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liatayda Milletler Cemiyeti delegeleri r Derbend fac!ası, aydınlanması beklenirken, 

k 1 f • · ı r te t•b d. I ı gun geçtikçe daha fazla karışıyor __J an ı acıa a r ı e ıyor ar K .1. "' d k. '' K. d I atı ın parmagın a ı ome ya ye er·,, yüzükte dört ay sonraya 
aid bir tarih yazılı 1 --- ------- ---- - - -·--

'rürkigenin Milletler Cemigetile olan münasebetleri, 
hatta Cemiyetteki azalığı meselesi üzerinde durmak 

ve düşünmek zamanı gelmemiş midir? 
.............. ·---······· .. ---······ ... -············· 

Evlenme yaşı 
etrafında Mecliste 
münakaşalar oldu 
Neticede e•lenme 1qını 
indiren li1iba kabal edildi 
hkara 11 (HUBUll) - Bulla Millet 

.Meclilinde bmır turt.Uk ~ in • 
§Ul hakkmdald llyiba ile .-ı kuuıa 
llyfhaıınm müzakereleri 7apıltiktan aoıı
ra medeni kanunumuzun evı-... yaımı 
te.btt edeıı ve 88 incl maddulılüa delifU
rilm .. ine dair olan ll)'flıanm ,eıtltQlm .. 

Otomobilin lçlndelıl bavulda çılıan (R) imzalı 
bir melıtab: "Arzum hilafına 

hareket etmigecelısln, golısa IJlııbetlnl dBıiln I,, 

Katil A~i Rızanın c~binde . bulu~an bir fotografta 
da aynı esrarengız tarıh gorüldü: 13-10-138 
Sarışın kadın bulunamıyor, Eskiıehirden setirilen 
Sevim mevkufiyetinin devamına karar verilmesine 
rağmen aranılan kadın deiil, artist Necli ve 

arabacı Ali serbed bırakıldılar 

Ceneuredelıt Jlilletlu C enMyetfnift 1{ftl MMıa ıriae batlanDUf ve mftnıkere ook hara • 1 
-'nkara 15 - Uluı gazeteainde l'allll, lar Batar davasında Sancak Tdrklülü retli olmupu. 

~fkı Atay, Antakyada son hldiseler u- ve Türktrı alıyhhıı vazife lfSrmele roı- ..... _ .. {!!.'!!'!~ . .!!.~!.".YJ-d-L.-..... 
asında Milletler Cemiyeti komiıyoııul mur edilmişlerdir. Umumt kltib Cene\'re TU k f •h med • ı· 

teı:.ınin tahrikçileri te~lk ettifi hallın- de fead çevirirken, Hataydald arkada,.. r iri VI emye 1 
~akı başmakalesinde seçim kaydı baila- ları bizzat vazife görmesine imkln bl • h kk d p A • 
~gındanberi, Türklere tatbik olunan bil- rnıyan ~elege Garo, rolüne devam et • a ın a rf. fetın 

11 ıultim ve tazyikler karşısında susan rnektedırler. İki i• devlet anlapna te- • • 
~')mı yon reis ,.e azasının mandater dev- masları yaparken, Milletler Cemiyeti mühım hır nutku 
let e ki vaziyet( tasfiye ederek tehlikeli mümessillerinin kanlı facialan teıvik, tah 
·~l1 utıarın önüne geçmek ıuzumunu his- rik, belki terııb ettitm• tahld 0ıuyoruz. Prf. Afetin nutku Cenevre-
'etı kt . . Komedya yeter .• 
\i 1 

en, Hataydakı mümessilini değiş • . de sık ıık alkıflandı 
ta. ttp asayiş ve emniyet tedbirleri aldık - M:~e~~ sonunda deniyor ki: 

n, Paris ve Antakya müzakere!eri ha- c 8 t ır müddettenberi bütün. .halkı-

ltltlandıktan sonra birdenbire tahrıkçiler :zıns ~fa;ını meıTü~lkledeııinbtT =tar-l 
ehı.n .. • . . o ma ıyız: r yen , .ı.a.uıe er 
)"uıd e ve Turkler aleyhıne fa~lıyele ko- CemiyetlerU. olan milnuebetleri, ı..ıta 

Uklarından bahsederek dıyor ki: cemiyetteki halılı mı•lesi üıerinde 
~Son hadiseler isbat etmiştir ki gOya durmak ve dÜfÜnmek zamanı aelmemis 

lletıer Cemiyetini temsil eden bu zat- midir?• 

Sabih ökçen'in Balkan 

[Bu fototraf katilin cebmü hl....,e Ut',. KdU ııı hüvlydi meçhMI bir .....,.. 
iki çocu#U göstenn.ekt.dw. Fotografta 1..,..... mahud 1J/10/9JI ~• .,.,..,.. 
Fotognıftaki k4dına tqhia ~ .ao n P°*9 1/', yahud za!ntavı ~
haberdar emıeleri, muammat11" bir • evwel a11dınlaıı711Gft bwmlltdaa, ooli 

fıı1/(Jfı?ı .,. s;lt'We Mr 1--eU& olW".] 

Son yirmi sene zarfında, 'l'Clrldyede lt
lenmif olan cinayetlerin • ~ 
hi9 f{lph• yok kl, Hacıomwı ba)'lll il • 1:1:1 
nayetidir. 

nıerkezlerine seyahati Zabıtanın, jandarmanlJl, adliyenin ,.. 
celi gündüzlü faaliyetine ralma, ...... 

Profe• AttJt ÇGıtfm4 oda.nnda · sayfalarını bir memleket h&dılMI kadar 
• iıgal eden, ve bütün memlekette de, _... 

" Kah,-aman Sa.biha Gb1eçen tayycwetiftcie 
''tllt" ttııırte~rk kızı Sabiha Gökçenin !lost Balkan doğruca iatanbula dönecektir. Doı' Balkan 
\~b b ne tayyare lle 7apacatı seyahat bu ıehlrlerlne yapılan bu munffUiyeW uouı 
ı.~bib &flıyor. üç gün lkt ıece devam edecektir. 
_-.q,ıt • Gökçen dolruca Atlnaya gıtmelc-
t&rıı: ~llu ıeceyl Atlnada geçlrece:C olan Ata- :Rumen psetelerinla netr11ah 
ı.tıı.r1t ııı Jarın BelAnlle uçacak ve orada A- Bilkre§, 15 CA.A.) - Anadolu aJanaının hu-
terıe :n evini ziyaret edecektir. Müteakiben susl muhabiri blldlrlyor: Bayan Sabiha Göle
~ orenctı tııyyareslle Sofyaya geçecek, bir çenln Balkan hava turnesi hakkında bütün 
t~ Ut ~da kaldıktan sonra Belgı-ad ve Bük- Rumen matbudı büyltk bir alik:ı ıöster-

llYacak ve BUkreşLen Pazar ıünü (Dl'Vamı 3 ncü sayfada.) 

Geneve üniversitesinde 9 hui.ran per- raldı, heye<:anlı clnat ve hakDt bir ro • 
jembe günü Diea Academicua merasimle man gibi alAkayla taklb olunan lN dna· 
tet'id edilmitttr. yeUn haklld mahiyeti, hakild sebebi, ha• 

(Devamı 2 inci ıa.11fa.dll) .................. ·--·······---······ .............. ._ ı----------~ .. 
Yarın başhyoruz ~ 

Azrail 
Yazan: Vedad Orfl 

Çok orijinal mevzulu 
bir aşk ve macera 

romanı 
Fron•o, Mıar H Hilffl'-"'ntl• 
uneleree )'Clfl)'Gft rnalwınirln 
611 memlelıetleri 6iitln .,._,_ 
lilıleri, 6itan laualy6ri ue 
6iitiln •ırlarit. """1ıt1111 eayla
ları eNre ayrı 6lr lnyntet H 

gü:sellilı Hm1elrtetlir. 

HUUeve ümi k4nfGnlat"Cltıtı anut Necla 
ti hakiki tekil henüz kat'lyetle anlafıla -

Eskı,.hinleft getıirt'lletı Sen.. vt eraba~ ma.Dllflır. 

AU h4kim huzu"'nda (Devamı 11 inci ıa11f11da) 

Facianın resim-le hika~qesi 
8 inci sayfaya b•kınız f 
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Hergün 
Vergi sistemimizin tashihi 
Elzem bir hatası 

Yazan: Muhittin Birft'11 

G § ilmiyorum nedendir, bizim ma -
liyemiz, sade, basit, kolay işi 

sevmez. Belki bu bir an'anenin eseridir; 
• beliti de, hiç bir sebebin değil de ihma-

lin, dikkatsizliğin eseridir; hastallık se
bebi her nereden gelirse gelsin netice 
fUdur: Bizim maliyemiz basit, sade, ko
lay vergi sistemini sevmez! 

Beni bu kanaate sevkeden şey, yeni 
bir müşahededir: Kazanç, buhran, müva
zene vergileri namları altında ayn ayn 
tarhedilrniş ve ayrı ayrı kesilegelmiş olan 
m~ur vergiler üzerinde bu sene bir ta
kını değişiklikler yapıldı. Meydana gelen 
eserin mükellellere istediğimiz hafifliği 
verip vermiyeceğini ayn bir mesele ola
rak bir tarafa bırakabiliriz: işin mühim 
tarafı şudur ki birkaç gündenbcri me
mur, müstahdem ve amele kullanan bü
tün ticarethaneler, müesseseler teıaşta
dırlar: Vergileri nasıl tahakkuk ettire -
ceğtz? Hesabı nasıl yapacağız? 

cBu iş için yapılan kanun meseleyi 
tesblt etmiştir; bu işi bu kanuna göre 
yapmaktan daha kolay ne var?> diye -
cekler çoktur; fakat, ben yakinen bili -
yorum ki bu kanunlan okuyup anlama 
ve tatbik etme işlerinde en mütehassıs 
maliye memurlan bile, bugünlerde ken
dilerine alAkadarlar tarafından sorulan 
suallere bir türlü ı:evab veremiyorlar. 
cHele durunuz, vakit var, bu iş için 
gelecek yeni talimatı bekliyelim!> di -
yorlar. 
Gelecek olan yeni talimat, talimat değil

dir; bir talimat mecellesidir. Bu mecelle, 
zaman zaman neşredilen emir ve tali
matnamelerden mürekkeb bir mecelle 
olacaktır; bir kitab! Nitekim, kaç sene
denberi tatbik edilegelmekte olup şimdi 
de rötuş edilen usulde bir kanunun bir 
kaç maddesi üzerine kurulmuş bir tefsir 
mecellesi olmuıtu. Bu defa da öyle ola
caktır! 

* Kazanç vergisi pekala. Buhran vergisi 
ne olacak? Müvazene vergisi ne olacak? 
Tayyare vergisinin ne manası var? Bun
lann hepsi vergi değil mi? Hepsi mükel
lefin kazancından çıkacak değil mi? 
Bunlann hepsini bir araya karıştırıp 

basit bir usul ile ve maliyenin varidat 
idaresinde vukua gelecek her şahıs de -
ğifmesi ile değişıniyecek bir şekilde, bir 
hamlede ve bir tahtada almak kabil de-

SON POSTA 

Resimli Makale: 5 Sinir kuvvetini israf etmeyiniz. == 

Hnuran 16 

Sözün Kısası 
------

Yazı Çol(, Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

......................................................... ~ 
Türk tarih ve medeniyeti 
hakkında Prf. Atelin 

mühim bir nutku 
(BClf tarafı 1 inci !tlyfada) 

Merasime üniversite rektörü Bay R&P" 
pard riyaset etmiş ve toplantıda ayan i
zalan, profesörler, doçeniler ve yüzler• 
ce üniversite talebesi bulunmuştur. 

Davetliler arasında bilhassa sosyete a· 
kademik reisi profesör Bay Francois pfa· 
effli, eski talebeler cemiyeti aza.lan, bet• 
nelmilel talebe birliği ve muhtelif t, Jebt 

Sokakta yürürken dalgın bir adam eöğsünüze çarpar, kı- İnsanda Finir makinede bir çelik yaya benıer, ileri atılma. teşekkülleri murahhaslan göze çarpı • 
ursınız, tramvayda ıı inerken aceleci birisi ayağını basar, çalışma, muvaffak olma kuvvetini bize veren odur, fakat yordu. 
hiddetlenlrsiniz, vapura koşarken kaçtığını görürsünüz, yersiz sarf edildiği, hiddet haline tnkıUib ettiği zaman tama- İlk söz Bayan Afete verilmiş ve alklt 
canınız sıkılır, hergibı olup biten fCylerdendir, fakat akşam- men aksi neticeyi veren de odur. Bunun içindir ki lüzumsuz lar arasında kürsüye gelerek sık sık al • 
ları evinize döndüğünüz zaman bütün bu ufaktefek sıkıntı- ve yersiz olarak sarfından çekinmelidir. Sinirin hesabsız sar- kışlarla kesilen aşağıdnki güzel nutJtll 
ların bir hesabını yaptığınız hiç olmuş mudur? fedllecek kadar geniş bir deposu olmadığını unutmayınız. söylemiştir. 

==============~===============~~=====:ıı::::ıııı:ı::aı=~-===•-== Bay rektör, profesör baylar, ba)anl" 

;r~i;;~~~:!~:~ 
Otomobi ilerin ,.·--·-··· .. ·······-· .... ··---······-·········-···\ lngilterede süvari yın rektörüne teşekkür ederim. TürkiY,. 
Üstünb : H ·· b• f k : n il 1 nin selamlarını Geneve'e getirmek be• 

~ l ergun ır 1 ra S rO S ere radyo nim için büyük bir zevktir. Memleketi' 

Kurulan oteller , E:::I Ahizesi dağıtıldı miz arasındaki münasebeiler eskidir. vaJ 

Pari.!11 bir açıkgaz, otomobillerin üıe
rine açılabilecek tertibatlı bir çadır ya
parak piyasaya stirmfi§tüT. Şimdi, her 
otomobil aahibl bu çadırlardan bir tane 
edinerek, gezintilere çıkmikta, istediği, 
gönlünün çektiği yerde açarak uyumak
tadır. Bu suretle otel aramak zahmeUn
den kurtulmaktadır. 

Dünyada ne kadar at var? 

O, Ötekiler gibi değil tile Türkiyede yaşıyan Ccnevrell saatçi' 
• ler kolonisi arasında J an J ak Rusonıı' 

Hcuis İskoçyalımn e~ne üç misa- E 
frr gelmişti. lıkoçyalı sigara paketini • babasının bulunmuş olduğunu unut.ınU • 

yoruz. Büyük ressamınız Liotard da arJ'" 
~rd.ı. MisaftrleTden birine uzattt, mızda kalmış, o kadar ki edebiyatta Tilr• 
mbafir: ressamı ismini almıştır. 
-Te~ekkür ederim, dedi, ıigara iç- Türkiyede Atatürkün azametli dehsSI 

tMm. altında cumhuriyet rejimi teessüs etti • 
lkinQi misafire uzattı, 0 da ayni ce- ğinden ve eski yanlış itiyadlar terkcdil'" 

mbı vadi: ciğindenberi Geneve'le Türkiye arasın -
- Te§ekkü.r ederim, sigara içmem! ! lıkoçyalı paketini oeb~ J. koydu. daki münasebetler daha artmıştır. s ~ 

tanbul darülfünununun üniversiteve kal· 
Kansı kulağına eğildi: ~ bili bedilmesine Gcneve üniversitesinin 

- Öbür misafire ikram etmedin~ profesörü memur edildiği gibi, gene at· 
1skoçya1ı da kansının kulağına. ni üniversitenin bir profesörü sizin , Co-

• eflildi ve mırıldandı: de> nuzdan alınmış olan medeni kanurıt1 
: - O, ötekiler gibi deDil. sigara ~er/ İngilterede ı.nkaşir süvari polisleri birçok senelerdir üniversitenizde tedıi9 

'-·····--··-· .. ····-··-.. --~ ................. / radyo alıcı ah1ıeai ile techb edilııılfler - etmiştir. Birkaç hafta oluyor ki, istan .. 
dir. Bu sureile, alır nakliye ıeyrli&efe • bul biyoloji enstitüsünde üniversitenizi' 

Başlarında asker 
Heykelleri taşıyan 
Kadınlar 

rini idare etmek çok kolaylli§Dllf bulun _ sayın mümessillerinden bir zooloji pro .. 
maktadır. fesörünün hatırasını tebcilen bronz bit 

levha asılmıştır. İçinizden birçoklnf1 

G ·b b h l memleketimizde mühim mevkiler işgal 
arz ir cerra i ame iye etmektedir. İstanbul üniversitesi jeoloji 

lil midir? Elbet kabildir. 
· Bu vergilerin tatbikına başlandığı za- Dünyada 75 mllyon tanı at vardır. Ban-
mandan bugüne kadar bunların tahakkuk !ardan 18 milyon !>el J1ls bini Rusyada, 11 
ve tahsilini temin ile mükellef olan mü- milyon bet JÜZ bln1 de Amerlkadadır. 

Geçen gün bu 
sütunlarda, bap • 
na ıQa diye oyun
cak otomobil ta

Bundan ilci 1ene evvel, evinde oturan .kür.süsü de bu meyandadır. Son zarnsll'" 
bir İngiliz kadını kafesteki ku§Ulla doğru larda profesör Pittard Ankara ve istaJJ ~ 
uzanmak Utemlf, bu ıırada abıracağı bul. üniv_ersit;lerinde ve büyük bir ciiJl• 
gelmi~. Abırmıt· Ve bu halde iken ye- leyıcl kutlesı k*şısmda bir konferı;US esseseler ne kadar ceza verdiler! Ve bu 

cezayı vern:emek için ne kadar çok uğ
raJtıkları halde verdiler! Kanunları 
hilsnfi niyetle tatbik edenlere tarhedilen 
bu cezalar, en sakin ve en objektif man
tıkla düşünerek söylüyorum, sadece hak
sızlık ve adaletsizlikle, antidemokratik 
olmakla tavsif edilebilirler! 
' Bu kanunların ilk tatbikatı sıraların -
da, bazan iki bine kadar amele kulla -
nan bir müessesenin müdürü idim. Bu 
vergileri tahakkuk ettirmek için neler 
çekmezdik ne kadar m~mur kullanır ve 

' fU zavallı insan kafalarına ne kadar lü-
:zumsuz hesab f§l gördürür, onlara ne 
kadar ifkence ederdik! Bütün bunlara 
raJmen, arada ınrada maliyenin pençesi 
yakamıza yapıpr, cyan bastın, ver!>, cke
nardan gittin, ver!> der ve tekerrür et -
tikçe misalleri artan bir sürü cezalar 
alırdı! Başlı başına bir ilim mevzuu teş
kil eden damga pulu meselesini bir tarafa 
bırakınız, yalnız bu dört meşhur vergi
nin hesab hatalarından dolayı müstah -
deminin verdiği verginin birkaç mislini 
ceza olarak ödemiş ve hfüA da ödemekte 
olan müessese Türkiyede ne nadir, ne 
de milstesnadır. En dikkatli müessese 
bile yakasını bu gaileden kurtaramaz! 

* Bu sistemin derdlerini sayıp dökmeğe 

ne bir makale, ne de on makale kafi de
ğildir. Koskoca bir kitab da bu derdleri 
anlatmak için yazılabilir. Bu işin bu de
fa düzeleceği ümid edılmişti; şimdi gö -
rüyonız ki bir kere daha karışmış, öğ
renebilenler bile yeni baştan cahil ol -
muşlardır. 

Devlete para lizıın: amenna! Bu pa -
rayı almanın bir kolay yolu ~ok mudur? 
Bu parayı almak için maliyemiz, herkes
çe kolay anlaşılabilir, hesabı basit, tef
tişi basit bir §ekil bulmaktan aciz midir? 

• 

İngllterede ve Gal'de 858 bln, İskoçyada kan bir İngiliz kı .. 
147 bln, İrlandada 624 bin at vardır. 

Dünyanın her müşkülünü halleden ve 
göklerin esrarını keşfeden insan kafası 
böyle bir sistem yaratamaz mı? 
İnsan kafasının bu İ§i sadeleştirrneğe, 

kolay ve idil bir fe.klt bağlamıya kadir 
olamıyacqını bir Wıza bile kabul ede -
meyiz. Fakat, biz bunu yapmayız; çünkü 
bu bir zihniyet meselesidir ve maalesef 
bu zihniyet bizim malt cephemizde bili 
teşekkül etmemiştir. 

Bir halk maliyesi istemek, bir cumhu
riyet maliyesi istemek hakkımızdır. İşte, 
ben de, vatandai sıfaWe bu hakkımızı 
kullanarak ve bugünlerde gene ba§ları 

gaileye düşmÜ§ olan bir sürü vatandaşı -
mın haklarına tercüman olarak, bugün 
bu meseleyi ortaya koyuyorum: Kolay, 
basit, müfessirsiz ve milctehitsiz bir sis-

tem bulmak Iazımdır! Bir sistem ki Türk 
devletinin para ihtiyacını kar~lamak için 
mükelleften vergiyi kolayca tahsil etsin 

ve ayni zamanda tahsildarlık vazif esile 
mfikellef olan müesseseleri uğraşmaktan 
ve bilhassa cezalardan korumayı temin 
etsini 

Muhittin Birgen 

zının resmini koy 
muftuk. Arkada .. 

pndan aşağı kal • 
mak iateıniyen va 
gene İngiliz olan 
bu bayan da pp .. 

kasının viziyerine 
iki tane de muha • 

fız askeri heykel· 
ciği kondurmayı 

düşünmüştür .. 

Acaba, cgönlüm 

askerlerde> mi de
mek istiyor? .. 

Bacagını kay betti, /ak at 
bir sevgili buldu 

Londrada bundan on yıl evvel, bir fut. 
bol maçı netice.sinde sağ dizinden sakatla-

re yuvarlanarak amudu tıkarisinl kırmış. 
Fakat i§in farlruıa varamamış. GQnOn bi-

rinde saj böğıilne bıçak ııaplanırmıı gibi 

olan kadıncağız doktorlara kopnUf. Tıb 

ü.stadları, atnnm ıebebinl bir türlü an -
lıyarnaını§lar. Röntgenle bakınıılar, ol • 

mamış, türltı tilllü tedaviler para etme
mlf. Nihayet belin yukarı kısmına doğru 
bir fındık bilyilklilğilnde bir ıeyin çıktı
ğı görüıtince it anlqılmıf, kadının ba -
cağından alınan bir kemik, amudu fıka-

rinin kınlan yerine konur konmaz da ka

dıncağız rahat nefes alınış. Zira •in din
miş. 

Bu ameliyat cerrahi ilminin en mühim 

hl.diselerhl<ien biri aayılmaktadır. Kadı-

nın yaşıyacafı yüzde yüz olmakla bera -
ber, artık belini el\p bükmiyeceği, eği

lip doğrulamıyacalı anlaşılmaktadır. 
nan bir futbolcu, hastaneye yatmış, orada Kadın: 

senelerce kalmış, gel zaman, git zaman. - Buna da çok filkür .. O acıyı duy • 
delikanlının sağ ayağını dizinden kesmiş- maktansa, böyle baston yutmur gibi gez
terdir. Hasta iyileştikten sonra, koltuk 

meği tercih ederim! demiştir. 
deyneklerile hastaneden çıkmış, bu sırada =============== 
kapının önünden geçmekte olan bir kıza 
rastlamıştır. Delikanlı ile kız bakışmışlar, 

gönüllerine aşk ateşi düşmil'ş olmalı ki bir 
hafta evvel dı nişanlanmışlardır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER İNANMA! 
İstanbul evkaf müdürlüğü Valide hanının satışından eline 

geçen parayı hl\reketsiz bırakmamayı düşündü. Tasavvuru 
postahane caddESinde malik oldu~ arsa üzerinde yeni bır 
Valide hanı yaptırtmaktır. Bu kararı İstanbul evkafının son 
.zamanlarda göstermiye başladığı canlılığın bir devamı ola
rak kabul ederiz. Fakat bir bina ne kadar büyük, modern ve 
muhteşem olursa olsun koca bir semti süslemeye kifayet et-

mez, bilakis muhfünin ortasında sivrilince yanında alçalan 

yoksulluğun daha fazla göze çarpmasına sebeb olur. Binaen

aleyh biz evkafın bu para ile tek bir han yaptırtmaktansa 

ikişer katlı mağaza veya evlerl& bOtün bir sokağı ıereflen

dirmesinin kendi hesabına oldulu kadar tehir hesabına da 

faydalı olacağına inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

iSTER 1 NAN, iSTER INANMAI 

serisi verdi. Madenlerimizi tcdkik cdeı:ı 
birçok mütehassıslar Geneve'in eski t8' 
lebeleridir. Diğer taraftan üniversitele -
rimizdeki profesörlerimiz ve hatta vekil• 
lerimiz arasında Geneve üniversitesirıifl 
eski talebelerini buluruz. 

Geneveli üstadların derslerini bu sırr 
larda dinliyerek feyz almış olan meb'usl•'" 
nmw, sanayioilerimiz.i, ticnet ada111 .. 
}arımızı, doktorlarımızı, serbest alimleri· 
mizl, avukatlarımızı saymakla bit~re "' 
meın. 

Milletler arasındaki kültür münase • 
betleri en sağlam münasebetlerdir. iiiJXJ• 
cihanın muvafakat ve rızasını itiraz jJtl" 

kanı bırakmıyarak tahakkuk ~türen, ııel-, ol • 
ki yegane sahadır. Müsavat mevcud 
mıyan beşeriyette, müsavatı temin edeli 
ancak ilimdir. 

Cumhurreisimiz Atatürk, cumhuri • 
yetimizin yıldönümü vesilesile irad et~ 
bir nut-:.unda Türk milletinin entelektil 
san'at ve cemiyet karakterini tayin ti 
tebarüz ettirdikten sonra: cİ§te buı:ı~ 
içindir ki idealimiz, her vasıta ve bet çl' 
re ile milletimizin yüksek vadlarıJ"ı 
yorulmaz faaliyetini, fıtri zekasını, i1t1J't 
güzel san'atlara ve milli birlik hisleri~ 
bağlılığını devamlı bir surette tekA111 
ettirmektir. Türk milletine pek uy# 
gelen bu ideal onun bil tün beşeriyete 1<af' 
§ı olan içtimai vazifesinde, insani~ 
yardım, refah ve sulh getirmesinde 1<9'. 
muvnf.fakiyetini temin edecektir> deril1ş 
lerdir. 

Size temin edebilirim ki Türk.İ) ed: 
cumhuriyet rejimJ kuruld~ktan soıı:. 
memleketin artık Osmanlı imparator!,_. 
ğunun son asırlardaki manzarasını g lıY 
ternıemektedir. Yapılan derin ıçtımal • 
kılablar arasında Türk ka"dınının erJce!C ııS 
ler gibi bütün ferdi '\'e siyasi haklnfl 

(Devamı 14 üncü sayfada) 



18 llnlna 

Kazanç vergisi -kanununda değişiklik 

Yeni kanun liyihası 
meclis ruznamesine alındı 

80M POSTA 

Kastellon harbine 
bir Alman filosu da 

iştirak etmiş 

8a Sabahki 1 
Gazetelerde 

paratorluklu.a bqlıltlı ba.fmakaleslııde b1r 
İnglllz gazetestnJn. İı&lyanın. Lerus adasın
daki tahlı;lmatmdan eshemmlyetıe bahael- e B. Eden lıarb tehlikesinin 
tlğlnl söyledikten sonra Şarki Akdeniz sahil • • 
ve adalarının Yunan :medeniyetinden bugil- geçmediAl kanaatin de 
ne kadar gördüğü bAklmlyetlerden bahset- LJ b • • ı 
mektedlr. Muharrir, bugün, eski şart ve im- • natayın aşına getırııen 
kA.nlarm mevclld olmac1t!PııJ .soyJtyerek k •ymakam "Co/ let 

Bazı vergi nlsbetlerl indirildi, 80 lıuruf 
gBndelilı alanlar kazanç vermlgecelıler 

•Dünyanın en tuneW donanmalarına, or- • 
Londra 15 (Hususi) - Frankocu1arın dularına mallk devletler blle Akdenlzl kendl kimdir? 

iddiasına rağmen Kastellonun henuz iş- denlzlerl haline sokmaltan lem taıırıar. 
gal edilmediği anlaşılmaktadır. demektedir. 

