- K. P. 

Buğday yumuşak 

Buğday sert 
Gaip kardeşimi arıyorum Arpa 

328 tnrihlnde ayrılarak şimali J\merik:ının çavdar 
?ipodi Lorens Lovel şe1'Jrlerine gelerek 1123 Mısır sarı 

6 ıs 

6 111 
4 4 
4 23 
4 39 

Yukarı 

K. P. 
6 17 
6 19 
4 7,S 
o 
S 2,S 

1 
1 

Giresun N. A 
(Sarih ısım ve adresinilı 

istememi§tir) 

İdeal erkek: Ölü Rudolf Valantirıo ti- senesi sonuna kadar muhabere eden ve son 1 Keten tohumu 
mektubunu Kaliforniyadan gonderen c·e - İç fındık neşrini · d T b" t' S k k K l F.d l ı pın e... a ıa ı: a ı ra • varc m mlşkezeğin Hncıcami mahallesirrden Şeker Tiftik mal 

Jı) 20 
43 20 

110 00 
105 00 
24 ıs 

45 00 

o 
00 

tabiatinde ... Cesareti de pek çok olmalı. oğullarından Hüseyin oğlu Firkatin m'rrcle ! Tiftik derili 
olduğunu bilmediğim hayat ve mematındnn 1 

113 
107 20 
27 3() 
00 00 
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Normal bir Türk tipi 

O, benimle doğru, ruhumda yaşıyor .. 
fakat ne yüzünde benim gibi ıztırabı gü
neşlendiren çizgiler belirdi, ne de saçla
rında devrilen bir ömrün ak gülleri aç -
tı. 

Niğde arasmda seyyn.ı· 

Süreyya 

(Adresi yoktur) 

Peynir beyaz 
Peynir kaşar artist bir haber alamadığım için adresini bilip ha- ı 

ııa yazmak suretlle insani bir vazh'eyc her = ======= .. ===-=~==== 
okuyanı davet eder ve kardeşli:-: şefkatimin ' 
bu suretle teselll buyurulmasını Son Post::ı. ı 

·-

O benim gönlümün mektebinde okudu. 
Hayatın felsefesini ona, yürüdüğüm, terk 
edilmiş dikenli yollardan toplıyarak ver
dim. İdealimizi, onun üzerinde, ulusal bir 
kahraman olarak yarattık. 

' · • · · · · · · · · ·~ · · ı;azetemizin çok okunan sayfalarına göz gez-
~---••••••••••mr' diren muhterem okurlardan çok istirham e- 1 

GO mrllkten en son çıkardığımız ku- 1 de!"'~. 
mıtşlar ytlzde yoz garnntilı hakiki Ela·ri.,dc Nail Bey m::ıh:ıl!esiıııı e 

muk·m ve Kuyumcu Zilıııi Uira
derler atölyesinde Çemişke-zı·kli 

Şeker oğullarından Jhıo;c~ in oğlıı 
ingiliz kumaşlarıdır. 

Galata, Knraköyde Abdullah Şeker 

J. M O T O L A * 

GELEN 
= 

Buğday l16S 
Çavdar 60 
Arpa 41 
Un 13S 
Kepek 67 
Mısır 144 
Nohut 3 
Yulaf s 
Tiftik Sl 
Yapağı 5 

--

Onun çehresinde, yaşadığım bir alem, 
tanıdığım, sevdiğim her şeyim güler ba
na .. Kumaş Ticar ethanesi 

En glllel ve çeşitli desenlerde olan 
bu ınQntahab lngiliz kumaşları 
çabuk satıldığı için acele edinız. 

Bnlkan Harbinden evvelki miilki taksima
ta göre Selfınik vilayetinin Tlmıırhisar ka - i 

, zasına bağlı Veterna'daıı Ahmet çavuşun ka- DIŞ FİATLAR 

Onun yüzü bana ne çizgi, ne renk, ne 
et, ne deri hatırlatır. O normal bir Tiırk 
tipidir. 1 

rıatlar her yerden 
ucuzdur. 

Yakından uzağa, uzaktan yakım\ oL'ln 
bir terbiye birliği o kadar birleştiı miştir 1 

ki bizi.. cünun tabiati.t diye bir şey bile 1 
di.ışünemem. 

Giimüshacıköy: Cemil Sola1~ğlu ~-•••••••••••m•P 

. nsı ve Serezli İbrahim kızı Fevzıyc. bu ınes•-
um harb sıralarında muhacir olnr:ı.k Screz -
den nyrılmış ve bir daha hayat ve mema
tındnn haber alınamamıştır. Bilenlerin aşa-

' ğıkl adrese ynzmniarını insaniyet namına ri
cn ederim. 

Ankara Emniyet .l\Iüdıirluğti 

İkinci Şubede sivil polis !il. 279 
llasan Tan.yır 

·- --

Buğday : Llverpul 
Buğday : Şlkago 

Buğday : Vinlpek 
Arpa : Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T. : Londra 

1 
Fındık G. : Hamburg 
Fındık L. : Hamburır 
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. stanbul Borsası kapanış 
Hatları 17 - 5 - 1937 

PARALAR __ -------
ı Sterlin 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Lire~ 
20 &l~lka ırr. 
20 Drahml 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva 
l Fllorln 

20 Çek kuronu 
1 Avusturya Şl. 

1 Mark 
1 Zlotl 
ı Pengü 

20 Lev 
20 Dlnar 

Ruble 
1 İsveç kuronu 
ı Türk altını 
1 Banktı.ot Os. B. 

Alış 
620,00 
123.SO 
11 ),\10 
120,00 
81.00 
19.00 

S65.0D 
20.00 
63.00 
7v.OO 
21.'.JO 
2S. 
20. 
21, 
12,00 
48. 
00.· 
so. 

10S9 
2S4. 

ÇEKLER 

Londra 
Nev-York 
Par is 
Mlldno 
Brüksel 
Atına 

Cenevre 
Sof ya 
Amsterdanı 

Praa 
Vlyana 
Madr1d 
Berlin 
Vıı.rşova 

Buda peşte 
Bük.reş 

Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Açılı~ 
62S.SJ 

O, 7899 
17.6:>70 
1S,007S 
4.687S 

87.37 
3,4544 

63.9488 
1.4382 

22.6618 
4.2062 

13.7090 
1.9688 
4.1662 
3.9810 

107.Sl/40 
34.3725 
2.7486 

24.7125 
3.10 

ESHAM 

Satış 
627.00 
126,00 
11,.00 
125.00 
84.0Cı 

22. !)() 
S75.00 
23.00 
66,00 
75.00 
23. ()() 
28. 
23. 
24. 
14.00 
S2. 
oo. 
S2. 

1C6'J. 
255. 

Kapıı h:;; 
C.26.00 

0,7881 
17.6125 
14,995 
4.684) 

87.:P 
~.4516 

63.8975 
1.4:170 

22,6437 
4 2025 

u.96SO 
1.9675 
4.1630 
3.9775 

107.3482 
S4.'45 
2.7443 

24.7325 
3.0982 

Açılıı Kçanıı 

Anadolu am. % 60 
peşln 

A Şm. % 60 vadeli 
Bomontl - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez bankası 

İş Bankası 
Telefon 
İttihat ve Değir. 
Şark Değirmen! 

Terkos 

00.00 
00.00 
0,00 

13.9J 
89.25 
0,00 

.00 
o.o 

.oı 

00.00 
00.00 
0.().1 

U,90 
8925 
00,00 

İST İ KR AZLAR 

Türk borcu I peşln 

• • I vadell 
• • n vadeli 

Açılıt 

00.00 
20.ss 
20.1s 

T AHVİLA T 

Anadolu I pe. 
• I vaden 
• n pe. 
• n va. 

Anadolu mü. peşJn 
~ 

Açılış 

40.00 
oo.oo 
40.00 
oo.oo 
00.00 

Kapanıı 

00 Ol) 

20.41> 
20.00 

Kapaa.ıı 

40.00 
oo.oo 
40.ot 
00.()') 
0000 
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Son Postn'nı.Q Tcfri' usı: 37 'laşabılse bu işde~ok bhf'ük k 7- Ç v:u-. • - Siz gıam, ben .sonra gelirim. Diyordu. Arif paşanın karısı da: 

Hatta candan bir arkadaş olsa ununla Diyecek oldu. Genç kadın: - Aman, ben poker için ne zaman .. 

C T L E da neler yapılır?. - O da ne demek? .. diye kaşlarını panberi aş eriyordum. 

1 Dıyorlardı. Bunu Kamırnn da dt:ıy - çattı. ~raber gideceğiz. Diye Kamirana selendi. Sonra Tur .. 
__ mu:stu; Turhana: O ak!iam Nihadın eve dönmesi, ye - hanı görünce biraz duraladı. 

