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PERŞEMBE - 2 HAZİRAN 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fia tı: IS kurut 

Halayda • 
yenı karışıklıklar oldu 

.............. ......................................... _ ... __ 

Siyasi mahkomu 
olmıyan tek inkllAb 
!!Jemleketi: Türkiye 

Fransız a~kerleri Cumhurreisliği için satın 
idareyi ele aldılar alıDan yat limanımızda 

AtatiJrk, diln IJğleden sora, Başvekili~ 

Yazan: Falih Rıfkı Atay 
• liükUınet Kamutaya geni~ bir af 
~~ ihası ,..ermiştir. Layiha kabul e
~ldif,'1 zaman. 'fiirkiye. bütün inkı
~~b memleketleri arasında, siyasi hiç 
ır mahkUmu olmıyan tek devlet o

lacaktır. Bunun herkesçe anlaşıl
lllak lazım gelen bir manası vardır. 
İlk verilecek hüküm şudur: Türkl

Yede inkılab rejimi istikrar bulmuş
tur . 

. Fakat bu rejim kurulduğu zaman. 
~rde, dışarda, pek az kimseler o
~un ~uvaffak olacağına kani idiler. 

er ınkılab karan verilirken, 
(Devamı 11 inc'j sayfada) 

~=================:==::::!I ...... ······· .. ·················································· 
Hariciye Vekili 
şehrimizde 

~ll~vekil Ankaraya hare • 
thni bu aksama tehir etti 

l'a~ta~bulda bulu::;aşvekil CelA.l Ba
ta dun öğleden sonra Dolmabahçe sa
b~ ına .gitmJş ve Atatürk tarafuıdan ka
ha: edılmiştir. Celil Bayar, Ankaraya 
,~ketini bu ak§ama tehir etnıl§Ur. Bu 
\ta n1 eksprese bağlanacak olan husust 

gonıa Ankaraya hareket edecektir. 

/\. Hariciye Vekili 
orı ;kara, 1 (Hususi) - Hariciye Vekili 
lt h 0kuıu elli geçe şehrimizden Istanbu
da :reket etmiştir. Rüşdü Aras istanbul
~aşvekile müliıki olacaktır. ......................................................... 

Dün dört Türk daha 
öldürüldü, yaralılar

Dörtyola gönderildiler 
Garo tayyare ile Baruta gidip geldi 

Fransız Hariciye Nazırı diin lngiltere büyilk 
elçisi ve sef irimlzle görüştü 

Fransız askerlerlnın ıaaresi altt114 geçen lıkmderundan bir gôrünil§ 

Adana, 1 CHuıuıi) - Hatayda Türk ekıeriyetino kartı yapılan 
mezalim tahammül edilmez bir bal almııtır. Bugün buraya gelen ha
berlerde Hatayın her ta.rafında müdhit karıııkhklar baı ıöıterdiii 
bilcmilmektedir • 

hlrllkte yatı gezdiler 

Haşvekil, DolmabaJıçe sara11ı bahçesin de Atatürkc tazimlerini ~ 

Adaşım Muhittin OstOndag"ı Feaadcılar tarafından tahrik edilen yüzlerce Arab bugiin tekrar 
Türk mahallelerine hücum ebni,lerdir. Kanh çarpıımalu olmuıtur. 

bir teklif yapıyorum Türklerden dört, Arablardan da iki kiti ölmilftü.r. Hafif ve ağır yara- Sııvcırona yem Dolma bahçe ı41'ayı önlerinde 
:Su 1'ctzcın: Muhittin Birıen lılann aayııı belli değildir. Cumhurreisliği için satın alınan Sava-,ve Küçük Çekmece önlerine gelerek de-
fli.faY~nı dikkat yazıyı 2 ınci sayfada Halayın her tarafından teacil muamelesi bir hafta müddetle tehir rona yatı dün sabah Marmaraya glrmlf (Devamı 11 inci ıal/fflda) 

ergun) sütununda bulacaksınız. edilmittir. Bütün Hatay ıehirlerinde idareyi Fransız aıkerleri ellerine B 
1 

d• b R d k • 
"-= almıtlardır. (Devamı 11 inci sayfada) • • e e ıyeye • eş yu~ • a y~ mera 1 ınsanı. 

lürk _ Yunan munzam Ortaköyde feci ve ımzalı hır ıstıda verıldı hırsızlıga ~vkedermı? 

nıuahedesı. Mecıı·ste acıkh bir kaza Serseri kedilerin öldürül- Tıbbı Adli müeaseseıi 
m,.mesi isteniliyor bu suale cevab verecek 

Bir buçuk yaşındaki çocuk (Yazısı t ı inci sayf•m•••> (YUISI ı ı Jnd sayfamıW) 

tezahüratla tasdik edildi salıncaktan düşerken ip r- Fransada, ,hakikat diye söylenen herşey 1 
boğa2ına takıldı, asılı L_ böyle ise vay bu memleketin haline! __J 

Hariciye Vekili mühim beyanatta bulundu kaldı ve bôğuldu Bir Fransız Generalinin iddiası 
S.. Ortaköyde Çarşı sokağında 20 numa-
d oı alan hatibler, Türk - Yunan, Türk - Yugoslav ralı evde oturan Fani ismindeki kadın bir 

O&tJuiu etrafında hararetli beyanatta bulundular buçuk yaşındaki oğlu Yasefi dün sabah 
evin üst katındaki salıncağını yatırmıı, 
kendisi de alt kata inerek ev işleri ile 
meşgul olmağa başlamıştır. İki ilç saat 
kadar aşağıda meşgul olan kadın bir a
ralık yukarıya çocuğun yattığı odaya çık
tığı zaman gördUğü manzaradan deh,et 
iç.inde kalarak avazı çıktığı kadar bajır· 
mağa başlamıştır. Kadının feryadma ilk 
defa komşular, çok geçmeden zabıta~ 
murları yetişmişlerdir. Odaya ıtrenlMin 
gördükleri manzara şudur: 

(Devamı 11 fnc:i sayfada) 