Ankara, 15 (Hu.su.si> - Kazanç yerglal ta- 26 binden qatı olan J8derdeti tomlsJOn- Şehrin ilk mahallelerine girmiş olan _,., •n::=' 
nununda buı deti§lkllk :yapılmasına dair ta- culann yapacatlan it hacminin darııtı ve Franko pişdarları, hükfunetçileri.-ı anu- CuınJauri:ret - cTürlı: tituncülütü uze - ~ 

ski İngıliz hariciye nazın Bq 
Eden beynelmilel siyasi durum 

hakkında birkaç gün evvel mühim bir 
nutuk soyledi. Eden'in bu nutku, doğru
dan doğruya lngıliz başvekılinın §ahsına 
ve İngilız: kabinesindeki eski arkadqla
rına karşı hiç bir tarizi ihtiva etmemekte 
olmasına göre, B. Eden'in parti disıpll • 
nınden ayrılmamak kararında oldup 
anlaşılmaktadır. Buna mukabil sabık 
harıciye nazırı eski noktai nazarında mu.. 
sırdır ve kanaati şudur ki şiddet pollti • 
kasına karşı boyun eğmek sulhu ku~ 
vetlendirmez. Bilakis harbi tacil ede& 

nun ıt.JUıaaı Meclls ru.znameslne aıınmıttır. lı:t.rlannın ııl.sbeten u1J1ı da ıömönllnde bu- dane mukavemetile ka:rşılaşmışlardır. ıinde bir hruiblhala ~ başmakalesinde, 
Uylhayı tedkilt eden encilmenler ~e- hındurularak beyanname uaulti yafruz 25 bin Yunus Nadi, Hendek tutuncfilerindcn g:ıu
tin proJoal üzerinde bazı d~kler yap- ntıfustan fazla olan Jerlerd• çalışan komls- Burada kanlı muharebeler devam etmek- teye gelen bir mektubda tfitftn !!atlarının 
mıııardır. Değişltllkler ıunlardır: 70nculara basredllmlfttr. tedir. gayri rnüstakir -.e mütenezzn vaziyetinden 

ı - Asgari malfet ve mlltelletJyet eau- 4 - l"llm aİım aamn. ıcar ve isticar 1şl- Diğer taraftan Frankist tayyareleri bu- müstah.sllin Pkbette buhmdutunu söyle -
lan dü\t\nfileret 1tc1 giltıdellklerlnden alın- n1n arzettıtt huaualJe' ve ehemmiyet itlba- gün Barselon ve Valensiyayı bombardı- mette, Hendek ve bavallsJ tütuncillütünün 
makta olan kaanç vergial için ugarl had eo rlle bu lflerl :vapanlarm p.Jl'l satı irad karl- man etmişlerdir. Valensiyada birçok ev- eskilik ve ehemmiyetinden bahsederek inhl-
turu§t.an 80 kurup çıtarılmı§tır. Yani 80 neatne göre vergiye tabllyetlerinln de mftkel- lcr yıkılın 17 k' . ..1 .. l' d sar idnreslnln buraları lçln almayı vfıdet.tl~I 
kuruşa kadılr gündelik alan 1.şcı gündelllde- letıyet mllsavatını ıemın edem!yeccği anla- ış, ışı 0 muş ve unan a tedbiri bfr an enel almasını temenni et -
rl 120 kuruşa kadar olan gündeliklerin 80 ku- §ılarak bu gibi teıebbtıa erbabı beyannamell bulunan Goluva adındaki Ftansız ge - mektedlr. 
ruşu vergiden istisna edilecektir. mükellefier arasına alınmı§tır. Bu kanun- misi de batmıştır. 

2 Evvelce gayri safi ırad karinesine gö- la yeniden beyanname usulüne tAbi tutulmuş Londra 15 (Hususi) - Akşam geç va-
re veıgiye tabi bulunmakta iken bilahare be- olanlann defter tutmak mukelleflyetıerı 1939 kit Valensiyadan alınan bir habere göre 
yann.ıme usulune tA.bl tutulmuş olan idlıa- takvim yılında başlıyacaktır. Franko tay)'areleri Alikanteyi boınbar _ 
lit. ve ihracat tacirlerlnln zahiren bu iti 5 - Mücellldler, piyazcılar, ziraat fıletl ya- dıman ettikleri sırada ikinci bir Frclnsız 
doğrudan doğruya yapmaktan vazgeçmekle panlar ve satanlar kanuna merbut cedvelln ' 
berab r bazı mutavassıUar delAleWe gene :yüzde yirmi beşlik grupundan )'llzde yirmi- gemisini de batırmışlardır. 
ldh ı ve ihracat işlerine devam ettikleri an- l1k kısmına nakledlldilf gibi perakende o- Tekrar Valensiyadan Havas ajansına 
laşılmıştır. Bu gibi mükellefler'.n beyanna- dun Te kömür satanlar dahi. odun ve t5mür bildirildiğine göre bir taraftan Franko 
me~e tlbllyetıerlnl lstllzam eden sebeb, td- deposu işletenlerden daha fazla vergiye tlıbl kuvvetleri Kastellona hücum edeıken 
halat ve ihracat i§lnden temin ettlklerl ka- olmaaı muvafık görlllmediltnden bunlar dahi diğer taraftan Cebelüttarıktan han~ket 
zan lann, çalıştıkları yerlerin gayri aan 1- yüzde )'lnıı1 bqllk grupundan ytizde yirmi- . . 
radı karlnesile ölçülememesinden ve binaen- Uk grupa aıınmıı ve ııateıerde kaydı oıuuyan etmiş olan bır Alman destroyer fılotHli
aleyh vergilerin tazançlarlle mütenaslb ol- sandal, kayılı: ve mama kilrelr.clleri de yüz- sı da şehri denizden bombardıman etmi§-
mamasından ibarettir. İdhalA.t ve ihracat ti- de ytrmllllı: grupa lllve edllmlttir. tir. 
careUnln dotrudan doğruya veyıı. bir muta- Kahve detirmenl imal eden ve satanlarıa Havas ajansının bu haberi diğer hiç bir 
vas.sıt delAletlle :yapılması bu tıca~otl.n kapkcılar ve kltabcılar ve titab naflrleri membadan teyid edilmemiştir. 
vasfmı değiştlnnlyeceğinden ve bunların yuzde otuzluk gruptan yüzde yirmi ~it - --------
beyannameye tlbl tutulmalarına Amil olan grupa, §eker ve fe)cerlemecller lae yüade otuz- J 
sebeblerlnl kaldırmış olmıyacağından kanun- ıut gruptan yüzde otuz befllk grupa nakle- ran Başvekili 
dakı bu gibi mutellefierin tevsikine luzum c:lllm1tlerdir. İçtlll ye çalgıh p.zlnolar aırası-
~ö=::;:~ mevcud madde ona göre değişti- :ı·°'~~~ ve 9&Jgıiı bahçeler de lllve olun- dün Hamİdİyeyİ 

3 Alel'umum komisyoncuların kazanç- 8 - Bu detlflklilrlerle vergi nlsbeUeri in- • t t • 
!arının çalıştıklan yerlerin gayri .;aft iradı dir1lm1f olan mükellefler 1938 mail yılı yer- zıyare e tı 
karinesine göre ölçillemlyecetı de anlaplarat glleri bu )anunun mer'lJetlnden evvel tarhe- İsk d 
buıı?ıırın da beyanname usullerine tabllyet- dllmlf buluruıun bulunmasın ba kanunun en eriye, 

15 (AA) - Dün Ha-
lerl :faydalı görülmüş, şu kadar kl nlltusu hllkümlerlne gore yeniden tarholunacaktır. midiyeyi İran Başvekili ziyaret etmiş 

ve merasimle karşılanmıştır. 

Çinde Sarmehrin sedleri yıkıldı 
2 bin köy su altında kaldı 

Sular bin kilometre murabbaı araziyi istila etti, 12 bin 
Japon askeri ve binlerce Çinli boğuldu 

Hamidiye yarın buradan hareket e
decektir. 

İşkenderiye, 1 S (A.A.) - İskenderi
ye Türk kolonisi Hamidiye kumanda
nı ve zabitanı şerefine bir suvare tertib 
etmiştir. 

Suvarede mahalli hiık\ımet erkinı , 
konsoloslar ve diğer zevat hazır bulun
muştur. 

Londra, 15 (Hususi) - Seclleri yı- kılmış ve sular büyük bir tazyikle taş- Harf ~ ı·nkıl"bının 
kılınış olan Sarınehrin suları, bin kııo- mağa başlamıştır. d 
metıe murabbaı genişliğinde bir saha- Milli bir felaket halini alan bu tuğ- onuncu yıldo··numu 
)'ı i tila etmiştir. Bu mıntakada bulu- yanların intac ettiği maddt zarar mil-
nan 2000 köy sular altında kalmıştır. yanlara baliğ olmakta ve gittikce art- Ankara, ıs (A.A.) _Kültür Bakan-
Çın membalarının iddiasına göre 12 maktadır. lığından bildirilmektedir: 

bın Japon askeri boğulmuştur. Japon . Şimdi, nehrin mecrasını değiştirme- Harf inkılabımızın onuncu yıldônü-
makamlan bu iddiayı reddetmekte ve sındttn korkulmaktadır. Bu takdirde mü dolayısile memlekette bugüne ka
ancak birkaç kişinin boğulduğunu söy- binlerce dönüm arazi yeniden sular al- dar Türk harflerile yapılmış her türlü 
lemektedirler. Sular altında kaian Çin tında kalacaktır. neşriyatı ihtiva etmek üzere bir bibli
köylülerinin sayısı birkaç bini bulmak- .. Londra , l 5 (Hususi) - Kanton bu- yografya çıkarılması mukarrerdir. 
tad r. gun tekrar Japon tayyareleri tarafın- Bunun kat'iyetle noksansız olmasını 

Sür'atle yayılan sulan durdurmak i- ~ bombardıman edilmiştir. Birçok temin rnaksadile bütün müellif ve na.-
9in bir çare bulunamadığı takdırde, ~~lar harab olmuş ve IO kişi ölmüş- şirlerin İstanbulda bulunan basma va-
Japon kuvvetlerinin umumi bir ric'ate tur. zı ve resimleri derleme direktörlüğÜne 
mecbur kalacakları muhakkak sayıl- Kolera &alcmı ister şahsan müracaat ederek hazırla-
maktadır. Nevyork, 15 (Hususi) - Çinde ve nan fişleri gözden geçirmek, ister yazı 

bilhassa Şanghayın beynelmilel mınta- ile marümat alıp vermek suretile ınem
Londra, 1 S (Hususi) - Hankovdan kasında bir kolera salgını başgöstermiş- leketimiz irfanının bu bilançosunun 

alınan son haberlere göre Sannehrin tir. Şimdiye kadar ölenlerin sa) ısı r.oksansız çıkmasını temin etmeierı ri-
ikıncı bir noktasında da bazı sedler yı- 123 ti bulmuştur. ca olunur. 

••• 

Sabiha Gökçenin Balkan 
merkezlerine seyahati 

(BG.§ tarafı ı inci sayfada) - Buradan doğru Atına~a gidecek, 
tnektedir. Bugün gazetelerde intişar eden b · d ~ · O d 
fıkralarda şahsından, havacılığından ebf'm- u geceyı ora a geçırecegırn. ra an 
ınlyeUe bahsedilmekte ve modern Türk ita- sırasile Selanığe, Sofyaya, Belgrada ve 
Gınııtının der'ubde ettiği vazifelerin bir tim- Bükreşe gidecek, Bükreşten de fstan-
ıaıını tefkll etmekte bulunduğu kaydolun- bula dön ~ · Se h t h kk d k' 
tnaktadır. ecegım. ya a a ın a ı 

Bayan Gökçene Rumen havacılığı namına ihtisasatıma gelince, işte, görüyorsu -
lrllhmandar olarak Prenses Stirbe/ tayin e- nuz! 
dUmlştır. 

Prenses Stlrbey, Prens B18eskonun yeğe
nidir Hava mitingi programında Bayan 
Gök ene ehemmiyetll bir mevki ayrılmıştır. 

Tayyare bu sabah hareket etti 
Sabiha Gökçen, bu sabah saat yed'ye 

Yirmı kala otomobille Yeşilköy tayya
re meydanına gelmiş, başta general 

Sabıha Gökçene Başvekil ve Vekıller 
vali, hava kurumu ve muhtelif zevat 
tarafından buketler verilmiştır. 

Riyaseticumhur katibi umumisı Ha
can Rıza, Başvekil Celal Bayar, Dahi

liye Vekili Şükrü Kaya ve Hariciye 
Vekili Tevfik Rüşdü Aras da Sab'ha 

Gökçeni teşyi edenler arasında bulun
muşlardır. 

Almangada bir karı 
Koca idam edildi 
Berlin ,15 (A.A.) - Ecnebi b'r dev

letin menfaatine casusluk etmekle 
müttehım Jorj ve Anna Şviçer admda
kı kan koca, balta ile kafaları kesilmek 
&uretıle idam edilmişlerdir. 

Bu sabah köprüde 
bir adam boğnldu 
Bu sabah köprüde Adalar iskelesinde 

dolaşmakta olan seyyar satıcı Hıristo 

bir adamın denizde çırpındığını gör -
müş, zabıtayı habeıdar etmiştir. Fakat 
bu esnada bu adam boğulmuştur. Ce -
edi bulunamamıştır. Hüviyeti rnalfım 
değıldir. Tahkikat yapılmaktadn·. 

Türk Romen ticaret munasebatl 

Tan - Ahmed Emin Yalman Milletler Ce
miyetine ne oluyor? SerleTbalı bafmakale
slnde Bataydatl aon vaziyeti anlatmakta: 

- aBugün Hatayda Milletler CemlyeUnl 
temsil edenler, Fransız siyasetinin kara ve 
mürteci tarafında bulunan kuvveUerle el ele 
vermiflerdlr. İhtiras yangınlan üzerine pet
rol detmekle meşguldurlar, Adeta yatın 
şarkta bir Ehli Sallb ruh11 wyandırmaya ut
ı aşıyorlar. 

CemlyeUn ideallerine aykırı bir gldlş tut
mak veya Cemiyet namına b6Jle şahsi ve 
ihtiraslı bir g:fdlş tutanlara seyirci kalmak 
Milletler Cemiyeti be&abına intihardır. de
mektedir. .............................................................. 

imtihan suallerinin 
duyulmasına sebeb 

olanlar anlaşıldı 
Ankara, 15 (Hususi) - Maarif Ve

kaleti talim ve terbiye azasından Ali 
Haydar İstanbul kız muallim mektebi 
ruhiyat muallimliğine tayin edilmiştir. 
İmtihan suallerinin duyulmasına se

beb olanlardan Maarif V ekileti talım 
ve terbiye dairesi memurlarından Hiis
nü V ek.filet emrine alınmış ve neşriyat 
şubesinden Necdet de Diyarbak;rda bir 
vazifeye nakledilmiştir. 

Macaristanda 19 kişi 
yıldırımdan öldü 

Budapeşte, 15 (AA.) - Dün gece 
Macaristanda çok şiddetli fırtınalar çık
mış ve 19 kişi yıldırımdan ölmüştür. 

Maddi hasar oldukca mühimdir. 

Daha evvel ise, zif gösteren memlekeU.. 
re karşı yalnız diğerlerinin değil, bizzd 
o memleketin dahi kendi kendisine olm 
saygısını azaltır. B. Eden'e göre ric'at 
yolu sulha götüren bir yol değildir. B1P 
giın bazılarının vaziyeti düzelmiş iil' 
gormeleri veya göstermeleri de yanbftır. 
Vaziyeün tehlikesi barizdir ve bu, gözle 
göriılecek kadar vazihtir. B. Eden söa
lerini şöyle bitirmiştir: 

Hiç bir milletin kendi kendısine seç • 
tiğ:i idare şekline karşı değilim. Fakat bla 
İngilizlerin fitrf meyllmiz, bW, dün .. 
yanın demokrasilerine karşı sevkedtyc& 

* Bundan bir müddet evvel 
Fransızlar tarafından askeri 

Kaymakam 
"Collet. 
...... dlr? 

bap.na 
b' başı cColleta 
hakkında pek .. 
malfunat verildi. 
Elyevm kayma • 

kamlığa terfi edilmiş olan bu zabn C.. 
zayirde doğduğu, ailesinde Arab ka .. 
nı bulunduğunu gene Fransız gazeteled 
haber veriyorlar. Kaymakam cCoJ.J.eı. 

büyuk harbe iştirak etmiş ve 1919 s ne
sınde Kilikyaya yollanmış, Cebelid~ 
harekatında bulunmuş ve bilhassa Su
riyedeki süvari Çerkes jandarma teşki
latını meydana getirmifUr. Bu jandarma
lar üniforma giymezler, Çerkes elbllell 
giyerler. Kışla hayatı yaşamıya mecbur 
tutulmazlar. Yalnız maa, mubblll 
Fransaya hizmet ederler. İlk tecrübe 
milsaid netice verdiği için bunlardan oa. 

Budapeştenin Neupeşt mahallesinde bölilk teşkil edilmiftir. ROtbesi mül 
103 evi su basını§tır. Marta dağı etek- olmasına ra~n bu kıt'atın kumanda.• 
!erinde birçok nahiyeler tamaınile su o zamanki müllzim cCol1et. ye tevdi • 
altında kalmıştır. (Devamı 11 inci sayfada1 . .................................................. _ ........... ·-------··· .......... ····-···-·····--·---

Sabahtan Sabda : 

" Haluk Nihad ,, ın destanı 
İnlolAb edebiyabna cÇanakkale• destanı ile giren Halıik Nihad bizı çc6 

bekletmeden yeni eserini verdi: Mütareke. 
Hallık Nihadın yeni destanını dikkatle ve zevkle okudum. 

yarınki Türk.iyede varlık olmak için hazırlanan bugünün 
dünü anlatan bu destanı okuyacaklardır. 
Şüphe, seciye ve faziletin imtihan devri olan büyük bozgunun resmi ifa.

desi mütareke olmuştu. İşte Çanak kale destımı ile '.rorkün dövilşmekteö 
hıncını anlatan genç edıb cMutareke• destanı ile de Türkün seciyesini ft 
o çetin bozgun günlerinde eğilmiyen başının gururum anlatıyor. 

Dört yıl CPphelerde vuruştuktan sonra Sankamışta esir duşüp Sıbırya • 
nın steplerine sürülüp giden bir Turk genci, o korkunç bozgun günlerinde 
İstanbula geliyor ve istila altında can çekişen şehirde tenellüs imkanım 

bulamıyarak Anadoluya kaçıyor. Orada doğmağa başlıyan bir güne§ vardJıa. 
Baş eğmeğe katlanmıyan Türk çocukları bütün menfi hareketlere, teJkta, 

lere ve tazyıklara nığmen o guneşin :şığına doğru koşuyorlar. Damla damla 
başlıyan bu akın bir sel oluyor ve secıye imtihanını atlatan Tilrk çocuklan 
ruh, akide, et ve kemik harabeleri üstünde taze imanlı, yepyeni bir va• 
kuran Haliskara bağlanıyorlar. 

Bu imtihan çetindir. HalUk Nıhad anlatıyor: 
cAnadoluya geçen Türk gen el anlatıyor: 

Gurbette ölenlerin adları yazılsa taşa, 

Anadolu mezarlık olurdu baştan başa. 
Ne hayatın başı var, ne ölümün sırası, 
Gençleri önden giden bir memleket burası.• 

Ve o günlerde Anadolu koylerinın hali şu nefis mısralarla ne temiz cfzllmllt 
cKapılar kilitlenmiş, damlar yere gömülü, 
Sırtlarında taşıyor, butun evini köylü, 
Daha ne istiyorlar, ne var alacakları, 
Tepesindeki gokten, bastığı taştan gayri.> 

Mutareke, mütareke. .. O gunlerin rengini, o günlerin sesini unutmak 
kanı var mı? Bunları Turk edebiyatına nefıs mısralarla işliyen Haldk Nihada 
Türk gençliği teşekkür et n Ve biJ sin ki edebiyat varlığı yolc eden 
fıkirlerin ifadesi değıl, y k u var kılan fazilet ve feragatlarm ifadesidir. 

lialıs olmak üzere kendisini teşyie ge
lenlerin ellerini sıktı'ktan sonra tayya
resıuı muayene etmiş; selamet, iyi se
Yaha t ve rnuvaffakiyet temenni eden 
Dıuharririmize kısaca şunları sövlemiş-
lir: -

Sabiha Gö~en tayyaresıle İstanbul 
üzerinde bir kaç tur yapmış. tekrar 

meydana inmiş ve alkışlar arasında 

yükselerek gözden kaybolmuştur. 

Türk-Romen ticaret odası reı.sı v~ 

Bi.ıkı eş tıcaret odası ikinci reisı doktor 
Georg Adem Türk-Romen ticaret mü
na ebetleı ının inkişafı imkanları hak
kında tedkikatta bulunmak uzeı e ş h
rimize gelmiştir. Buradan Ankaraya 

decektir. ı Biriuaft CMtcl 
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Şimdilik bu kooperatiften yalnız mndeni sanayi istifade 
edecek bilahare bu istifade bütün esnafa teşmil olunacak 

İstanbulda büyük bir esnaf koopera- se senedi almak suretile iştiraklandırı
tifi vücude getirilecektir. Kooperatüin lacaktır. İlk sermayesi elli bin lira ola
nizamnamesi hazırlanmış, tasdik edil- cak olan bu kooperatifin hisse senedle
mck üzere Ticaret Odası kanalı ile İk- rinin satılması nisbetinde sermayesi zi
tısad Vek1iletine gönderilmiştir. Yeni yadcleştirilecektir. Kooperatiften her 
kooperatife şimdilik İstanbuldaki bil'u- esnaf kendi ticaretine ve san'atine yar~
mum demirci, tornacı, tesviyeci, bakır- yacak her türlü eşyayı gayet ucuz fiat
cı, dökmeci, motör ve makine tamirci- la satın alacaktır. 
leri, elektrikci, kaynakcı, nikelajcı, e- Maden işleri san'atkarlarının her tür 
mayeci, karyola, kantar, terazi, keser, lü ihtiyaclarını karşılıyacak olan koo
rende ,değirmen yapanlar, muslukcu, peratifin teşkili hazırlıklarına başlan
kuyumcu, saatci, sobacı, kalafatcı, ras- mıştır. 
pacı, kazancılar, kızakcı, madeni eşya Yakında diğer birkaç cemiyet için de 
fabrikaları işcileri, teneceki, savatcı, kooperatifler teşkili için faaliyete geçi
madeni eşya ile elektrik levazımı satan leccktir. Kooperatiflerin sayılan gittik
küçük tacirlerle büyük ticarethaneler ce çoğalmaktadır. Bunların dağımk 

müstahdemini ve bil'umum demir sa- bir halde bulunmamaları için bütün es
nayii esnafı iştirak edecektir. naf kooperatiflerinin tevhidi etrafında 

KooJ>eratife her esnaf beş liralık his- da tedkikler yapılmaktadır. 
• ., ~ .,..., "V" """""~~ ·~ ... 

Kantarc dar cinayetinin 
sebebi anlaşıldı 

Bu yll tamir edilecek 
yollar 

Küçükpazardaki sabun fabrikasında Şehre giren asfalt yollardan birçoğu 
işlenen cinayetin haki'ki sebebi dünkü muhtelif yerlerinden bozulmuştur. A
tahkikat neticesinde tamamen meydana raba, otomobil ve otobüsler bu yollar
çıkmıştır. dan geçerken çok müşkülata maruz 

Katil Mansur bundan iki sene cvve- kalmaktadır. Büyükdereye giden ve 
line kadar ayni fabrikanın bekcisi bu- Maslaktan geçen asfalt yolla Topkapı -
lunmakta idi. Bir aralık fabrika sahibi Davudpaşa yolu da bu meyandadır. Bir 
:Ahmed Nuralın hemşerisi olan Şevki çok taraflarında yer yer çukurlar açıl
mcmleketinden !stan bula gelince Ah-

1 
makta, yol üzerine biriken taş ve top

med Nurala müracaat etmiş ve iş iste- raklar arabaları kırılma tehlikelerine 
miştir. Patron da Mansuru bekcilikten maruz bırakmaktadır. 
çıkararak onun yerine Şev'kiyi fabrika- Belediye şehir hududu dahilinde bıı 
ya bekci tayin etmiştir. O zamandan- kaç senedenberi tamir görmediği için 
beri Mansur fabrikada amelelik yap- bozulan yollann tamiri için büdceye ı 
makta ve elinden işini aldığı için Şev- yüz yirmi beş bin lira koymuş ve der
kiye karşı müdhiş bir kin beslemektey- hal tamirata başlanmıştır. Bu sene yüz 
miş. İşte bu kin gün geçtikce artmış ve yirmi bin liralık tamiratı mütemadiye 
nihayet katil evvelki nüshalanmızda parası ile Taksimden Büyükdereye ka
bahsettiğimiz şekilde cinayeti işlemiş- dar uzayan asfalt yol ile Trakya asfal
tir. tının Topkapı medhali ve Üsküdar ile 

SON POSTA 

r- Doğru 
Değil mi? 

Tefgraf hesablarmda indi 
tefsirlere ve takdirlere 

artık yer bırakılmamahdır 
Balıkesir muhabirimiz gazetemize bir 

spor telgrafı çekmek istemiş. İçinde cİd
manyurdu, cAkınsporıı glbı mürekkeb 
kelimeler de bulunan bUtün metin (22) 
kelime tuttuğu halde gişe memuru her 
nedense tek kelime addedilmesi lftzım 

gelen bazı mürekkeb kelimeleri 1k.lşer 
kelime saymış. Mesele, okuyucularına su
nacağı haberler 1ç1n ik.l kelime fazia veya 
eksik ücret vermek meselesi olsaydı, Son 
Posta bu bahis üzerinde durmazdı. Fa
kat mesele bir prenslb meselesi olduğu 
için Md!seyi tedkik ettik. Gördük k.l: 

Balıkesir telgraf gişe memuru, meseUi 
cİdmanyurduı gibi blr mürekkeb kelime
yi iki kelime saymakla salfıhlyetlni te
cavüz etmiştir. Buna mukabil gene öğ
rendik ki, telgraf memurlarına, bu gibi 
ahvalde geniş bir takdir hakkı bırakıl
mıştır. Memur isterse bu gibi ahvalde tek 
kelime, isterse iki kelime parası alıyor. 
Biz, bu geniş takdir hakkının tahdld e
dllmesine tnrafdarız. Telgrafı verecek a
dam mahdud kazançlı bir kimse olduğu 
takdirde bu husustaki telgraf masrafı
nın neye baliğ olabileceğini evvelden bil
mek ister. Kaldı ki bir merkezden çeki
len bir telgraf için §11 kadar para, bir di
ğerinden bundan daha fazla para alın
ması doğru değildir. Posta Telgraf Umum 
Mudürlüğü, bu hususta bütün merkez
lere ve şubelere gayet sarih talimat ver
meli ve bu suretle bazı ahvalde indi sa
yılabilecek hareketlerin top yekün önüne 
geçmelidir, diyoruz. 

Doğru değil mi? 

iki yaman yankesici 
yakalandı 

Amele olmıganlara 
Tenzilatlı bilet 
Vesikası verilmigecelı 

Beykoz arasındaki katranlı yol, K:azh
çeşme ile Bakırköy arasındaki şose ta
mir edilecek, bu arada diğer bazı yol- ~ 
larda da ufak tefek tfunirat yapılacak- ----~-~ 

İş bulmak veyahud iş yerlerinden 
Ciönmek üzere en az beş kişilik grup
lar halinde seyahat eden ameleye Dev
let Demiryollannda esas tarifelerden 
yüzde 70 tenzilat yapılmaktadır. 

Bu mühim tenzilata, demiryolları 
bakımından başka, fakir halkın iş saha
larına giderek kazanması ve inşaat ma
hallerinde amele bulunabilmesi gibi u
mu.ml sebeblerle de lüzum görülmüş
tür. 

Tenzilat nisbetinin yüksek olması, 
maksadın suiistimal edilmesi teşebbüs
lerini tevlid edebileceğinden Devlet 
Demiryollan bu tarifeyi yalnız amele 
oldu.klanın mahallerinin en büyük 
mülkiye memurundan, bulunmadığı 
takdirde köy muhtarlarından vesika 
getirmek suretile tevsik edenlere tat
bik etmektedir. Ancak son zamanlarda 
amele tarifesinden istifade ederek seya
hat eden yolcular hakkında yapılan 
tedkilderde, bunlann birçoklannın a
mele olmayıp tediye kabiliyeti müsaid 
tüccar veya san'aııkar oldukları ve 
mülkiye memurlarının bilhassa köy 
muhtarlannın müsamaha ederek bun
lara amele vesikası verdikleri anlaşıl
mıştır. Dahiliye ve Nafıa Vekaletleri 
bu hususta alôkadarlara yeni bir emir 
göndererek arneleoen gayri kimseye 
vesika verilmemesini ve Devlet Demir
yollarm.m maksad haricinde nakliyat 
yapmasını mucib olan bu hilMı hakikat 
vesikaların reddedilmesini bildirmişler
dir. 

Sua ayın 26 tında geliyor 
Almanyada yaptırılan Sus vapuru 

Kiyel'den hareket etmiştir. Sus bu a
yın 25 veya 26 smda limarwiuza gelmiş 
dlacaktır. Pazar günleri Mudanyaya 

tır. Muslukçu Necmi Boşnak Sabri 
Şişli ile Hürriyet tepesi arasındaki İki senedenberi İstanbulun muhtelif 

tamirat bitmek üzeredir. Buradan son- , semtlerinde birçok yankesicilikler ya
ra Maslak yolunun t§.miratına geçile- pıp iki bin liraya yakın bir para aşır
cek ve Büyükdere piyasasından başlan- dıkları halde bir türlü elde edilemiyen 
ma'k üzere Şişliye kadar tekmil yol ta- sabıkalılardan Boşnak Sabri ile arka
mir görecektir. daşı ve suç ortağı muslukcu Necmi i

Şehir işleri: 

Tramvay ıirketi taahbfidlerine 
riayet ettirilecek 

Nafia Vekaleti müfettişleri tramvay 
şirketinin yapmağa mecbur olduğu yol
lar üzerinde teftişler yapmaktadır. Şir
ket sokaklara kaldırım döşemeden ev
vel yirmi santimlik bir çakıl tabakası 

koymağa mecburdur. Muhtelif taraf -
larda sondaj yapılarak tedkikler icra 
edilmektedir. Taahhüde riayet edilme
den yapılan yolların kaldırımları şir -
kete yeniden döşetilecektir. 