- Ber.ıber yapsanıza... mck yemeleri epey uzun sürdü. Ancak · ı!l 
D d S k Mutlaka kendi arafarında, onu ı •Ç e i. 'onı a kımbilir onun cır asm • saat ondan sonra Farünni.sanm evine t 

· ı ivi kötü bazı sözler geçmi(! olacak ~·. - Yok canım, senet kaybedılir mi? .. l le birdenbire bütün borcunu ödediğırıe dan koca ına, Leviye daha nclcı c::by c- gidebildiler. l\lfüafirler epeyce kalaba- J ~ 
01 Kağıtlarımın arasında olacak!.. bakılırsa kazandığın da an aşılıyor m.~ olacaktı ki ertesi gün öteki' r, Iıktı. Herkes, onlardan evvel gelmiş, Sonra bunu o da belli etmek isteme ' 

d l • d k l iT h t - dl J r , • k k bc1ene güler yüzünü takındı. - Sakın, Arif paşaların yanında beni ama,, beni in ersen ayagını en a . . ur anı yazı ıaneye çagır ı ar. ·~vı pe ço ları bir iki masanm etrafına 
ı k k d · ı· l ı · d" b' h f · · d b' ' o t Pokerciler ayrıldılar; Kam:ran: büsbütün kuçtik düşürmek 'çin onlara Bunlara pe o a ar ıç ı dışı o maya ona ış ver ı; ır a ta ıçın 2 ır .r\ • op anmış, oyun oynamıya başlamış • 1' 

\ermiş olmayasın?.. gelmez. misyon muamelesinden iki b:n Iirn bir- laı dı. Turhan birdenbire titredi. Kum- - Beşinci kim olacak? .. Beşincı yo 
- Canım, öyle şey olur mu .. - Onları ben eskıdenberi tammıyor- den kazandırdı. Arkasından gene bövlc ı kan oynıyanların arasında, saçları gi.i- mu?. Beraet hanımefendi... 
_ Ben senden her şeyi umarım! .. dum, sanırım. İlk defa nerede gö!'duğü- bir iş daha çıktı. Turhan da bunları ç..ır· J neşten yanmış gibi alev alev parılda - Nihat... "bi 

Ne ise, borcum ne kadardı, iki yüz ellı miı pakaliı bilirsın. Uygunsuz insanlı:ır- Ç~buk ka\'rayor, hepsine ko~~yord~. yan bir baş vardı. Bir saniye durdu; nispet verir gı 
hra değıl mı .. sa bu~u söylemek sana düşmez, bu ~~telik ç_ok. do~ru bir ge?çti. Oy le .. ~ır 1 .. Kfımiran bunu ondan önce görmüş- dişlerinin Jrasında çiknedi: 

k bir ... Ik incisi: Sen neve bevnz dcrf,~n, gun geldı kı Nıhatla Levı onu bo_ ~le. ı tu, kolunu di.irttü: . 0ıı.ı-.:_ Evet... Sen şimdi ne verece en .; J d 1 Turhan] ı'kı·mı'z Do"rt kisı 
ben onun mutlaka kara olacag"ını anla- kendi aralarında çalıştırma~'! kcn ı erı - Seninki burada işle!.. dedi, bir de - a ... '.. 

ben de okadar para aldım, diye iki satır . . d k 1 b 1 b 1 d 'rı 
1 

k yoruz ... Bir beşinci bulmalı... • 
yazar imzalarım. Sonra senetleri bu- dım da artık hiç bir sözün kulağıma l ıçın e a~a.nç ı u maya aş n ıu r. ge me istemiyordun. Bana dua et!. k' 

00 gırmiyor. Artık her ışde onu arıyorlm dı. A vru • Sonra salondakilere seslendi: Kamiran buraya gelirken san ı 'bi lunca getiririm, bunu da v1rtarız. . d t 1 • . . b"l" muŞ gı 
J - Neme lazım, ben senin iyiliğin için padaki müesseselerle bütün muhabera· - Ayol siz oyuna başlam1şsınız bi· ıara a ras ge ecegını ı ıyor. . j\rif 

- Pekaı:ı, al işte iki yüz elli liranı ... söylüyorum. tı o, idare ediyordu. Pek kısn bir za - le ... Poker o~.:rnyan yok mu içinizde?. akşamdan, biraz fazlaca içmı.ştı .. Jilı'i, 
Bunu bir zamanlar bana verdiğin içın - Bilirim, sen herkesin yalnız iyili· man _içinde kendini göstermi..ı, iyiden Onun çıngırak gibi bağrışını duyun- P.a~a~ın-. karısı, ortalıktaki ge:ı??11Je, tcş~kkür mü edeyim, küfür mü edeyim, · h rlıl g anladı Yabancıların onll 
p k iyi kestiremiyorum ama... ğini düşünürsün! .. Eksik olma.. ıyıye tutunmuştu. ca erkesle beraber o kızıl dalgalı baş sını ı ı . · . 

1 
k çıkar· 

Ayrılırken Bülende dedi ki: Aradan günler geçti, hepsi de böyle Sabahları bir iki saat Kamırana uğ- da, sanki boş bulunmuş gibi birdenbire hem de hıç !~kt~.n bı.: ta.~sız ~·bar bir 
_ Lebibeyi hiç sormuyorsun?.. Kfımiranla beraber geçiyordu. Herkes ruyor, sonra bütün gün yazıhanede ça- döndü, Turhanla göz'1ÖZe geldiler. Le- i mak onun gıbı gun go:m~ş, ık~i 13it 

rıasıl dedikodu yaparsa yapsın, Turhan lışıyor, sonra geceyi gene hep beraber bibe sanki hiç kimseyi kuşkulandır • kadının elbet hoşuna gıtmıy~ercç~cel<· 
- Nesini sorayım? .. O, beni soruvor bunlara hiç aldırmıyordu. Xalnız Ni- geçiriyorlardı. mak istemiyormuş gibi onu da, Karni- ~ol~nu ~ulsa oyunda~ ~a vnzg adı: 

mu sanki?· ~ b?dı~, .~na k~rşı ca~~an bir ar~adaş gi- Bir gün Kamıran ~~di. ki: . r~.nı .~a yavaşça selamla.dı; sonra gene tı. Oy le. ıke~, gene sesını çı~ar~ J<fığıt 
- Sormasına lüzum yok ki, k:mudan bı gorunmesı kendısınc çok agır geli - - Bu akşam Fahrunnıs:ıya d<\yetlı · dondu, oyun arkadaş1arıle konuşmaya - Fışlerı bulsanıza... 'Y enı Itfı .. 

komşudan, günü gününe serıin haberiru yordu. yiz; seni <le çağırdılar. Akş:.ıma, yemeği başladı. Oyun oynayanlardan başka yok mu? .. Aman, ben kullanılmış 
ahvoruz. Şimdi de Kamırana dadandı- Bir akşam 'Levi ile Nihat, kendi ara- bizde yeriz, sonra hep birlikl·~ oraya herkes ayakta idi. Kimisi: ğıtlarla oynayamıyorum. d 
ğı~ı o da bili,Yor; Orada buyük büyük Jarında konuşuyorlardı. İ gidertz. - - ! J,...:;. Pckeri n~ y~acaksım~ ~ bri~ Diye yanındakilerle kom.1şuyoı ı.ı;, 
oyunlar- oynuyermuşsunuz. Geltp böy- - İnsanın biraz vakti olsa, biraz uğ- Turhan rffi~ifi ise pei 1slemeC1ı . : oynıyalımt (Arkası vr. 
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• 1 4 üncü kısım -------- No. 37 - Hikayeleri· 

HAKKI İN SONU L Talat, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasıl öldüler? _ı PARASIZ LORD 
---------Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen Yazan : Kadircan Kaflı • 

Anzavur Boluyu işgal ederek Ankara 
ile irtibatımızı kesmişti 

lJep rnA . 
dir z·a?ı olmak ta o kadar iyi değil - bulamıyorlardı. Biz de karanlık içinde· mekti. Buna zaten karar verilmişti. Fa-
hiç. h ıhınleri bu kadar mani olmayı idik. kat, asıl maksat, ileri gitmek olduğu 

b azrnedemez. Milli kuvvetler Boluda için buna bır yol bulmak lazımdı. 
evaın ettim: N ' . . . .. .. 'd' ır 1 k Telgrafhanede etrafı ararken, bir gün 

- Gebe A .. .. ısanın yırmıncı gunu ı ı. ....aran ı 
llij t . rtclım amma, evvela curmu- birdenbire açıldı Bolu Kanır' ya cc - Ereğli ile konuşmaya imkan oldu. O -