................................ ·--········--·-·---· 
KARiKATüR 0

etteral 1C4zı · (~arikatür) .mecmauıa ltıaıila 
~kar "'Sevtlkte>cin Nazım l'oroy Mehmed So'f'MI' Fazıl Ahmea. Aykaç Netiı renkli tablolarla sOslQ 24 

~ltu ı:· ~ (Hususi) - Meclisin bu- kib Tilrk. Yunan dostlukl\Te bitaraflık sayfalık fevkalade yaz sayısı çakar
~ ~..1!~ 1nt.ısında ruznamede bulu- uzlqma ve hakem muahedenamesi ile dı. BugUn herhalde bir (Karlkato.r) 
~ eru:ı müzakeresini mütea- (Dnctnı ıı iu ıavfııd&) '----m_eo_m_uuı __ alt_nı_s. ___ ,,u 

Gözleri Hlndistanda olan Almanya, ltalga 
ve Türkiye birleşmişler, Rusyayı da 

kandırmıslar, Hatay işi bu güzden çılımıı t 

(La. Fra.ııce Militaire) gaıetuinhı bcı§lığı 
[~azı.aı ügüacü AYfada (Siyaset Aleminde) aiitunundal 



2 Saytn SON POSTA 

Her gün 
Resimli Makale : Üç kısma ayrılan insanlar = 

Adaşım Muhittin 
Üslündaga bir teklif 
Yapıyorum 

- Yazan: Muhittin Birıen 

/i çlnde yaşadığımız. de.virde devletle

U rin ve belediyelerin belli başlı işle
rinden biri de şunu düşünmektir: Zen
ginler hayatlarını nasıl olsa hoş geçir
menin yolunu bilirler; en ziyade yardıma 
muhtaç olanlar küçük sınıflardır. Onla
nn hayatlarını ıslah etmek, cemiyetin 
temellerini Qığlamlaştırmanın yegAne 
yoludur. Şu halde fakirlerin hayatlarını 
ıslah etmenin çaresini nasıl bulalım? 
Diğer taraftan da şunu gözönüne ala

lım: İstanbul ıenlendirilmeğe, güzelleş
tirilmeğe, imar edilmeğe muhtaçtır. E

er biz bunu her sene tek.tük yapıla-
' cak apartımanlardan bekliyecek olursak 

. 

// 
/, 

\S11KBAL 
\ 1 

MA2ı 

İstanbul daha uzun zaman imardan mah
rum kalır. Eğer para kazanan insanlar, 
kazandıklarını tekmil binaya yatırsalar 

lyi; fakat, onlar böyle yapmaz.lar. Fakir
lere gelince, onlar da, kenarda ve köşede 
harab, eski, .fakat ucuz ev ararlar. Arada 

İnsanlar genç, olg...ıı veya ihtiyar olduklarına g8re üç kıs

ma ayrılıyorlar. Birinci kısımdakiler hali dü§iinürler, orta 

yap eelenler istikbale bakarlar, yaşlılar ise mazinin hatıra

ları ile yaşarlar. Her üç takdirde de hata içindedir
ler. 

insan ömrünün bize verebileceği bütün kıymetlerden tam 
ıekilde istifade etmek istediğimiz takdirde ma:z.lye, halt ve 
istikbale ayni derecede ehenuniyetle bakmayı unutmama
lıyız. Halden istifade etmek hakkınızdır, fakat ders vCidlği 
için mayizi, yeni istifadeler getirdiği için de iaUkball unut
mamak, her üç devreyi de gözönünde bulundurmak prttır. 

bir, biriktirdikleri paralarla cbaşlarını ı:=:==========-==========-========================-====-:::ıı:= 

§:~~~,~~~;~:g~~ 
bati bulabilirler. "1'opaç ,,. .............................. :···········................. Jngiliz edebiyatının 

Dil§Ünülecek bir nokta daha: Zamanı- H •• b f k y; • Ed ~ /l 
mızda münferid sermaye hiçbir kuvveti Şaplı~,, erg un ır 1 ra enı gar a ası 
haiz değildir. Sermaye, temerküz mey- Öyleyse ben yanılıyorum! 
llndedir. Sermaye temerküz etmedikçe, 
kuvvetini birleştirip. blr noktada topla- Edebiyat hakkında hiçbir fikri ol-
madıkça güz~l i§ler yapamaz. Sermaye- madığı halde edebiyat meraklısı ge-
nin en büyük yaratma mucizeleri ancak • çinen bir genç bir gün §airi azamı zi-
birleşme sayesinde meydana çıkar. 11areı etmişti. Konuprlarken: 

Bu düşüncelere daha birçoklarını ilfive - Sizin §iir?erin.ize meftunum, de-
edebillriz. Zihnimde bunları birbirine di, bilha3Sa cSis> i&imli fiirinize ba-
ekliyorum ve neticede İstanbul şehrinin yılıyorum. 
b~ olan adaşım Muhittin Ustündağa Şairi azam cevab verdi: 
bir teklif yapmıya karar veriyorum: - Bu i§de bir yanl&§lık olacak, a-* caba siz mi yanılıyorsunuz, 11oksa ben 

mi? 
)'araza, ben belediyeyim. İstanbulun _ Herhalde ben yanılmı.yonım. 

göze görünecek bir iki semtini alıyorum. _ Ôyle ise ben yanılıyorum de-
Orada boş arsalar buluyorum. Bunlar- mektir. lsm.imin Abdülhak Hamid ot-
dan milnaslb bir mikdannı rnUbayaa e- duğunu zannediy01"dum. Meğerse 
diyorum, istirn!Ak ediyorum, hüliisa bi- 1.. Tevfik Fikretmiş! 