Yeni inşa edilecek vakıf binalar 

Yeni postane binası karşısındaki va
kıf arsaya yapılacak olan yeni Valıde 
Hanı binasına aid proje tedkik edilmek 
üzere Ankaraya gönderilmişti. Proje 
gelir gelmez, derhal inşaat ihalesi ya -
pılacak ve arsada mevcud barakalar 
yıktırılarak inşaata başlanacaktır. 

Yeni Valide Hanı beş katlı olacak, 
80 odası, altında da 15 dükkanı bulu
rıacaktır. Yeni Valide Hanının muham
men keşif bedeli 230.000 liradır. 

Gene bu mikdarda keşif bedelli evkaf 
sinema binasına aid projenin de bugün
lerde, tasdik edilerek, gelmesi beklen
mektedir. Bu sinema, Şişhane yokuşun
daki cJale• bahçesi arsasında yapıla

caktır. 

kinci şube üçüncü kısım memurlannm 
aldıkları tertibat sayesinde yakalan
mışlar, suçlarını itiraf etmişler ve müd
deiumumiliğe teslim edilmişlerdir. 

Kültür işleri: 

Ortamekteblerden biri Sanyerde 
açılıyor 

Bu sene Sarıyerde açılacak olan or
ta mekteb, eski orman mektebi bina -
sında kurulacaktır. Böylece hergün bi
ne yakın çocuğun vapurlarla başka 
semtlerdeki mekteblere gidip gelme -
lerinin önüne geçilecektir. Sarıyer ka
zası halkı bu haberden ziyadesile mem
nun olmuş ve Maarif Vekili Saffet A -
rıkana teşekkür telgrafı çekmeğe ka -
rar vermiştir. Mektebin ihtiyacı olan 
malzeme, sıra vesairenin mühim bir 
kısmını Sarıyer halkı temin edecektir. .............................................................. 

Evlenme Töreni 
Eski muallimlerden Bahaeddin Engü

rünün kızı Mehlika ile İzmir ve havalisi 
umum gazeteler bayii Bay Hamdi Bekir 
Gürsoyun evlenme törenleri dünkü çar
ıamba günü Bay Hamdi Bekirin İzmirde 
Göztepede, Mesire sokağındaki evlerinde 
icra kılınmıştır. Arkadaşımız Hamdi Be
kire ve eıine ebedt saadet dileriz. 

Cemal Sahir Opereti 

yapılan tenezzüh seferleri çok rağbet pazar günleri de Mudanyaya Trakla 
gördüğünden Sus vapuru esas itibarile beraber tenezzüh seferlerini yapacak
Bandınna hattında iflemekle beraber tır. 

Bu gece Beylerbeyi aile bahçesinde 
ferh Ahmed Şark opereti 3 perde 
Cumartesi Şehremininde M•rlnelll 
Pazar YefilkOyde f•rh Ahmed 

Hazmm 16 

Alman mektebinin 70 inci 
yıldönümü kutlulandı 

lstik18.l marıı dinleniTken 

Mezun talebeler. 

Alınan lisesi ve ticaret okulunun yet- miş ve bir hitabede t>Ulunmuitur. Bun • 
mişinci yıldönümü dün saat on altı bu- dan sonra talebeler tarafından şiirler o
çukta Beyoğlunda Tünel civarındaki mek kunınuştur. Bu münasebetle mektebden 
teb binasında merasimle kutlulanmııtır. bu sene mezun olanlara da diplomaları 

Merasimde İstanbul maarif müdürü Tev- tevzi olunmuştur. Mezun olanlar, İlhan 
fik Kut, Alınan general konsolosu, şehri- Taylan, Jale Taylan, Bülend, Sadun, Sa
mizdeki Alman kolonisi, çocukların veli- bih, Bedi, Bergmen, Kanvens, Veranika, 
}eri, mektebin muallim ve talebesi hazır Diyeli, Mansure, Mahmud, Basri, Fredi, 
bulunmuştur. İstiklAl marşı dinlendik - İnge, Lindadan ibarettir. Merasime çalı • 
ten sonra mekteb direktörü kürsüye gel- nan Alınan marşı ile son verilmiştir. 

Milteferrllı: 
Ankara borsası 

Elektrik tirketinin tcaellüm -···-
muamel"'9i devam ediyor Açılıt- kapanıt fiatlan 15 • 6- 938 

Elektrik şirketi depolar ve tesisatı
nın tesellüm muamelesine devam edll ÇEKLER 
mektedi{. Şimdi, şirketin muhtelif yer- ----------:-A_ç_ı_ıı_, __ K_a_p_a_nı-, ... 
lerdeki altı deposile ıebeke ve Metro ha- Londra 6,23 6,23 

nında mevcud eşya vesaire, tesellüm Nn-Yorır 125.18 12ö 25 
heyetinden ayrılan gruplar tarafından Pans 3,4921> 

tesellüm alınmıştır. Tesellüm muame- Mlllno 6,6876 

lesi temmuza kalmadan bitirilecektir. ~e-:~am :::~! 
Tramvay ve Tünel ~irketlerinin sa- Berlln li0,687G 

tın alınmaları da esas itibarile mukar- Brübel 2J,SO 
ıerse de, henüz İstanbula bu hususta Atına t,14 
bir iş'ar yapılmamıştır. 8otya ı.6375 

Prag •,365 
Devlet demiryollanna yeni memur Madrtd 6.92215 

alınacak Var1<>n 2:ı. 626 

Geçen senelerde olduğu gibi bu se- :::,ette ~::~6 
ne de Devlet Demfryolları idaresi demir- Belgrad 2,86 
yol hizmetlerinin muhtelif şubelerinde Yokohamı Stı 2925 
çalışmak üzere genç memurlar almağa Btokholm 32,1220 

3, -l~2li 
6,6876 

28,78 
69,M 
60,6876 
21,30 

1,14 
1.5376 
4 365 
6,9226 

2S 626 
24 92 
0,9576 
2,86 

36 2925 
!12,1226 
23.67 karar vermiştir. Bu maksadla bir müsa - Moakon 23,61 

1--~-~~~_...;.~~~~~---11 

baka imtihanı hazırlanmış olup bu im-
tihanlar idareye intisab etmek isteyen 
gençlerin tahsil derecelerine göre ay
rılmıştır. 
İmtihanlar ayni günde İstanbul, An

kara, Adana ve İzmirde yapılacaktır. 
Şimendifer idaresine alınacak gençler 
hareket, cer, yol ve inşaat, muhasebe 
kısımlarında kullanılmak üzere muhte
lif servislere alınacak ve ihti.!as kurs
larında tedrisat görece~lerdir. 

ESHAM 

Anadolu fDl. CJ(, 60 
peıın 

A. Şm. ~ 60 Y&1ell 
Bomonti - Nektar 
Aalan çimento 
Merkez Ba.nltuı 
1t Bankuı 
Tele ton 
ittihat ve Detir . 
earlt Detırmenl 
Terko. 

Açılıı 

----
91 liO 
Jt.ı tO 
8 llO 

l:l lı) 

ı 10 
1 

----
91 liO 
10 ôi> 

----
İSTİKRAZLAR 

Açılıı 

Y ann ln,Uiz ıeyyahlan sreliyorlar 
Yarın İngiliz bandıralı Stratherd va

purile limanımıza muhtelif milletlere 
mensub 800 seyyah gelecektir. Sey- Tnrk borcu ı ı>•ıt:ı -

• ı. D 19 19, 
yalılar şehrimizde bir gün kalacaklar- • • ıl 
dır. Önümüzdeki temmuz ayı i- ~' 
çinde de limanımıza muhtelif İngiliz, .......... ____________ _,, 

Alman ve İtalyan bandıralı seyyah va
purları geleceklerdir. 

Y an11nda11 korunma kurslan 

da kurslar açılacaktır. Kurslara bil'u
mum müesseselerde çalışan işciler de-
vam edecek ve kendilerine İstanbul bir Halk için açılan zehirli gazlardan 

korunma kurslanndan birçok İstanbul- hava hücumuna maruz kaldığı takdirde 
lu istifade ebrıiştir. Bundan sonra kurs
lara yeni şekil verilecektir. İstanbulu 
yanillldan koruma dersleri diye yakın-

büyük müessese ve binaların yangın· 
dan nasıl muhafaza edileceği öğretile
cektir. 



SON ltOST& 

Osmaniyeye içme suyu getiriliyor Bergamada yakalanan 
katil Edirneye 
gönderilecek '1ektrik tesisab yapılması için harekete ıeçildi, birde 

hayvan pazan inşa ettirilecek 

'~ Bey, son gün
-ııa bir hal oldu .. 

•.• Sabahlan bir türlil 
uykudan uyanauuyorum.. 

... Bu yüzden her l(ln 
ife geç kalı)'orum ... 

H48aıı Bey - Allah 
Allah, sizin mahalleden, 
sütçü, .zerzevatçı, makara
cı ftCID&nl' m11T 

Mekteb sergileri 
Sivasta, lspartada, Çanakkalede, Gemlikte, Siirdde 
mekteb talebeleri çok güzel sergiler açhlar. Kırşehir 
mekteblerinin yeniden inşası için de tahaisat istenildi 
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J Hidiıeler Karıııında 1 

SARDŞDN KADU 
Gazetelerde okudumdu: 
cPolis bir sarışın kadın arıyor.• 
E~kiden olsaydı, kolay bulunurdu. 

Çünkü sarışınlar o kadar azdılar ki, 
memleket içindeki sarışınların sayısı 

binler hanesini bile geçmezdi. Zaman 
geçti. Çoğaldılar, çoğaldılar.. o kadar 
çoğaldılar ki, şimdi memleket içinde sa
rışın olmıyanlann sayısı belki binler 
hanesini geçmiyecek. 

* Müvezzi bağınyordu: 
- Sarışın kadını yazıyor .• 
Sağıma bakıyordum, saman saçlılar 

görüyordum. Soluma ibakıyordum, al
tın saçlılar görüyordum. Önüm sıra yü
.rüyenlet mısır püskülü saçlıydılar. 
Karşıdan gelenler samur saçlıydılar. 

- Sanşm kadını yazıyor. 

Aranılan, .söylenen, yazılan kadın a
caba hangi sarışın kadındı? 

* Sarışın kadının adı öğrenildi: 

- Sevim! 
Bulunduğu yer tayin edildi: 
- Eskişehir! 

Eskişehirde kadını yakaladılar, İstan
bula getirdiler. 

Sevimi görenlerden öğrendim ve 

mes'ud adamın gömleği hikayesini ha
tırladım: 

Hükümdarlardan birine: 
- Sen mes'ud olursun ama mes'ud 

bir adamın gömleğini giymelisin! 
Demişler. Hükümdarın adamları bü

tün mes'ud geçinen insanlara başvur
muşlar .. fakat bunların ~biri tam ma
nasile mes'ud insanlar değillermi~. Ni
hayet birini bulmuşlar; 

- Sen mes'ud musun? 
Demişler. Cevab vermiş: 
- Evet, mes'udum. 
- Öy1ey.se gömleğmi çlkar, bize 

ver. 
Mes'ud adam yüzlerine bakmış: 
-Veremem! 
Demiş. 

-Neye? 
- Benim gömleğim yok ki! 
Mes'ud adamı bulmuşlar, ama t.ınun 

da gömleği yokmuş. 

* Sevime de ..sormuşlar: 
- Sarışın k.adm sensin ha? 
Kadın .saçlarını göstermiş: 

- Benim saçlarını san değil ki! 
Aranılan kadın bulundu ama o da 

sarışın değil! 
ismet Hulôsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =t 
Esarete tahammül etmiyen 

hayvanlar 
Bazı hayvanlar 

vardır ki uzun 
müddet esarette 
yaşıyamazlar. Bül .. 
bül bunlardan bi
ridir. Nitekim al
tın kafeste dahi bu 
kuşcağızı yaşat

mak ve üretmek 
mümkün değildir. 

Yabani tavşan da böyledir. Gıdasına ve 
bakımına ne kadar dikkat ederseniz edi
niz, esir yabani tavşan anaclaşır anaclaş
maz hiçbir sebeb yokken ölüverir. 

* Vesta hakireleri 
Eski Romada, o

cak ilahesi Vesta-
nın mabedinde 

F asta koskoca bir köpruyu 
çaldılar 

ŞübheiiZ ki e- 1':~ ~== 
vet. Fasuı Meraki§ 
şehri civarında, 'I 
metre :uzunluğun
da ve 7 ton ağırlı
ğında olan bir 
köprü çalınmıştır. 
Köprü, kullanılmıyan bir de.miryolunun 
bir kısmını ıteşkil etmekte idi. Açıkgöz 

Faslının ibiri, bu köprüden ticaret yolu
nu bulmuş ve kurnıu~ olmalı ki dörtta .. 
ne amele tedarik ederek (10) günde köp
rüyü söktürmüş, parçalara ayırtmış ve 

bir Yahudiye hurda demir halinde sat
mıştır. Bir müddet sonra hAdise meyda· 

na çıkınca hırsız yakalanmıştır. Londra

da, bu usul ile birçok evlerin çalındığı 
vakidir. 

bulunan ve vazi- ken yani (6 dan 19 yapna kadar) "Ya nez .. 
feleri mukaddes redilerek veyahud da ailelerinin a:rzula-
'ateşl dalına yak- rile bu mabede girer ·n 30 yaşına kadar 

mak olan altı ba- burada kalırlardı. Eğer, bu müddet zar-
kire kıza cVesta tında uyeunsuz bir harekette bulunacak 
bakire]eri> ismi ~ olurlarsa diri diri gömülmek cezasına 
verilmişti. Bu kızlar pek küçük yaşta t- uğrarlardı. 

···---······----·--············································-----·······-·-························· .... ······ 

L SLER 
Kadını 
Korkutan erhek 
Bir genç kız anlattı: 
- Arkadaşlarımdan biri yakın dost

larımızdan bir ailenin çocuğu ile nı-

şa.nlanmak üzere olduğumu duymuş, 

cdoğrusu iyi cesaret> diye söylendi. 
Hakikatte bugün için bir nişan veya 
niüh mevzuubahs değildir. Mesele iki 
aile reisi araBlnda geçmiş bir latifeden 
ibaret. Fakat al&kadar oldum ve öğ
rendim ki, bu genç çapkınlığı ile tanın
mıştır. Hakkında: 

cHer ay bir flört deği§tiril', kim bi· 
lir kaç metresi vardır. cümleleri bü~ 
tün dillerde dolaşmaktadır. Az evvel 
söylemiştim ya, bu gençle aramızda 

bir feY yoktur, fa.kat aile arasında a
rasıra latifeler edilmektedir. Bunun 
jçindir ki hakkında ne düşünmek la
zım geleceğini şimdiden öğrenmek is
terim ne dersiniz?. • 

* Ateşsiz duman olmaz derler, deli-
kanlı hakkında deveran eden rivayet· 
lerde az çok bir hakikat hissesinin bu
lunması lazım. Buna rağrrien şayianın 
ne derece doğru olduğunu tesbit et
meğe zaruret görürüm. 

Bu bittikten sonra öğrenilecek bir 
no~a daha vardır: Bazı erkekler ger· 
çekten çapkın yaradı1ışlıdırlar, bir dal 

üzerinde durmazlar, çiçekten çiçeğe 

koşar1ar. Gençliklerinde gerçekten 
tehlikelidirler, bunlarla bir yuva 
kurmayı asla tavsiye etmem. Buna 
mukabil bazı erke"kler de sırf çapkın 

görünmek için çapkınca hareket eder
ler. Kendi kendilerinin aleyhlerinde 
masal anlatırlar. Bu kısım erkekleri de 
birinci kısımdakiler derecesinde teh
likeli bulmamakla beraber, samınıı

yetten mahrum görürüm, normal tip 
haricinde sayanın, kadının iradesi 
mutlak surette kuvvetli olmadıkça 

bunlardan da çekinmesini isabetli bu
lurum. 
Ya1nız .. gerçekten çapkın olan er

keklerin gençliği aşan bir devreleri 
vardır ki, bu devrede görünüş zaviyesj 
değişir. Artık yorulmu~ardır, bıkmış

lardır, .istirahate ihtiyaçları vardır. 

Hiç eğlenmemi§, avantür yapmamış 
erkeklere nisbetle daha sigortalı bil' 
aile :reisi olabilirleı-. 

Okuyucumun alakadar olduğu er
kek bu anlattığım tiplerden hangisine 
daha yakın? Onu kendisi öğrenebile· 

cektir. 

* Bay Mustcıf a Rahmiye: 
Sadece dostluk ve hürmet bağı He 

bağlı olduğunuz bir kadına verebile· 
ceğiniz yegane hediye evinde çiçek. 
evi haricinde şekerlemedir. 

TEYZE 

S<JN POSTA 

Şık görünmek için 
nelere dikkat 
etmelisiniz? 

Metresini yaralıyan polis 
12 yıl hapse mahkıim oldu 

Bundan 6 ay kadar önce, Taksimde, diği Bay Mehmede yanaşarak esk;deJl' 
Tarlabaşı caddesinde bir hadise olmuş- beri ahbab olduklarını, eskidenbet'l ~ 
tu. Refet lsminde bir polis memuru, bir- nıştıldarını ileri sürüyor, cŞükraniY~. 
likte yaşadığı Siranuşu tabanca ile köyünden ıselfun getirdiğini ve b~. ~-. 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya- şam kendisine misafir olacağuıı so~ ıı. 
raJamıştı. Yaralan ağır olan :Siranuşun yor. Bay Mehmed hu zoralti dostu~. 
alınan tedbirler neticesinde, uzun bir ne .kabul ediyor ve Türklüğe has ~. 
tedaviyi müteakib hayatı kuıtu:labil- firperverliğini eksiksiz olar.ak g# 
miştir. yor, !izaz ve ikram ediyor. Bay Mehf' 

"- ~ Adliyeye sevkedilen suçlu is~ bak- ..din hali v,akti yerindedir. Misa{iri • 
~~ r. kmdaki iddiayı reddetmekte idi sever. Uyku zamanı gelince, kab3 >1-

~ :r -.. '· 0-n Bu hadisenin duruşmasına Ağırceza taklar serclirerek misafirln1 yatırı)eıt~ 
r~ '"'tj)) mahkemesinde !ba'.kılıp.ış we .uzun ited- kendisi de ı0dasına çekiliyor. Sa~ 

,..__,d ) kik ve tahkikat ın.eticesinde, $0ÇU sabit yin, A1la1ı ne verdiyse, kahvaltJ)''l # 
G .. zı-k takan! "zl"l .. 

21 
. . gösterecek kili derecede delil toplan- zırlıyorJ misafire cBuyur» etmek 

o u arın go u <.su erın gıy- mıştır. edasına gidiyor fakat :misafir ,-ot•' 
diği ,şapkalan kullanm~arınwa . ~kan .Refetin filli ıIDdünneğe tam teşebbüs Biraz sonra iş ~!aşılıyor, yok o1an ;.~ 
yokt_ur:. B~ ş~~al~rd~~ bır .. ç~.~u •. b~~as- derecesinde görülmüştür. misafir değil, ahırdaki at, -eğer ta1' 
sa tüllku, çı'f: b~' tüylualerlgoz uk ta . ı~- Dün karan tefhlın eden mahkeme, ve balı heybe de kayıp... drt~ 
ca ço sun ı ır hal ırat. Bunun ı1çın sur1uyu 12 "ddetl ıı.. .... ..a mah- Karak la h be ·ı· "'-ı-.1).Jr. -

1
-k .. . 

1 
• •. k ~ sene .mu e ~.t"""' o a r :ven ıyor, ı.c:u• 1 

gokz uklsuzkgezemıyl en .. erk trdepel~ıd az 'byuet- kfun etmiştir. derinleştiriliyor, 'Bay Mehmedifl d~~ 
.se , oş .enar ı, süsu o e a an ı ar E f b" k . bulunu • ti d B Mehı11e 1 

klasik şapkaları bütün diğer ~kalara n eresan lr 8R mUIJ8h8S1 . fi ~D~ ~e ce te h ay JdnoJJ ,e 
tercih etm€lidirler. Varsın biraz fazla daha yapılaca'· ıwg sa br!- h eş ur ha Jz~~ızıd-0 ""OAclı.P'' _ •. _ • • . 1\ ene ır ayvan ırs ın an • 
g5rulmuş o1sun, goze batmaktan cyıdır. is&ı.nbul ıtabilıi adili Enver Karan,, zarı cezaevinde misafir m olduğu~ 

Erkek kız iki kardeşe 
ayni örgü elbiseyi 

giydirebiljrsiniz 

dün hayli garib b1r hadiseyi tedkik et- l~§ılıyor ve .şehrimize celbedili~-O:· ! 
mi§tir. Bundan bir müddet evvel Fe- kım huzurunda dav.acının teşhisı ı,.-3 
nerde kilise kapısı önünde küçük bir Mehmcd Matiz kıbğında ve ayni }'8 ;) 

çocuk bulunmuştur. beş altı adam arasına Mehmed J':ı~ j 
Zabıta bu ~cuğun ldrne aid .olduğu- de karıştu_ılarak hazırlanıyor. .;. 

nu araştırıırken, Eleni isminde ibir ka- Mehm.ed çagırılar.ak atını çalım Dll 
.., dın ortaya .çılmıı§ ve: rin hangisi olduğu soruluyor. 

- Bu çocuk benimdir. Babası da, - Peki, di~·or, göstereyim... el1' 
Yani isminde biridir. Fakat çocuğu Yav:aşca yana.şıyDr ve şark .diye !VI 'ti' 
kendine benimsemek utemiyor, demiş- med 1\1:atiz.in yüzüne bir tükcük .kOpO 
tir~ ı-arak: 

Yani ise, bunu reddetmiş, kadın adli- - İşte bu ..• diyor. . ·~ 
yeye başvurm~ur. Mahkeme şahidlerin dinlemnesı iÇl 

!Bu cihet dün adliye doktonı Enve.r başka güne kalıyor. 
~-------------------!Karandan sonulmuştur. Doktor, bu hu-

susun ancak tıbbı adilde ana, baba ve Poliste: 
çocuğun kanları i0.7.erinde yapılacak k . .O 
tahlil neticesinde ıanla.şılabil.eoeğini bil- Çocu v~sıtasıle kaçakçılık yap 
cllimiş ve buna karar verilmiştir. hır kadın yakalandı ot' 

M lod 300 1. iı f 1 ti Dün llmanımıza gelen Romanya 'VllP ,. ev ıra 1\8 a e e yolcularından .Melek adında bir kadJ..Ulll )'~ 
serbest bırakıldı nında bulundurduğu çocuğunun eJilldt~ 

palto içlnde gizlenmı, olarak birço1t '~w 
Sahte hüviyri kullamnak ıve dolan- kravat ve çorab ibulunmı.ıs, muhat~ ı.er;

dıncılık suçlarından asliye 4 inci ceza- ıa.tı memurları tarafından müsadere edil~~ 
da tahtı muhakemeye alınan Halid pa- tir. Melek beşinci asliye ceza mahketnr 

nrilmlştir. 

;a -zade Rd.atm duruşmasına dev.anı e- Tepeba•ında bir kadm. 111 başııı• 
Bilhassa akşam üst- dilmiştir. Y 

leri koşup oynayıp Dünkü celsede .Konyadan :istinabe bir aparlımandan taş dii.ştii ~ 
terliyen çocuğun so- sur-etile gelen :suçlumm eniştesi Çopur Yen1şehirde Gölbe$1 .sok.nlmda o~~ 
ğu& ı · · Paskalın karısı Jııiaryantl Tepeba§lndnO , 

a maması ıçm en Mehmedin ti:adesi o'kumnuştur. Çopur çerken Şehir Tiyatrosu kar§l.Sındaki 131 ~ 
uygun elbise, incecik yünden veya buklet- Mehmed ifadesinde bu adamm bym maralı gayri meskun blr apartımanın 11'ır. 
ten örülmiiş beyaz bir fÖmizie ile, koyu biraderi Mevli\d olduğunu söylemiş, katından kopan iki kilo ağırlığında W .(. 
renk bir pantalon veya etektir. Rahat gi- Konya nüfus dairesinden gelen cevab parçası kadının başına diişerek 90k ağır ııf 
yilmesi ıiçlıı pantalan da, etek ıte askılı ya- da bunu teyid etmiştir. tehlikeli surette yaralanmasına sebeb otJl1 ti' 

ı R rikl • · k 1 - b • ki tur • .Ma.ryanti cankurtaranla Beyc@a bP ti 
pı ır. e erının oyu ugu, ça ucaıt r· Suçlu vekilinin talebi üzerine mah- nesine kaldırılmıı, tedavi altına aıınııı.~tl' 
!enmemeleri için iyi bir tedbirdir. Yaza keme 300 lir.a kefaletle suçluyu serbest Hadise etrafında zabıta tahkikat yaprnıılt 
uyması için bluzların! ~b :v.~ a~abı- bırakmış, bazı tedkikat icrası ii~ du- dır. 

larm beyaz olması kilidtr. Korpe ibır ço- ruşma talik olunmuştur. Sanayı·ı·m· 1·z·1 1"nhı·tatta·n koru111"' 
cuk yüzü bu kadar beyazlıklar içinde na- e· tı lh h ···" 
sıl olsa taze görünür. Pantalonla eteğin ır lrSIZ 8 8J apse · · f db. J 

hko ld ıçm e ır a ımyor 
koyuluğu göze batmaz. Bilakis bir deği· ma m 0 U . .t İktısad Vekaleti memleket s.anayllnln i~ 
tiklik yapar. Çocuk e1b.iselerinde zaten hig Beyoğlunda Kuledibinde oturan ve şafı için beş beygirden az kuvveı muhaflV 
bir ırakit gösteriş aranmamalıdır. Gnlarda muhtelif qükk~nlardan demlı: malze- kullanan fabrika ve lmalAthanelerden ~ 
esas §art rahatlıktır. Bunun için örgünün mesi çalmaktan maznun Mustafa asli- sanayi şubelerine kanuni muafiyetler ~~ 
de en kolayı intihab edilmelidir. Çorab ör· ye 3 üncü cezada yapılan duruşması so- etı:nişti. Bazı ı;ana.yiciler bu m.uattyetıer ı1'' 
gu .. sü (düz örgu-) pantalonla etek için en 6 22 -· tidd ~, :ı... 1stl1ade etmek için mevcud teşkllAtıarllJ.l A' 

nunda ay, gun m euıe uapse çültmeğe başlamı~lar ve beklenen tnki§11f ~V 
mükemmel örgüdür. Yalnız şömizielerde mahkiim edilmiştir. rine .&na.i mamulat kalitelerinde ehemnıbpt 
biraz fantezi yapılır. Modeldeki gibi VeTev Bursa mahkemesinde bir mal ıı düşkilnlük ve bozulmalar göze çarpn11Ş \1 
çizgi tesirini yapan (düz örgü . arasına • • Bunun önüne g~ek için huırlanan ld1~ 
muntazam fasılalarla ve her sırada bir so- sahıbı bırsızm yüzUne IDkDrdn lAyihası bugünlerde Mecl.i.se verneee ~ 
la veya daima bir ilmik sağa doğru kaydı- Bursa (Huswd) _ Geçen gün ili Sanayi !~resini ş!~~etle alakadar ede: , 

• . _ _ _) _ & ye kanun ltiyıhası Mec.wı~en çıktıktan sonr O' 
rı~an bırer ılmık ters orgu bu çocuk §O- ceza mahkemesinde garib ,olduğu ka- naylde :beklenen istikrar ve inkişaf hn5ı:l 
miziesi için 1ıem de fazla laila süslü bir dar gülünç bir mahkeme cereyan et- lacaktır. Maamaflh muafiyetlerin oıdrr~~ 
kumaş yerine geçer. Kızın eteklerine bir miştir. At hırsızlığı .ile .şöhret .alan ye cntı veya küçük ve büyük _!Jütün ~ıl 
sıra oya geçirilir. Oğlamn paçalarına iki bu işi kendisine mes:Iek edinen, Düzce- seyanen m.uamele ~apıln~ı hakkındaı:.i ~ 
santim lastik örgü yapılır. Kolların 8 ;:'Zl . n ı.·· .. d Meh ed Mat· . berıer ~enüz tabının roahıyetindedlr ve .tf 

A - • • • & nın oey A.OyuD. en m !iZ, lediğimız glbi mesele kanuniyet kesbetU!> 
lastıklı olursa daha ıyı durur. clğdır» köyüne geliyor. Gözüne kestir- sonra tavazzuh edecektir. ~ 

[ iki ahbab çavuşlar: Manevraj 
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f Niğde tahrirat kaleminde baflayıp lstanbulda l 
.. __ r\ .... ?.~~.~~.~.?. .. ~!~.~.~ .. ~~!~ .. ~.~-~~.?.!~! .. ~~~~~.: .. ~.~ ... ~Jı 

~~:~i:!m~:!!~~~k~~~E~~!~ ~! J 
Biz Antalyaya giderken babam Pembeyi de beraber 
götürmek istedi. O zaman annem: • A, nasıl olur? 
Hazımın Niğdede bebek gibi nişanbsı var 1" dedi 

kalıtı rm halı kadcır yumupk sık çimenler üzerinde l&Z8mlllfhk. 
Bana bu funidi de, bu tarassudlardan raz yorgunluk gidermekti. 

fırsat buldukca yaptığım kaçamak te- İkimizin aramızda bir insan boyu 
karrüblerin güler yüzle karşılanma - mesafe vardı. Bembeyaz kuzucuğum 
sıydı. da, ayak ucumuza diz çökmüş, burnile 
. Ne tuhaftır ki, ben, bu oyunun biti- karıştırdığı çimenleri beğenmiyerek 
~:nden sonra, alaca akşam karanlığında geviş getiriyordu. Yaprak aralarını dol
Ispartaya dönerken, gizli gizli ağlıyor- duran serçeler cıvıldıyorlar, çeşmenin 
duın. Çünkü, habire Pembeyi düşünü- yosunlu ince ağaç oluğundan şırıl şınl 
Y~r, ve adeta hakiki nişanlımdan, ni- su akıyor, sarı, beyaz kelebekler, arılar 
kahlımdan, sevgilimden ayrılmış gibi yeşil çayırı pembe çiçekleri.le benekli~ 
ı;ı;tırab duyuyordum. yen ballıbabala.r etrafında uçu.şuyoriar-
. Onun hakkında, isminden başka hiç- dı. Az sonra, yorgun bir sesle: 

~ır şey bilmiyordum. Kimin kızıydı? - Bakınız, kuzu ne çabuk uyudu! 
Iiangi mahallede, hangi sokakta, hangi diyen Pembenin uykuya imrendiği bel
evde oturuyor, hangi mektebe gidiyor- !iyeli. Ben, Pembenin kucağında, onun 
du? uzun ve ipek kadar parlak. yum~ 

O akşam, Ayazmadan ta İspartaya saçlarına bürünerek ezeli ve ebedi uy
~arıncaya kadar, küçücük kafam, bey- ku6unu çeken cansız bebeği gösterdim, 

Ude yere, bu suallerin cevablarını ve güldüm: 
buımıya çalıştı, durdu! - Baksanıza? Herkes uyuyor!.. 