13 esbıt edelim de ondan sonra... vap verdi· milli. kuvv~tlerin :\.nzavur radaki hükumet ve kaymakam hakkın· 
· iter kahve ı"çt"k nla 1 • ıılar nı 1 ' <la telbNrafhanedcn maluA n1at alırken görnı - ! 1 o rı cıw ı 1 asilerini mağlüp ederek Boluyu isNal 

ı.. ege gıtt'I ı, · t tk'k t hk' · ,b gördüm kı" ka k b · k" bı'r "illi <l 1 er. şın c 1 ve a ı • etmiş olduğu ha'berini aldık. Demek yma am enım es ı 
Gebe ba~a bır~khlar. kurtuluş yaklaşıyordu! arkadaşim olan Sabri idi. Kendisı ile 

dığı :ı-t~hm ... insan canının ucuzla - Ertesi günii Ankara Kandırayı ara - telefonda görüştüm. Sabri " - .şimdi da· 
inek gla~znıler! ~vel, h. aki.k~te~ g. e~ert - mı~, telgrafhaneden malumat istemi~, hiliye Vekaleti erkanındandır - Ereğ-
1 m T k 11 t t kl~ liye kadar gelmenin imkanını buldug· uUnu k ..... · u.r . mı e mm ı.s ı aı yo- bızim orada bulunduğumuzu haber a-
ttı.es· ,_..,mek ıstıyen herkesın geber - lınce de Nadi telgrafhaneye gelerek be- muz takdirde ondan sonrasının kolay 
<lam\ ge?ertilmesi lazım. Fakat. bu a- ni telefona çağırmış. Teigrafhaneye olduğunu söylüyordu. 
ben 0~~ıın bir mektep . ~rkadaşımdır. koştum, telefonu aldım ve Nad: (le k?- Ereğliye doğru 
gebe . nasıl gebertebılırım, yahut, 1 nuştum. Nadi benden bir takım mahı· Bu 
h ttılınes· ı ·· d d · ? muhabereden sonra Ereg" liye na-uzakt . ıne nası musaa e e erım · mat aldıktan sonra, bir iki gün içinde 
h an ışar t d k - d sıl gidilebileceg· ini tetkike başladık ve em e e er yanıma çagır ım; yolun açılacağını temin ve endise el -
d en geıct· t d " k · · yegane 'mümkün yolun deniz yolundan 

o, tam manasile, paranın nasıl elde e-ı Birdenbire karşımda durdu: 
dilebileceğini bilen bir adamdı. Hiç bir - Buldum. Bizim Behzattan knk iki U-

aşça k ı, yanıma o ur u. .,.r a· miyerek sebat eylememizi tavsiye ettı. 
kindis· onuştuk. Mektupta!l bahsettım, Ayni zamanda nisanın 23 üncü günü ibaret olduğunun görülmesi üzerine 

zaman zengin olamadı, fakat her zaman ra alacağım var, onu isteFiz. 
bir zengin gibi yaşadı. - Behzat Kadıköyünde... Yürüyerek 

nuştu:den, burada. yaptık!a:ı.ndan. ~o- An karada Büyük Millet Meclisinin a- Kefkcn adasına gidip orada jpsiz Re -
:taf ed · Kabahatlerıni hep bılıyor, ıtı - çılacağı haberini de veriyordu! cep ile anlaşmaktan başka çare bulun-

Bir cumartesi günü akşamı Adaya dön- mi gid~ceği~:. . 

k · · · k ı · d" Ufaklık çan • - Soyledigı şeye bak. Sen sahıden ço-
Oldu· ıyor. Zaten çoktanbcr: tehlikede Bu güzel haberler, Kand:rayı çok se- matlığına karar verdik. İpsız o tarafla- me ıçın ıs e eye ın ım. . .. ·· b k 1 

t b tu. Cüzdanımı aradım, fakat o - cuk kadar safsın. Haydi, yuru a a ım. 
gunu k d' d h' ı•·~ · · · k · rı kendisine saltanat merkezi yapnuş, Vayi lll'ıl .1 e? ı e ıss: .ıg~ ıçın, u- \'İndirmişti. Fakat, maalesef, daha çile - am oş K d k"" ·· "d" h 'd b' l d nu da bulamadım. Sonradan hatıdadını a ı oyunc gı ıyoruz, em e ır or 

lan b· . lı~enın kaçm~sı uzerıne, fırsat-, miz dolmamış olacaktı ki sevinç çok Kuvvayı milliyeye dost görünmekle 
İslerk ılıstı~ade o da lstanbuleı kaçmak devam etmedi. Ertesi günden itibaren beraber, doğrudan doğruya işe de ka

ki elbisemi değiştirirken almayı unut • gibi. .. 
Gene şaka ediyor sandım. 

latıyo en bızim gelmiş olduğumuzu an- Bolu, tekrar susmuş, Ankara tekrar rışmıyor, yani Kuvvayi milliyenin ida- muşum. 
r. kaybolmuştu. Telgrafhanenin dolaşık resi .a~tına gir~.iş bulunmuyordu. Bu- Etrafta hiç bir tanıdığım yoktu .. 

lstanb fd 1 U b't yollardan aldığı haberler, Anzavurun nun ıçın, ona muracaat etmek hem fay- Şimdi ne yapabilirdim? 
-r. U an Q8 80 Ç za 1 t k B l . l t ·s oldu'1unu dalı. hem de zararlı olmak ihtimalleri Uzak veya yakın arkadaşlardan bırine 
ou a e rar o uyu ışga e mı.. ::... l d kt F k t b 

lıırı rkadaşımın hatta karısını da ta - gösteriyordu. var ı. • . . . . gitmekten başka ç~r~ yo u. a a ~ 
ba 21

"· Bunları buradan aqrmaktan B nu 1 b aı....- b" .. .J'mı'z' kes- Umumı ahvalımızı tetktk ettıkten sırada Ferhat Nurıyı hatırladım. Kendı 
şl\a "' u n a er ıx:r, ız umıı.;ı .ı . 1 . . . . I . 

Yo Çare yok Kendisine nasihat edi- med'k N d' · b ·· 1 d.~. g··n· son.aı o sıra arda bıze ıltıhak etmış kendıme: 
ru.nı. . . ı ve a ının ana soy.c ıgı u d kt R 'kl .k k d" .. b . . . 1 ~ 

~a .• • bır daha bu işlerle uöraşmı _ 1 · , kt d , tt"k olan o or aı e - Raı en ısını ı- _Ona gıdeyım. Kırk lıra a acagım vnr. 
C!<ı~ı b erı sa\ma a e\am e ı . d b" k d' . . . ·· · b' 

hu · t\a tövbe ettiriyorum ve iki gün A. k il . raz tanıyor u - ırliktc en ısını •7.ı - Hepsini veremiycceği şuphesız ammn ır tab::1{! llle.şgul olarak bizimkilerle mu- nzavur uvve anıyor yaret:ıt e karar verdik ve bir arabaya iki lira verebilir ve bu parayı borç iste· 
\!a]' kalıp kendisinden de Kandıra ah- Fakat, bizim vaziyetimiz güçleşmek- atlıyarak Kefken yolunu tuttuk. mektensc borca mahsuben almak aaha 
U~eı hakkında hiç bir şey -,öylememek te idi. Anzavur bizimkilere hayli faik Kefken, hem bir küçük iskelenin, kolaydır. 
j~~e 50

7:_ aldıktan sonra, üçüncü güD:ü, kuvvetlerle bir hücum yaptı. Asilerin h:~. de ?unun bir~z ş~r~ında bulunan Dedim. 
tanb ug.~aınaınak şartile, karadan Is- nizam ve intizamdan mahrum kuvvet- kuçuk bır adanın ısmıdır. ~e~ep. reıs, Bcyazıtta otumyordu. 
~Ula gonderiyorum. ]erinin bu ilk hücumlarını kolaylıkla daha kısaca Reis • oralarda Ipsız lakabı İster istemez oraya kadar yaya gittim 

oracıan<lırada aldığımız haberlere göre, def etmiş olmamıza rağmen, gelen ha- kullanılmıyordu- Kefken adası üzerin- ve evinin kapısını çaldım. Beni göriin -
'llisa.: Yerle~memiz lazım geldi. Oraya berler fena idi. Anzavurun kuvveti de, de fenerler idaresi 1araf.ı.ndan ?nun ik.a- ce boynuma sarılıp ta şapır şupur öpmP.
hi t ı~ Yedınci günü gelmistik. Mekte- silahı da artmakta olduğu için mühim- metine mahsus olmak uzere ınşa edıl· ğe başladı: 

Fakat ısrar edince çıktım, yürüdüm. 
Caddeye çıkınca bir taksiyi çe\•irdi. 
- Ne yapıyorsun? 
Derneğe kalmadı, bir lord gibi içine 

yerleşti. 