1 
rer küçük mahalle haline gelecek bir sa-

ha sahibi oluyorum. Bu saha üzerine ko- \ ................................... ·-···················•"' 
operatif usullle küçük bir mahalle kur
mak güzel bir şeydir. Bunu kurmaya ka
rar veriyorum. Yapmak istediğim de şu
dur: Küçük ve orta halli ailelere güzel 

ahkemelik olan 
şapkalar 

ve medeni birer ikametgah vermek. Londranm moda alemini tat0b eden 
Kar§lllla ilk çıkacak mimi şudur: Kü- İngiliz kadınları bu yaz, yeni ve orijinal Bu f&pkaları yapan Londralı şapka-

çilk ve orta halli aileler bpartıman yap- y ka 
tıramazlar. Paralan ve takaUarı buna şapkalar giymeğe hazırlanıyorlar. u - cı ile müşterileri mahkemeye düşmüş-

mUsald değildir. Halbuki bizim memle- ~ı:: b(;op':~)ka;:Pr:n~~1;:n!!r~~0::: lerdir. Sebeb şu-
kette konforlu ve ucuz ikametgah ta an- • li' k d u r : Müşteriler 
cak apartmıan şeklinde olur. Kanunları- yib serpuı kadınlar arasında çok bllyü bu şapkaları ıs-
mızda apartımanların kat kat tasarrufu- =b=ir=ra~ğ;b=e=t~g;;:o=·r=m=ü=ı=tü=r=.=====:==== marlamışlar, fa-
na manidir. Avrupada her apartımanın vam eder. Bu mahallenin küçük bir mey- kat sonradan ca-
her katının ayrı bir sahibi olabilir. Bizde danı, güzel bir bahçeSi, kazinosu, ister- yıp almamışlar-
kanunen buna imkan yoktur. Ben bir seniz kooperatif usulünde lokantası da dır. Cayılm1ya-

İkinci Edgar Vallace diye tanılan ve 
her 1 S günde bir zabıta romanı yazan, 
üç tane takma isim kullanan David 
Hume, son günlerde evlenmiştir. Res
mimizde kendisini eşile birlikte görü
yorsunuz. 

belediyeylm, kanunu tadil ettirmek kud- bulunur. Sokakları temiz ve asfalt dö- cak gibi de değil-
t. Iik d ğil" B bir bul clir. Zira üstteki v.. •t b · l"kt · re ıne ma e ım. una çare - şenmiştlr. Mahallenin nüfusu biraz arttı- nopeğı e ır l e sznemoga 

mak lazım. Çareyi buldum: Apartımanın ğı zaman orada bir de istihlAk koopera- şapkanın değeri k d 
hCI katına bir başkasının sahib olması tifi kurulur ve bu suretle küçük memur- 35, alttakinin 25 girmek istiyen bir a ln 
mümkün değildir ama, kopperatifin bu lar, orta halli insanlar, küçük kazançlı lnmliz lirasıdır. Nevyorkda yaşlıca bir kadın biletini 
kata mahsus olarak çıkaracağı tahvillere tüccar ve esnaf gayet ucuza malolmuş Mahkeme reisi: alınış, Jefferson ıinemasına girecekti. 
sahfb olmak mümkündür. Kim bu tahvi- ı"kametgAh sahibi olurlar. Ara yerde şeh- cHiçbirini gözüm 

Kolunda da mini mini bir köpek var -le sahihse o apartımanın da sahibi olur. rı'n bir köşesi de mamur ve modern bir tutmadı. Bana be- ld ğ in 
dı. Talimatname sarih o u u için s e-cTapu senedh nin adını ckooperatif tah- cekle girmiş bulunur. ,~- dava verselel' ka-

·u k lb ğ' b h k kt li' - manın müf ertış· i kadının köpeğile bir -'91 > ne a etti ım zaman u u u ' * I ma satın aldır-
1 · k ı h ll d im B k likte sinem.aya girmesine mani oldu. 

Haziran 2 

Sözün 

Yanan adliye 
Sarayının yeri 

ısası 

'-------- e. Talu 

A nkarada Maarif Vekaletinin 

tabldotu etrafında, yemekten 

sonra oturmuş tatlı tatlı sohbet ediyor 
duk. 

Aramızda, cumhuriyet maarif ordusu
nun değerli erkanından bazıları, meşhur 
bir ressamımız, kültür hizmetini :deal 
edin.mi: yüksek teknisyenler vardı. 

Bir aralık lakırdı mevzuu İstanbulu .. 
muzun tabii güzelliğine ve bu güzelliğin 
kıymetlendirilmesi nasıl mümkün olabi
leceğine intikal etti. 

Belli başlı beş yüz kadar tariht ubide
lerile turistik beldelerin başındn bulunan 
İstanbula dair herkes blr fikir beyan edi
yordu. 

Bu sırada ben, adliye sarayının yandığı 
giln, Ayasofyanın bütün haşmeti ile mey
dana çıkmış olmasına ve denizden gelir• 
ken bu adliye denilen biçimsiz binanın 
nazarları artık hırpalamıyacağına ne 
türlü sevitıdiğimi söyledim. Ve tekrar 
buraya bir bina yapılırsa yazık olacağını 
ilAve ettim. 
Doğru düşüniişüne, güzel görUşlerine 

vecld fikirlerine hayran olduğum çok 
muhterem bir arkadaş bunun üzerine 
dedi ki: 

- Ben orası için ne münaslb görürüm. 
bilir misin, Talu?. Yeni İstanbul planın· 
da liman Yenikapıya gideceğine göre, 
şehrin merkezi Galatadan, tabinti Uc 
köprünün beri tarafına geçecektir. BU 
suretle mamurlaşacak olan İstanbul~ 
medenr ihtiyaçlan arasında şüphesız Jd 
bir de hayvanat bahçesinin tesisi diişü " 
nülür. İşte- böyle bir bahçe için en müna
sib nokta yanan adliyenin arsasıdır. Zi
ra, denize yakınlığı burada dünyanın hi9 
bir tarafında olmıyan bir aquartum (sU 
hayvanları havuzu) tesisini kolaylaştırır, 
bir. Sonra, gene bu su bolluğu ve yakıfl" 
lığı hayvanat bahçesinin temiz tutulma
sını mümkün kılar. Bundan başka, bit' 
hayvanat bahçesinin binaları tabiatile 
yüksek olmaz ve binaenaleyh Ayasofya" 
nın manzara.sına hail teşkil etmez. EsaseJlı 
arazi orada münhat olduğundan vücude 
getirilecek bu binaları a~ğı kısmında 
inşa etmek te mümkündür. Fazla olarai{, 
bahçede yetişecek ağaçların, çiçekJeriJJı 
yeşilliklerin arasında halk temiz ha,·a 

1 alarak gezer. Burası müzelere, tarihi ya· 
J dig4rlara da civar olmakla, hepsi birdeJlı 
'tatil günlerinde İstanbullular için vakit 
geçirecek, tenezzüh edecek bir kill teŞ " 
kil eder. Dediğin gibi İstanbula der.iz " 
den gelenler için şehrin ilk görüniişilı 
hAIA mevcud bu lekelerden dolayı b~ 
parça sukut hayali mucibdir. O lekeler 
temizlerken: adliye sarayının arsaSl~a 
dediğim hayvanat bahçesinden gayri bıı" 
şey kurulacak olursa çirkinliği devaın et• 
Urmekten başka işe yaramaz. . 