Tesadüfün hikmetine bakın: O sırada Bebeği de seyretmek, Pembenin uyu-
hir tifo vak'ası, bizi, eski evimizi bırak- mak arzusunu büsbütün artırmıştL Ni
?nıya ve yeni bir eve taşınmıya mecbur tekim, az sonra, o da kuzumu ve bebe-
etti!.. ğini taklid etti! 
Meğer, yeni taşındığımız bu ev, A-

Yazmada evlenip boşandığım sevgilinin Çok geçmeden, uyku, havayı doldu-
ran bir sekir gibi, bana da sirayet etti! .. 

e\r~ne bitişik değil mi imiş? Ben de kendimden geçtim!.. 
Üstelik de, -ihtimal bizim evin sahih- . . ., . . . . 

!erile p be · il . kraba ldukl r Hayat ne ganbdir. Mahiyetim bil-• , em nın a esı a o a ı .aA;-· • ı..~.ı~ .... 1 b. . ..rük. 1 . 
lÇin 1 . . . k d k. hah 1 m~gımız ws....,..,e er, ızı su eyıp, 

- ev erımızın ar asın a ı çe er diled·-· ikıbete .. tü - e·lmi k 
arasında bir de kapı mevcuddu. • ıgı . . go nır. 1 yere 

dogar bılmıyerek b ·imi k ·· !ve taşındığımız gün kapalı buld\l- ' sever, 1 yere o-
iunı bu kapı, ertesi sabah açıldı ve a- l~r ~e nihayet böyle bilmiyerek ~yur, 
llahtarı da esrarengiz bir şekilde orta- bılmıyere~ uyanırız. Ve buna ragmen 
dan kaybolduğu için bir boşboğaz ağzı her şeyi bıldiğimizi sanır, iddia ederiz. 
libi daima açık kalch!. Bu. masum, temiz uykudan beni ku-

p . ık zucugumun yumuşak melemeleri u-
embe benı, yıllarca gurbette kald - yandırdı' Gözl · . çt • tan · d- ·· :1:~· . kar- ··· erııru a ıgun zaman, 
sonra gen onmuş sevgUJ.')ını • güneş adeta yol luk · · kalmış 

Ştlıyan vefakar bir köy kızı gibi, has- bir i~n telaş·ı cuükse~ın. geçla.nn . 
?'etle . 1 kah 1 tt• ı e y agaç zır-

T ' ~.e\•gıy e u e 1
•. . velerinde kalan son ışıklarını topluyor, 

it aba ben de ona, aynı hıslerle mu- kuşlar birer birer su5uyordu. Arılar 
ö~beı~ et:im. Kısa ~ir tahkikat bana kelebekler, çoktan yerlerine ~ekilmiş: 
t'~ettı kı, Pembe, Ispartanın maruf lerdi. Gittikce artan bu sessizliği yal-
llccarlarından, Mehmed efendinin kı- nız, çeşmenin şırıltısı bestelivordu. 

ıtdır v k a· d k .... k b. k k J de . · e en ın en uçu ır ız ar- Uyku esnasında, belki ihtiyarsız bir 
Şı daha vardır. yuvarlanışla aramızdaki mesafeyi ta-

b ~ısa bir zaman içinde, Pembenin ba- mamen ortadan kaldırmış olan Pembe, 

8 
asııe babam, Pembenin anasile annem, küçük, güzel başını, benim sol koluma 
tkı fıkı dost oldular!.. yerleştirmişti ... O, kim bilir ne zaman-bi; e tabii Pembe ile biz de, eşlerinden dan beri bu vaziyette yattığı için, ko

d an. bile aynlmıy~ insepaı:_able a- lum acıyordu. Fakat bu acı bana, ma
:~kı .~erçe boylu Hınd papaganları- n::ı<>ını bilmediğim b~r lezzet veriyordu. 

dondük! Kımıldanmaktan değil, nefes almaktan 
Benim çok güzel bir kuzum, Pembe- bile korkuyordum. Fakat, benim deva

!>.ın de kumaş parçalanndan kaba taslak mını istedİğim bu bale, kuzunun say
hpıimış bir ninisi vardı. gısızlığı nihayet verdi. Kuzu, Pembe

ilen bu niniyi beğenmedim. Günler- nin baş ucunda melemek saygısızlığını 
~ Uğı·aştım, bütün kabiliyetimi harca- ve iz'ansızlığını gösterince, Pembenin 

8 
•ve böylece özene bezene, Pembeye parlak simasında, uykusu kadar tatlı 

1l'lna saçlı, nefis bir bebek yaptım. bir uyanış alameti belirdi ... 
te Su h:diye, Pembeyi, az kalsın sevinç- Pe~be, ?,ö~lerini açı~. d~ k~ynumda 
~ delırtecektL Boynuma sarılıp, ya- yattıgını gorunce, gayrnhtıyan: 
\l.ı. ~rınu öpmemek için kendini zor - A!... dedi. Beni buraya kim itti? 
~attugunu, o zamanki dar iz'anla bile O zaman, yanımıza kimbilir ne za. 
~ramıştıni. man gelmiş olan bahçıvanın karısı, ik.i-

tle u bebekle, benim kuzum, bahçeler- mizi de yerlerimizden sıçratan bir kalı
ba ~e daima beraber geçen günlerin kaha savurdu. Ve ikimiz de, şaşkın şaş-
~~ca oyuncaklarıydı!.. kın yüzüne bakarken, Pembenin az ev-

khnır gün, iki koca bahçeyi koşa koşa vel sorduğu suale gülerek cevab verdi: 

1l'' bılir kaç defa arşınladıktan sonra, - Sevda kızım. Sevda!!. 
&.ğıc~ ~ orulmuş, çeşme başındaki leylak Az evvelki canlı ve güzel tabloyu 
~~ının gölgesine, kalın bir halı kcıdar bozan bu müdahale, ve bu cevab, iki -
~1 t u~ak, sık çimenler üzerine uzan- mizi de ürpertmişti. Sevda sözüne, ne 
k~ ık. Maksadımız sadece, yeniden ben ne de Pembe bir mana veremeıniş
l1.ltt~ıya başlamak için biraz kuvvet bi- tik. Fakat, Pembenin beni bebeğinden 

ırınek, yeniden yorulmak üzere bi- (Devamı 13 incü sayfada) 

SON POSTA 

Ne yazık 
Fakirce bir kıza çok şık bir bebek 

verdiler, çocuk üzüldü: 
- Ne yazık, dedi, bu bebeği yanıma 

alıp sokağa çıkamıyacağım; beni hiz
metci zannederler . 

• 
Kabahat 

Güzel kadınla, ~lin erit.ek arasında: 
Kadın-.lık de· 

t"! seni, bir gece 
ii;rmüştüm. Ne 
kadar güzeldin. 

Erkek- Ya son 
:a! 
Kadın - Kaba

h.at benim değil, sen ne diye güpegündüz 
buluşmayı teklif ettin? 

• 
itfa.iye neferi - (ArkadqınaJ Ben çok yoruldum. Şurada. biraz 
uyuyacağım! 

yatıp 

hesab 

Genç erkek pp.rdı: 

- Kaç yaşında
sınız bayan? 

Genç kadın ce
vab verdi: 

- Annemden 20 
JBI kiiçüğüm, siz 
hesablaT1JllZ. 

- Bu çok güç bir hesa.b bayan. 

- Neye? 

- Ben hesablayıncıya kadar, anneni-

zin yaşı birkaç kere değişir de! .. 

• 
Korkulu rüya 

Erkek trq oluyordu, kansı koşa koşa 
geldi: 

- Kocacığım, 

kocacığım.. 

- Ne var? 
- Şimdi bir rii-

ya görerek uyan
dım. Sen bana gü

zeı bir pırlanta yüzük almışsın! 
Erkek suratını astı: 

- Sen de hep bana korkulu rüyalar 
anlatırsın! 

• 
Ölümden kuvvetli 
Mahkeme. brı kocanın boşanmalanna 

karar vennişti. 

Mahkemeden çı

karlarken kadın 

Yıkıcının Mıyfiye yeTindek"li evi 

eski kocasına so- - Sayım suyum yok. Beni bu ağacın 
kuldu: arkasına saklanırken görmescydm 

- Mahkeme ö.. bulamazdın! 

veiliymiş! 

Dedi. Erkek sordu: 
- Niçin? 

lümden daha kuv-

- İlk evlendiğim.iz zamanlarda sen, 

cölümden başka bir kuvvet bizi ayıra

maz. derdin de. 

• 
Akla gelen 

Düğün davetlileri gitmiş, yeni evliler 
yalnız kalmışlardı. 

Damad, gelinin 
yüzüne baktı: 

- İşte, dedi, ar· 
tık ölünceye ka
dar_ hep böyle ka· 
lacağız. 

Gelin memnun olmadı: 

- Böyle sevinçli bir günde hep fer.a 

şeyler aklınıza geliyor. 

- Mayonu yeni aldın değil mi? 

- Hayır. üç 1me eweUci mayom n-
neden seneye kvaldığı içm her mıe
niıı modasına uyuyor. 

- Felaket... Foto9raf makinemde bir tane bile jilm vokl 

Yedek 

var? 
- Bir çift yedek ıskarpin, dünyanın 

öbür ucuna kadar gitseniz, gene peşinizi 
btrakmıyacağım da. 

• 
Kıskançhk 

- Küçük siyah köpeğinizi niçin yanı
nızda gezdirmiyor
sunuz. 

- Ben saçlarımı 
sarıya boyattım. 

Onun tüyleri gene 
siyah kaldı. 

- Bundan ne çı· 
kar? 

- Bilmem galiba beni kıskanıyor, ne 
kadar zorlasam o zamandanberi benimi~ 

sokağa çıkmayı istemiyor. 

• 
Lokantada 

- Garson. 
- Efendim! 
- Kasadannıı 

ne kadar güzel. 
- Evet bay, pat

ron bilhassa güzel 
kasadar arar, bu
lur .. lokantada ye· 

mek yiyenler gözlerini ondan ayırama· 

dıkları için ikide bir: 

c:Yemekten saç çıktı.> 
c Yemekten sinek çıktı .• 
Diye bar bar bağırmailar. 

• 
Tebrik 

İki güzel karşılaştılar, biri ötekine 
yandı: 

- Kocamdan ay 
rıldım. 

- Tebrik ede-
rim. 

Tebtik ederim 
diyen de bir ha· 
ber verdi: 

- Kocaya vardım. 

- Tebrik ederim. 

• Fenalık 
Hizmetçi evi süpürüyordu, bayan onun 

gönlünü almak il· 
tedi: 

- Kızım inŞ'll· 
lah günün birinde 
senin de hizmet~i· 
lerin olur. 

Hizmetçi kızdı: 
- Bayan, günah değil mi, niye benim 

hep fenalığımı istiyorsunuz? 

• 
Tehdid 

Bir adam kapıyı çaldı: 
- Kimsiniz? 
- Alacaklıyım. 

Kapıyı açan cevab verdi: 
- 'len ta '-oksörüm! 



1 Sayfa 

Havacllığın yeni bir zaferi 

Ha va transatlantiğini 
inşa eden Amerikalı 
adamın meraklı hayatı 

Daha mektebde iken kağıddan tayyare yapan mühendis 
ıaatte 432 kilometre giden ve 42 yolcu taşıyan 

muazzam bir tayyare imal etti 

Amerikanın n ıeri "e en büyük tawm-eıintn modeli 
Nevyort, (Haziran) - Ba:na Amerl - çevirdi ve bütün mesaiaini hep bu aha 

bda son haftanın en mühim h&disesinin içinde teksif etti. Fabrikasından çıkan 
ne oldufunu size hiç tereddüd etmeden: modellerin hep bu dÜjÜncenin. mahsul -

_ cD. c. 4> ün ilk uçuşu cevabını ve- }eridir. Fakat ıon eaeri yanında hepsi de 
ririm. birer başlanııçtan ibaet kalır. 

D. C. 4 bir kU§tur. Fakat alominyom • D. C. 4 
dan yapılmış bir kuştur. Kanadlarının u- Son zamanlara gellnciye kadar tayya -
zunluğu 47 metre tutar, pervanesinden renin ilk faydası aizi gitmek istediğiniz 
kuyruğuna kadar olan kısım ise 33 met- yere, mümkün olduğu kadar Arızasız ve 
re gelir. Ağırlığı 33 tondur. 15 .antyede çabuk götürmekten ibaretti. 
bir mil mesafe kateder. Bugün bu, artık kafi değildir. Tayyare 
Amerikanın tayyarecilik Alemi bir se- ile seyahat itiyadlanmızın arasına girdi. 

neden fazla bir zamandanberi gözlerini Bu vasıtayı kullanın yolcuların aayısı 
D. c. 4 e çevirmişti. Zira D. C. 4 alelide bütün dünyada milyonları buluyor. Bu 
bir tayyare değildir. Amerikada mevcud azim müşteri kütlesi artık. fazla rahat, 
bütün posta tayyarelerinin en rahatı, en fazla sür'at, fazla emniyet isteğindedir. 
büyüğü ve en sür'atlisidir. Bu itibarla İşte Duğlasın ortaya attığı yeni tayyare 
ona havanın transatlantiği de diyebiliriz. bu ihtiyaçlara cevab vermektedir. 
Çok pahalıya malolmuştur. Kıymeti bi - Dört tane motörü vardır ki 5600 bey -
zim paramızla tamam 2 milyon liradır. girlik bir kuvvet temin ederler. Bu mo -

8 ON p O S T A. Hazıran ıe 

ı - ıo haziran cuma ıtıntl 6fledın 1anra ortalık tnııuı 11!.net aıtmda J&D&rten 

Hacıoaman ba)'ll'llldan ıeçen blr ooban, bir outurcla taıııarla 6rtillmİt bir cesecl prdil 

ve derhal Derbend Jandarma lı:ara:toluna toıarak .baber Terdi. JandlU'llla 11abıta71 ha

berdar etti n bu esrarh ölüm zabıtayı bartk8'1 ıeUrd.1. Olnayet proekten fllnlh ldl. 

Maktul tık. temim 11Jinm1t, 28 1atıarında bir adamdı. '89fmın ut ta.rafında. 1-3 ıan

timllk bir mesafeden atq edilerek husule ptlrUmif bir tabanca 1ara11 l'atdı. 

• - Zabıta cesedde, maktu.lQn hüvJye• 
tını 2sbat edecek blr şey bulamayınca der• 
hal harekete ıe9tı. Sabaha kadar uRraştı. 
muhtell! ve tügük ip uçları lle büvJyetS 
meydana çıkardı: Maktul Trablusgarbll 
Mehmed oğlu Ömer Lfttfü isminde bir a• 
damdı. Nlko Kalaycıoğ'lunun §Oförü oldu• 
lu anl&41ldL 

J milyon Türk lirası ise, kağıd da olsa törler o derece kuvvetlidirler ki içlerin -
havaya kolaylıkla uçurulmıyacak bir pa- den yalnız iki tanesi tayyareyi havada · 3 - Ömer Ldtfinin idare emği 2972 numarah taksi otomobW de meydanda 

yoktu. Nlko otomobilini ve §Oförünü bekliyor, fakat her ikisinden de haber 
alamıyordu. Zabıta her tarafa telgraflar çekerek 2972 numaralı otomobilln tev
kilini iııted1. 11 haziran cumartesi efuıil ıece yarısına doğru İpsaladan bir tel· 
gral ifildi 

t - Telgraf fU mealde 1d1: c2972 nU" 
maralı otomobU tevkif edildi .. ıotnde .sarı" 
ım bir kadınla All Rıza isminde bir adaIXl 
var. All Rıza yakalandığı zaman meteo" 

roloJi memuru Muhlttlnl öldürdü.• 

radır. tutmıya kAfidir. Havalanması için. de üç 

Büyük bir endüatrinin tarihi motö~nün işlemesi bol b~l yetişir. De-
1912 tarihinde Amerikanın Annapolis , d.~~- ki her halde tayyarenın yedek mo-

d · ktebinde bir zabit namzedi var- toru bulunacaktır. 
enız me s·· • . lin Sa ..1102 kil 

dı ki bütün hocalarını kederlendiriyordu. ~r atme .. ge ce: . a:te ~ omet -
Bir zırhlının nasıl idare edildiğini öğre- redı_r •. en guç beğenırlen de memnun e
necek yerde bütün vaktini kağıddan tay- d.ebılı~. Depolarına dold~acak ben -

ki geçirirdi. Bu oyuncakları zın hıç durmadan 5000 kilometre yap -
yare yapma a .. 'ddir D k ki k 
h t k urmlya Çalışır yere dü- masma musaı . eme te istas -avaya a ara uç , . . . .. . 
pnleri itina ile toplar, yırtılanlarm ye - yon ıle Amenk~~ bır ucundan ob~r ucu-

. .1 · · apmıya koyulurdu na kadar geçebilır. Fakat D. C. 4 ün bü-nne yenı erını y . .. . . 
B" gü bu tayyarelerden biri sınıfın tun hususıyetlerı bundan ibaret değildir. 

açıkırkala~ penceresinden uçarak o sırada D. C. 4 tazyiki nesi.misi dalına ayni de
aşağıdan geçmekte olan bir amiralin kas- rec_;d~ duran kam~alara malik ilk trans
keti üzerine kondu ve o gün de Donald atlantik tayyaredır. Bu tayyare daha 

Duglas adını taşıyan bu tayyare heves - ............... (!?.!'!!?:!~ •. ~~-~~ .. ~?.~!.~~2 ........ . 
llsi gencin denizcilik mesle~inin son günü 
oldu. 

Delikanlı Annapolisten ayrılarak 
'(Massacest) e gitti ve orada Amerikanın 
en büyük fen mektebi olan Tehik ensti -
tilsünün tayyarecilik kısmına girdi. Par -
lak bir talebe olarak göründü. Tahsilini 
çok iyi bir diploma ile bitirdi ve mek -
tebden çıkar çıkmaz Amerikanın en bil -
JUk tayyare imalAthanelerinden biri olan 
Glon, L. Martin mühendisi olarak girdit 
:Arnerikada bilgisi ve mahareti olanın ça· 
buk yükseldiğini işitmişsinizdir, bir kaç 
tene sonra başmühendisliğe terfi ıtti. Ta
mam 25 yaşındaydı. 

* Donald Dug1as'ın bir çokları için ideal 
olan bu mevkide yapışıp kaldığını sanma
yınız. Hırıı ve hevesi daha yüksekler -
deydi. 1920 yılında onu Los Angels'de 
kendi başına bir io kurmak peşinde gö
rürüz. Hayali geniş, kesesi dardı. Büro
sunu da bir berber dilkk.§:nınm vitrinine 
iliştirilmiş <>lan küçlik bir pllk f(Sylece 
anlatıyordu: 

Donald Duglas 
Tayyare mühendisi 

Birinci kat - Sol kapı. 

İşte Duglas ve Kumpanyası mG.essesesi 
böyle başladı, bugün 420,000 metre mu
rabbaı bir saha ile 6 bin işçiyi iffal edi-
yor. 

* Duglas pratik bir gencdi. . Tayyarenın 
§imdiden spor otomobili derecesine in -
mediğint görmekte gecikmedi ve gözle
rini derhal en sağlam müşteri olan deniz 
ve kara orduları ile nakliyat firbtlerine 

Erkeklerin yalnız 
Kadınlar tarafından 
Traş edildiği ger 

Cenubt İngilterenin erkek berberleri -
nin ekseriai kadındır, Bunlara saçlarını 
kestiren, trq olan erkekler, kadın ber -
berlerln daha uatalık ile ve acıtmıyarak 
tra§ ettiklerini söylemekte, ve ayni za -
manda 1f görürken güzel hikiyeler an -
lattıklannı, canlarım 11kmadıklarını iti
raf etmektedirlt.r. 

ı - Gerek toför Om.er Lfttftıntın, ıerebt llub1tt1n1n btlll 
Ali Rızadır. Muhittin İp.salada All Rızayı ıörmtlf ve bıı,ök blr 
kor.tu7a kapılarak Jandarmalardan blrint: cSana ıa1et mah
rem bir py aöyllyecellmb demlf, fakat 16dııil bitırmete vakit 
bulamalDlf, All Rıza birdenbire 1anma .sokularak Muhlttlntn lı:a

fasma atet atmıştır. (Resimde Muhittlnln öl1Uı1l ıörWüyor.>. 

6 - An Bu& bu kanlı 1.flni bltırtr bitirmez, elindeki tabanca• 
.,ue kaçmak tatemif, fakat biraz sonra ayağı blr taşa takıl!1'1 1ft 

kendi kurtunlle yaralanarak, aynı şekilde cansız yere yuvıır1r.n• 
1111Ştır. Tek bir Uadede dahi bulunamamıştır. Facianın esrarını 
bu suretle tendi.Bile beraber mezara götürmüştür. (Resim Ali Rl" 
ll&lllD ~iiailnll ııöaterlyor). 

7 - Tabklk&t bunun berine All Rıza ııe 
İµsalaya ıtttıli söylenen sarıtm Jı:adınııı 
ltrafmda cereyana b&llaDJ.14tır. Bu tadı· 
nın Ali Rısa ne Beyollunda bir paru;lyon
da düşüp lı:alktılJ, son defa lı:end.1.slle be
raber ipsalada cörüldülü söylenmiftlr. U
zun süren tahklkat sonunda bu lı:admın 

Eski.şehirde bulundutu ve J.sm1n.ln de Be
vJm oldulu &nl&§ılmlftır. Sevim İ.atanbula 
gettrllm1f, a&rlflD delll. kumral oldulu 
ıOrWmüttOr. 

8 - Sevim, s&rlflll kadının bnd111 de
tn. Necll 1s1mll blr artist oldutunu aö7le
mlft1r. NeclA gerçekten S&rlfın ve artisttir. 
Hacıosman bayırında baflıyan ve hudud
da ~ten esııarenıtz .,. kanlı aeyahatte 
bulunmllf mudur, All R111a lle beraber mi

dir? Vaziyeti cEveb cevabım vermele m11-
ıa1d detııdtr. Adliyenin ve zabıtanın ıttb
belerl daha liyade Se'l1mln üzerinde top
lamnaktadır. 

t - Blrblri ardı sıra işlenen bu 1kl cl
nayette ve bir esrarlı ölümde 1sınl geçeıı 
bir adam daha vardır: Uzunköprüde ya

kalanan arabacı All... Bu adamın Yeni" 
kapıda 2972 numaralı otomobile bindiği, 

Ali Rıza ile ve sarışın kadınla Uzunköpril
ye tadar gittiği tesbit edilmiştir. Kendi-

ılnden şübhe edildiği için de htanbul• 
ıettrllıniıtır. 



BOM POSTA ..,., .. 
Garib ve inanılmıyacak şeyler 1 

Bollvyada blr ataç kabuğun
dan yapuan ve ook hnzunıo 
ıelller çıkaran bu çalgı her 

Çok garib bir yangm 
Yakılan bir ağacın kovuğunda 
bulunan bir tavşıtn tutuşarak can 
havlile bir çınar ajtacına kaçmış, w.. 161 
kovuğa girmiş ve ağaç da bu yOz-

den baştanbaşa yanmıştır 

... 
-..,~ .. . 

Meraklının biri, 
2 saat zarfında 
bir tanede delik 

açmıştır 

celer dlyannda 
bir "zevoe,, al
mak için kızın 
anasına bir ko
pek hediye et

mek klfldlr 

sene tıraş edfDr. Zira sopnrge gibi 
nı"· l'l tfnrmıtklıtrlır 

- Nevyorkta bir sümüklü böcek bir yılanı 
birkaç dakikada öldiirmü~tür 

luoçyada Lewi• aduıadaki • 
bu demiz feneri içine ko
aulan cam mentur .. ye•İa• 
de, kartı tarafıııda bulunan 
bir bqka fenerden ak.eden 
ziya ile remilere yol fÖ8-

termektedir 

Tlmurleak O.llaiye bclar ltitln Hindlltaııı 
sabtettitl umaa, ..ırlerdea biriaia yi· 
•hM pnllti tek tatlı ft ınuam l .. 
pli.....,• mabbtl blaJeree eeirin 

a.d edil...W earebnlfUr 

NEŞRiYAT SAHASIND A ,_E_D_E~B_i_V_A_T___;,____.__j 
Münekkidi er 

B ÜY Ü K AKiSLER UYyNDIRA~ 
Ö TEKiLER ,. BiR ESER: "YAKUB VE 

ikiye ayrılıyor 
Eser güzel, orijinal, 
fakat kusurludur 

Yazan: /brahim Hoyl 
Yepymı n orijinal bir eser karşısında 

\uıunuyoruz: Yakub ve Ötekiler. Bu, bir 
Proloğlu. dört aktlı ve on tabloluk bir 
PiYestir. Matbuat hayatına, bu eserile 
lhen m~ri, CeWttdclin Ezine'nin 
~fiandırdılı ıtbl de cBir rüya oyunu
dur .• Bir piyes, bub karakteri .lcabı u
llıumiyet lUbarile oynanmak için yazılır. 
"'tanbqa felaeft kanaatler, doktrin ve 
doeına komprimelerlle bezenmiş olan, 
1eryer adet& bir ruhiyat, içtimaiyat, hat
ta felsefe kitabı okunuyormuı hissini ve
te:n bu e.er - bu bakımdan - temsil edi
lebmr mlT. :hıanı11mn:ca bayır.. Zaten 
CellıeddJn Ednı de bunu söylüyor: 

cBu kitab ne sahne lı;tn yaz1lm1ş bir 
Pl1es, u de heyecu. verici bir roman
dır. Sadece bir rü,a oyunudur.• 

l'ilhaklb eser ı.a-..t olmaktan ziyade "- ' .~ .. 
.._Yalidir ve muharririn kafasında, uzun 
ettldler, müphedeler neticesinde yoğu
l'Uhnuı, blrilmı.lı fikirleri adeta birer oto
lbat gibi, IÖyliyen phıalar vazifeleri bit
tikten IOlll'a hafıumıwdan silinip gitmek
tedirler. cMathiu Çinli doktor gibi.) pi
hain kahramanı Yakub, etten, kemık
'- bir phaiyıt oldulu hiui verilmesine 
lllınen, tamımile bir pyenin, bir fikrin 
~elefIDlf enmuzecldir. O Yakub ki, 
llıib vı zıd fikirlerile, düşünceleriie 
l"ıyaka Nuri ıtbl buit bir Upe f clsefe o
klıyacak türlü türlil ııazariyeier konfe
"1111 ve~ kadar hayalidir. 