Köprüde motörlerin durdukları iskE'1t: 
önünde durduk. Şoföre: 

- Bir motörcü çağır! 
Dedi. 
Şoför motörcü ile geldi. Arkadaşım mo 

törcüye döndü: 
- Kadıköye gideceğiz. Şoförün para 

sını ver. Orada hesaplaşırız. 
Buna aklım erdi ve hayran oldum. 
Fakat ya bundan sonrası? .. 
Motör sağa sola köpük saçarak ilerli · 

yor ve arkadaşım altın tabakasından çı 

kardığı son sigarayı rahat rahat içiyor; 
dumanlarını savuruyordu. 

- Kadıköyde ne yapacağız? Rezil o -
la cağız. 

Dedim. 

~a atı) ederek binayı bi;e karargah ce bir kuvvetle bizim cephemize yük - miş iki sarayda oturuyordu: Sarayı~1 - Azizim, hangi rüzgar attı böyle: 0-
oJd~~k .. ~ektep, zaten küçük bir bina lendiği zaman mukavemet etmemizin biri eski, diğeri yeni fener ?ına~ı .idı. lur şey değil, sen buraya gelesin h:ı! .. 
<lsk gu ıçın anrak bizim siyasi kafile ile imkanı görünmüyordu. Bunun için, bu Fener kulelerinin altlarınd<ı. _ı~ışer Hele şu senin bir kaç lirayı uzun zaman
ı. erıerimız ·1('· k" f · l" d n· - müşkül vazi'-·etten çıkabilmek üzere hücreli iki daire vardı. bunun bırındc danberi veremeyişim pek kötü oluyc..r "U" · ırın a ı gc ıyor u. ıger J k - vVetl . k l - k d' . d". . d de adamları - U!'a - G··ı·· d' gıt 

1 
er de hanlara ve kahvelere d _ bir çare arama zamanı ge mışti. Göz en ısı, ıgerın e · • Onun için gelmiyorsun, anlıyorum am - u umse ı : 

ı dı s· . a .. . d d 1 b ·ı b .. ··ı b" 1 . . ki . - yatıp kalkarlaraı. - ~ .. . S .. b b k M' . 1 l'rı.e . ·. ızım Kandıraya gelip yerleş- onun e o aşan en ası çare, uvu < ır ar, yanı çocu aı .. .. . ma, ne yapayım ki kabahat busr:ıutun - en ışı ana ıra . mareyı ça ar' 
mızı .. . ' k t k ş sında b' . k"l v •ıA ı· t R . b" . bu kuçuk adanın ıskele- l . k 1 f h l dah muteakip Istanbuldan üç zabit uvve ar ı ızım ı er mag up ş e, cıs ızı . . bende değil. Param olduğu zaman g0 mı- ı ı mı azır ar. 

l\.t a geldi· bunlardan biri kaymakam olurlarsa, o zaman hep birden orman- sinde karşıladı ve sarayında ıkı gece yorsun da... İskeleye çıkmadan önce motörcüye 
ıf t> _ 

1 

1 ek'lmek ve t k t ·1·· d'" · f" tt' f'1rkası var) emretti: Yeti }7Y. idi. O geldikten sonra, vazi - ara ç ı e rar çe ecı ıge on- mısa ır e ı. -= Kalbim çarptı. 
kararılrlıkte tetkik ederek bir takım ---- Ve canım sıkıldı. - Bir taksi çağır! 
ı. ar ld B d k b' · t · - Başüstüne! "esb t . a ık ve, artık işler ciddiyet - en sen en ço ır şey ıs em1yo -
Ordu e rnış bulunduğu için onu bizim p b h d rum. Hiç olmazsa bir lira... Gitti ve ~ir ş~.för~.e geldi. Arkada~ıın 

nun başkumandanı yaptık. aranızı ey u e yere - Bir lira mı? Amma yaptın ha? Bu bu sefer şofore dondu: 

Yen·
1 

teri.bat kadarcık şeyi vermektense ölme!< <lat•&. 1 - Bizi Modaya götüreceksin. Mctörün 

k ' 
iyi.. Yahu! Beni bu kadar sıkılmaz mı 1 parasını ver, hesaplaşırız. 

J\.dapa "" t iZ . . 1 Şoför bu emri hemen yaptı. Clldığ zarı - Düzce asileri hakkında so aga a mayın sandın? Verdıkten sonra luç olma1.s.:ı I . . 
l'ada unh ız haberlere göre bunlar, o sı- • dörtte birini birden vermeliyim. Otomobıle ~uruldu. Ce?ıne deste de~-
d ayli k tl k A k B . k d d H tt ~ te banknot yıgmış olan bır adamdan h!Ç og· ru uvve enere. n araya • - en vaz geçtım o a ar an... ıı i!;I • ~ 
.ı sa k R A D y O L N 1. d İ t b hır farkı yoktu. Onun rol yaptıgmı ben 
\l}, \"· r. ıntılık etmeğe başlamışlar- r 1 1 yarım ıraya a razıyım. s erseı1 or. b'l t t Uzler . b' ı e unu muş um 
~~Vir ını ır kere de bizim tarafa 
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. . k•b• h I d .. d .. t def h 1 olsun! Ağır bir sele: 
~llVv rneıeri ihtimaline binaen, biz de Sızı ; ter ı ı meç u ve on an uç or a pa a ı - Ne diyorsun? Şaka yapıyorsun be -
l\andetlerimizi ona göre tertip ettik ve ecnebi man1ulatın1 kullanmaktan kurtarmıştır. nimle!.. - Sağa! .. 
hattı ırayı müdafaa ederek müsait bir -- Ona doğruyu anlattım. - Sola! ... 
Sın1 rı tnühim noktalarının muhafaza- _ Vah vah, üzüldüğün şeye 'lrak. Bu- - Karşıki köşede dur! 
ları yaYrı ayrı müfrezelere vererek bun- rada kalırsın! Diye kumanda ediyordu. 
buı,cl erleine göndedik. Bu arada İstan- Kapıda durduk. Şoför büyük bir ncza-
~ an g l' - Kalırım amma yarın gene gitmek ketle kapıyı açtı. 
aloğlu de .1P bize karışı;ıış olan bir dost, li'ızım değil mi? Arkadaşım gene emretti: 

Cehh , ı.yc maruf - Ismail Hakkı da Bize bütün yerli mallarını ya- D • o h ld ? 
(J e - ogru... a e... B kl D" 

~a"'dYe gıtti. Bizim hassa alayı da hancı mallara t er cih ettiren en - e · e!.. öneceğiz. •• ır - Vapur parasını bulmalı ve gitmeli. 1· . · d k . d te.ı, 
~"C"k ayı dog· rudan dog-ruya ıııüdafaa 1. b b 1 l çen gır i ve ıçim e büyüyen .... " " . kuvvet ı se e o an arın taze, ucuz - Meteliğim yok. Belki şüphe eder -
eond olan en mühim bir noktava korku çok şükür hakikat olmadı: 

erildi. v v e saf olmaları~ır. Bu evsafı taşı- sin. Fakat etme! Başka zaman yalım Behzat evde imi~. 
b ~Utu yan öz Türk mamulatı dururkeı söyliyebilirim; şimdi. bu kadar küçük bir Bizi pek coşkun karşıladı. Olanları nn-