Bu fikri hepimiz isabetli bulduk. f!ııl<1" 
katen adliye sarayının arsası büyük do~· 
tumun tasavvur ettiği iş. için biçilrrtıŞ 
kaftandır. fı• 

Onun içindir ki bunu olduğu gibi, al 
kadarların takdirine arzcdiyorum. 

····························································-' mese cyı 0 ayca a e er · u oope- Bizim memleketteki itiyadlara göre bu ınam .. hem, bütün malzemesinin rnali-
ratif şirketinin ana mukavelenamesini yazdıklarım bir hayaldir. Halbuki Avru- yet değeri, SO kuruştan fazla değib de- Kadın sokağa çıktı. On dakika ıon- Belediyenin bir tavzihi 
bu hukuk! meseleyi böyle kolaylıkla hal- pada bunların emsali ne kadar çok! Av- . r ra köpeksiz olarak geri geldi. Ayni mü- 24 ma~ D38 tnrlhll gazetenlzln ister uı•~ 
ledccek şekilde yazmak, müteha!Sıslar rupada emsal var da Ankara da yok mu? mış ır. fettiş sinema kapısında duruyordu. Ka- ister inanma başlıklı sütunlarında: is~, 
için işden bile değildir. Benim tasavvur ettiğime nisbetle basit dının mantosunun sol tarafını biraz ka bul clhetınden Beyoğlu tarafına ışııyen ıır, 

Bu manli b~ylece hallettikten sonra 1 tobüslerde ayni mesafeler için blrb!rtne de 
bir şekilde orada bir mahalle vücud bu - vunan velı"ahdı baba olacak barık görünce §Üphelendi ve elile yok- .. tl lı d ~ k d dil k ,.azir ikinci manile karşılaşıyorum: Sermaye. ı 1 mıyan ucre er n n ıı;ı ay e ere 

İlk b . d" Ar İk du. Oradaki teşebbüsü daha ıslah etmek, ladı. Mantonun içinde bulunan köpek tenkid edilmektedir. ıııt 
sermaye enım ır: sa. inci daha rnilkemmel bir şekilde burada tek- Yunan Veliahdi Prens Poliln eşi, hafifce havladı. Bu hareket kadını o Ayni güzergahta işllyen blrkı:ıç hattın oJ-

sermayenin ilk ihtiyaclannı teşkil etmek rar eylemek ve İstanbulun kendi şartla- Prenses Polün ilkteşrin aylarının bac:- kısım mıntakaJanndaki ücretlerde h8'ıl J~ 
üzere de biraz da nakid sermaye koya- k d bil d ğ"ld " y 1 :ı kadar kızdırmışdı ki sol tarafını yok - mu§ bulunan küçük farkların yolcuların ıır' 
rım. Mesela, tedricen verilmek üzere, rına uyd~a iş en e e ı ır. A a -ı langıcında ana olacağı haberi verilmek- layan eli tuttuğu gibi ısırdı. Fakat ka- hine olarak düzeltilmesi daha evvel tıı~ıı" 

nız bu işı yapmıya karar vermek lazım. . 20 , d d S b k b ~ı ı" ve gazetenizin bu yazının ne.ş sS 
bir ik1 yüz bin lira. Ondan sonra, bir in- İşin bütün muvaffakiyeti bir kararın ve tedır. Prenses ~aşın a ır. a t dının dişleri takmaydı, kınldL Şimdi d:~ 8~:;1 ~ün evvelki nüshaslle ve 22 s/~1 ıaat şirketi ararım. Böyle bir şirket bu- bir azmin elindedir. Kayzerin torunudur. Prens Pol ile 9 kadın ve mü!ert~ mahkemededirler ve tarthll Kurun ve 24151938 tarlhll Haber. till" 
lunur mu? Bulunur. Bulamazsam bile Muhittin Birgen kanunusanide evlenmiş idi. kadın zarar ziyan istemektedir. 11/938 tarihli Son Telgraf ve 26.16/938 t~ ,o 
EmMk Bankaslle bir kombinezon yap- ~=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=~:=~:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::.:~=============' l1 Yeni Batınh gazetelerlle de 11An edtlJllıştll'• 
mak güç değildir. -::; otobüs s:ıhiblerlne de tebligat yapılın • N A N M A ! Keyfiyetin tavzih ve tashihi rica oıunur. * Biltün bunları hazırladıktan sonra ko-
operatife ortak kaydına başlanın. Şu ve
ya bu tarzda ikametgAh istenildiğine gö
re, peşin olarak şu veya bu kadar bir pa
ra ile kooperatife girmek lilzımdır. Bun

ların hesablannı yapar . ve ilk azalarını 
kaydeden kooperatifi işe başlatırım. Ya
vaş yavaş, seneden seneye apartımanlar 
inşa cdilmeğe başlar. Bunların sahibleri 
kira yerine sermaye taksitlerini ödedikçe 
bir taraftan da diğerleri yapılmakta de-

STER İNAN, iSTER 
A ağıda 

duk: 
göreceğiniz satırları bir gazete fıkrasında oku-

cOillercJe ticaret serbesttir, diye manası pek bulanııt bır 
söz dola§U'., 

Bu serbesUlk onun bağlarını kopardığını, bir başıboşlu-, 
ğa kavuşturduğunu mu anlatır? Şüphesiz hayır. Fakat bazı 
adamlar ticaretin sCibestisini böyle anlıyorlar. 