'Yakub, fevkalbepr olmıya çalışan 
'bir tiptir. İçinde kaynqan iki benlik onu 
tarın türlil maceralar süzgecinden geçi.
l'lr. İkinci benlik piyeJSte Melon şapkalı 
~dır. Onda wevtant bir hüviyet var
«ır. O da, Göt~i~ Mefisto!U gibi güler. 
lter Yerde Yakubu bulur, her yerde sıkış-
1arır. Onun için de cYakub ve Ötekileri. 
0\urken, eski Alman klAsiklerinin koku
IUııu ve çeptlsini duyuyoruz. Şurasını da 
lı.tırlatnıat Ilzımdır ki, Celaleddin Ezi
~ UZUn müddet febefe okumuş, oku

~nu hazmetıniJ kültlirlü bir mu
t l'irdir. Türkçesinde enim karanlık, nim 
~dınlık, velev. gibi lüzumsuz tabirler 
~anmasına rağmen, kafasında pişir
le ' &IQttiljii fikirleri mevzularınm 
~llği, vefaaızlığı ve çetinliğine rağmen 

kolayca, sunabiliyor. 
8 "ı Undan illltlbun güzel, oldukça kılçık-

'Gr~dufu hOk:mOnft çıkarabiliriz. Eserde 
~b tflruı nazariyeler zincirleniyor. Ya
~un daima aavapn benlikleri, sosya
~ "• hıaa.n üstü kudret nazarivelerile 
l'ııı lfıYor. Yakub, biltnn bu çarpışmala-

a:yna11dır, menıurudur. 
ltt~n .\ln.tveraitelerinden birinde fel

okunn Yakub, bJr müddet yapdığı 

1brahim Hoyi 

bir iç Aleminden sonra insan üstü olmak 
sevdasındadır ve bu sevda ile ülkesine 
dönmüştür. Sevdiği bir kızın, başka bi
risile alakadar olduğunu anlayınca, ge
ne ikinci benliğinin teşvikile, maddiyetin, 
refahın kendisi için bir hiç olduğuna ina
nır. Her şeyi satar ve gözünde büyülttü
ğü bir umumhane kadını ile yaşar. 

İnanışımca, bu umumhane kadını (Ay
şe) hiç te beşeri değildir. O da, di~er şa
hıslar gibi, muharririn muhayyelesinde 
sokak kadını şekline bürünmüş telakki 
manzumelerinin bir tezahürüdür. Lakın, 

Yakub yükseleceğine, bir mukavele ile 
bağlandığı Melon şapkalı ikinci benliği
nin bütün tavsiyelerine rağmen, irade

sini kaybetmektedir. Adeta, ferdiyeti 
yok olmuştur. Meyhanede, alelAde, ba
sit insanların önünde, göğsüne yumruk 
yiyerek: 

- Hayır, bırak beni .. diz çöküyorum. 
cOnlann önünde eğiliyorum:D dıyccek 

kadar alçalır. Fakat bir şey yapmak, bir 
hamle göstermek lazımdır. Para ile gözü
nü kamaştırdığı mahalle bıçkını Fiyaka 

Nuriye yen\ yeni dinler aşılamaya sava
şır. Kötü sosyalizm dersleri vermeğe kal
kışır. cZengin iş adamları, Ademle Havva 
yı inkar ettiler; unuttular ki bugün sonda 

gelen yarın başta yürüyecektir. diyerek 
adi propagandalar yapar. Ona bu cemi
yette, fakirlerin haksız yere sefil olduk
ları, en meşru servetlerin bile barbarca 
çalındığı fikrini aşılar ve cSen ilk erkek
sin, kadının da ilk kadındır. Bunu iyice 
belle. der ... Adamakıllı nüfuzu, hükmü 
altına aldığı külhanbeyini, hırsızlık ede
cek ve zengin bir bezirganın apartıma
nına girerek, cParalarıını ver. Onlar be
nimdir, asıl sahibi benim, malımı geri 
ver. dedirtecek kadar kandırır. Fiyaka 

Eser Türk edebiyatını 
uykudan uyandırıyor 

A 

· Yazan : Fikret Adil 
Bir eser netredlllr edllmes bir oot muhar ' 

ıir, münekltid ite koyulur. IC1m1 eaer1 kendi 
fikirlerine basamak yapar, k1m1 malQmatmı 
dökmek için vesile .. yar, ltlm1 tamamla • 
mata talkıtır. Bazıaı betenlr, 6telt1 btlttln 
bunları eakl ve aöylenmif bulur, hepel ken
dilerinden bahsedeler. Yeni eau bir llfedlr, 
onu didikleyenler, karınları tok, tendllırlnı 
l.lrer ıeref payı ayınrlar: Aslan pa}'llll. 

Bir eser hiç bir vakit tamam detlldlr. Onu 
tamamlıyan okuyucudur. Eser, okU7110DD11D 
tahtet§uurundalti tUll&r& dotuııablllne .a
foni o zaman dotar. MüelUf, eaerlD.1 Mir ba
ıına vücude getirir. ller telt olutun kul1lı'1I 
çift olmamak, eksilt olmaktır. 

Okuyucu, müelllne evlenip kendine telk\b 
edilen tohumu havsalasında beallyerelt bir 

&öre bir cürüm işlemiş ise; onun bu ha- doğum hA.disesının 2ı0rluklanna d&J&lllll&k 
reketi yarının insanlarının nazarında mecburiyetindedir. i.ıe bunun için okumak, 

aadece dit macunlannın marltalannı ~ -
suç değil, fakat yeni bir ahlak nazariyesi- mek demet değildir. 

Nuri yakalanmıjt1r. Ömründe hırsızlık 
yapmamıı olan külhanbeyinin bö) le ne 
idütü belirsiz bir insanın uğurun;ı yan
dığını anlıyan ve Yakuba atıp tutan ar
kadaşlµı, onunla karşılaşınca, hınçları 

kabarır, Fiyakayı ele veren budur, diye 
üzerine hücum etmek isterler. Yakub, 
Fiyakanın yakalanmasını bir prensip ve 
teori meselesi olarak görür, cEğer karde
fiınlz Nuri bugünün ahlak kaidelerine 

riknt Adil 

nin başlangıcı olacaktır.. Nuri bir kah- Beni bu ba§langıcı yapmala •vkeden 11-

ramandır. Bu jest, büyük, harikulade ta- beb, neıredlllr edilmes etrahnda b~ akll
ıavvux ve icra jestidir• der. Saçmalama- ler uyandıran Cellleddin J:zlneııin cYa:tub ve 
larına devam ederek: bteltller. 111mll eser1n1D J&nlıf an1'fl1m11 ol-

masıdır. ıörecetıenUr. Bu ,ollar, muhtelif dünya ıG-
c- İşte iptidai insanın benliği ile İncilin * rtlllerlDl ifade etmektedir, ve haddi zatlnde 

birleşmesinden meyd*1a gelen hakild ıcunetll muharrirler, belı:lemuln1 bllıa, :h::r ~e~m::~=:ıex~~ 
sosyalizm mektebi.. ve ancak paryalor- mevzuunu kafasının 19lnde, aeneıertn n ~- Bu itibarla, eserin kahramanını sadece Ya4 

dan, parazitlerden, tufeylilerden hakikt lıtınanm verditı tecrübe ve ktllttlr ile 10lur- :tub olarak almak dolru değildir. Eserin bef 
cemiyet kurulacaktır. Onun için Nuri, duttan aonra en mudil cereyanları. en sade, ltahramam nrdır, ve hepsi kendi başlarıJllll 
müstakbel dünya mefkftresinin f edaiFi, tn anla§llır teltllde verebilenlerdlr. Cellled- blr cdüallte• dramı J&llYOrlar. Çinll Sun-Fa. 
hakiki cemiyetin alemdarıdır> diye coşar. din Ezine, blzlm memlekette bu il.r1tlD hu· Lao-Çe'Dln felsefed teslrlndedlr, milrata-

dudları lçlne lirmele oalıfmlftU'. be lllm1 J&t&mak later. Fakat aonra korıaQ 
Fakat meyhanede bulunan halk Yaku- Bizde, aleleltser muharrtdertn JU111 1n - ol .. bir h .. t d 1 Be t .R r•• _ ara .. , are .. e a amı o ur. a r~ -

bun dediklerini anlamaz. Onu linç etmek raktıtıan bir 1att& ut Türltce ...nnı veren bir amuondur. Kadının bayatta mühim ._ 
isterler. Tam bu sırada Melon ıapkalı a- Cellledclln J:ıdııe, onu. blr ıRüJ& OJUDU• de- rolil olduluna ltanldlr ve büyült ihtillUQ 

.. . . met ıuretlle ortaya ~rdıtı saman, mahl-
dam gorünür ve kendısıle yaphğı mu- tinde derin bir hayret uyandırdL Qtbıkt1 onu tetvlkci.skUr. Blalerlnl nn'lleştlrlr, tehveıı_ 
kaveleye riayet etmediği için Yakuba dıt tarafı ııe tanıyanlar için, CeWeddln Klıl- ıüzeıııtı ve eti ile htlk

0
üm aürmek ister. Ne .. 

en büyük cezayı verir: cBu adam çıldır- ne bir cdllettante. idi, edebi mtleleler hattın ticede, korsan Bun-Fu nun pençesine düşer, 
dı O · t h a· a· k da nadiren verdlıM htlltümlerl de 161 araam- ona rlm olarak kadının asıl yerlnln nereaJ · nun yerı ıınar ane ır.... ıyere 1 &• ' oldutunu ıösterlr ömer ltltablann ealrldlı 

zavallı ferdiyet sefili ve saht~. sosy~lizm ~~ ::~:~nı.;:1:,u:~~r ı!~:ı=:~:!er:: taen'lfcl. aolutik ~ ~lyete sahlbdU:: 
peygamberini fifa yurduna gonderır. ırunat vermek 1stıyoruın. Nerede kaldı k1 hatızaaı Yardır, ve bu hafıza onu altame~ 

' utratır. Mevzu ve mektub her tere, alatem• * yukarıda, ben cbl.zdı aleleltser muharrtrlerln inanır. Llkln bütün bu na.s ehramı, en alt. 
yazıyı bıraktıkları bir Jlft& ...• dedillm libl talti Jdlp 9Clt111nce ıümbür gümbür yıkılıl\ 
onun hattında çıkan dller yazılarda da ya- Matblaa, daha prologun birinci tablosund• 
tının hayll llerlemlf oldutu hi.ulnJ verecek kend1alnln epllı:ftryen olduğunu ifşa edi.yo• 
parçalar ur. Hayır. Oellleddln Bllne altalı ve aonra, tlçüncü alttta, Yakubun Karagum
ııöbetıne :tadar lnmlf, elinde buton. bar - rtıktelı:l ninde malltiblyetınl kabul ejlyor. 

Yakub ve Ötekiler hiç fiibhe yok ki, 
Türk edebiyatı için yepyeni bir örnektir. 
Türk şahısları bile, düşünil§ tarzları ile 
daha ziyade fimal Olkelerinin çeşıı.lslnl 

veren bu eserile Cel!leddin Ezine, sessiz, 
sadasız, fakat uzun zamandanberi hazır
layarak bize, bu eseri vermek!~. Türk ~ 
dcbiyatı binasına yeni bir ta§ koyuyor. 

Eserin, öz mevzula o kadar ilişiği ol
mıyan, ve biraz da haddinden fazla :-ea
list olan parçalan . (isterik Beatrisin 
Mathiasla olan ıevtpnesi) bir tarafll bı
rakılacak olursa Yakub ve Ötekile:, tatlı 
tatlı okunmaya ~ler bir piyestir. Şah
sında kıymetli bir edebiyat elemanını 

aellınladılµnız, fakat fikirlerine ortak 
çıkmadıjımız Cellleddin Ezine, vAdetti
li (Kırk yılın romanı) nda bakalım, bize 
daha nı aibi edebi ufuklar açacak, yep
yeni bir lfilJn nümunesinl verecektir? .. 

1bnıhım Hoyt 

nunda ııözıült bir fldıl değildir. B11Alt11, pn9- . 
tir. ve kendlai dünyaya, yirminci uırla be- Yakuba ıellnce, o, 1\lkarıda kısaca go 4 

raber ııelmlftlr. ııt tahaillerlni Mektebi euı- rtlflertni anlattıtunıa eıhasın g1ttllı:lerl yol .. 
tanl lle Frerler de J&ptı. 1912 de Almanyaya ların yanllf}ıtını Pefln ıormiiş ve tendi ba .. 
gitti. Berlln ve J:rfurtta liseyi tamatnladL ıma bir çıtır açmak 1stemlştir. Belki bu çı .. 
Heidelberı ve daha aonra Lelpmı ünlveraıte- tırda munffalt olacaktı. :Pakat ona bit 
ıertne ıtrdl. Oradan 192l de Partae lldırılt ccan yoldatı. bir ımahremi rlzı llzımdi, 
ıSciences Poutlques.. de okudu. Bu zamana Tuttum zannederken kaçırdığı bu kuş, tıbtı 
gelene tadar, Cellleddln Bzlne blklyeler Ti chalı:lltab llbl onu lnklaara uğrattı, ve arlt&4 
Darmstadtta rejLsör Jlartuns tarafından d&flarınm 70llannm yanlış olduğunu bildi• 
aahneye konan ,.. OJD•nan cDe weı .. ıaımıı tı halde, kendlnl pne onlarınkine benzel 
bir plyea yazdı. Fakat 1922 den 1e>ma JUi- bir yola atmaktan alıkoyamadı, ve cMel01' 
lannın aonuna bir nokta koyarak, tuarladı- ppltalı adam• auretlnde canlandl!'dıı. 
tı mnzularm ltatuında oııun•qmumı ıeıoı.te. Te ccynlque. tarafına rağmen, ısnn 
belı:lecll .,. Dk ctecrtıbe darbed, bir latad tatilde ı.t>btıs eW, halta, iptidai lnsanld 
darbell oldu ar&lln& lnmete oalı§tL Fakat O da tnAs edl4 

• · ret hem nahvetlnln, hem de 1:cünisme11 nııı * kurbanı oldu. Böylece, bu bet cmal~m.ıd 
Bet ar:tadq, cYakub .,. Otetner. ko1kola muadele, 06zfilmeden aonuna erdi. 

mekteb hayatı 7olandan ilerleyerek bir altı ıı:aertn tematılt hWAaaaı budur. Biraz 111• 
yol atmna çıkJJorlar, bayatın 6Dlertnı 91- tarda, Cellleddln BzlnenJn ltuvveUi mu 4 

ltardıiı bu JOllar b.qwnda dUl'U1orlar. barrtrltre mahaus blr tecrübeye ıılrtıUllnl 
Hepe!. temaJtillertnı 1&'9, ltendlne birer JOl 86Jlemifttm. ıYaltub Te Öteltllerale, müeıut, 

(1) Yablt w ~: Bir riJs OJlQUI. 1199Ctktlr, .,. bepll, bu JO}un aon11n& vardık- b1I tecrtlbtdt, blzlm 6l9lmtizle muvatfalt 
Yma: CelAW• SllM. il br1llo lan aman, ı.ar 911rmaa a&PJDll oldülannı (Dncıma l3 «nctı •Si/adlı) 



TOrkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
11 - Haziran - 1988 Vaziyeti 

AKTIP PASİF 

Kasa: 

Altın : 8aft kilogram l'l.152.HO 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk Uram 
Hariçteki Muhabil'ler: 
Altın: san kilogram 9.~eH 

Altına tahv1ll kabU serbest 
dovizler 
D1ğer dö.ıııer ve Borçlu tllr1DS 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Der uhte edl, evrakı natd17t 
karşılığı 

Kanunun 6 - 8 1nc1 maddele
rine tevfikan haslnt tarafından 
vaki tediyat 

Sencdat Cüzdanı: 
HAZİNE BONOLARI 
TICARİ SENEDAT 

&ham ve Tahvilat Cüzdam : 
<Deruhde edilen evrakı nat

A - (diyenin karfllılt E!ham w 
CTahvllAt itibari kıymetle) 

B Serbest esham n tabvlll.L 

Avanslar: 
Altın ve Dövlz üzer~ 
Tahvlliıt üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

IU27.010;fJ5 
15.@3.489,-

1.228.007.12 

657.211.52 

12.736.038,33 

15.795,87 

Ul.639.113,21 

ıu.748.ses,-

3.700.000,.--
53.505.073,35 

311.977.571.58 
6.906.473,76 

102.758.61 
9.258.271,52 

Yekta.a 

Adı ve fevkalide 
bıti71tt Ak--a ~ 

40.HS.808.l' \'~ Husmf 

G7 Zll,&2 Tedavi1ldeki Banknotlar : 

2U00~,'1 

Deruhde edllen nrakJ ııakcil79 

Kanunun 6 ve 1 lnct maddeleri
ne tev.nkan haa1.neı taratıncıan 
l'lk1 tedl.yaL 

Deruhde edilen ewakı nakdiye 
bakiyesi 
Karfllılt tamamea altın olarak 
lllheten teda vaıe nıedllen 
Reeskont mukab111 lllnten t.ed. 
Tazd, 

Türk Linsı Mevduatı : 
H3.6t0.814,-- DöYiz taahhüdatı : 

Altına tahrill t:abll dövizler 
Diğer dövizler n alacaklı tllrlnı 

57.206.0'73.35 bakiyeleri 

46.88U>45,M 

9.361.030,13 

4.500.000;!
H.555 .641,92 

3414.093.129,M 

Muhtelif: 

!.712 .23',ll 

6.000.000,.--

158.7'8.563,-

15.057.949,-

145.690.614,-

19.000.000,-

13.000.000,-

435,49 

32.187 .094,89 

Yekful 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

Lira 
15.000 000,.--

8.'112.334,11 

175.890.6Hı,-

22.382.llS,52 

32.187.530.SB 
90.170.637 ,83 

344.093.129,84 

lıkonto haddi % Sl , Altın üzerine avanı % 4! 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Fatma tarafından Vakıf Paralar idaresınden 23283 ikraz numarasile borç alınan 
para1a mukabil nısıf hissesi birinci derect:de ipotek gösterilmiş olup borcun öden
mesinden dolayı ipotekli nısıf hissesinin satılmasına karar verilen ve tamamına 
ehlivukuf tarafından 2875 lira kıymet takdir edilmiş olan ÇXalatada Sultanbe -
yami mahallesinde Bülbül sokağında eski ve yeni 41, 43, 45 sayılı bir tarafı 
Hacı Yorgi dükkanı, bir tara.b Ermeni katolik kilisesinin arkası, bir tarafı 

bahçe \•e önü yol ile çevrili kayden üstünde odaları müştemil iki kagir dükkin 
ve mahallen altında iki dükkanı olan bir kagir hanenin evsaf ve mesahası aşa
ğıda yazılıdır. 

z ,,17!Jn kat: Mahallen 41 numaralı meyhane: Önü camekan ve demir kepenk, 
zemini çimento içinde duvara gömülü dört camlı dolab ve bir heli olup üstünde 
dolabı olan bir salon vardır. 

~ 
Bugünkü program 

iSTANBUL 
16 lluiran 1931 Perşembe 

"•.e neşriyatı: ' 
12.30: Pllkla Türk musikisi. 12.50: Hava· 

dls. 13.05: PlA.kla Türk mus1ki3l. 13.30: Muh· 
t.ellt plAk neıriyatı. 

Akpm nepiyatı: 

18.30: PlA.kla dans musildsi. 19.15: Spor 
müsahabelerl: E§ret Şe!ik. 19.55: Borsa ha

1 

• 
Her nevi 

p.r.alnu vı netı.tat ıUr

felenoı öldürea tozdur • 
Pompalı k.plar du\lounda 

ubhr Ve daima lı:ullanılmatı 

buırdır. Arrıca ubn alınecalt ak· 
UllU roktur. Haıarat IÇID öldürüci , 

selne ve nebatlar İçtD &araraızchr Zebırlı 

detildir. Pratılıı •e müeaırdi• 

u.ı-ı ..,... " · ı....,ı., laıuı.ı Gaıaıa VorwMı Maa ı 

İstanbul Belediyesi İlanları J 
Merkez muhasebesinde münhal bulun an 45 lira ücretli daktiloluk için 17/6/9'J8 

Cuma günü imtihan yapılacaktır. En aşağı orta mekteb mezunu olmak şarU1t 
talihlerin vesikalarile beraber müracaatları lüzumu ilan olunur. (3573) 

""""" Kasımpaşa kantar memuru iarafından kullanılmakta olan 892601 numaradaJ' 
892700 numaraya kadar olan bir cild kan tar makbuzu 10 varakı işlenildikten son
ra kaybolmuştur. Bu cilde aid 892611 numaradan 892700 numaraya kadar olaJ' 
makbuz varakalarınm hükmü olmadığı ve bunlarla tahsilat yapmağa teşebbÜ' 
edenler olursa bu ilandan bahisle derhal en yakın zabıtaya müracaat ederek ınJ" 
lumat verilmesi lüzumu ilan olunur. c3535, 

""""""' Keşif bedeli 1610 lira olan Ortaköyde Ayaydın sokağı mecralarının yaptırıl" 
ması açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 120 lira 15 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27/6/938 Pazartesi güııii 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3481) 

""""" Selmanağa mahallesinin Hakimyictimilliye caddesinde 59 No. lu maili inhi-
dam dükkanın hissedarlarından olup adreslerinin meçhul olduğu anlaşılan Si
mon, Vartanuş, Yevgineye tebligat icrası mümkün olmadığından mezkur diik" 
kanın tarihi tebliğden itibaren 24 saat zarfında hedmen izalei mahzur ettiril" 
rnediği takdirde yapı ve yollar kanununun 44 üncü maddesine tevfikan Belediye
ce izalei mahzur edileceği tebligat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(B.) (3605) 

---15/6/938 Çarşamba 1 - 259 
16/6/938 Perşembe 260 - 525 
17/6/938 Cuma 526 - 799 
18/6/938 Cumartesi 800 - 950 

Belediye emekli ve öksüzlerinin haziran 938 üçer aylıkları yukarıda gösteri" 
len günlerde ve cüzdan sıra sayılarına göre verileceğiruien aylık sahiblerınJll 
cüzdanlarile Ziraat Bankasına müracaatları. (3572) 

Mahallen 45 numaralı dükkln: Zemini mermer döşeli n demir kepenkli olup berleri. 20: Orenvlç rasadhanesinden naklen -----------------------------,_. 
üstünde bir oda ve bir helh:ı vardır. 

Mahallen 41 numaralı hane: Zemin katında kısmen mermer ve kısmen çimento 
döşeii bir antre üzerinde bir kuyu ve bır rnerdivenaltı mevcuddur. 

Birinci kat : Bir aralık, malta döşeli içinde helası olan bir mutfak. bir dolab ve 
bır oda. 

İkirn:i kat : Dolabı olan bir sofa üzerinde biri karanlık dört oda, dolabt olan 
bir aralık, bir heli. 

Ü çuncü kat : Bir sofa üzerinde dört oda, bir dolab, bir heli. 
Dordüncü kat : Çatı olup bir çatı dolabı ve bir sofadan ibaretür. 
Unıumt evsafı : İkinci katta bir oda ile sofada ve meyhanede elektrik varclır. 

Binanın beden duvarları kagir, içi ahşap ve harabdır. Sokak tarafında, üçüncü 
kntta ıki ahşap şahniş vardır. 

l\Jcsaluuı : Tamamı 115 metre murabbaıdır. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün nıstf hissesi açık 

arttırmaya konmuş olup 1/8/938 tarilıine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 den 16 
ya kadu adhye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 

bedeli nısıf hısseye isabet eden muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde 
gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son 
arttHanm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdid edile
rek 16/8/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 den 16 ya kadar gene daire -
mizde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranm üzerine ihale edilecektir. 
Sa t ış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evnl nısıf hisseye isabet eden 

muhammen kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vernıelerl veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lizımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanzifiye ve telllliye resimleri ve 

vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilLr. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aiddir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alAk.adaranın ve irtifak 
hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialannı, 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirme
leri icab eder. Aksi halde hakları tapu .,Çicillile sabit olmadıkça satl§ bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları ve da ha fazla :rcalumat almak istiyenlerin 
l/7/ 938 tarföinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 
arttı rma şartnaıneslle 934/1458 numaralı dosyasına müracaatlan Uln olunur. 

(359g) 

~llllltlnlllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflfllllllllnllllllllJlllDllllllllllllllllllll!lll!::. 

~ Türk Hava Kurumu ~ 

~ e··vuK PiYANGOS ~ - -~ 3 üncü keşide 11 / Tem muz / 1938 dedir. ~ - -
~ Biiyiilı ikramiye: 50.000 Liradır ... ~ - -- -= Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ;;; 

saat Ayan. 20.02: Sadi Hoşses ve arkadaşla
rı tarafından Türk muslklsf ve halk şnrkı
lan. 20.45: Hava rnporu. 20.48: Ömer Rıza 
tarafından arabca soylev. 21 : Radife Neydik 
\'e ark.adaşları tarafından Türk muslldsı ve 
halk §a!'kıları. 21.45 : Orkestra. 22.15: Ajans 
haberleri. 22.30: Plflkla sololar, opera "fe ope
ret parçalan. 22.50: Son haberler n ertesi 
gv'"~ programı. 

• ANKARA 
11 lluiran 1938 Perşembe 

Öfle neşıVatı: 
12.30: Karışık pl!k n~rlyatı, 12.50: Plft.k: 

Türk muslklsl n halk ıarkıları, 13.15: Dahl.11 
ve haricl haberler. 

Aq&m netr17atı: 

18.30: Pllkla dans mıWitisl. 19.15: Türk 
mu.sllt!.sl ve halt şarkıları (Makbule Çakar 
ve arltada.şları>. 20: Saa~ Ayan ve arabca 
neşriyat. 21: Konferana: (Selim Sırrı Tar
can>. 21.15: Stüdyo salon orkestnw. 22: A
jaru haberleri. 22.15: Yannld program ve 
IstlklAl mar§L ............................. _ ............. ..-... ........ . 

Son Posta 
Yennl, Btyaal. Ha vadls n Halit gazetesi 

Yereb&tan. Çatalçqme 10ltak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
reaimleriA bütün hakları 

mahfuz ve eazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TORKIYE ı.ıı.ıo 760 400 150 
YUNANİSTAN 23t(> 12"20 710 270 
ECNEBİ . 2700 1400 800 300 

Abone Weli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen .oralı geri vnilme1. 
ilanlardan me•'uliyet alınma%. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi liZJmdır. 

,.,. ....... -·····-·······-············· .... ···" f Posta kutusu : 741 İstanbul 1 
1 Telgraf : Son Posta ! 
i Telef on : 20203 : . . 
~ . .................... -.. ---..-................ ~ 

~ ( 10.0UO ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... -
= Şimdiye kadar binlerce kişiyi zcngın eden bu piyangoya 5 
E, ıştirak etmek ıurctile siz de taliinizi deneyiniz... .§ 

~ı1111111111nuı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıw ı ~------"" 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Emine ve Mehmed Ali tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23354 ikraz ntJ
marasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş oluP 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeıninll 
üç ehlivukuf . tarafından 406 lira kıymet takdir edilmiş olan Unkapanında Ya" 
vuzsinan mahallesinin Leblebici sokağın da 555 ada, 4 parsel ve 55, 57 kapı nu
maralı bir ahpb evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Zem.in kat : 55 numaralı kapıdan girilince zemini toprak bir antre üzerindt 
tahta ile bölünmüş bir oda, bahçede birer katlı salaş iki oda ve 57 numar-11 
kapıdan girilince antrenin yanında bir oda. 

Birinci kat : Bir sofa üzerinde birinde yük ve dolab olan iki oda, sofada sabit 
yük ve bir heladan ibarettir. 

Umumi evsafı : Bina ahşap ve enkaz halindedir. Zemin kat pencerelerinde dr 
rair parmaklık vardır. 
Mesahası : Umum mesahaaı (99,50) metre murabaaı olup, bunun (41,50) ıne*" 

re murabbaı iki katlı bina ve bakiyesi de bahçe ile bahçedeki iki salaş odadı.t· 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır• 

maya konmuş olup 1/8/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 den 16 Y' 
kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. At+ 
t,rma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğt.ı takdirde gayrimenkul eJ 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahh~dt 
t-ıaki kalmak üzere arttırma on beş gUn müddetle temdid edilerek 16/8/938 tari
hine rastlıyan Salı günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci ,çır 
a!'ttırması yapılacak ve bu ikinci arttl!' mada da arttırma bedeli muhammen k11" 
metin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş :ı:nil" 
savi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıyıneU
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat me~" 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanzüiye ve delliliye reeıınlerl 
ve vakıf icaresl satıf bedelinden tenzil edilir. 20 ~nelik taviz bedeli miifterl1' 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası.ne• 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer aJakadaranın ve irtit•• 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hv..susile !iiz ve masrafa dair olan iddialarııUt 
bu illnın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirflll' 
leri icap eder. Aksi halde haltları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedeli.!li' 
paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malıimat almak istiyenleri' 
1/7/938 tarihinden itibaren herkesbı görebilmesi için açık bulundurulaC_. 
olem arttırma prtnamesile 937/252 numaralı dosyasına müracaaUan ilin ollY 
nur. (3598) 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Cinsi Mi:kdan Muhammen T~ 

Kilo fiau 
~ 

Odun 318750 Beher 250 kilosu !20 k~ aotS PJ" 
İstanbul Üniversitesi merkezi ile teşek.küllerine alınacak uctua 4/T/'il3J 'PaP' 

tesi günü saat 15 de IU!ktörlükte açık eksiltmeye konulm~ 
İstEklilerin ihale günü kanWlda yazılı vesika ve temuıallarlla tmıııqona ,. 

meleri. Şartname, liste hergün Rektörlükte görülür. (3577) 
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·Derbend faciası, aydınlanması beklenirken, daha fazla karışıyor 
(Ba., tarafı 1 inci .sayfada) 

Maamafih, dün, tahkikat neticesinde 
ele geçirilen yeni maliimat, bu cinayeti 
örten :kalın esrar perdesini bir hayli in
celtmiştir. 