·I' İlf n .. bu tertibat alındıktan sonra pahalı ve muhteviyatı şüpheli ec~ para için yalan söyliyemeın. Buna inan!.. !atınca çıkarıp parayı verdi. 
hekı~. gun ahvalin gidişini seyrederek nebi mamulitına para vermek - Ne yapacağız? Apartıman kapıcısm- Biraz sonra otomobille iskeleye gel _ 
hım k ık, Milli mücadele devrinin mü- dan alıver! dik. Şoför sordu: 
~ lgrafahramanlarının bir kısmını da günahtır. - Ölürüm de yapmam bu işi ... Ttibaıl:ı _ Bir motör çağıralım mı? 
tccıbınJılar teşkil ederlerdi. Bunlar, Radyolin diş macunu hudutsuz yaşıyorum ben... _Lüzum yok. 
l(!l'irıd ~·geceli gündüzlü çalışırlar, el- muvaffakiyetile halis yerli malının Odada gezindi. Parayı ödedi. 
d~ll ın:ı~ tellerin yetişebildiği yerler- bu meziyetini parlak surette ubat 1 1 Benim elime de bir lira sıkıştırdı ,.e 
~ll<!tincı tun~t ~oplarlardı. Hatta telgraf etmiştir _ Yeni neşriyat kulağıma fısladı: 
~llda t en ıstıfade ederek ~ehirler ara- - Biletimi al, biraz da sen masraf et 
l(! elefo h b 1 na-.at'ılık n Spor - ı Mayıs sayısı çıkmış-
. tdi, ,B· · n mu a ere eri temin eder- tır. Abdülhak Hamid, Abidin Daver, Şakir bakalım. 
llısarı1 ızım Kandırada da böyle iyi ııazım ve Server Ziya'nın yazılarilc clünya ~---------------
buı ilear bulunduğu için bunlar, İstan- havacılığına ve Türkkuşu'nun çalışmalarına Yarmki nushamızda : 
d(!t m Ankara arasında bir hayli müd- D • R d ı • alt. resimler vardır. 
t(!111in Untazam ve gizli bir muhabere aıma a yo ın Polikl:Tıik - Bıı aylık tıbbi mecmuanın 
~ etınişl d" F k A 1 J\t.ıyıs sayısı çıkmıştır. 

gil.lind er ı. a at, dapazarının Dem ··~·oifar Urrg""i - Bayındırlık Bakan-
~&il.} e~ sonra Anzavor Boluyu da -= -· ııt,ının h'"r ay c•knr:Iığı bıı meslek dergisinin Nakleden: Faik Bercmen 

~tınış olduğu için artık :Ankarayı 1 _ _J n:nyıs sr.yısı inı!şar etmiştir. 

Bahil yıkılırken 
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• Son Posta ıo om tcfrikaaı : 26 

Yua~: A. R. 

Abdürrahman on sekiz yaşına geldiği zaman bulunduğu 
yerde ve civarında temayüz etmişti. Harükalade 

kuvveti ile dillere destan olmuştu 

Küçük Abdürrahman; bir kahkaha J - Aramıza karışan bu şehirli çocuk 
attıktan sonra: kim? .. 

_ Nasıl baba? .. Bu oyunu beğendin Diye 'bağırmaya başladılar ... Bana, 
mi?.. kim olduğumu .. buralara niçin g:ldi • 

Diye sormuştu. ğimi sordular. Ben, her şeyi dogruca 
Küçük Abdürrahman, bir gün bir • söyledim.. .. .... 

denbire ortadan kayboluvermişti. Or - - Benı de alın; beraber goturun. 
talık bi~birine girmişti. Tarif ile Zehra, Dedim. Fakat beni götürmediler. O· 
çıldıracak hale gelmişlerdi. radaki köyün adamlarına teslim ettı· 

Bu buhran tam yirmi dört saat de • ler. 
vam etmiştL 'sonra, gecenin karanlık • - Bunu götürün, anasına babasına 
lan arasından Abdürrahmanın sesi işi· teslim edin. 
tilmişti. Dediler ... Fakat ben, onların beni 

Küçük yaramaz; çöl Berberilerinin getirmelerini ıist~edim. Usullacık 
bir şarkısını bağıra bağıra söyliyerek kaçtım. Buraya geldım. 
kayalıkların arasındaki yokuşu çıkı - Zehra, dayanamamıştı: 
yor .. bu şarkı arasında da: - Oradan buraya kadar yalnız mı 

- Hey .. kl>şktekiler! .. Açın kapıyı .. geldin? .. 
ben geldim ... Ben Abdürrahman... Diye bağırmıştı ..... 

Diye söyleniyordu. Abdurrahman, buyuk bir sükt'.inetle 
Tarif ile Zehra, kölelerden ve cariye- cevap vermiş: 

Ierden evvel koşmuşlar; kapıyı açmış- - Evet.. yalnız geldim ... Gece, kar
iar .. çılgın bir sevinç ile Abdurrahma- vandnkilerden güzel sesli birinin söy -
nı kucaklamışlardı. lediği şarkıyı söyleye söyleye, yalnız 

Küçük yaramaz, onların bir söz bile başıma geldim. 
söylemesine meydan vermeden kendi- Tarif, derhal Abdurrahmanı, kollart-
s i söylemeye başlamıştı: mn arasına almış .. bir tüy gibi kaldır -

_ Ben, nereye gittim, biliyor musu- mıştı. Onu köşkün merdivenlerinden 
? yukarı çıkarırken, Zehraya dönerek: nuz... b' 

Tarif ile Zehra, merakla sormuşlar· - Bu çocuk; çok maceraperest ır 
dı: adam olacak. 

-Nereye? .. 
- Çöle.. hani bana, masallarda söy-

lüyordunuz.. develerin memleketi 
yok mu? .. İşte oraya gittim. 

Tarif, Zehra ve oraya toplanan köle
ler, cariyeler; hayretlerinden dona 
kalmışlardı... Abdurrahman, yalan 
söylemiyordu. Tepeden tırnağına ka -
dar toz toprak içinde keldiği için uzak 
bir yoldan geldiği anlaşılıyordu. 

Tarif, onun önüne çömelmiş; isticva
ba girişmişti: 

- Hangi develerin memleketi, oğ -
Ium? .. 

Diye mırıldanmıştı. 

* Abdurrahman; on beş yaşına geldiği 
zaman yalnız (Aksel) köyünde değ:l; 
oraya pek ya'kın olan (Tamsnan) şeh· 
rinde de temayüz etmişti. 

Harikulfıde kuvveti, dillere destan 
olmuştu. İki parmak kalınlığmdaki de
mir çubukları bir tel parçası gibi bü -
küp atıveriyor .. boynuzlarından yap•ş
tığı en gürbüz ve kuvvetli öküzleri, 
boğaları bir hamlede yere çarpıyordıı. 

Vücudü bir kaplan gibi çevikti. At 
üzerinde gösterdiği maharetler akılla-

- Bilir miyim, ben.. uzak .. çok u • :,a h?yret ver~~o~?.?.:· en çetin koya.~ar 
zak ... Ortada bir kuyu. Etrafında bur- uzerınde at s.urdug~ za?1?n onu go -
ma ağaçları. Sazdan kulübeler. Sıra sı- renler, ellerıle gozlerını kapamıya 
ra çadırlar. Çadırların aralarında k!S· mecbur kalıy?rladı. _ . 
raklar .. taylar .. mini mini deve yavru-ı Babası . Tarıf, ~n.a duz ve uzun hır 
tarı dolaşıyor. kılıç hedıye etmışt.~. ye o zaman.?!' kı-

- Peki.. seni oraya kim götürdü? .. lh~ ~ullanmanın butun sırlarını ogren· 
_ Kimse götürmedi. Ben kend~m mıştı. Abdurrahmanın kılıcına ınuka -

g'tt' ' \'emet mümkün değildi. Şehrin en 
ı ~Nasıl gittin, oğlum~.. nnmlı mübar.izle.ri onunla bir çok mü-

B. k k k ld •t sabakalara gırmışler .. fakat her defa • - ır ızın ar asına ta 1 ım gı • . 
t . 0 k .. 1 . d .. 1 b ' sında ellerınde yalnız kılıclarınm kap-
ım... ızın goz erın e oy e ır sey . ld w h ld .. b.k h 

d k . B · k d kl · .. zesı ka ıgı a e, musa a ·a sa asını var ı ı.. . enı oraya a ar çe ı .. go· t k . 
1 

d' 
türdü. er etmış er ı. .. .. .. 

Abdurrahmanın temuyuzune sebep, 
Dinleyenler, hayrette kalını~lardı. 

Derin bir sükut içinde, sözü tamamen 
Abdurrahmana bırakmışlardı. 

Abdurrahman, en saf Ye masum bir 
lisan ile, macerasını şöylece anlatmış
tı: 

yalnız bu meziyetleri değildi. Ona, her 
tarafta bu kadar yüksek şöhre: temin 
eden başlıca amil; gürbüz vücudünün 
göz alıcı tenasübü, ve her görüştüğiı 
insanın kalbini derhal büyüleyen seh
har güzelliği idi. 