Buıiun acı bir örneğini dün gördük. Beyoğlunda blr lo -
k'antaya iki arkadaşla girmiştik. Orta halli bir yemek mnar
ladık. Kebabın yoğurdu, değil birinci sını1 bir lokanta l~in, 
bir köşebaşı köftecisi için bile ayıb sayılacak derecede ekşi 
idi 'Uç kap yemekle bir meyvadan ibaret gıdamız için altı 
lira aldılar. Zihnen bunların malolU§larını ıöyle bir hesab
ladım. Hepsi blr lira bile etmedi.• 

1 STER 1 NAN, iSTER iNANMA! 

Yeni u motörleri .. ıer-
Limandaki gemilere su vermek t.ı 01,ıı: 

Alman tersanelerine ısmarJanınıŞ (J 
mazotla müteharrik 100 tonluk ucı l)B' 
motörünün inşaatı ikmal edUıni§tir·0 ];i• 
nlzyollan kaptanlarından biri Ue 3}lCYef 
şllik mürettebattan mürekkeb bir·~i tı.: 
motörleri teslim almak üzere bir ı . ce/J 

'51 ,. ne kadar Deniz.bank amele servı 
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rt' 
Şüldrünün riyasetinde Hamburga 
ket edecektir. 



z H.aziran 

Frankocular Teruel 
cebhesinde ilerliyorlar 

Hükumet tayyareleri Majork adasında Palmayı 
bombardıman etli!er, 3 gemide yangın çıkardılaf 

Londra, 1 (Hususi) - İspanya hü
klhnet tayyareleri, Franko tayyareieri
llhı son bombardımanlarına mukabele 
Ohnak üzere, bugün Majork adasında 
Painıayı bombardıman etmişlerdir. 
Bombardıman neticesinde, Palmada

ki Frankoculara aid hava üsleri tahrib 
edilmiş ve limanda demirli bulunan üç 
~mide yangın çıkmıştır. 

Rüku.met tayyareleri, Frankocuların 
Tortoıada inşa ettikleri yeni bir hava 
lasünü de bombardıman etmişlerdir. 
8uxada 1 7 İtalyan tayyaresi bulunu
Yordu. 

Saragos, 1 (A.A) - Röyter ajansı 
muhabirinden: Teruel mm.takasındaki 
Frankist kıtaat, halihazırda Valansia-
nın ilk müdafaa hattı addedilmekte o-
lan son derece müstahkem mmtak:ıyı 

aşmışlardır. Bu kıtaat, Sagunte şehri
ne doğru ilerlemektedirler. 

Salamanka, 1 (A.A.) - General 
Franko, beraberinde milli müdafaa ve 
dahiliye nazırları olduğu halde Vina
roz'a gitmiş ve orada harb filosunun 
biz-çok cüzütamlarını teftiş etmiştir. 

Dün Çankırıda on dört 
zelzele daha oldu 

Zelzele vi!ayet dahilinde 40 yerde hissedilmiştir. 
l\ astamonuda da 4 zelzele oldu 

SON POSTA 

1 Almanya ile yeni 
ticaret muahedesi 

Menemencioğlunun 
riyasetinde bir hey' et 

Berline gidiyor 
Ankara 1 (A.A.) - Almanya ile 

yeniden bir ticaret muahedesini mü
zakere ve akdetmek üzere Berline Jla
ziranın son haf tasında bir Türk heye
tinin gönderilmesi kararlnştınlımştır. 

Bu heyet hariciye katibi umumisi 
büyük elçi Bay Numan Menemenci
oğlunun riyaseti altında bulunacak
tır. Heyet şimdiden istihzarata baş
lamıştır. 

Evlenme yaşına dair 
kanun Meclise verildi 

Bu Sabahki -b 
Gazetelerde 

GördUgOmDz Fikirler 

Cam'frar:iyet - Yunus Nadi tarlh öntinde 
Türkler ve Ermeniler serlevhalı makalestn
de Ermenilerin Türk aslından in.sanlar ol -
duğune dair tesblt edilen tarihl hakikati 
mevzuu bahsederek Ermenilerin Türklerle 
asırlarca naaıl kazdet Sil)I ayni tültürıe ve 
P.ynl gayeyle çalıştıklamu anlatmakta: 

- Türkler Ye Ermeniler yekdlğerlne k.ar· 
deş muhabbetlerlle hergün daha bağlı, ele!e 
'le kolkola müre!fe ve mes'ud yürüyüp gi
gidiyorlar» demektedir. 

Sayfa 3 

E 
e Bir Fransız generalinin 

Gülünç iddiası 
Yazan: Selim Ragıp Emet 

fE' ransız ı.skerl mehafilinin fi

U- kirlerine tercüman olduğu
nu sandığım cLa France :nilitaireı. 

Tan - Ahmed Em~alman at karar.nm gazetesinin 24 n:ayıs tuihll sayısın-
m!l.nasm1 ıöYte ımtatıyor: da bir yazı gözüme ilişti. Gazete. 
ıBünyem normal ve sağlamdır. Yeni bir: nfn birinci sayfasının 501 Ud baş sütunu

ııesll yet.işmiş ve yeniyi tamarnlle berılmae- nu işgal eden bu yazının başlığı sadece 
mlşUr. Gençlik bu emaneti, t.aşımıya ve in- İ 
kJşaf ettirmeye olgun bir hale gelm.lşUr.ı. cŞarkta. kelimesinden ibarettır. mza 
cŞahsl ihtiras ve menfaatten veya yaban- sahibi de, bir zamanlar Adana ve hava

cı telakkilerden dolmuş. 11ttıcı. menfi, ktrtl !isinde Fransız işgal kuvvetlerine ku -
emellere .sahfb çıbn ferdfer bulansa bile manda etm~ olan Türk öüşmanı olmakla 
bunla.r kendi kendilerini ele vermekten b:ı.ş-
lra blx şey yapamazlar.• mütevatlr miralay cBremond:t dur kl 