Dün çıkan bütün gazeteler şöyle dı -
Yorlardı: 

•Bugün1 sarışın ..kadın .Eskişehirden, ve 
arabacı Ali 'Uzunköprüdcn gelecek. On
lar gelip bildiklerini söyledikten sonra 
da, bütün hakikat meydana çıkacak!> 

Dün csarışın kadın> lakabile .anılan 
•Sevim> de geldi. Arabacı Ali de gelcii. 
Fakat bwıa r.ağmen~ cinayet haldwıdaki 
tnal6matımız, "Umulduğu nisbette çoğal
ll"ladı! 

Tam bir fikir edinmenizi !kolaylaştır -
ll"lak için, ele geçirdiğimiz yeni malu -
ınatın nakline, dün Eskişehirden getiri
len kadını anlatarak başlıyalım: 

Dün sabah, geceyi Kadıköyünde ge -
Çiren gazeteciler ve fotoğrafçılar, daha 
iÜneş doğmadan Haydarpaşa gannı dol
durmuşlardı. Fakat saat 8,30 da gara gi
ren Ankara treninden bir polis refaka -
tinde inen kadının, bekledikleri esr4l -
:rengiz ve meşhur cSarışın kadın> olabı

lecefini hiç birisi de umrnamışlardı. 
Çünkü Eskişehirden getirtilen bu kadın 
laı'ıpn değil, kumraldı. Ve soluk bqör -
tıisünden, pejmürde yeldirmesinden, yır
tik çorab1arından, "Vaktinden erken bu
l'lışrnuşJ lnr.ışrnış, yorulmuş, sararmış 

~bresinin .zavallılığından ve 'basitliğin -
~ de belliydi ki, o, bir casusluk. bir ka
Çakçılık, bir aşk macerasına kahraman 
Olabileoek yaradıJışta1 ke,Jliliyette de -
lildir. 

Ve bu i§leri becermek için icab eder. 
~t meziyeUerden bile mahrum bulu
!la.n hu kadın, zavallı hüviyetile tahay -
Yiil ettikleri bilyük maceraların kahra
Jnanuıı bekliyen bütün gazet-ecileri ısu -
kutu .hayale uğratmııtır. 

Onunla konuşmak zor olmadı: Söyle
diğine göre, .Eskişehire, Hac:ıosman bayı
rı cinayetinin vukuundan bir gün evvel 
litn:ıiştir. Oraya gitmekten maksadı eh>, 
ayrılmak üzere, bulunduğu kocası aley
hine açtığı davasına yetişmektir. Bu da
"• ise_ bu ayın on üçüncü günü başla -
lllı§tır. 

Sevim: 
- .Ben, diyor, ne Muhiddini, ne de Ali 
~yı tanırım Hem benim asıl ismim, 
Sevim değil, Sabriyedir. 

- Adını mçin df@ştirdin? 
- Hem o :ismi beğenmedim, hem de 

hep ayni ismi taşımaktan bıktım! 
- Seni İ&tanbula niçin getirdiklerini 

hllnıi_yor musun? 
- Bilmiyorum. Ben de şimdi öğrene
~· 1 -"Sun. 

la bana, oyununu beğenip beğenmedı - sonuncu tenevvür ümidi de. elden kaç - tat Ali Rıza Bozkartaı ona da: Alyar,sta ve katilin üzerinde bulunan kom-

k 1 - Yaklapna, yakarım. .. &ehdldlnl a:ıvur- poza fotogratta gorulen 13-10-1038 tarihi 
ğimi sordu. Ben beğendiğimi, fakat ür - mış . oldu. . _ .. muş n ta~ıya başlaımttır. Fakat bagaVQf esrarengiz bir mahiyet arzetmektedir. Henus 
tüğümü söyledim! Şimdi ne olacak? Ali Rıza, ııoforu, sade- da .Ulh sesine yetişen jandarmalarla halk 938 yılının altıncı ayında bulunuyoruz. o-

- Niçin korktun? ce otomobilini elinden almak için mi vur- da' undlslni takibe başlamış, maamaflh bu nuncu ayın tarihini atmaktaki mana n~? 
- Korktum. Çünkü Nedi, bıçak çekip du? Muhiddini niçin öldürdü? Muhiddi - tatJb beyhude olmuştur. Çünkü aya'1 ora- Bunu blr parola olma.sı ihthnaH me e d ol-

bir adam öldürüyordu. Ben tiyatroya nin J'andarmaya tevdi edemediği sar cıkta bir taşa takılan ve zaten müt~hcyylç duğu gibi 13-10-11138 tarihinde yapılac:ı.k 
' . olan katil Jiizüatü dÜfDlÜf, diiferken de bir muhlm bir işi hatırlatması için kayaca~ 

pek gitmediğim için, bu l§i sahi zannet- neydı? . . tabanca sesi daha ıtJtDmlfUr. Pamııalt te-.Jk- olması ihtımall de vardır. 
tim. Meğer onun adam öldürüşü, yalan- Şu anda, bütün bunları öğrenebilmek te topn tatil aendeleJ}nce bu aendeleme ha- Esrarengiz görülen taraf yalnız bu c: il
cıktan ve oyun icabı :imi§. Bunu öğre - için, ölenlorden birisinin ctirilmesindeın reketl ne parmak harekete geçmlf, tetik düş- dlr. Muhlddinin huctnd başçavuşu Şerife ~
ır.Jnce, güldüm! başka tek çare yok gibi aörünüyor! Fa - mlif, tabanca patıallllf ve çıkan lr.urfWl bu dl ett.ili .sır da çok esrarengizdir ve Ali R za 

Sevim, fazla heyecanlı değil, fakat kat tahkikatı idare eden müddeiumu - tmada yüd toyun kapatlana!' ~:111~.~a1 - Bozkartal bu sımn ba1çaV11şa tevdfuıe z.: -
tasına :isabet ederek ona ifledt~. ~1e~ n man ve 1mkin vermenllştlr. 

fazla asabi. Kendimıe sağdan aoldan sual mi cezasını tendi ell De ~- Ali Rıza Bozkartalın İpsalaya ildecek bir 
:yağı§llUl hiddetleniyor: - Bana, diyor, bir gün müsaade!- 24 &aıllia iw' '• ..._ c*b! vasıta tedariki için zavallı bir şoforu ol ur-

- Şu suallerin ardı &rbsı kesilse de, saat sonra, cinayetin bütün düjünile - KaUle aid olank ıııı: ele POeD ~ bir ta- mesl de esrarengizdir. Pekfila İp~alaya ke ı· 
rahat etsem! diye ıuall&imbec ıdefi be- rini çatır çatır çözüp orta yere koya - fed.lr. KaW ba tate1l bhftde P>' içerken d11hıl götireeek bir otomobili btr cinayet i -
li> kabilinden cevab yeti§tirdiii belıi. ğ ı 111tmat iatemlt. fakat lılahiddbıl &6riiDce im- lıemele luzum ıormeden tedar.k edeb dl 

ca ım. ' teJi bırakıp :tırlamlftlr. Ba bap1ardan bir Sonra izerinde 12 lira para çık!lğ:na gon 
Adliyeye girerken: Ve §U anda bize dütezı de, bir taraftan mlkdar da bWID iiııertDde lnılunmuttur. bu para ile ve trenle Uzunköprüye. orad:.ın 

- Bana kalırsaJ diyor, bahsi geçen sa- yeni ipuçlan edinmenin yollarını cJüıüıı- Ür.erinde 7&pılan an.ttumada kumpan,a- da, otomobil, otobüs vesaire ııe İp al:ıya p. 
r1şın kadın, bu artist Necll olacak. Çun- mek, bir taraftan da, dakikadan dakikaya nm malı oldulu anıap•n tdr tane Zenlt deblllrdl. Hem bn gidiş nazarı dlkkıı.tl de 
kü ben sarı~ın değilim. O sarışın. Beni artan bir merakla bu M saatin seçme - :marn saat, Poker :ma.rblı bir ~ıı:ı. santlı celbetmezdi. Bu balı:nndan şofcn N!'ehmed 

• • • 1 ' ıömüt bir alcara tabak•", 12 .lin ile bl.r mik- Lütfwıün de öldürfilian esr"'--1.cm. kimse tanımaz. .Onu çok kimseler tamr. sıru beklemektir ...,... -~_.. 
• dar ufaklık para, posta pulu, birka; tane re· Hülii.sa bu cinayet baft.an sonuna kadar 

Ve büyük bir kalabalık, onu bizimjt' Selim Tft1jik çete suhur etm1ft,lr. Pannalmda w ta.-ıe al- esrarengiz mahiyettecllr ve İpsawu böytlk 

beraber görmüştü! e tm yüzü De bir alyam Tardır. Bu alyansın bfr heyecan uyandırmış bulunınaktaclır. o 
[Bayan Sevim, sulh hakimi Reşidin sor i,.aıa JllUlbabiıtllllda ftlt1lli 7e.I weli-•& içinde 13-10-9311 tar1hl De eü1 :JUi ile yıml- ispaıa ld temeli atıldığı günden bugüne 

gularına da hemen hemen ayni cevabbm İpsala, 15 CHuml) - İltanbulda Bacıoa- JIUf Yanola ft 93'1 rakamı IÖl.e çarpmatı:a- kadar 1lk defa böyle bir -mt•anm şabld! 
vermiş, fakat, oturduğu pansiyon sahi - man bayın clftnnda '" Derbend bratolu dır. 1938 JJ)mııı onuııca 1.11 henüz ıeımedi- olmuştur. 

ınıntatuında bqlıJ'an, banda aoua eren el· Vne göre bu tarih p.r1b ~ '"' bir EılinM mUllallirimhin 't'enlii'f mali..a& bine yazdığı bir mektuoda: cE§yalarımı nayet .. u_., _ _. :a..-~"""-da "-'ada -nııan •··ret old-ıı- aanılmakt.adır. Bauen bu ta-
~ ...-u• ...,.... ,,_ .,.. -u Edime, 15 (Hususi) - İpsala clnaJI! i tab-

çabuk gönder. Polisin eline geçmesin!> tahkikat aoııa ermif, ceııueler de!nedllmlf, z1he cüzdanında mika altına konulmuş bir lı:Ikatı haklnnda buraya gelen resml mahl-
tarzındaki cümlesinin sebebini bütün evrak allkadar :makamlara ıöncler11mıtUr. fotosratıa da ıeadif ectPmettedir. Yanola mata nazaran katll Ali Rıza Çekmecedea 
şüpheleri izale edebilect?k jekilde anl=ı. - Oiemoldl lanlne cellnee bu ilim taUllıı 10 ane enel geçerken berber Hasamn düttAnı onunde 
t d ~ . . k fi t' . d Bu hld1aede .ilk enel ele seçen 1P ucu 2972 Kartalda kaçırarak nlendJll BuJpr kmnm ciurmn• ondan bir aşcı dütkinı sormn•, S011-arna ıgı ıçın mev u ye mm evamma numaralı otomobildir. Bu otmnobll Pl&Jlllut tmıldir. Katlltn cüzcbımnda ~ıbn " mika _, .. 
k ·1 · t' ] ra ekmek, peynir almış. \am harekete hasır-arar verı mış ır. • Kraysler marka ve 938 modeli bir taksldir. altında muhafaza edllmlş olan resimde de 

ıanırken Uzun.köprülü Aliye rastlamış Ye i&l * Sahibi Son Posta'run evvelce de yazdıtı gibl Jrendl resminden bqlta güzelce hlr tadın re._ Ura mukablllnde onu da otomobiline b1ndlr-
Bayan Sevim, namı dığer Sabriye ılc .Nlk:o, toförü de cinayetin ilk kurbanı Meh~ mı De 1kl çocuk remnl görülmekte ve alt~nda mtştır. Sonra Aliyi Uzunköprüde !ıırakmı.t. 

konuştuktan sonra ilk işımiz evvela Ne- med L~tfldir. Yapılan t.edtltatta ...U Rızanın fU ntır göte çarpmaktadır: kendıai İpsalaya gltml~ir. 
. . . . ' , . bu ilk cinayeti oıomobll 8e'Jir halinde iten 13-10-tsl Malatya 

c.atiyı1 .sonra da ısını geçen Neclayı ara- yaptJlı a.nlafılmaktadır. Otomobilin <Ön .u.- Bu kadının taWin karısı Bulp.r kızı Ya-
mak oldu. mındakl kurşun dellRi şoför• aülan kurıun- nola, çocukların da kaWlıı çocukları oldu~ 

Sevimin bahsettiği Necati. şimdi Sirke- fardan birinin §Oföre hiç lsabet etmeden tahmin edilmektedir. 
c.ide, Karabigc. otelinde çalışmaktadır. geçtiğini ve camı delerek boşa gittıl!n1 ııös- Gh!f kama 
N ti b d n1 Be ı<ıl d ·m termelı:tedlr Asıl şayanı dikkat olan taraf tatilin sol 

.eca ' un an evv.=, ~.o~. un a~ .şı - Şoförün ~ulQP ölmesi, mahir bir fQför ayalınm tabanında ve çorabının içinde nı· 
d! kapat.ılm.1§ bulunan -cBu~k _Brıta~ - olduiu anıaıııan AlJ Rızanın onun yerme at- hur eden bir tamadır. Ba kamanın nreü 
ya. otelinde çalışıyormuş. Buyuk Bn - layıp direksiyonu ele aımaaı aırasıncla oto- mahsusada yaptırıldıtı anlqılmaktadır. Ka
tanya otelinin o zamanki müsteciri Bay mobllln bir yere çarptığı anlaşılmaktadır. ma 25 sant!m boyunda, 1k.l yüzlü, gayet sıv
Demosten, §U iizahatile, cjnayetin o saf- Çünkü tamponda bunun bar1s e.serleri vardır. zi uçlu, çok teskin bir Çerw ka:nasıdır. Bu 
bası üzerindeki esran kaldırıyor: Katil kama gayet sağlam yapılmış, çtfte kılıf ı~ın-

- K t'l AL R l5-4-93f tarihinde 0 _ KatU All Rıza Wıertnde çıkan ~iivl:FM n- de muhafaza eclllml' ...e ~ab içinde ırol ayak 
. . a ı . ıza, . .. . rakasına göre ıtauare matiDJatldir .a n.vıet tabanmın &ltmda atıanm)ftır. 

telıınıze gelmış. ve sekiz gu!'l kalıp gıt - oemiryolları beşlnc1 işletme mütetUfllllnde Katilin resminde görülen petdesüsü lle 
mişti. O zaman kendisinden usulen hü • 2 ncl ustadır. İsmi Ali Rıza Bozkartaldtr. p.rpası da otomobilin içinde bulunmuştur. 
viyet varakasını istemiştik. Bize, nüfus Yapılan tedldkat bu adamın çok aotut- Bütün bunlardan da tatilin gayet ih•!yatıı 
kağıdı yerine Devlet Demiryollanndan knnlı hareket ett'Jğlni ıöstermelı:tedtr. BI- ye basiretli hareket ettıtı, cinayet i~lemek 

, .! . .. .. . rincl clnayeti de lşlemektelı:i mabadının lç\n hazırlandıRı ve tuanurlarını flile çı-
vlınmış bır huvıyet cuzdanı gosterdı. Bu kendisini İpsalaya kadar götürebllecet bir o- karmak için de bütün vasıtaları hazırladığı 

Mabhlclinc:leld resim 
İpaalada bldlsenin nasıl cereynn ettıiUnl 

Son Posta esasen Yazm.Jlj bulunuyor. Yalnıs 
Muhiddlnle Ali Rıza arasında ctııayete 1e
kaddurn eden dakikalarda bir muhavue ce
reyan etmiştir k1 çok şayanı dikkattir ve ba 
m11!ıavere §tı şekilde tesbit edllml§tlr: 

Ali Rna: 
- Sen benden bir resim alm?Jtın, o resmi 

bana ver. 
Muhiddin: 
- Bende reslm 1llft.n, yok. 
Ali Rıza: 
- İş fenalığa gitmesln, çıkar resmi, me

sele bit.sin. 
Muhiddin; 
- Bana yüklenme .. seııi zabıtaya haber 

veririm, belrtnı bulursun ... 

cüzdanın numarası, 9815 di. tomobll t~mininden ibaret olduğ1.1 tahakkuk anlaşılmaktadır. 
Ali Rıza, acayip hareketlnile, nazarı ctmek~edlr. Ali Rıza Bozkartal şofor Mehmed Esrarenciz &arih _ MuhhNinfn bandunde çıkan mektub 

dikkatimizi celbetmiş bir m'.ifterı olau - Lfitfilyii öldürdiltten aonra otornobut b!zzaı Her ne tadar meteoroloji menıurunun e- MuhJddlnfn bavulundan şayanı dikkat bir 

İşte .All Rıza Muhlddin1 bu son cunıleaini 
tamamlamadan vurmuş ve öldürmu tür. 

ğu için kendisini iyi hatırlıyorum: Me _ sevlı: ve idareye ba:tlamış, bütün gece 7olu- vinde bulunan fotograflarla mektublar bu mettub çıtmıftır. Bu melrtubda bfll nssa ıu 
1A tel bahl 1 t ı,., rn na devam ederek Ipsalaya gelmiştir. h~diseyl bir aşk faciası, yahud bir kadın satırlar çok şa;ram diktatt1r: 

s~ a, 
0 

e sa . arı. ge ır ya .ar. aAS>a İpsalada da yüzünde yorgunluğa deWet e- rekabeti halinde göstermekte ise de her 1kl •Benim arzum hllatma hareke; etmiye
c .. unca ~kıp gıderdı. Sebebmı sorduk. ôebllecek hiçbir çizgi görünnemlştir. All Rı- ihtimnlln de bir adamı bu kadar şfunulltı ceksln. Dediğim gibi yapacaksın . .Aksi ıat-
Bize: zaya jandarmaya muracaat ettiği saman dlnayeUere aürukleyemlreceti kanaati hl- dirde akıbetini sen düşün.. Bu mekt.ubda 

- Ben ge<..-eleri çalışırınt' dedi. hüviyeti sorulmuş. o da derhal :fotogranı klındlr. imza Ytt1nde sadece CR> harfi yazılıdır. 
G~ünhl~~~~~~~~~M~t~d~~ue~~.~M~~~~~============~~~~===~~~~~~~~~~ 

alarak, hesabını ödemeden IWlflP gitti!.. ~~=d~ :.~~~==~ = Evlenme yaşı etrafında Mecliste münakaşalar 
Necati onuJ o zaman tammıştı. Ken - filr. 1320 doğumludur. Fakat bu nütu tez-

(Ba,taraJı ı iftci Mıyfada) Öjsi Necatinin kardefi değildir. Nec.ti - keres1n1 930 sene&tnde Adanadıın almıştır. 
rıin ondan Bayan Sevime: Adana niifusu da Kartal ntifasnndan ıetırt-

- Korkuyor musun? _ Ağabey.m! diye babsetmesı; yaşça tıtı ıı:a1aa dayanarak bu ntltws te!lı:erestnl 
- Niçin korkayım! kendismden büyük bulunl'J\asından ola- verm1ft1r. 

Bu münasebetle ilk sözü alan doktor 
Osman Şevki Uludaj (Konya), liyihanın 
yalnız adliye encümeninden geçerek u
mumi heyete geldiğini ipret ederek de
mi§tir ki; 

Evlenebilir, Bunu kanunla teyid etme
miz lazımdır. Her şeyi evlenme aleyhınc, 
memleketteki muzır anasır Türklugim 
çoialması aleyhine her gün propaganda 
yapıp duruyor. İşte size çikolatalardan 
çıkan bir kiğıdı okuyorum: 

- Çok düşünceli görünüyorsun? k Maktul 
- Düşünceli değil, yorgunum. Trende c& · Bu cinayet allalleslnin 1k.lnci kurbam Mu-* blddin Güç eskJ başçaVUflardnndır. Buraya '1"1Jnadım. Yoksa, buraya getirildiğime Şimd;. Cemal Sahir heyetinde çalıı -. Adanadan naklen gelmi§tlr. Evvelce Estlşe-

lnüteessir değilim. Gittim, davamda bu- makta olan ve dün .akşam 'T'Üddeıumu _ bir tanare alaJlllda da ~YUŞ olarak ça-
h.ıc:tum. Nasılsa 1stanbula dönmek isti- • . : H kkı c.ı;'lr..oı t' afmda 'f lı§mılur. Ali Rıza ll• Eskifebirden ?e Adana-
..._ mı muavını a yoı.uu..u Jt- n ı a- dan • -·-ı•,.,,alttadır• Vak'adan •5 ... n -r.- e·-~cektim. Ne olduğunu bllmediğim .bu wu. v-·· ., .,,,, .-.. y 

it sayesinde İstanbula bedava geldim. desi alınıp serbest bırakılan Necliyı bul- vel de Muhiddinln Ali Rıza lle görüttüiü ve 
n:ak ta zor olmadı. Necla. ad•nın bu kan- 0 um!Ln AIJ Rızanın kendialne mtifettq süsü 

- İstanbula neden bu kadar gelmek lı ve rnüdhiş hadiseye karl§'ll8smdan çok verdllı anlaşılmaktadır. Bunn Ali Rızanın 
ltttY'Wsun? müteessir görünüyordu: 7-5-938 tarihinde Uzuntöprüden Muhlddine 

- Eskişebirde ne yapayım? insan İs - Be ded' El • · · d yazdığı bir mektub gösterr: ktedlr. 
- n, ı enının p:ınsıyorıun a Son Posta'nın evvelce yudığı gıbl Muhld-

'-ııbulda her türlü iş bulabilir! <.~ururum. Bu Sevimi de onda taDiclım. dinin evinde blr de tehdid mek•ubu bulun-
- Ya başına bir iş gelirse? Cünkü onun tuttuğu oda, benim otı..rdu- mU1tı.ıt. Bu tehdid mektubaDdaki •Sen oka-
- Ne iş gelebilir? Ben çiy yemedim ki ~um ;,daya bıtişikti. Benl Ali Rızayla o dından vazgeç, 7oksa ben hayatta oldukca 

karnım ağırsın! tanıştırdı. Bir gece de birb~~ çıktık. Fa- beni tlaima karflllda görürailılı cUmleltAden 
. . de her 1kls1 arasında blr kadın meselts1 ol-

- Gazetıeıerl okuyor musun? '.k~t Alı Rızayla bır daha t'"mas etme - duğu anlatılmaktadır. Mublddinln albümün-
- Ansıra cörüyorum! cım. O kadar ki, bugün, ıağ ·c.'saydı da te- de bulunan bul resimler de bu tanaaıı t.eJ14 
- Hacıosman bayın cinayetini oku - s;odüfen karplqsaydık, undısinı tanı - etmektedir. 
~ ınu? 3-amıyacağmı muhakkaktı' Muhiddin Oüç'ün bankada a bin llra9t, 150 

- Okudum! * llralık bir bonosu Tardır. ı:vtndeki bavıılun-
y, _ Sevimin .ifadesinden ıLl'l.iın bir ıı:ey da da aynca 185 lira bulunmuştur. Ba pa-

- ._tilin resmini gördün mü? :ır rayı başçavuşlulundanberl aldığı maqlar-
- Gördüm! t-ğrenmedikteıı, Neclinın b•1 hldıseylc a- dan bir!kt.lrdlll aıılafılmalı:tadır. 
- Onu tanımıyor musun? likadar bulunmadığına inandıktan sonra, ipeaJaclaki wı.e nud eereyaa e&tlT 

- Halbuki ben ve arkadaşlarım bu :ı.P
yilayı sıhhiye encümeninde de bekli -
yorduk. Bunda yalnız hukukçu gözü var
dır. Halbuki tıb gözünden geçecek ta -
rafları çoktur. Teklif ediyorum. Layiha 
bir kere de sıhhiye encümenine gönde -
rilsin. 

Adliye Vekili Saracoğlu llyihanın sıh
hiye encümenine &itmesinde hiç bir mnh
zur yoktur. Fakaf esasen sıhhiye encu -
meninin hikim olduğu madde olduğu 

gibi yaşıyor. Yani her evlenecek, yaşı ne 
olursa olsun, doktor muayenesinden ge
çecektir. 

Besim Atalay (Kütahya) - Her ben
gi bir kanun hakiki ihtiyaçtan doğarsa o 
memleketin ruhuna, &icli§atına muvafık 
bir kanun demektir. Ben yer yüzünde 
bundan daha muvafık bir kanun tasav -
vur edemiyorum. Doktor bey buna mem
leketin şartlarına muvafık değildir diye-

cDerdin. yoksa söylenme, 
Borcun çoksa evlenme.> 

Bu memleketin her tarafına dağılıyor, 
çocukların eline geçiyor. Bunları talrib 
etmek, şiddetıe cezalandırmak lazımdır. 
Hülasa kanun yerindedir. 'Esasen iş de 
bu yolda cereyan etmektedir. Şunu da 
söyliyeyim ki biraz da gençken evlenılir. 
(Alkışlar ve bravo sesleri). 

Bundan sonra reye konulan doktor 
Osman Şevki Uludağın tekE!i reddedil -
miştir. 

Polat (Gümüşhane) - Beltarlerin ev. 
lenmelerini temin için kanuni tedbırler 
alınmasını ve boşanmaların ö~üne ge • 
çilmesini istemi~ir. 

Polat (Gümüşhane) - Bekarlann ev • 
(Devamı 14 üncü sayfada) 

1 
- Tanıyorum. Fakat onun ismini yan- bütün ümidimi?.; UzunköprCden p~lirti- İpn1adakl h'dlsentn nuıı cereyan ett.W 

lf y On d Af' Rıza d w•1 len arabacı Aliye kalmıştı. evvelce de yazılmı§tı. Fakat bir kere claha ).f azmışsınız. un a ı ı eıı , bfillsa edllmeai faJ'dalı olaea"t. mez. 
ehJneddir. Arabacı Alı de teldi dinlrndi. Mi. KatU Ali Rıza bir aralık yemek yemek Te Doktor Şevki Uludağ - Zaten del'l"J-

Siyaset aleminde 
(Bqtarafı 3 ;imu say/uda) 

dilmişti Fransızların iddiasına göre İn· 
gilizler, Filistinde hizmet kabul etmesi 
şartile kendisine yüksek tahsisat ve ge
neral rütbesi vermeyi teklif etmişlerse 
de kaymakam cCollet> bu teklifi reddet.
miştir. Kendisi dürüst, Rransaya çok sa

dık, cesur ve vazifesini sonuna kadar 
yapmıya kudretli bir asker olarak göste
rilmektedir. - Selim Ragıp Emeç 

- Nereden tanıyorsu,1 onu? - Ben, ne bu ifleri bui:iı'l, ne .Alı Rı- kabTe içmek üzer~ blr tahff)'e .,tur:mu1. o 
- Necati isminde bir çocuk tanıştır - zayı tanırım, diyor ve ilive ediyordu: esnada oradan Muhiddin ıeçmlf. All Bua ile 

~lftı 'beni onunla? .. Ben Eleninin pansi- - Yalnız, Çekmecede bir tabinin İp - aözgoze gelince birdenbire tırkmtıı ve ll1r 
)onuna ye;leıznıi<::tim. Necati eskiden ta salaya ı&idecejini öjrendUn. Şofönl~ ko - baflı:a kahvede oturan hudud baŞÇ&VIJfU ee-
1)-. r·· :ır p lık . . . rınn 7anına llderek ona bir m ~Tdl edece-

- .... nı. Bana bir gün: nuştum. 87.ar netıceaüıde benı ikı li· ıM i ,. ı m1 f tat bu mn teTdt• tmlln 
k bT d U kö Ü hı -'--- .,n svy e 1' a dı::_~e!J, dedi, seni ağabeyimle evlen - ra mu a 1 ın e zun pr "fi t'i&AUUlyı bulmadan JanlarıM Ali ama ıttmlf. :tellm 

-""YUft kabul etti. Meğer, bütün GU cinayetleri vermış: 
1'eıı de, zaten kocamdan boşanmak. ii- ifliyen, beni iki lira mukab:. •• nde Uzun - - Muhiddin, tanmıadm ~~ beni, lf\t ıeı-

~t~- olduğum :için, bu tek.lifi kabul et - köprüye götüren o JOförml•I Bilseydim, d1m ... c!emlf "'siyah saııtu.unil çıtanp: 
" ... b miyd' ? - Bir bdıD pıttrdJm, clmldıl. BaftJD8 beli 

•d •e bir gün, Mehmed adındaki ba ıner ım. oldu. Jandarma da beni AlmJJOr. 