- Yeni doğan taya boncuk a!mak Temsnanın genç kadınları ve kızları, 
için köye gitmıştim. Orada, yere çök - ı onun için bir haylı şarkılar ve türkü -
müş develerin arasında benim kad:ır 1 Ier düşmüşlerdi. Berberi şa~rlerind~n 
bir kız gördüm. Kıza, beni deveye bin- bazıları bile onun hakkında hır kaç şnr 
dirmesini söyledim. Bana yardım etti. söylemişleııcii. 
Çökmüş develerden birinin üstüne bin- Şairin biri, şiirinin sonlarım: 
dırdi. Deveye bınmek, hoşuma gitti... [Hüsnü cemali, Cenabıhakkın kur'a-
Artık onunla ahbap olduk. Orada e • nında bile methüsena edilen( Yusuf 
peyce zaman, onunla oynad1k. Bana, peygamber), acaba dünyaya bir daha 
külde pişmiş ekmek yedirdi. Ben o ek- mı geldi? .. ] 
meği yerken, bir çok kadınla erkek Diye bitirmişlerdi. 
gekli. Develere yüklerini yüklettiler. Diğer bir şair de, onun ata binişini, 
O kızı da alıp gittiler ... Fakat o kızın silah kullanışını uzun uzadıya tasvil' 
gözleri pek çok hoşuma gitmiştı. Ve bu ettikten sonra: 
ayrılık da, bana çok güç gelmiştL.. [Abdurrahman, öyle bir süvarı, ve 
Karvan, kayboluncaya kadar., gözleı-i- öyle bir cengaverdir ki; (at.ı denilen 
mi kırpmadan, onların arkasından mahliik yaradılalı .. ve (silah) denilen 
baktım. Sonra; o ayrılığa dayanamıya- şey de icat olalı onun tek bir misli gö
;rak, Jcfırvanın arkasından koşmaya baş- rülmemiştir ... Fakat insanların kalbine 
fadım. Ortalık karardıktan sonra, kar· sihirli bir ok gibi saplanan kirpikleri.. 
vana yetiştim. Fakat, karanlıkta kızı bilmem ki. bunlara ne demelidir.?] 
göremedim. Artık ben de, kfırvan:ı ka- · [ Ey Abdurrahmanın düşmanları .. 
rışarak yola devam ettim. Nasıl olsa, size şimdiden söylüyorum. Ondan kor· 
sabah olacak .. ben de o kızın 0 güzel kunuz, titreyiniz. Sakın onu_n .karşısı?~ 
gözlerini görecektim ... Karvan .. işte 0 çıkmak cür'etini gösterrneyınız. O sızı 
dediğim yere kondu. Biraz sonra da sa- elindeki silahından evvel, bir tek bakı
bah oldu. Karvandaki adamlar beni şı ile biruh olarak yere sermiye kafi
gördüler. Hemen yakaladılar. dir. Eğer bana inanmıyorsam!, şehrin 
•••••••••••••••• .. ••••••• .. •••••••••••••••········· .. ••••••••• ve çöllerin genç kızlarına sorun ... ] 

' 

HalkevJeri neşriyatı Diye, bir çok beyitler söylemişti. 
Şehirde, hemen her gün ve her gece; 

MA:"JİLER - Tnllıt Mümtaz Yaman tara- gençler, ihtiyarlar, kadınlar, erkekler 
fmdıın Kastamonuda toplıınmış mnnilerJ arasında sık sık şu muhavere geçerdi: 
havı bir eserdir. Knstamonu Haıkevı tara - ( Arka!ı t'ar j 
tından neşrolunmuştur. 

" Son Posta ,, nın büyük deniz romanı : 37 

BARB AROS 
..._ ..... Korsan Pe,ind~.~~ 

Yazan : Ceıa.ı Cengiz 

Kontarinonun göbeğine kadar uzanan 
sakalını kökünden kesmişlerdi 

ki' 
Kenarda bir halat yığınına dayanmış Güneş batmak üzere idi.. Enginlere - Biz, öyle üç beş kaçakçıdan kor 
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ihtiyar bir adam dizlerinin üstünde tir düşen bulutlar gittikçe esmerleşiyor • cak insanlar mıyız? Şu denizde sır bl' 
tir titriyordu... Bir elini yüzüne gö • du. lanmış gemilerimize hele bir bak·~i~ 
türmüştü .. Besbelli (Sarıböceğ) i gör· Rüzgar hazan hafif, bazan sert esi • na kalsa, bu kuvvetle çoktan Ven 
memek için elile gözlerini kapıyordu. yor .. Dalgalar, rüzgar sertleştikçe coşu- boylamıştırn. 

Barbaros bu adamın yanına sokuldu: yor ve gemilerin teknelerini dövüyor • Jüzetta cevap verdi: 
- Siz ailece yaman adamlarmışsınız, du. - Ne yapardınız Venedikte?. .. ıet 

Kontarino; Papa hazretleri, maiyetin • _ Senato azalarına iki saat 111ub 
deki rühban sınıfını hep böyl~ sizin gı- Doğan Reis gözlerini engine çevir • verirdim: Şehrin teslimini isterditıl·ıııe 
bi şakilerden seçiyorsa, ileride kendi • miş düşünüyordu: Jüzetta vücudünde hafif bır ürper 
sile çok uğtaşacağız demek. - İstanbuldan ayrılalı tamam yed_i duydu. 

Kontarinonun göbeg· ine kadar uza.-nış ,,.ıl oldu. O zaman virmi beş yaşında a- h' bir •· o " " Sıklmasaydı: «.Sen ne müt ış 
elan sakalını kökünden kesmişlerdi. 1 cemi bir gemici idim. Cezayire gel • damsın!• diye bağıracaktı. ....k 
şimdi iri, uzun boyu ve hain bakışlari· dikten sonra, bin bir tecrübe gördüm.. ~ 
le tam bir altın kaçakçısını andırıyordu. Venediklilere esir düştüm.. kaçtım. Barbaros, Doğanın sözlerinden 
Onun rahip olduğuna yüz tane, bin ta- İspanyollarla dövüştüm.. yaralandım. hoşlanmıştı. ğilı 
ne şahit gerekti. Şimdi de büyük ve tehlikeli bir sefer - Venediği işğal etmek kolay de et' 

Kontarino bir aralık yalvn.rır gibi, yapıyoruz .. yarın ne olacağ!Z belh de· dedi, fakat mademki kendinde b~·,.0-
göğsünü iğerek garip bir vaziyet aldı: ğil. Çocuğum kadar sevdi~im biricik sareti görüyorsun.. donanmamız ~u. 0~ 

- Bu delikanlıya yazıktır .. Onu af • gemimi de batırdılar. Şimdi, çocuğunu düğü zaman bu işi başarmak da guÇ 
fetseydiniz, siz kazanırdınız! kaybetmiş bir baba gibi üzgün ve muz- mıyacak. . . te~ 

Barbaros: tarihim. Bir daha böyle bir gemi ele Jüzetta kaptanların kadehlerını 
- Ne demek istiyorsun? dedi. Ye • geçirebileceğimi sanmıyorum. Barba - rar doldurdu: ~ 

ğenini ölümden kurtarmak için yeni bir ros şüphesiz bana bir başka gemi ve - _ Böyle iki deniz kartahnın, \:,ıaŞ ete 
riesise mi bu da?.. rccek .. fakat, benim kırlangıc:m ne ka· memleketlerin mukadderatı .. u"z.~rı~e' 

- Hayır. Acı hakikatler karşısında dar yollu, ne kadar sevimliydi. b uk" 
fikir yürütmeleri insana ne uy ~·" insan desise ve hileler düşünemez. Ye· Doğan reis gemisini hatırladıkça, ger- 1 flJV'° 

M Yecan verivor. Cezayir korsan ıı ğenim sizin işinize varıyabilirdi. a • çek, çocuğunu kaybeden bir baba gibi " teı>ı 
demki Korsikaya gıdiyorsunuz!.. gözleri sulanıyordu. Bir müddet dalgın Venediği zaptetmesi.. bu h~kik3 eÇt 

- Ey ... Ne yapabilirdi bize} dalgın enginlere baktı .. saatler geçtik- bir fikir halinde bile olsa, tarıhe g 
- Korsika çok tehlikeli bir yerdir. çe esmerleşen pembe bulutlar tamami- cek bir hadisedir. ~ 911 Ve yeğenim orasını çok iyi tanır ... Ora- le kayboluncaya kadar oturduğu yer- Jüzetta bu sözleri söylerken p og 

oaki kaçakçılar sahillerde içi oyulmuş den kımıldamadı. beyin gözünün içine bakıyordu. 
kayalar içinde yaşarlar ve siz onları Barbaros kaptan yerine çıkmış, sa • Barbaros düşünce1iydi.. . . t>Of 
kesfedemezsiniz'. Yeğenimin orada bir ğından solundan kendisini takip eden İki gencin gözlerinin birde~~ııc. de' 
çok dostları da vardır.. Size tehlikeli gemilere talimat veriyordu: le birbirine takılıverrnesi tecrubelı ıŞ' 
kacakçıları tanıtır .. Onların mahzenle- «Korsika sulanııa yaklas.·tık. Toplu 1 ·· .. d kaÇfll 

~ niz kurdunun nası sa gozun en 
rini gösterir. Orada böyle bir adama bir halde gidelim. Birbirimizden uzak-
çok ihtiyacınız olacak.. Iaşmıyalım. Hepimiz bir mil mesafe tı.. 