__,., şimdi generalliğe ter!i etmiş ve müstem-
Kurun - Asım Us, cUmumt afD serlevhalı leke bilgileri akademisine de aza olmuş. 

başmakalede diyor ki: Uzalmıyalım; bu sabık miralay ve lahik 
cHazırlıınan umumı: af kanunu dahilde ve general ve rnüstemlekat bilgileri 

harlcte elde edilen muzatterlyetlerln ve mu- akademisinin azası B. Bremond 
\•affaklyetlcrln mes'ud bir netlcesldlr. Yüz 
elllllklerle, lstrklfı.l mahkemeleri ve hususl bu yazısında hülasaten demek is
heyetıer mahk\\mlarına şamil olacak dere- tiyor ki, Avrupa devletleri iki 

Lüzumunda 14 yaşını cede geniş bir umumt af cumhuriyet tcJl - taraf olmuşlardır. Taraflardan birmi teş
mının kuvvetine ve istikrarına olan ltlma. kil eden Alman _ İtalyan grupuna el al-

b•t•r ı·ş lan kızın da dının en canlı ifadesidir .• 1 1 m O ............. -. tından Türkiye de dahil olmuştur. Bun· 
evlenmesine izin verilecek """'fedavüle ..... ç .. i'karılan ların gözü Bağdad yolunda ve binnetice 

Ankara, ı (Hususi) _ Medeni kanu- Hindistandadır. Tilrkiyenin İskenderun 
numuzun seksen sekizinci maddesinin ta- yeni harfli banknotlar ve Antakya Türklerinin haklarile alaka-
dili hakkındaki layihayı hükiımct Mecli- dar olmasının sebebi sadece bundan fb3-

Çankırı. ı (A.A.} _Dün saat 20 ye hasarat yoktur. Zelzele vilayet dahilin- se tevdi etmiştir. Layiha esaslaıına göre Ankara, 1 (A.A) - T. C. M. Banka- rettir. Bunun haricinde Sovyet Rusya. 
ilç kala olan ilk zelzeleyi takiben bu- de '40 yerde hissedilmiştir. erkek on yedi, kadın on beş yaşu.ıı bitir· sından: . . . . Fransa ile müttefik olmasına mukabil 
i\i.ıı saat 6 e kadar t4 zelzele daha ol- Kastamonu, 1 (A.A.) - Dün saat 19 medikçe evlenemiyeceklerdir. Şu kadar Bank~mızın 15 ikı~cıteşnn 93? tari- alJi, veriş bakımından daha ziyada Al -

buçuktan itibaren muhtelif fasılalarla ki haklın tarafından fevkalade hallerde hinden ıtibaren tedrıcen tedavule çı- manyayı tercih eder. Sovyet Rusya da, 
du. Zelzelenin şehirde yaptığı korku- brrincileri hafif, ikincileri oldukc3 şid- v~ pek mühim bir sebebe mebni on beş karınıya başl~dığı yen~ harfli banknot- Türkiyenin hatırı için, Kafkas hudndur.-
~ halk geceyi açık yerlerde geçirdi. detli olmak üzere dört defa yer sarsın- yaşını ikmal etmiş olan bir erkek veya lardan 1 hazrran tarihıne kadar: dakl Ermeni kuvvetlerini çekmiş, onlı. -
Zelzele ufki olduğundan kayda değer tısı olmuştur. on dört yaşını bitirmiş olan kızın evlen- Beş Iiralıklardan 25.475.01 O nn yerine halis Rus kuvveUe:ri ikame et-

--------.-- mesine müsaade edilecektir. Karardan On > 2.999. 7So miştir. Bu suretle Hatay işile meşgul 

J Ç• d ltalya ve Almanyaya önce ana, baba veya vasinin dirJenmesi YE~~ > 7.514.300 olan Türkiyeyi memnun etmek i~emiş aponya, ın e şart olacaktır. Cem'an elli b;r meyan 4~5 ... ~~·~~0li- tir. Sovyet Rusyanın bu sureUe .1areket 

V d k• 3u·r ncu·· tedavu'ıe ıkanım ve mukabilinde ~ımesinın esas sebebi !~ şudur: ~ırrınnya 

ekonomik menfaatler vadetmiş 
Tokyo elçisi Japon Amerikanın 

hükumetini protesto etti 

arŞOVa 3 1 rak. h n· bçnkn t1 ışd . "kd ıle İtalya, Asyada tngııtcreye otedenbe-es ı ar ı a o ar an aynı mı ar, ı • 
atlı musabakaıar yani; ı milyon 424 bin 90 lira tedavüı-f ri rekabet eden Rusyanm dikkat ve ala-

Yüzbaşı CevdetGürkan 100 
kişi arasında ikinci oldu 

den kaldırılmıştır. kasını tekrar oralara çevirtmişler 

Londrn, 1 (Hususi) - Amerik:ının 
'l'okyo büyük elçisi, Japon makamları 
~afından Çindeki Amerikalıların hu
"llltuna tecavüz edildiğini bildiren bir 
rotestoyu, Tokyo hükıimetine verm~-

Şarab iskelesinde 
bir cinayet 

Almanya büyük elçisi, Çin ordusun- Varşovada aUı mfuıi müsabakaları -
daki bütün Alınan askeri muallimlerın nm üçüncüsü yap~. yüze yakın Dün gece Galatada Şarap işkelesinde 

dir. Böylece Fransa ile İngilterenın 
burunlan dibinde muazzam bir komed
ya oynanmış ve bu devletler bunun far
kına varmanuşlardır. General Bremond 
cenabları, bu makalesile Fransayı ikaz 
ediyor ve diyor ki: Gözünü aç! Alman-

. lına ~ b"ldirın"ıştir müsabık arasında yüzbaşı Cevdet Gür· bir cinayet olmuş, Pendik motörü tay-
gerı. a cag~ı resmen . ı • kan Yıldız adlı atile ve bir saniye far- falarından Rizeli Celal oğlu Muhiddin, 

lar, İtalyanlar ve Türklerle bir olmuş, 
Sovyet Rusyayı da iğfal ederek başına 
çorap örüyorlar. . Çın mehafil~, bu. keyfıyetten çok en- kile ikinciliği almıştır. Birinciliği bir akrabasından fırın amelesi Mustafa 