1 
aın!a tanıştım. Birlikle bir kaç ~a Uzunköprüde, Çekmecede yapıl.mı§ olan Mublddln Ut.remil: 

ti~. HattA bir defasında, benim pan- tahkikat da, bu Jfadeyı teyld ettillnden - Ya1an ~7lf11oraun, ds,e baytırlt'Jt. ta
k Yotıunıda tanıştıtım Necla adında bir zavallı Alinin bu cinayetle bundan fazla kat aon sayha alzmda taım11. ~"iinlı:ll Ali 
.... ~ da bidmle beraberdi. :a-a ....... ,ta ilişiği olmadığına inanmak, güç dejildi. Rıza bir hamlede tabancamıı çıtarmq, Mu-
111111' ı.._.. &.r<;:f'A- • h1ddin1n beJD.1ne, blbine w ba§llla atet et-
0 uttnçede oturduk. Necla. 0 bahçede Nıteldm, miiddeiumumt de ayni kana- mJ;ştır. 
~ar 'veren 'tiyatroda artistti. ()J\u ati edindiği içindir ki, Aliyi dJnler dinle- Muhklclin canm yere llrlllrken hadud 

teYrettik. Ve hep beraber döndük. N~ meı lel'best bıraktı! Ve Ali ile birlikte, baKBTUfU Şerit tawı 1ataıunak istemli. ıa-

yorum. 
Besim Atalay - Şu halde işi medrese

ye düşürmekten maksad nedir? 
Doktor Uludağ - Affedersiniz, sıhhi

ye encümeni medrese delildir. 
Besim Atalay (devamla) - Memleke

tin geni§liğl kadar nüfusu da meydanda
dır. Tfirk günden güne iireyor, 1trllyor, 
.fakat bizim arttırmayı kolaylaştırma -
mız lazımdır. 1statistı1dere bakınız. Her 
villyette bekir sayısı ev1i sayısından 

fazladır. Nüfusa ihtiyacı o1an bir mem

Mısır Yahudi muhacir 
kabul etmiyor 

leketin bekitlan böyle kendi haline bı - Kahire, 15 (A.A.) - Dahiliye nazın 
rakılmaması lhımdır. Ne ,plur, köylü on ayan meclisinde yaptığı beyanat a Ya
~de evlenir, onun bünyesi, doktor hudilerin Mısıra muhaceretine mani 

beyin bünyesi &ibi değildir. (Gülüşme - olmaları için hudud karakollarmıı kat1 
ler). emirler verildiğini SÖY.lemiştır. 
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1 rtECHUL iZLER 1 
COTY 

§i11111 .. 1111n111111-11111111111-~ /ngilizceden çeviren : R. Neyyir ~n~uii 

Güzellik mustahza· 
ratmı tecrübe eder· 
seniz, artık başka hto 
bir marka mustahza-. 

•' 
Genç kız arkasına yaslandı, gen~ bir 

nefes aldı ve: 
- Trentciğim, dedi, sana rastladığı

ma o kadar seviniyorum ki ... Bir senedir 
seni çok özledim. Hem de kimsenin çare 
bulamıyacağı bir derdim var. Gerçi se
nin gibi meşhur bir polis hafiyesini meş
gul edecek ehemmiyetli bir şey değil 
ama adamakıllı sıkılıyorum. 

Biliyorsun babam öldü. Annemle kar
deşun (W ••• ) de kaldılar. Ben onlara yük 
olmak istemedim. Kendime İ§ bulmak 
için kalktım, Lonciraya geldim. Bu gör
düğün katı kiraladım. En üst kat olduğu 
içi.n biraz tavanı basık, alttaki dört katta 
da başka k1racılar var ama hepsinin apar
tıman gibi kapılan ayrı ... 

l\lektebde ik-en çok samimi bir arkada
şım \·ardı. Buraya gelir gelmez onu bul
dum. Halimi anlattım. Bir gün babasını 
almış, bana geldiler. Adamcağız elli yat
larında, görmüş geçirmiş bir Lehli dok
tor, çoktan Londraya yerleşmiş. Kazancı 
rolunda. Anlaşılan halime acımış olmalı. 
E tesi gün kızını yolladı. Beni sekreter
lıge almak istedi. İşe yabancı olduğum 
için tereddild ettim. Israr etti ve bana 
acemiliğime rağmen umduğumun iki 
misli ücret teklif etti. Tabii razı oldum. 
Bir aydır bu işdeyim. Sabah dokuzdan 
akşam altıya kadar muayenehanedeyim. 
Fakat gördüğüm işin, iş denecek yeri 
yok. Boş vakitlerimde oturup babamın 
bıraktığı chatırah ını temize çekiyorum, 
bastıracağım. Hasılı rahatım yerinde. 
Pazarları da doktorun kızile gezmiye gi
diyoruz. Yalnız şu son günlerde kendi e
vimde bir acaiblik başladı. Bir gün bak
ttnl, masanın üstünde bir takım çizgiler 
var. Halbuki ben hergün tozunu elimle 
alırım. O zamana kadar buna benzer tek 
çizgi yoktu. 
Şu arkandaki yastığın bir tarafı azacık 

solmuştur. Ben dalına solmıyan tarafını 
üste getiririm. Birkaç kere soluk yanını 
üstte buldum. Odam havalansın diye so
kağa çıkarken mutlaka karşı pencereyi 
açık bırakırım. Uç defadır onu da ben 
yokken kapatılmış buluyorum. Dahası 
var. Yazıhanemin gözü hızlı kapanınca 

içine kaçar. Bunun için fazla itmemeye 
çok dikkat ederim. Halbuki üstüste beş 
altı gün bu gözü iyice itili buldum. Gül
me ... Ehemmiyetsiz şeyler ama pekall 
bana evimin koyduğum gibi kalmadığı
nı göstermeye yetiyor. En garibi mut
fakta. 

Birlikte mutfağa geçtiler. 
- Musluk açılınca dalına bulaşık ye

rinin etrafına su sıçrar. Ben bu su ser
pintilerini kurulamadan mutfaktan çık
mam. Bir aya yakındır eve her dönü
şümde kuruttuğum yerleri tekrar ıslan
mış buluyorum. Bu nasıl olur? 

Polis hafiyesinin nihayet alakası uyan
mıştı: 

- Bugünlerde bir şey kaybettiniz mi? 
- Hayır hiçbir şey ... Tuhafı neresi ... 

Paramı, mücevherlerimi a~ık bırakıp gt-

1 
l Ber ip merdiven uzandı ve ikl bacak 

göründü, bir adam yavaı ya.v<14 
merdlvmd.en. tJfa4\ iniyordu.. 

diyorum. Ne onlara, hattl ae de mutfak
taki yiyeceklere dokunan olmuyor. Kapı
mı dik.katle kilidliyorum. Anahtarı çan
tamdan başka yere koymam. Kim nasıl 
ve niçin buraya geliyor. Hırsızlık yok ki 
polise gideyim. Meraktan çıldıracağım. 

Kuzum Trentciğlın ... 
- Boşuna rica etme Marion ... Bu meç

hul izler bana da merak oldu. Ne yapıp 
yapıp ne olduklarını anlıyacağım. 

* Evet meçhul izlerin arkasında mutla-
ka bir fail ve bir muamma vardı? Trent 
gibi bir polis hafiyesi yarın belki de bir 
facia. ile bitecek bu sımn karşısında kol
larını kavuşturup duramazdı. Hemen o 
gün hummalı br faaliyete giriştL İ~ genç 
kızın dediği gibi ehemmiyetsiz görün
müyordu. 

Aradan üç gün geçti. Dördüncü günün 
akşamı genç kız çocukluk arkadaşı 

Trent'ten şu garib mektubu aldı: 
c Yarın sabah her zamanki gibi saat do

kuzda evden çık. Kapının önünde beni 
göreceksin. Aldırma geç.,, 

Hakikaten Marion ertesi sabah kapının 
dışında Trent'le üç kijiyi daha gördü. 
Görmemezlikten geldi. 

* O gittikten sonra polis hafiyesi üç gün 
evvel genç kızdan aldığı anahtarla kapı
yı açtı. Yanındaki komiser ve iki polisle 
beraber oturma odasına girdiler. Kapının 
arkasından sofayı gözetlemiye başladı

lar. Aradan yarım saat ya geçti, ye geç
medi bir çıtırdı başladı. Sofanın ortasına 
sapından iple bağlanmış bir valiz sarktı. 
Daha sonra da bir ip merdiven uzandı ve 
iki bacağın yavaş yavaş bu merdivenden 
aşağı indiği görüldil. Uç adam gizlendik
leri yerden fırladılar. İp merdivenden 
inenle aralarında bir boğuşma başladı. 

Arada bir masa, bir vazo devrildi. Blr 
~m kırıldı. Fakat nihayet yabancının el
lerine kelepçeler geçirildi. Sokak kapı
sında bekliyen otomobille doğru tevkif
haneye sevkedildi. 

* Genç kız o akşam hafiye ile buluştuğu 
zaman büyük bir heyecan içinde idi: 

- Çabuk anlat Trent, meraktan çatlı
yorum? Ne oldu? 

- Ne olacak, senin görünmiyen misa
fir yakalandı. Bana daha o gun masadaki 
lekeleri gösterir göstermez birinin bu 
masaya ağır bir şey koyduğunu sezmiş
tim. Lekeler dört tane ldi ve tam bir mu
rabbam dört zaviyesine t·astlıyorlardı. 

Şu halde konulan şeyin bir sandalya ol
ması çok muhtemeldi. Meçhul bir insan 
bu suretle yüksek bir yere uzanmıya ça
lışmıştı. Öteki izler de senın kata senden 
başka bir giren olduğunda şübhe bırak
mıyordu. Bu gelen kim ise senin evden 
çıktığın ve döneceğin saatleri herhalde 
pek kat'i olarak bıliyordu. Yoksa yaka
lanıvermek korkusile tekrar tekrar ge
lemezdi. Senin çıkış dönüş saatlerini bn 
kadar kat'iyetle kim bilebilir? Evvela 
sekreteri olduğun Lehli doktor ... Zaten 
bu adamın, göreceğin işin tamamile ace
misi olduğun halde seni sekreter almaktı:ı 
ısrar edişi de garibdi. Sana rastgele bir 
yolsuzlukta bulunmadığına nazaran bu 
adamın seni yanında alıkoymaktan mak· 
sadı şahsan sen değildin. Olsa olsa evindi. 
Esasen doktor ancak evini gördükten 
sonra sana i~ teklif etmişti. 

Bu adam hakkında bir kere bu kadar 
şübhelendikten sonra tabii ilk işim bü
tün hayatını tedkik et~k oldu. Resmi 
ve hususi baş vurduğum her yerden şu 
malümatı toplıyabildim: Doktor Koziki
nin bir oğlu, bir kızı vardı. Onlan İngiliz 

rat• kullanmak iste-
meyeceksiniz; çOnkl, 
COTV gOzelllk 
mustahzarah size 
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Daktilo arayanlara 
Orta okul ikinci sınıftan t.asdiknamem 

var, eski ve yeni türkçe okur. yazarım. 

Daktilo kursu gördüm, a~u edenlerin 
aşağıdaki adrese müracaatları. 

İzmit Tepecik mahalleri No. 14 
Bedriye Çetin 

kültürile yetiştirmek için Londraya yer
leşmişti. Km iyi okumuştu. Fakat oğlu 
haylazlığa, hatta dolandırıcılığa sapmıştı. 
Sahte bir çek yüzünden beı sene hapse 
mahkum edilmişti. Doktorun şerefini 

muhafaza için bu vak'a mümkün olduğu 
kadar gizli tutulmuştu. Jale Koziki yani 
doktorun oğlu hapis müddetini bitirme
den altı ay evvel, hapishanedeki ahvali
nin iyiliğine mükafaten serbest bırakıl
mıştı. Meselenin bir yüzü bu ... 

Gelelim öbür yüzüne ... Bundan bir ay 
önce tenha sokaklardan birinde meçhul 
iki adam birbirile karşılaştı. Biri öbürünil 
kovalamaya başladı. Kaçan, açık avlu
lardan birine daldı. Öbürü peşini bırak
madı. İçeriden acı feryadlar duyuldtL 
İmdada koşuşanlar kovalıyan adamın 
avludan yıldırım gibi fırladığını ve yan 
sokaklardan birine saptığını g-Ordülec. 
Fakat yakalıyamadılar. Kaçan yere ölü 
gibi serilmişti. Ağır yaralıydı. Bereket 
ölmedi. Kendini vuranın eski dolandınr.ı 
Jak Koziki olduğunu itiraf etti. Fazla bir 
şey söylemedi. Meğer Jakı vaktile ele 
veren bu herifmiş. İkisi de ayni dolandı
rıcılık çetesinden imişler. Jak hapishanf'
den çıkar çıkmaz öcünü almak için doğru 
avını aramıya çıkmış. Bulunca da saldır
mış. O gündenbcridir polis doktorun oğ
lunun peşinde. Gerçi burada ismini de
ğiştirmiş. Hüviyetini gizlemiı ama fotog
rafını gören vak'a şahidleri derhal tanı
dılar. Bunun üstüne doktor karakola ça
ğırılmış. Hiçbir şeyden, hattl oğlunun 

serbest bırakıldığından bile haberi ol
madığını iddia etmiş. 

Ben bütün bu malUmatı senden duy
duklarımla birleştirdim. Üst katlarda he-

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Beltoauldutu ve ihtilatlarına brp pek 
teairli ve ta:ı:e qıdır. Diyaııırha Salbıa 
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men daima tavan arasına açılan bir delik 
bulunur. Doktorun senin evine ilk &elifi 
bu deliğin mevcudiyetinden emin obnak 
içindi. Bunu gözile göriince aen1 g6ril
nüşte sekreterlik, hakikatte IU'f muar
yen saatlerde evinden dlfanda tutmak 
için bu karlı işi teklif etti. MuayenebaJıe
de çantandan anahtarını afll'dı, benzeri
ni yaptırdı. Oğlunun serbeat bı.ra1aldıl1· 
nı. yeniden polis tarafından arafbnldt· 
ğmı günü gününe öğrenmiJtl Bir g~ 
onu aldı, buraya senin evine getlrdi. 8eJl 
o gece ihtimal kızile sinemada idin. Baba 
oğul masanın üstüne sandalya koyup tı· 
van arasına çıktılar. Jak yakalandıktan 
sonra, sofaya sarkıttığı valizde dif fır
çası, havlu, macun gibi temizlik efY&tl 

bulundu. Tavan arasında da blr yıjlıl 
konserve, peynir, ekmek, bir de yatak 
var. Demek orayı oğluna gizlice bir yP.· 
tak odası yapmış. Dolandırıcı g0ndüzlerl 
biraz nefes alabilmek için de senhı katı· 
na iniyor, yıkanıyor, koltuğunda dtnle
niyor, hatta canı sıkıldıkça babanm not· 
!arını okuyup gönül eğlendiriyonn\lf· 
Şimdi anladın mı işin içyüzünü. l)eınek 
bir aydır yabancı bir delikanlı ile ayni 
çatı ve ayni kilid altındasın da farkındt 
bile değilsin. Nasıl hoş macera mı? ... 

Genç kızın beti benzi atmıftı: 
- Olur kepazelik değil. Tevekkeli nıu· 

ayenehanede kalmak şartile bir dedif'l111 
iki etmiyordu ... 

YARİNKİ NÜSHAMIZDA: 

Göğsündeki plaka 
Çeviren: lnrı.n HMl41' 

~ cSOn Postu nın edebi robl&lll: 43 ~ rensin. Zaten nişanlısı çiftlikte kalıyor ı ada olur. Gece yarısı onları çiftlik a- k8yet ediyorlar. İyi avcı birkaç köylfl 
değil mi? ıabasile köylerine yollarız. Gelen köy- de alırız. 

ÇINARALTI Sıdıkanın düğünden evvel çiftliğe lüler de onlarla beraber alay olup gi- Bu fikir Bayrakdaroğlunun pek hO-
gelip yerleşmesi b~nim işime gelmiyor- derler. Giderken kendi llemlerince de şuna gitti: 
du. Bahsettikleri durgun hali bana ~üb- eğlenirler. - Bravo, dedi.. çok güzel bir flkir . 

.-...~~- Bürhan Cahid ~ heli görünüyordu. Ben buna bir kulp Kadınlar bu teklifimi iyi karşılama- Teklifim Jalenin de i§ine geliyordU· 
- Ne demek? Bayrakdaroğlu meşhur kahkahasını bulup cevab vermeğe hazırlamrken C.ılar. Düğün gecesi burada alıkoyma- O daha iyi bir şey düşündü: 

. - Biz de ona şaşıyoruz. Jale hanım- boşalttı: Nazlı lclkırdıya karıştı: mızı istiyorlar. Bunun sebebini de an- - Başka bir şey yapın, dedi. O P"' 
efendi ona gelinlik elbisesinin çok gü- - Talihli insanlarmış vallahi. Öte- - Tabii değil mi ya .. zaten düğün lıyorum. Kendilerine eğlence anyan bu dar büyük yorgunluğa girmektense er· 
zel olduğunu söylerken adeta somurtu- ki köylüler kıskanacaklar. Zaten fakir- evi burası olacağına göre gelin şimdi- azılı mahlılklar yeni gelinle güveyi kekler hep (Filiboz) a gidin. İster ar 
yordu. likten evlenemezlerken talih kuşu çif- den gelmeli. yakından görecekler. Kim bilir, bellti lanın, ister eğlenin. Düğün pe~ 
. Feridun güldü: te çifte başlarına kondu. Kızın babası Feridun benim yerime cevab verdi: de şeytanca düşüncelerinl yerine ge- günü, dönün. 

hoş bir adam. Ona niçin kaptan diyor- - Kolay efendim. Şimdi Hasan kah- tirmek için onları gözetliyecekler. Bayrakdarog-lu sevinçten ,,erindeJl - Ummadığı bu saadet şaşırtmıştır ·· ı · B" t b d ~ 
sunuz Ömer beyefendi? yaya soy erız. ır saa sonra ura a- Israr ettim: fırladı. Jalevi kucakladı: 

za\•allıyı! Köy kızı krep damurdan ge- d B .. l b k d · J 

- Bunlar Varna muhacı"rlerı·dlr be- ır. ugun sa ı .. perşem e)'e a ar ış- - Bı"raz da onların kewfini dilcıiin- - Aşkolsun sana .. vallahi zeki ka"' linlik, ipek çorab, limon çiçeği başltk- 1 b' . ., J Y 

lan rüyasında görse hayra yormaz. yefendi. Orada denizcilik ettiği için er ~ert mı. k b' k 1 d k" t mek lazım, dedim. Köylüler bizim ya- dınsın vesselfım! 
Jale dudaklarını büktü: köylüler arasında kaptan diye tanındı. -b lda en çol kırhşedey. al m

1
a 1 kı .. 

1
s- pacağımız eğlentiden bizim kadar zevk Nazlı bu fikre pek tarafdar değil gi-

K- .. • b 1 k . . k tan u an ge ece ıye ere şe er er 1 1 0 1 d k d' ld tl . gö- ...... 
oyun yegane a ı cısı.. a:az.ısı Y~ .. yetişirse perşembe günü yaparız. Nasıl a m~z ar. n .ar a en ı _ e erdıne bi gorunuyordu~ - Vallahi bilmem, ağzından !Akırd.ı 

almak kabil değil.. yüzünün güldüğünü 
görmedik. Yalnız bir şey var. Bütün 
köy kızları aşağı yukarı ayni haldedir
ler. Sıkılıyorlar galiba?! 

- Belki de!.. Sizin damad bey için 
dık lecek çamaşırlar bir alem Ömer 
beyefendi.. bunları Hasan kahyanın 
hanımı hazırlıyor. Görseniz ne tuhaf 
şeyler. 

Güldüm: 
- Damad beye liıkırdı söylemeyin! 

Ona bir de saat getirttim. Bir kordonu 
var, Boğaziçi vapuruna çıma olur. Boy
nundan yedi defa dolanacak! 

Zaten olsa da onun yapacagı ~ degıl. 0.. 1 f d" ··ı k" •. . 1 re eglenmek ısterler. Bu eglence en on.- Peki ama burada mühim bir teY 
Çiftlik hesabına balık avı yapıyor. Ge- mebr )eyet~~ ı, ?,e ı ııparış er per- ları mahrum etmek doğru değil. -
. . ·a· şem eye ye ışır mı. kd ğ da b d lazım olursa? 

çınıp gı ıyor. - Fevkalade bir şev olmazsa çar- Allahtan Bayra aro lu en en - Size bütün salahiyeti variyoruı. 
-Namuslu insanlar. Kız: da hani, ya- b .... b d d • tarafa oldu. Gelinle güveyi gece köye Bilhassa Jale hanımefendi çiftlik Adet--d 

bana atılır şey degıv ·ı. Giydir, k11 ı:at, bir şam aOguhnlud ura 
8

1 
ır. k 

8
. h n yolcu etmek fikri galib geldi. --..tdil 

-ı - a e mese e yo . ız eme lerini iyi bilirler. O varken tG""CU 
salon hanımı olur. ı· hab 11 Ar•.1- kö d" Şimdi Sıdıkanın buraya gelmesi fik- etmeyiniz. Hasan kahya da emrinize A· . . . . ge ıne er yo ayın. WA ye on- . . 

Jale hafıf bır tebessümle. miyeceğini de haber verin. Düğünden rını çelmek lazımdı. Buna imkA.n olma- made. . 
- Bu ne iltifat, dedi. Çok ileri git- sonra kendi bilecekleri iş. Biz yerlerini dığını ben de anlıyordum. Başka bir Nevinle Sezai pek hazin hazin bır· 

meyin, gelinlik, düğün hepsi geri kalır clilşündük bile. Bizim misafir dairesinin şey hatırıma geldi. Birdenbire dedim birlerine bakışıyorlardı. 
karışmam! Kızdan bah!ettiniı de hatı- sonunda bir oda var. Ovaya bakıyor. ki: Aramızda en asude yaşadıkların• 
rıma geldi Ömer beyefendi. Mümkün- Siz oraya fazla eşya koymuşsunuz.: - Bu işler harumlan eğlendi~or şüphe olmıyan iki sevdalının birbiritı• 
se ona haber verseniz de artık buradan Derhal müdahale ettim: ama bizi de oldukca sıkıyor. Düğün ge- den ayrılması da bize bir ej'\enoe ola"' 
ayrılmasa. Elbiseleri hazırlanıyor. Bl- - Müsaade ederseniz ben de fikri- cesina kadar uıun bir sürek avına oı- caktı. 
raz da kendine çeki düzen vermeyi öj- mi anlatayım. Bana kalırsa düğün bu- kalım. Köylüler zaten domu.zJardan ti- ( Arkaı -') 



SON POSTA 

<Her hakkı mahfuzdur) 

Sahur Paşa ailesınin en küçük 
w çocugu 

16;~al~ bunu farkedince gözlerini açtı, 
Ysı Subhiyi işaret ederek kekeledi: 

Murad idi 
; Beni vuran budur! ... 

bııı erkolltiscr derin bir şaşkınlık içinde 
1 Unan Subhinin üzerine atıldı. 

f-<ı~te o saniyede Rıdvan Sadullahın sesi 
'edi: 

%u Osman bey, ben onu muhafazayı ta
tiıı d ediyorum... Sen §U piçin üze-

; otur ve kollarından tut! 
~ u enırm manasını doğrusu hiç biri
~ anıı:unadık... Rıdvan Sadullah kimi 
bit ediyordu? Benim gibi serkomiser de 
~d §ey anlamamıştL Bunu gören Rıdvan 
~ ~lah sinirlendi ve yere, yaralının 
'ılı tine atıldı ... O zaman Muradın yara
~a. rağmen mevki değiştirerek döşeme 
ta~~deki tabancaya doğru ilerlemeğe 
n adığuu hayretle gördük. 

ı .. ıdvan Sadullahın hareketi bunu ön
"!l._ }4 % . ~rad elleri Rıdvan Sadullahın de-
~hugıbı Pençeleri arasına girince ken- , 
r bıraktı .. 

.Murad yaralı olaa-ak yerde yatıyordu. 

(ill~~at ll'lesele bitmemi~ti, Rıdvan Sa
' a ın ıesi yeniden yükseldi: 
...... ~ir bıçağın yok mu Osman bey ... 

ar hocam' ...... . 
~ Cıkar, çıkar ve hemen kahramını-
~ n. dişleri arasına sok... Haydi dur
~;· Bir §eyler yutmıya çalıştığını gör-

};' or nıusun? 

- Maksad Selmanın kendisine kalma
sı idi. .. Aşk insana bu cinayetleri yaptı
rabilir mi sualine gelince efendiler bu da 
gayet tabii görülmek lfızım gelir, çünkü 
Murad delidir ... 

Üçümüz birden atıldık: 
- Deli mi? 

bulunduğu için atılmıştır ... Bugün ben 
fakülteye gittim ve uzun boylu izahat al-

dım. Orada okuduğu yalnıı cinai roman
larmış ... Bazı gayri tabii harekatı da gö

rülerek muayeneye sevkedilmi§, bu ne-

tice alınınca çıkarılmış ... 
Serkomiser itiraz etti: 
- Fakat bu işler deli i3i değil ..• 

(Arkası var) 

Sayfa 13 

Eser Türk edebiyatı ı 
uykudan uyandırıyo 
(Baştarafı 9 uncu sayfada) uykudan da uyandırıyor ve eserin!, kenıll 

olmuş ve türkcede yeni bir tarz açmıştır. bastırmak suretlle, ayni zamanda cMuhardr 
Bu, .sağlam bir kültüre, kuvvetli bir muhay- yok, klmin eserini basalım!» diye dükkan -
yele, tecrübe bir tekniğe dayanan bir tarz- lannm önünde, gökyüzünden zemblllc mu
dır. Yalnız, muharrir, bu tecrübesinde, tek- harrlr inmesini bekllyen, bazı modern sahaf
nik tarafı ihmal etmiş görülmüyor. Bu ih- larımıza tabll1k denııen işin nasıl bir meslek 
mal, eşhasın karakterlerinin fazla sarahatle olması ıcab ettiğini de öğretmiş oluyor. 
çizll1şinde, yapıya kullanılan malzemenin Bu münasebetle, geçenlerde müessesesinin 
clnsi gösterllmek için senfoniden fednklı.rlık otuzuncu yıldönümünü kuUulayan tabi 
edilmiş olmamndadu. Yanı vak'anın eşhası tGra.sset. nln, ıP. Valery. nln eserlerlnl nasıl 
karakterlerini kendileri çlzlyorlar, oltuyu- bastığını hatırlatmak isterim. cGrassetı> 
cuya düşen anlamak, duymak, bulmak pa- hiç eser neşretmlyen, yazılarını sadece pek 

• yını, CeUueddin Ezine ortadan knldırıyor, yakın dostlarına okuyan cP.Valeryıı nin Pa
anlaşılmamaktan, yanlış anlaşılmaktan çe- rise geleceğini haber alınış, tanımadığı nal
kindlğl için, kahramanlarının hüviyetlerini, de gldlp istasyonda beklemiş ve ondan eser
görlişlerlni, maksadlarını apaçık söylüyor. lerlnl neşretmek şerefinin kend1slne verllme
Maalesef, kendini bu hususta haklı görüyo- sini rica. etmiş, bir hayll uğraştıktan sonra. 
rum. Çünkü, endişesi tamamen yerinde idi. muvafakat cevabını alabilmişti. Bizim tabl
Bu kadar sarahate rağmen eserinin bazı ta- lerden böyle bir fednkftrlık ve nnlnyış bekle
rafları, yanbş tefsir edllmiştır. Bu sebebden, miyoruz. Yalnız, Celfileddln Ezine. ese
eserde, rüyruarda oldu~ gibi düşüşler ve anı rlnin sonunda, yakında bir roman, bir piyes 
yükselişler var. Prologdn, k!taradnn bnhsedl- daha hazulamakta olduğunu bUdlriyor. Td
len sahne ve Yakubun çekilip gidişi, birinci bUer, ona müracaat ederek, muharriri, ken
aktın 4 üncü tablosundaki vayıçepel sahnesi dilertne düşen ~den kurtarab1llrler, ve 
bu yüksell§lerl gösterir. Yakubun Fiyaka uYakub• hayat sahasında yapmış olduğu tec
Nurl':re hırlstıyanlığın sefalette müsavatı rübenln inklsannı edebiyat sahnsında da. 
anla~ı ve Nurlnln putu hırsızlık şeklinde tekrar etml.§ olmaz. 
anlayl§ı da, ~erl 1drlık ve hamakat ha- cYakub ve Ötekiler.- hakkındaki bu yazımı 
klkaten çok güzel bir tokattır. Bu, bana, ka- bitirirken, eserin teferrüatı üzerinde fazla 
tolik .cıaudeh1n komünizme Utıbak eden durmak lstemediğlınl bildirmem llizım gell
cAndr~ Gide, e yaptığı teklifi hatırlattı. Ko- yor. Çünkil kitabın herkes tara!ındnn okun
münlzml, servetin paylaşılması mAınasında) masmı istiyorum ve okuyucwarın lntibala
anlıyan cClaudelıı zengin olan cGlde8 1 bey- rını peşin hükümler, telkinlerle t~r aıtın
bude :rere klllseye dönmeğe davet ettikten da buakmnk istemiyorum. Yalnız şu kada
sonra ona vu teklifte bwunmuştu: nnı söylemeliyim ki, bu tarz eserler, klt\slkler 

- Madem k1 komünistsin, servetını ~lı:- devrinde oldu~u gibi, bugün de hnrb sonu 
sım et. reallzminln bir aksülamell olarak, bütün 

cMelon ıapkalı. Andr~ Gide ise ıu cevabı dünyada revnc bulmaktadu. Bu tesir, bizim 
vermişti: sahnemizde Necib Fazıl Kısaküreğin cTo-

- Biliyorsun ki İsa ve hıristiyanhk cCc- hum» ve cBlr adnm yaratmakıı tecrübclerlle 
binde on para varsa, beş parasını ba~kaları- belirmişti. Llıkin, Necib Fazıl Kısakürek her 
na ver. diyor. Madem ki katollksin ve iyi btr iki tecrübe.sinde, şllr ve hayal kab111yetlerınl 
bırlstlyansın, evvela sen servetini dağıt, ıon- kullanarak, kahramanlarını, vak'anın dt~er 
ra ben de dediğini ya.panm. eşhasını küçültmek suretlle tebarüz ettiriyor, * bir haleti ruhlyeyl, bir cobsessionııu tahlil e

Eserin realiteye temas eden tarannn nliı
beten muvaffak olmuştur. ömerin Yakuba 
Fatınadan niçin ayrıldığını söyler'ken çiz
diği bugünün kadını portresi, Benll Saadetin ~~hakika delikanlının bir taraftan bu 

b(l~ Yaparken öbür taraftan ağzındaki 
hbaıCek bir lokmayı çiğneyip yutmıya 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mü~erl~b~~~bupa~~~~ndu. 
Celfileddin Ezine Türk edebiyatına güzel 

- Evet, valideden evlfida kalan mi
ras ... Tıb fakültesinden verem olduğu i
çin değil, deli olduğu, delirmeğe istidadı 

diyordu. Cellleddln Ezine ise, sarih hatlarlle 
de olsa, kültürü ele alıyor, ve kahramanını 
yükseltmek için diğer eşhası küçültmüyor, 
blllıkis onları da ayni seviyeye çıkartarak bir 
ahenk yaratıyor, muhtelif kainat görüşlerini, 
terdlerin temayülleri ile bir hizadn yürütü-

Se adığı görülüyordu. Havacılığın Otobüs servisleri 
~ /koıniser Rıdvan Sadullahın dediği- Yeni bir zaçeri l 
)\ aptı, .. Delikanlı ağzındakini yutmı- /' Çİn talimatname 
tı..\>akit bulmadan çenesi diqlerinin ara- (Baştarafı 8 inci sayfada) 
"ıa 

8 
ku ,.. fazla sür'at temin edebilmek için hava - Şehir ve İstanbul vilayeti sıntrları 

-..._L 
0 lan bıçağın zorile açıldı ve yırt- nın "'eyrekleştı·~ı· ı"rtı"falara çıkar"k orada · · d k' k b k"' 1 d · ıı: lst d ., o " ıçın e ı asa a ve oy er arasın a ış-

~eı n. e iği şey çıkanldı. Bu biraz ev- uçabilmek kabiliyetine malik olarak ya -t, "1tiya eli d b ı kt bd letilmekte veya işletilecek olan otobüs 
.~ rın n e u unan me u u .. · pılmıştır. Fakat hava eksilince yolcular 
~ı.:a ile ısla k hamur haline gel ve otomobillere ne suretle ruhsat ve-
"'itl nara - müteessir olurlar. Bunun da önüne geç-
Ate~~ mek lazım. Onun için kamaraları içer _ rileceğine dair yeni bir talimatname 
'h b alındıktan ıonra Rıdvan Sa- den dışarıya, dışarıdan içeriye hava sız- hazırlanmıştır. Talimatname, formali-

' aya~a kalktı: maz olarak yapılmıştır. Bunlarda tazyiki tesini ilanal ettikten sonra tatbikata 
~Şimdi telefon edip can kurtaranı ça- nesimi sun'i vasıtalarla daima ayni sevi-
\.. ıt B kal h t geçilecektir. Hale~ mercii kanunisin-
•11~··· u ça yavrusunu as aneye yede tutulur. 
tı"bı alı ... Sanki dünyaya çok lazımmış Rahatlık bahsine gelince: Tayyare 42 den gayri mahallerden ruhsat almış o-
' ~Yatını idame için doktorları koş- yolcu taşır, içinde 30 tane yatak, ile muh- !arak işlemekte olan otobüs ve otomo-
~· h... telif 6alonlar ve mükemmel bir mutfak, billere yeni talimatname çıkıncaya ka-

tUı~t. durdu ... Sonra alaycı bir tavırla müteaddid de hizmetçiler vardır. dar müsamaha olunacaktır. 
...._ 

81Yerek Ulve etti: =============================== 
alttta~a~raınanımızın ellerine bakınız ... 
~,r PıJama, fakat ellerhıde eldiven 
~· l3u ne ııklık!.. Hayır §ıklık değil, 
~ b llılık... Tuttuğu şeylerde parmak 

ırakınamak arzusu .•. Ah mel'un ... 