1 
b. r1'c1'' 

Doğan Reis kardinah dinliyordu. içinde bulunmağa mecburu;ı,,. Doğan Ris çok yakışık ı ır e v 
Söze karışarak: Doğan reis bu işaretlere dikkat etli- ti .. Yaşı otuzu geçmişli.. fakat yatl dl' 
- Bunların hepsi de (Sarıböcek) i yordu. Bir aralık kafasının içinde şim- lanndaki penbeliği Afrika k~yıların 1~ 

kurtarmak için söylenmiş sözlerdir, de· şek sür'atile şöyle bir ihtimal geçti: ki yakıcı rüzgarlar bir türlü silernefll 
di, benim forsalarım arasında Korsi - er - Acaba Barbaros uzaklarda bir ti. . <J' • 
kayı tanıyan bir çok kimseler var. Bu düşman kuvveti mi sezdi?» O Ce1.ayire geldiği gündenberı, eclİ' 
canavara minn:t. etmeğe değmez .. He· Fakat biraz so~ra gemiler bir araya naklarının kırmızılığını muha~az9 dıJlı 
men asalım herıfı. . . toplanıp ilerlemege başlaymC'a, bunun 

1 
yordu. Bakışlarında da ge~ç ~ır kB ib' 

Barbaros işi uzatmak ıstemıyordu bir ihtiyat tedbirden başka bir şey ol- çıldırtacak kadar kuvvetlı bır cııı 
(Sarıböcek) gözler·i-~i· yere. dikmiş, madığını anladı.. vardı. 

11
• 

hakkında verilecek huKumlerı beklı - Yavaş yavaş gerinere.k yerinden İki gencin nazarları birbirine tıı1';ıı 
yo:du. hk" bo 'nuna i . t k kalktı .. ~arbarosa seslendı.: . •. dıgwı zaman Jüzettanm kalbi çarpf1'19~· 

Idam ma umunun ~ Pı a • - Reıs~ Ne zaman yemek yıyecegız} ' _ . teŞ o 
trlar. .. Barbaros: başlamış .. Doganm da yanakıarı a 

Barbaros yelkencilere bağırdt. - Oturduğun yerde biraz daha bekle bi kızarmıştı. . ~· 
- Çekin ipi yukarıya.. beni. Şimdi rotayı yedek kapt:rna verip Bu bakış, ikisinin de yürckleriJll 
Ve ipi direğe çekmeğe başladılar. ineceğim. teşliyen büyülü bir bakıştı. r) 
(Sarıböceğ) in ayağı yeden kesildi.. Diye cevap verdi. ( Arkas~ 

İri vücudu birden uzadı.. Pelteleşti.. Yaşlı bir kaptan bu sırada vardiyaya -;-- · · .... · ··- -· · · ~ -·--

Dili sarktı.. çıkıyordu. Barbaros denizde herkesten e· D ktorun 
Go .. zlerı· do··ndu" ... k d B d h' ır O sonra veme yer i. azan a ıç ye· 
nı·r kaç saııı've deprendi.. Bacakları- " Gu··nıu··k Sah __;:_:.__---,, meden, !kaptan yerinde sabahlardı. 

nı titretti. Çabuk öldü. * * * N ti d 
Kontarinoyu, koluna gire~·ek forsa - O v O arın an Barbaros, ogan reis ve 

!arın yanına götürdüler. 

(*) 

Doğan Reis: Jüzetta 
- İşte, adalet böyle olur .. Suçlu ce- Barbaros yerdeki halının üzerine 

Verem 
Ve çocuklar ~ 

zasını gördü. uzanmıştı. Doğan reis de yerde bağdaş 1 

Diye homurdanarak bir kenara da- kurmuş .. Jüzetta şarap kadehlerini dol-
veremli ailelerde yeni doğan çocuk\~ , 
derhal o muhitten uzaklaştırııınası eı 

yandı.. duruyor .. ortada bir toprak tencere i -
Doğan Reıs çok yorgun ve heyecan - çinde haşlanmış balık.. ekmek.. ve bir 

bilıtl 
zımöır. Bunu muhakkak _olarak odil-
şarttır kJ insan vereml buyukkcn aıı' 

lıydı.. . _. testi su duruyordu. 
(Sarıböcek) geminin dıregınde sal • Jüzetta kadehleri doldurduktan son-

küçükken kapar. Büyükken vereın. ~get 
mak imkansızdır demiyorum. Fakav rol 

lanıyordu. ra, Doğan reise: 
küçük iken ciğerlerinde mahpus ınl~!Jr 
yok ise bu cidden enderdir. Hastıı a~ır' 
ve yahut ba.balar ve yahut evdekl oeıl' 
mftteverrimler gayrl ihtiyari oıarak ç i li' 
ğu seveceklerdir. Ne kadar dikkat v~,. ' 

r-· -=.=.. · ·- · • • • • • - Geçmiş olsun, dedi, bugün büyük 
bir kaza at1atmışsınız! "( 

1\7.ı.:bet~ı u ~ - Evet.. atlattık ama, hainin de ce-
zasını verdik. tımam edilse öksürükle her tarafıı.ıııi~ , E czaneler 

Bu gece nobetçi olan ec1anelt>r şunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: {Zlya NurD. Beynz1tta: CCe
mlll. Fenerde: (Hüsameddin). Knra -
giımrükte: (Arif>. sam~tyadn: (Rı~. -
vanl. Şehzadcbaşındn: (I. Hakkı). Eyup
te: (Arif Beşiri. Emlnönünde: (Beşir 
Keman. Küçükpa~rda: (Necati Ah -
met). Alemdarda: (Esat). Bakırköyün -
de: (Hilal>. Şehremininde: (Hamdi). 
Beyoğlu cihetindekller : 
İstiklal cnddeslnde: (DellasudaJ. Gala -
tada: (Hüseyin Hiisnül. Taksimde: (Li· 
monciyan). Pangaltıda: <Nnrgileclyan>. 
Beşlktaşta: (Süleyman Recep>. 
Boi'a:ı:içi ve Adalarda: 
Üsküdardn: {İmrahor>. Sarıyerde: (Nu -
rl) . Kadıköyü11de: (Moda), (Merkez>. 
Büyükadada: (Şinasi Rıza). Heybelide: 
(Halk>. 

Barbaros bu mevzuun kapanmasını yılan ve saçılan zerrat arasında 0111 ' 
roplar mevcuttur. Bu esasen zayıt 

11 0 ' 
ister gibi görünüyordu: rak doğan çocuğun vücuduna dıı.h ı~' 

- Acaba yarın sabah Korsika açık • ıur. ve sonra günün birinde ya t>eY arı"' 
larına varabilecek miyiz) diye sordu. n veremi, menenjit, tüberkuloz "e Y"erlf· 
Doğan: • bez veremi, sıraca şeklinde patlak ııJI' 
- Rüzgar dinmezse güneşten biraz ve tabii vaziyet te çok müşkül ve te 

sonra varacağımızı umuyorum. keli bl.r bal alır. 11~' 
Dedi. Hasta ana ve babanın çocukUı~~1\estıft 
Jüzetta, Baroarosa sordu: tanın sırııyet vaziyeti kat'l otar (diaf , 

- Korsikaya varır varmaz sahile çı· edlUnclye kadar yanlarından uz~ır rııı' 
tırmaları çok tedbirli ve ihtiyatlı ~t· 

kacak mısınız? r ydıı reket olur. Çocuk için bunda a 
- Orasını şimdiden kestiremem. zarar yoktur. ....a-' 
- Kaçakçılar Korsikayı sarmışlar • y~ 

sa?... (•) Bu notları kesip sakkta1yı0:ı~ ... , .. .-. 
bir albüme yapıştınp kolle s Y ... 

- Herhalde bizden kuvvetli değiller- Sıkıntı umanınızda bu notlar bit 111 

di~oğan atıldı: lwrt~bl~lm=d=.:•:d~ın:.;;ız::•:..Y;,;e:;.:;t::•.:.:b;.;.11;;,;lr;,;.. ---
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Güveler, çok pahallya mal olur. Onları 

ve yumurt:aıarını FLİT ile öldürünüz / 

FLiT, bütOn haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet. onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur. Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil

!!!lıımm--ft memlştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku
saklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. . 

Yarıklara ve köşelere bıraz FLİT TOZU 
serpiniz. Ha~arat derhal telef olur. 