~ışe e~tem:. Zıra, bu ~n mua~- Polonya zabiti almıştır. oğlu Mehmed Fethi tarafından ağır su-
Son pişmanlık fayda verm~ lımler milli mudafbailınayıektalda~ldar eylı- Müsabakada yu""zbaşı Eyüb Öncü rette yaralanmıştır. 

b. çok esran e ır e~ Bir Fransız generalinin kaleminden yen ır · sekizinci olmuş, diğer binicilerimiz de Mehmed Fethi gece saat 20,20 de 

ır. 

d ])iğer taraftan Çinin Londra elç1si 
e liariciye Nezaretine bir nota tevdi 

ederek, Japon tayyareleri tarafından 
ai.\>U halkın bombardıman edilmesini 
~slo etmiş ve bu gibi bombardıman 
~ tekerrürüne mani olmak üzere 
~Vletıer tarafından Japonya nezdinC.e 
~!;~etli teşebbüsler yapılmasııu iste-

Harikov, 1 (-t\.A.) - Çin ajansı bil- tasnife dahil olarak derece almışlardır. sahile gitmiş, seslenerek motörden 
diriyor: Salahiyettar membalardan ııh- Varşova büyük elçimiz binicilerimiz Muhiddini çağırmış ve Muhiddin sa-

sadir olabildiğine milyonlarca şahid la -
zım olan bu yazıyı, samimi Fransız efkan 
umumiyesine gösteriyor ve diyoruz ki: nan haberlere göre, Japonya, Pekin=e şerefine bir ziyafet çekmiştir. hile çıkar çıkmaz hiç bir şey söyleme-

ıesis ettiği Çin'in tanınması mukabilin- ----,....------- den üzerine 3 el ateş etmiştir. 
de Almanya ve İtalyaya ekonomik men- Y ugosla vyada Muhiddin ümidsiz bir halde bastane-

Hakikat namı altında sana her söyle. 
nen şey böyle ise cidden vay haline! 

faatler vadetmiştir. &ma ve Berlinin • ye kaldırılmıştır. Katil firar etmiş, fa. 
Japonlar tarafından tesis edilen yeni buğday meselesı kat bilfıhara yakalanml.!jtıl'. 

Çünkü asıl seni aldatanlar, bu nevi yi· 
'i"U', veleri ya.zatı General Brernond gibi adam· 

Çin ordusundaki Almanlar 
lianırov, 1 - Çin ajansı bildiriyor: 

çtn rejimini yakında tanıyacakları talı· Elektrik istihlak resml 
min olunmaktadır. Eı·n vagon bug ... day güm-

lardır. - Selim Ragıp Emeç 

Berlinde 317 Yahudi 
tevkif edildi 

Çekoslovak yada 
ynni bir hadise 

._:rag, l (Hususi) - Çekoslovak-Al- Berlİny 1 (A.A.) - Zabıta, bilhassa 
'.uı n. hududunda, Südellerin mi?skiın Yahudilerin devam etmekte oldukları 
htdunduğu Şeb kasabasında yeni bir Kurfuerstendam caddesinde kain iki 
n~ çıkmıştır. büyük kahveye baskın yapmıştır. 

&tı_ır Çek süb:ıyı, kasabadaki Ç3lgılı 317 si Yahudi olmak üzere 339 kiııi 
~1i0lardan birisinde oturmuş ve Çek tevkif edilmiştir. Tevkif edilmiş olan 
Qu 1 Jnarşınm çalınmasını istemiştir. eşhas arasında 76 sabıkalı bulunmak
~ınoda bulunan Südet Almanları tadır. 

Rasadhane 3 zelzele 
kaydetti 

lUtı: ~~le.fet -etmiş ve sübayın ü.~
ba Yurumek istemişlerdir. Çek su
le~1 da rövolverini çekerek mütecaviz
fit en Oto Bayer ve Jozef Kraus'u ha-

~~- Yaralamıştır. İstanbul, 1 (A.A.) - Bu gece biri, 
tev~bay, askeri makamat tarafından saat 19 u 56 dakika 12 saniye geçe, di
ltaıd ıf edilmiş, yaralılar da hastaneye ğeri, saat 20 yi 3 dakika T 8 saniye geçe, 

ırılnuşıardır. iıçüncüsü de 21 i 35 dakika 50 saniye 
tınl>~ag, ~ (Hususi) - Südet Almanla- geçe olmak üzere fiç zelzele kaydedil
bug . nıuınessm olan Kunt ve Peter, miştir. 
e<ll~~ başvekil Hodza tarafından kabul Bunların üçünün de ayni merkezden 

nu lŞlerdir. geldi.ği ve .birinciw ile üçüncünu:.ı ol~u~-
Vltj kabul esnasında ekalliyetlerin ca şıddetli oldugu, merkez uslerının 
tü Ye~.ini tesbit edecek olan yeni sla- İstanbulun şarkında ve 390 kilometTe 
ke gôruşillınüştür. Bu husustaki müza- mesafede buluı(iuğu takdir edilmek-

reıer d . _ evaın edecektir. tedır. 

An Ölüm cezası Vedad Nedim Tör'ün 
yeni vazifesi 

Ankara, 1 (Hususi) - Türkofis turizm 
şubesi müdürlüğüne Vedad Nedim Tör 

····························································-kald ı rıhyor 
rüksüz idhal edilecek İktısad Vekaleti iStihLik edilen elek-

lzmir enternasyonal fuan 
h b alı 2 k En ucuz alış, veriş, bol eğlence ve blr çok 

Belgrad 1 (A.A.) - Vreme gazetesi, triğin er kilovatı: aşma nan u- yenllfklertn doğdafu yerdir. Mutlan fştlralı: 
hükümetin bin vagon buğdayı gümrük· ruş istihlak resmini kaldırnuya karar ve ziyaret edlnlz. MDyoniarca m~terJ maı
süz idhal etmek hususundaki karan ha.'!(- vermiş, bir kamın projesi hazırlamıştır. ıannızı bekliyor . 

kında mütalealar serdetmektedir. Proje bugünlerde Millet Meclisine "e- !O Afus&os - 20 Eylü.ı 
Bu gazele, bu kararın memlekette buğ- rilecektir. 193& 

day fiatının yükselmesin.e .sebebiyet ve- ••••••••••••••••·••••••••••• .. ·-·······- ·· ...................... ···········-· .. ••••• .. ···········-························-
ren spekülasyoncular arasında bir panik Sabahtan Saliaha : 
hbıl etmi~ olduğunu yazmaktadır. 