\> * ~~un saat sonra ihtiyarın cesedi kal-
"~ bıtl§, Yaralı hastaneye naklolunmuş 
~la tekrar doktor Bahanın odasında 
~ l\ıllınıştık. Aşağıdan yeni bir buhra
~~ t~ıan validenin çığlık kahkahaları 

ltt lıyoı-du. 
dvaıı Sadullah· ....... n . 

~el en katilin Murad olduğundan çok 
~ lfiİibhelenmiştim, dedi. Selma hanı
~ı. ~ adesini alırken bu fU-bhe kat'iyet 
k "t!tr •11b~ ı ..• Selma hayalet i~alı son mek-
~ll kapısından içeri üçe on kala atıl
--~~ SÖ~I~di. Halbuki o saatte biz henüz 
~~ b a ~dık ve Subhiyi l!ticvab ediyor
'hııd elıkanlı bizim yanımızdan tam üçte 
~d!ıtı1' liattA ben cOoo saat üç olmuş> 
~~ ··· Bunu gayet iyi hatırlıyorum. Şu 
:'llt llıektubu atan Subhi olamazdı. Va
~ ttı.;ağıda idi. O da olamazdı. Kala ka
~ h/danda bir doktor, bir Murad, bir 
~ aıtalet kalıyordu... BHihare doktor 
~ hh Ulilldüğüne göre katil ya hayalet
>-ıet bUd da bizim delikanlı .•• Fakat ha
!al'e S ~ luiivacı niçin istemesin?... Ona 
'b..~a ı; a ha Kenan ile, ha Subhi ile 
"qt ~radla evlenmif, hepsinin bir ol
~i ~ geliyordu. İhtiyarın Selmayı 
L blrfn llıuınkün değildi. Halbuki bu iş
~ hu cı Pllnda qk rol oynuyordu ... 

a hu::blerden Muradın katil oldu-
ıtudd ettim ... 

~lfu: eiuınumt muavini dayanamıyarak 
bı :--- l>etı 
~ı bö mna Rıdvan Sadullah bey, aşk 
~ tn.i? ri1e. bir canavar şekline sokabi-
lit<ltı? elikanlı ağabeylerini niçin öl-

SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Nefise ve Tevfik tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23524 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabil birinci dere.cede ipotek gösterilmiş olup borcun 

ödenmesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafın
dan 1800 lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde 
Yenişehir caddesinde eski 112, yeni 92 kapı numaralı bir tarafı İskender ağa
nın arsası, iki tarafı Petraki ve Kostanti n dükkanı, tarafı rabii yol ile çevrili 
üstte odaları olan bir kagir dükkanın ev saf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Gayrimenkul kagir 92 numaralı dükkan ve üzerinde odası olup buraya dük

kanın içinden çıkılır. Dükkanın önü cam ekim ve istor kepenkli, zemini kısmen 

ahşap ve kısmen karesiman döşeli ve sa bit dolablıdır. 
Birinci kat: Bir sofa, bir aralık ve iki odadır. Sofada bir hela vardır. Binanın 

beden duvarları kagir, dahili aksamı ahşabdır. 
Mesahası: 36 metre mürabbaıdır. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahnsı ya zıu gayrimenkulnn tamamı açık arttır

maya konmuş olup 1/8/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art· 
tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranm taahhüdü 

baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid erilerek 16/8/938 tari
hine rastlıyan Salı günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci açık 

arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttır anın 
üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek· 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanzifiye ve dellAliye resimleri 

ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil r.dilir, 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aiddir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diler alAkadaranın ve irtifak 
hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiale.· 
rını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bU
dirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu ıiciliJe sabit olmadıkça satış bede-

linin paylaşmasından hariç kalacaklan ve daha fazla malfunat almak isteyenle
rin 1/7 /938 tarihinden itibaren herltesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
olan arttırma iartnamesile 935/1811 numaralı dosyasına müracaatları ilb olu-

nur. (3596) 

yor. 
bir rüya oyunile girerken, onu, uyuşuk bir Fikret Adil 

Niğde t~hrirat kale~inde başlayıp istanbulda 
daragacı alt~nda bıten memurıyet hayatı 
(~~~ ~arafı 1 n~ sayfada) . ı mahfelerin müvazenesi bozulmuş, ve 

çok sevdigını, ve benım Pembeyı ku- cümlemiz birden aşağı yuvarlanmış -
z~dan fazla sevdiği~~ sade Zeyneb tık!.. Bu müdhiş sükut esnasında, hiç 
degıl, hemen herkes bılıyordu. Bu ha- b" . . . k tl d rf t 
k

.k t' f k d lm d k di ırımızın sa a anmayışı a sı esa-
ı a ın ar ın a o ıyan, sa e en -

mizdik. düfün nimetiydi!. 
(Arkası var) . 

HattA bir gün babam anneme: 
~Hanım... demiş... Bu çocuklar 

birbirlerine adeta aşık... Bari ailesini 
kandırıp Pembeyi bizim oğlana alıve
relim. Nişanı şimdiden yapar, buradan 
giderken, Pembeyi de alır götürürüz!. 

Fakat annem, babaytı.ın 41akaya vura
rak izhar ettiği bu arzuya yanaşmamış, 

ve: 
- O nasıl söz? Hazımın Niğdede be

bek gibi nişanlısı var! deyip, mevzuu 
değiştirmiş. 

Ben bunları bir gün, bizim kulağı 
delik, çenesi düşük hizmetçiden dinle
miş, ve ağlamamak için kendiınl ror 
tutmuştum. 

Fakat yedi sekiz ay sonra, babamı 
Antalya tahr}rat müdürlüğüne tayin 
ettikleri zaman, hüngür hüngUr ağla
maktan kendimi alamadım. 

Zaten beni memuriyetten nefret et
tiren, hatta memuriyete düşman eden 

ilk hadise de budur. Fakat bu nefrete 
rağmen, akıbeti hazan acı olan bu mes
leğe girmemenin yolunu, girdikten son

ra da kurtulmanın çaresini bulamadım. 

Çünkü babamın memur ruhu bana da 

sirayet etmişti... Ve ben, bu ruhun 
cezasını, bütün ömrümce sürükledim! 
İspartadan Antalyaya harekete ha -

zırlandığımız gün, şiddetli bir poyraz, 
ve mü~ bir kar tipisi ortalığı birbi
rine katıyordu. 
Niğdeden 1spartaya gelirken, katır

ların semerine heybe gibi vurulan kü-
çük mahfelerin bir gözüne benimle ab
lamı, diğer gözüne de kUçük bemşi -
remle küçük halamı yerleştirmişlerdi. 

Fakat ben, küçük halam ve küçük hem
şiremle hiç geçinemezdim. 

Nitekim, bu seyahat esnasında bile 
kavga çıkarnuş, ve kavga ederken, 
mahfeden sıyrılıp, bizi taşıyan katırın 
semerine binmiştim. Ben semere binin
ce, terazi küfeleri kadar hassas olan 

---Brllell llala11adald 
ideal lladı• 

DlllerlDI nllall, 111• 
ve utım ller 

Jtmekten ıoara 

RADYOLiN 
ile fırçalıyan kadındır. 

Difleri en taııa beyazlatan, 
mtkroblara karşı en müessir, 
terklb ittbulle en mükemmel 

diş macunu -------·········-···-··· ................................... . 
BALK OPIBITI 

Yaz tem.illeri 
ı~ : Cumartesi : 
.Anadolubf un 
19: Pazar: 
Beylerbeyi 
20 : Narlıkapı Şafak 
21 : Salı : Aıak 
22: Çarşamba: 
Beflktaş aile 2• : Cuma : Bebek Bahçelerinde 

Baflıyor 
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POYRAZ Ali 
-~ 

Yasan: A. & 

Civanna, kaptanın kamarasına uzanmış, vatanını terkederek akıbeti meçhul bir 
yolculuğa çıkhğı için tahammül edilmez bir ıztırab içinde bunalıp kalmışb 

Türk ·tarih ve medeniyeti hakkm 
Prf. Al etin mühim bir nutku 

ve bay rektör, bu batJarm takff1' 
masile hayırlı neticeler vermek 
ha başka bağlarm da teeasüsünl 
ni ediyorum. 

Memleketini7.de buhmdutUJD11.! 
memleketimizin adU ve içtimai 
teneffüs ediyoruz. Sizler gibl 
Türkiyede bir tek arzu bcsliy~ 
tün tecelliyatile ilim yükselundt 
letmek ve o sayede daha 
ha şümullü bir şekilde çalıpndo 

Tanışmak, hemen eberlya 
sevmektir. Birbirini sevmene 
yet sahibi insanların sulh d 
fethetmektir. 

Bizim Büyült Şefuniz Atatüfk. 
A vrupada ve Marmaranm ö 
vasıta ile ve yüksek şahsiye 
tün nüfuz ve kudretile bu hilll 
faza ve takviyeye çall§lyor. 

Bay rektör, sahabetintzde 
yetişecek olan ve bu çatının al 
çirdikleri hayatın sadık hatırasJJll 
taşıyacaklarına emin· olduğum 
!ebelerinin hatıralarını sizin M 
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SALiH NECATl'nin Keskin Kaşeleri İİşütme, grip, nezleye ve ağnlara bire birdir. t lik ve 10 luk 
kutulan •ardıı.. 

lstanbul Askeri Levazım Amirliği baaları 1 

DiltimevJeri Jçiıı M4&0 metre .kur§wıt astarlık bezin kapalı .r.arfia .ır.satm +• 
wrilen fiat pahalı göriildülünden 23 ha ziran 938 ~ıbe günü saat 11 de Tap. 
hanede Levazım Amiru,ti Satmalma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapııo 
lacaktır. Tahmin bedeli 6817 lira :ilk teminatı 511 lira ı7 kuruştur. Şartname 91 
nümunesi Komsiyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber bllll 
ıaatte komisyona gelmeleri. (18) (3594) 

,,,,,,,.,. 
100 aded bezli listik band, 150 aded lastik simit, 2000 aded lastik eldiven, 100 

aded lWit dp fllll*'k.. .3IO aded !istik balon firmga, toO aded listik parmall, 
500 aded lAstik mantar, 1800 metre Ustik boru, 1000 metre tefçir enbubesi 2 • 
tustos 938 Salı jÜDÜ aaat 11 .de Tophane.de Levazım Amirli.ği Satınalma Konm. 
yonunda açık eksiltme ile alınacaktır. T ahınin bedeli 3487 lira. ilk teminatı m 
lira 52 kanqtur. Şartnamesi komutanlıkta görülebilir. İ*kh1erin kanuni vell-
kalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri.. (17} (3593) 

,,,,,,,.,. 
İdareleri İstanbul Levazım .lmirliğ!ne bağlı müessesat için alınacak o~ 

113316 kilo yoğurt 20/Haziran/938 Pazartesi günü saat 15.30 da Tophanede :t.. 
tanbul levazım imirlifi ıatmalma komisyonunda kapalı :zarfla eksiltmesi yapı
~caktır. Yo~rdun 1ahınin bedeli beher kilosu 17 buçuk kuruş. İlk teminatı 1M7 
lira 27 kuruştur. Anadolu ciheti, stir harici, sur dahili olmak üzere ü~ grupa da 
ayrılabı1ir. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evel Komisyona vermclıaıi. 

c536> c31~ 

,,,,,,,.,. 
Dikimevleri için 800 ıtilo Makine yağı müteahhit nam ve hesabına 17/Hazi • 

ran/938 Cuma gü.nil saat 11 de Tophanede levazım ıimirlğü satınalnıa konüsyo • 
nunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 16 kuruştur. 

İlk teminatı 10 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İstekllcı 
ler kamml vesikalariyle beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

cİ.> c3252> 

~ 

25 bin metre sargılık bez alınacaktır. Kapalı .zarlla eksiltmesi 27 /Haziran/938 
Pazartesi aünü saat 11130 da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınal.mai 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 22 kuruştur. Dk temi
natı 412 buçuk liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda eörülebilir. f stckJile
rin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarmı ihale saatinden bir saat e'f'ııı 
vel komisyona vermeleri. 

fl/ıNltılltl 

On bin metre Jyodofor.mlu gaz bezı alınacaktır. Açık 'eksiltmesi 27/Haziran2 
938 Pazartesi günü saat 11 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalınl; 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 42 kunıatur. İlk t .. 
minatı 315 lindır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. .İate'klilerm 
kanun! vesikalarile beraber belli saatte .komisyona gelmeleri c7> c3473ı 

~ 

60 gramlıktan bin gra.mlığa kadar yüz bin aded lllç §işesin in ~7 /Haziran/911 
Pazartesi günü saat 12 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalm:ı Ko
misyonunca .kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5GN 
lira, ilk teminatı 423 lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. ı.. 
ttiıklilerin kanuni vealkalarile beraber teklif mektublaruu Dıale saatinden W. 
Mat evvel komilyona Yermeleri. clh c3477• 

MiDENiZ ::~~:::::z:;:.::, MAZON MEYVA TUZU'nu 
tecrübe edlnlz. Mide Ye baru.tlan JQrmU w ~ 
maz. İçllmesl lltlf, teslrl tola7 ve müıeyyl.ndlr. mo
blr mü.stahzaratla kıyas Dbul ıetme'z, çünkü IOD de
reoe teksif edllm1§ bir tul ur. OD btnlerce k1f1 l1b1 :ı 
de MAZON 1ateylnlz ve mÜ,.bih Sa1mll ft MMldJ 
reddedlnls. Boroa mukalına llttaı. 

' ---
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1linlan 
~ 20 ton Aleminyum alınacak 

'-tımın edilen bedeli c22.000• lira olan 20 ton Aleminyum Aakerl Fabrikalar 
~\Un Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 9/8/938 Salı günü saat 11 
«. kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
'l'lltbıerin muvakkat teminat olan cl65C» lirayı .havi teklif mektu.blannı mezkllr 
~e saat 10 na kadar komisyona verro eleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
~unun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
~tları. c3509, 

t Harici Askeri Kıtaatı lıinlan 1 
~ara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 12000 kilo adeyajın pa

~lında talib çıkmadığından 20/Haziran/938 saat 14 de Ankarada Levazım 
~liği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapdacaktır. Muham-

~ bedeli 90160 lira, ilk teminatı 5758 liradır. Şartnamesi 451 kurut mukabi
:::: Komisyondan alınır. Kanuni ticaret odası ve ıartnameihıde yazılı veaika-
~omi9yonda bulunmalan ,22. c3522> 

'OKOLAKSIN 
Bir adedi müleyyin İki adedi mQ&hildlr. 

1'l En m uannid kabızlarda bile tesiri kat'ı, lezzeti ıayet ıaw, 
tUeyYin mnstııl ÇtKOLAT ASIDIR. 

8 eclffl 20 Kr. Ecz•••lerd.. ••J•111&ı 

rakibıiz 

~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1939 Newyork Sergisi Dekorasyon 
Müsabakası : 

l 
- 1939 New York Dünya Sergisinde inşa edilmiş olan Türkiye Pavyonu da-

l hUi dekorasyonu için bir müsabaka açılmı~tır. 
- Mü agakaya girecek resimler İktısad Vekaletinin tayin ıdeceli bir jüri 

a heyetince tedkik edilecektir. 

- ~üsabakaya girecek resimlerin nihayet 15/'J /938 tarihine kadar Aııkara'd& 
İktısad Vekfiletinde New York Dünya Sergisi Türkiye Komiserliğine 

4 ltıakbuz mukabilinde tevdi edilmiş alınası prttır. 
'}.f-• Usabakayı kazanan san'atkir:ı 1000 lira mükafat verilecektir . 
..... )4-

usabakaya girip te kazanmıyan san'atklrlara aid eserlerden istifa edi-

l len kısımlar için verilecek bedel jüri heyetince ayrıca takdir edilecektir . 
..... Aiüsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu vesaire hakkındald 

llrtname, Türk Pavyonu pliniyle maktaları ve bu hususta Ihma gelen 
izahat Ankara'da İktısad Vekileti dahilinde Rr&i Jmmiaerlijindım alma'W-
llt-. cl720ı c3341> 
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Boyalı gazı ecnebi markalı teneke ve fıçılarda FAYDA yerine sahyorlar. 
Tabla kurusu, sinek, pire ve bütün haşerab öldüren yegane marka FAYDAdır. ismine ve markasına dikkat. Aldanmayınıı 
r A 'f D A da gaz yoktur. 

Bir difl 8İTriainek, mlaaid bir yerde 4 a7da 20 .Uyar 
aİ•rİ8İnek meydana a-etirir. · 

( Jozet Tlr•ra, P••k•I Zukk•relll ) 
V atandaf, a-ıduı kan olan bu beli tufanından korun 1 

Hiç kıymet verilmiyen bu mel'un dllşman itnesiyle kana 

Parazitlerini aşılar. Bu parazitler de anaları gibi mOtemadiyen kanımızda 
çiftleşerek hesap kaidelerinin toplıyamıyacuğı bir niıbette çotalırlar. 
Bu korkunç Oreme neticesi kanın en hayatı kısmı olan kırmızı yuvArla· 
cıklar mahv ve h1ıırap olur ve sıtma meydan ııtır . 

• • 
1 G 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak 
için en birinci devadır. 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve oinırlerı kuvvet
lendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür. tali c·!a
rak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. Sıt ,rı.tnın bütün 
şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczane1~ bulunur. 

TAŞRA HALKINA MüJDE: 
Beklediğiniz 

HASA G 
Lüks lambaları 

gelml9tlr. 
Çok bassu, çok dayanıklı ve çok ucuzdur. 
Yedek parçaları da:ma mevcuttur. 

Satrş yeri Tahtakale No 51 

SEYAHAT EDECEKLERE 
1 

L 
balauaa. 

Çarpıntılara. deats Te tren tut4 

masına T• bQtttn uab bozulduk4 

larına iyi gepr. 

Tokad sulh hikim.Utlnden : Halen Tur
halda mukim Sivaslı Kizir o~lu Ebu Bekir ile 
Turhalın Pazar mahallesinden Şeyh oğlu 

Rifat mahdumu Sallhln müştereken muta
sarrıf oldukları tapunun teşrinisani 932 tarlb 
ve ı numnrnsında mııkayyed Turhalda sağı 
yol solu vakıf dükkan arkası tariki has ve 
Ali Galib ve cebhesl '* ile mahdud altında 
bir kahvehane ve lokanta ve orta katta yedi 
oda bir salon ve bir kademhane, üçüncü kat

Beyhude ızt1rab çekmeyiniz ! 

Bütün airdarın panzehiridir. 

BiR TEK KAŞE 

NEVR ZİN 
Bu muannid baı ve dit ağrılan .. 
m sür'atle izaleye kilidir. Roma• 
tizma evcaı, sınır, mafaal .,. 

adale ızbrabları NEVROZIN'le 
tedari edilir. 

Nezle, grip ve bronfite klll'fl en 
müessir ilaç NEVROZİN' dir. 

NEV OZi 
tV"?' '. tercih ediniz. 

ta bir odayı havi dokuz bin lira kıymetli otel 
maa iki dükkanın satılmak suretlle şüyuu
ntın izalesine Tokad sulh hukuk mahkeme
sinden verilen 3/3/938 tarih ve "4-61 nu
maralı Urun kesbi tat'iyetle icraya konmuı ' 
ve 938 seneııi temmuzunun 23 üncü cumar
tesi günü saat 12 de müzayede ve ihalesi ic

1 
İcabında gtinde 3 kqe alınabilir. 

lamine dikkat, taklidlerindea aakınmız ve Nevroıin yerine 
başka bir marka Terirlerıe pddetle reddediniz. 

ra kılınacaktır. Tallp olanların pey akçelerile 
birllkte 1'0kad sulh hukuk mahkemesine mü- ---------------------------~ 
raca.at etmeleri ve yevmi mezkürda haddi la
yikini bulmadığı takdirde ihale gününü ta
k1p eden on beş gün aonra senel mezktlre a
ğustosunun 4 üncü pa:!;artesl günll saat bir 
buçukta gene müzayede ve thalei kat'iycsl 
icra kılınacağı ve bu emllk üzerinde bir hak
kı irtifak iddiasında bulunanların 20 gön 
içinde sulh hukuk mahkemesine müracaat 
etmeleri ve aksi takdirde iddiaları mesmu 
olaınıyacnğı illin olunur. 

Doktor 

İbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 

T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: 

İstanbul semtindeki müşterilerimize kola~ık 
İş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya kadar yo

rulmamaları için tahsile verecekleri aenedlerden başka bütün şube ve a;.n.starı
mız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren, MıJJf 
Çarşısı civarında Tahmis aokağındaki em tea depomuz bürosunda ldl aGnıertl' 
saat dokuz buçuktan on beş buçuğa, cumartesi günleri dokuz buçuktan on bit 
buçuğa kadar kabul ederek emirlerini aUr'aUe yapacağımızı arzederiz. c3498• 

1 
caddcsinda 21 numaradı berıno 

Uğleden sonra hastalarını kttbul 

-..----• eder • DENiZ BANK 
• 

lstanbul Şubesi Müdürlüğünden : 
Hali inşaatta bulunan istanbul Liman İşletmesi Mumhane antre

posu binasında, pazarlıkla iki katın havai palangasile 2 elektrikli yük 
asansörü yapbnlacaktır. Bu tesisata aid kroki ve plinlarla ıartna· 
meler bankamız materyel daireıindeo parasız olarak alınabilir. Ta
lihlerin en geç 28 Haziran ıalı günü akıamına kadar Materyel 
dairesine verilmiı bulunmaSl lazımdır. 

HBBBNABD,, 
MOTOPOMPALARI 

Kuraklığa karşı en müessir çaredir. Ziraat 
lnıaat ve yangın iılerinde Amanaız çalı
ıan eo ikbsadi ve garantilidir. 

Türkiye U~um Acentası ve deposu : 
Türk • Avrupa Ltd. Şti latanbul Galata, Perıcmbe Puan No. 61 

, Türkiyemizde ilk defa hazırlanan ' 

ASKER GAZETESi 
SUBAY - ASKER ve ASKERi OKULLAR GAZETESi 

BUGÜN ÇIKTI 
20 sahife, kap, 2 renk, fevkalade yazılar. Dllnya askerlik: tekAmUllerl, 

resimler, romanlar, askerl yazılar, komutanlarımızın hayatları vesaire ... 

ldarebaaesl: lıtanbal, Ankara caddesi No 88 

Asker ıazetesi tahrir Genel Direktörü: 
Emekli Korgeneral Esat BUlkat' m baş makalesi 

Kayıp: Eski§ehir §ubeslnden aldığım aske
ri terhis tezkeremi kaybettim. Yenisini ala-
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. l1090> 

Uzunçarşı No. 12 
3%0 dotumlu Hakkı .............................................................. 

(lan Tarifemiz 
Birinci •ahilc 400 kuruı 
ikinci •ahile 250 )) 

Üçüncü •ah ile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında !az. 
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve \.'E>yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

lıincalak Kollektlt qlrkell 
Kahraman.zade Han 

Anbn caddMI 

······························································ 
Son Posta Matbaası ................................ 
Neşrıyat Müdürü: Selim Ragıp Em~ç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Eknm UŞAKLIGlL 

iKTiDAR 
KLiGINE KARŞI 

iN 
Tabletleri her ~czanede arayınız. (Poata kutua 125~ Hormobia) 

MEYVA TUZU 
En hot ve taze merv•ların ua•relerlnden laUh .. I 

edllmlt t•bll bir meyv• tuzudur. 

Emıalsiz bir fen harikuı olduğundan tamamen taklid edilemel 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - l.tanbul 

Ankara V alillğlnden: 
Keşif bedeli (66190) liradan ibaret bulunan Ankara - Kızılcahamam yOıuıud' 

33+ 34 ile 43+ ooo inci kilometreleri arasında blokajlı şose inşaatı kapalı otl 
udulü ile eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 27 /6/938 Pazartesi iilnü saat 15 de Ankara vilayeti daimi encruor 
ninde ynpılacaktır. 

İstekliler teklif mektupları; ticaret odası vesikası ve (4964) lira 25 kurufİ.,. 
muvakkat teminat mektubu veya makbuzları ve Nafıa Vekaletinden 938 ~ 
yılına mahsus olarak aldıkları müteahhitlik vesikalarile birlikte 5Özil ıeçen p· 
de saat 14 de kadar encümen reisliğine vermeleri. İstekliler keşif ve prtnaııı" 
yi nafıa müdürlüğünde hergün görebilirler. (1775) (3484) 

------------------------------------------------------------~-:....,,,,,,,. 
Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları 

Devlet Derniryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
ı - Devlet Demiryollan istasyon sınıfında istihdam edilmek O.zere mfla~ 

ile hareket memur namzedi alı.nacaktır . 
A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; 
B) Türk olmak; . 
C) Yaşı 18 den aşaAı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak; 
D) Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak; 
E) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sthhi muayenelerinde faal -"" 

te çalışmağa mini bir anıa ve haıtalıtı olmamak; 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. Ecnebi u.ııJI" 

dan birine vakıf olanlar 87 lira ücretle alınacaklardır. 
3 - Müsabaka imtihanı 1 Temmuz 988 Cumartesi günü saat 14 de Ha~ 

Sirkeci, Ankara, Bahkeair, lCayaerl, Malaıya, Adana, Afyon, İzmir ve .,_,.. 
işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 Tem.muz 938 Cuma gününe kadardır. 
~ - Talihler işletmelere ve lstaryonlara istida ile müracaat edeceklerdir. __ ,.ı-
6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla malılmat almak iattyenl9r r· 

me merkezlerine ve istasyonlara müraca.at edebilirler. (3588) 