,.. 
A BA~~ 
Kİ'f ABE V İ 

1 Yerli, yabancı bütün kitap, ga· 
zete ve mecmuaları size ehven 
fialla temin edebilen modern 
bir müessesedir. Telefonla dahi 
sipariş kabul eder: 

Telefon: Ankara 3377 

r DİŞ T ABİBl 
1 RATiP TÜRKOGLU 

1 
Anlrnrn cııddesind~: Meserret oteli 
knrşısıııda ( 88) No. lı muayeneha
nesinde hergUn snat on dOrlten 
(19) a kadar kabul etmektedir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
ı ı~ı--____ , 

Hava ({urumu 

u • 

I· 
BANKA KOMERÇiYALA 

iTALYANA 
Sermaye ve ihtiyat akçesi· 

847,596,198,95 İtalyan liretidil". 
Merkczl İdal'e; MİLANO 

2 • el keflde 11IHaziran11937 dedir. italynnın başlıca şehlrlertnde 

BUyUk ikramiye: 40. 000 liradır... tngııtere. ~~!~~urra. Maca· 

B rtstan, Yugoslavya, Romanya, Bul· 
(2Q undan başka : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle prlstan, Mısır. Amerika Cemahlrl 

·000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır.. Müttehldesı, Brezilya, şuı. Uruguay, 

k" !1Yrıca : (3.000) liradan başhyarak (20) liraya kadar büyük ve Arıantln, Peru, Ekvatör ve 

. U~uk birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan Kolumbiyada 

l&lif adc etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz... Afilyasyonlar 
....... _______________ : _______ 

1
,, İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy 
Kartal Malmüdürlüğünden: Palas <Teıer. 44841 12/3/415> 

S A T 1 L 1 K B t L A R D o Şehir dahilindeki a~enteler : 
İstanbulda : AJ{ılemeiyan ·hanında 

iki ~altepedc geçit mahallinde Salihin gazinosunda mahfuz kullanışlı Bilan1cı Telef. 22900 /3/11 / 12/H> Beyot -

lStcka ve sehpalı çekmece satılacaktır. lunda: İstikllJ caddesi Telef. 41046 

k· Satış günü 20/5/937 perşembe günü saat 14 dedir. İsteklilerin yevmi mcı-ı İZMİRDE ŞUBE 
~ 'Rartaı Malmüdürlüğünde toplanan komisy~na m~rac~~tlan ve gör~ek ar-j' ~-----------

da bulunanı!ır satış gününden cvv el mahallındc gorcbılırler. t2t:Ol) 

~---~~~~~~~~----~~----:-----~~-

·IHTİV ARL•K 

Peşinizden Geliyor• 

ONA KARŞI 

Hazırhkh oavranınızl 

il // 

.... BUNDAN BOYlt MUN~ASIRAN 
11
PERLODENT» KULLANINl.2; 

/ : 
DIŞ MACUNLARININ .. 

I / / / J 

-· SATILIK GAZiNO 
Veli Efendi çayırınd11 Mcl!!İre mahallinde kliiıı 

Çınarlı Ga:ı:iııo mobilyBBile beraber 11:ıtılıktır, 

lırt.eklilerin Balmköyü,de kereşteei Buy Ziya'ya 

~---~ mürııcıı.atları • ._ ___ ,, 

__ EN IYl51 OIR // 

ODEHT 
-------------

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 
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Ma119 

Bu basit ve kusursuz tedbir ır 
yesinde binlerce kadın, qk ye ,.. 

adetlerini bulmağa muvaffak tJ
muşlardır. Size, erkeklerin pe1ellif 
ettikleri bir a-enç kızın selıhar 
ni temin edecektir. Her abala 
zünüze ve boynunuza beyaz 
te yağsız Tokalon kremini 
nilz, tabii bir gtızellik verir,_...., 
nm yeknaak bir surette yap 
llDl temin eder ve yilzde leke Y 

tabaka halinde kalmasına numi 
lur. Beyaz rengindeki Tokalaa 
mi, terkibinde tue kaymak Ye 
uffa zeytinyağı ile kuvvet Y 

ve beyulabcı fa)'anı hayret 
unnrlar da vardır. Bunla,, a 
benleri eritirler, açık meuımb 
pabrlar ve 3 flinde en sert Ye e11 

mer bir cildi kadife ıibi yn .... P 

Ye beyazlabr. 
Hemen buıfin• • 
den IİZ de cil
din una11J11 olan 
yağnz Tokalon 
kremi kullan-
mağa başlayı• 
mz. Son derece 
memnun kala
caksınız. 

Doktor 

lbrahlm Zati Oget 
Belediye karşısında, · Piy •" ' ı 

caddesinde 21 numarada ı ql ı 
ölleden sonra hastalarını . ~ 

~------------------------__ .... ________________________________ .,, ._ ___ ~ eder . 

TORKIYE BiRiNCi 
TERAZi FABRIKASI 

H-Haa, arif n mukavemetli 

Hercm. TOPANE 
Tarh ve ölçü aletleri 

n 
~lfJJ(q 
ollfA.~ 

Mamulltını tercih 

ediniz ve taklltle-

Markaya rl11dea aak1111nız. 
dikkat 

lat.nbuJ, T abtakale caddeai 
Sabş depolan : Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddai No 51. 

No 68 

OSMANLI BANKASI 
TURK ANONİM ŞİRKETİ 

~ts TARbll : 1863 

Bermaıell: 11.-... hıcU1a l1rua 

Türkiyenin başlıca şehlrlerile 
Paris, Marsilya, Nıs, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda F~Jyalleri 
vardır. 

Her torlu banka muameleleri 
yapar. 

Kumral ve sİJab olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanmakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

iNGili Z KAN ZUK 
ECZ AN ESi 

BEYOGLU-ISTANBUL 

An ka r • .. , ........ , hrıl•lnd• bUrUk muvattaklr•t kazanan ve takdiri• lefhlr edllm•kt• olan : 

• 
1 EB 

T.A TL 1 su YAPICI 

CİHA ZLARI 

• .,......, masl•iall•• acı we ldnçll IWJ•• aella we tatla •ı• 991b~ 
kireci tasfiye edllmit su: Sert Sdçlan yumuşak yapar, kepete mani olur, cildin taravet ve gQzellitinl ~ 
faza eder, çamaşırda soda ve sabundan tasarruf temin eder. Yemek ve çayda : Et ve kuru sebzeleri ..--::;;. 

1 L E pişirir ve lezzet temin eder, çaya kendi nefis renk ve kokusunu verir. İstim kazaıılım, kalorifer, tnblk .
alelOmum kaynama kaplannda kirecin tavuzuuna mani olur. 

Saatte 250 litreden 15000 litreye kadar au tuflye eden d hazlar. Saatte 2S> litre kadretineki ~ 
cihazlar 2S ve bDttln au pbekeaiııi tufiye eden ubit cibazler 125 liradan. Cihazlann kudre::..: 
tufiye ettiji auyun tabii vanflanm muhafaza ettikleri Glllhane hıfZ1&11hba ve ZBrih hıf 

ve bakteriyoloji enatittlleri tarafmdaa tevaik edilmiftir. 
Satış yerler{: Ankara, Vehbi Koç Ticaret Evi Ankara; Şark Merkez Ecza deposu İstanbul: Ziyaeddin Said Vo~ 
da, 40 - 42 Galata - tzmlr: Şifa Eczanesi - Adana: Feyzi Dural - Samsun : Sık Terakki Ticarethanesi - AY 
Emniyet Eczanesi - KOtahya: İhsan Şerif Eczanesi - Malatya: Mahmut Nedim ve Biraderi • İnebolu: sa!Ab''!: 
Çelebi - Sıvas: Yusuf Onsalan - Trabzon : Faik Harunoğlu ve Oğullan - Biga: ZOhtn Zeren - Kastamonl: M~er 
Nuhoğlu - Taşköprtı: Türkmen kardeşler - Daday: Eşref Tiftik - Bursa: Behçet Yancı - Merzifon: Larlar k• ~ 
ler - M. Akhisar: Hilmi Faiz • Kayseri : Mustafa Diri • Edremit : Alt Riza KarRgözoğlu - Edirne:__. 
lşbllen • Tokad : Peri Kardeşler. • Gazi Antep : Mehmet Sırn Ôzkaya • ZonguUlnk : Mehmet Hilmi UtP

Oazlantep : Mehmet Sım Özkaya .. Antalya : Adil Aşçıoğlu 
._ ________________ _. l•t. .... l ı Vebolld Ud. Vor,rodtl 40141 Galetta 4ml-------------~ 