Ayni gazete, yüksek fiatları muhafaza 
etmek kaygusunda olan spekülasyoncu
ların ortaya atmış olduktan şayialara 
rağmen hükt1met tarafından ittP.1a2 t>di!
miş olan kararın sür'atle tatbik edilece
ğini ilave eylemektedir. 

lstan bul Üniversitesine 
bir Avusturyalı profesör 

geliyor 
Ankara, 1 (Hususi) - Viyana O'niver

sitesi profesörlerinden radyolok Sgalit
zerin İstanbul Üniversitesine gelme.si ta
karrür etmiştir. Mukavelesi bugünlerde 
imzalanacaktır. Bundan başka bazı A
vusturyalı profesörlerin de Ünıversite
mize gelmeleri için müzakerelf>re devam 
olı.ınmaktadır. 

Telgraf haberlerimizin 
devamı 10 uncu sayfada 

. 
Evlenme yaşı 

Bir Ankara telgrafı evlenme yaşının değişeceğini haber verdi K!lnunda 
on sekiz yaş tam "evlenme çağı olarak tesbit edilmişti. Memleketin iklim şart
lan ve içtimai vaziyetleri on sekiz yaşından evvel de aile teşkiline müsaid
olduğu için yeni bir kararla evlenme haddi kızlar için on bq, erkekler için 
on yedi olarak kabul edilecektir. 

On beı yaşında bir kız ana olacak evsafa malik olsa bile bünye teşekkülü 
noktasından henüz yanın sayılır. Hele on beş yaşında ana olmak vücudün 
inkişaf kabiliyetini de körletir. Mütehassısların kanaati bu merkezdedir. Ce
miyet hayatı nizam aı.tma girdiği devirlerdenberi muhtelif safhalar ve şekil· 
ler geçiren izdivaç müessesesi evlenme çağını da kat'i olarak tesbit edeme
miştir. Eski devirlerde on yaşındaki kızların evlendikleri görülmüştür. Me
deni kanunlar devrinde ilim hakim olduğu için bu yaş fiziyolojik zaruretler 
düşünülerek on sekize kadar çıkarılmıştır. Fakat bu kanuni had hiçbır za
man ve hiçbir yerde cinsi münasebetlere hudud teşkil edememiştir. 

Bundan başka içti.mai zaruretler de on sekiz yaşı bekletmiyecek kadar mil· 
essir olmuşlardır. 

Bizim bilhassa nüfusumuzun yüzde yetmiş beşini tutan köylümüz çabuk 
evlenmek ihtiyacındadır. Çünkü köy hayatı erkek ve kadım şehirlid<>Jı daha 
çabuk inkişaf ettirir ve evlenmek köylü için adeta bir emniyet süpapı, aynJ 
zamanda bir içtimai muavenet ve tesanüd rabıtasıdır. 

Bunun için evlenme yaşının inclirihnesi çok yerinde bir teşebbüstür. Bu 
suretle her yıl m.ezarlan ve zindanları dolduran kız kaçırma kurbanlan da 

lu lcöka~a, l (Hususi) - Ordunnn Nene
latıı Yünden Hüsnü oğlu Mehmedin ö
n.aıı::sına çarptınlması hakkındaki 

Meclis ruznamestne alınmıştır. tayin edilmfştrr. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii azalmış olur. BürJMm C4hicl 



4 Sayfa 

Fabrika ile te~isatın tesellüm muamelesi birkaç giin 
sürecek, müteakıben diğer daireler tesellüm edilecek 

Elektrik şirketinin muamelatını kon- bit edilmektedir. 
tr-01 etmekte olan ve Nafıa Vekaleti Ayrılan diğer gruplar da şirketin di
teftiş heyeti reisi Şefiğin riyasetinde ğer tesisatın*1 tesellümüne başlamış
bulunan komisyon dünden itibaren e- lardır. 

lektrik şirketi fabrika, depo ve tesısa- Silabdarağa fabrikasının tesellüm 
tının tesellümüne başlamıştır. Dün, muamelesi tamamlandıktan sonra şir-

- Naf1a Vekaleti İstanbul başmühendisi ketin depolarının vesair tesisatının te
Sürurinin riyaseti altında bir grup Si- sellümüne sırasile devam edilecektir. 
lahdarağa elektrik fabrikasına gitmiş Tesellüm muamelesinin haziranın o
ve tesellüm muamelesine başlamıştır. tuzuna kadar bitirilmesi icab etme'de 
Fabrika ve oradaki tesisat en geniş ve ise de daha evvel biteceği tahmin edil
karışık kısım olduğu için tesellüm mu- mektedir. 
amelesi birkaç gün sürecektir. Tesel- Bugünkü kadroda ufak tefek bazı 
lüm edilen fabrika ve tesisatın aksamı değişiklikler yapılacağı da anlaşılmak
birer birer gözden geçirilmekte ve tes- tadır. 

~· 

Köstenceden 1963 
göçmen geldi 

Köıtenceden Nazım vapurile 1963 göç
men eelmlştir. Bunlar beraberinde 300 
beygir, 400 manda, inek ve öküz, 450 ko
yun ve kuzu, 100 merkeb ile 300 parça 
alatı ziraiye, pulluk, eltin makinesi ve a
raba getirmişlerdir. 

Gelen göçmen kafilesinin ahvali sıhhi
yeleri umumiyet itibarile iyidir. Bu göç
menlerin yarın akşama kadar K.ıvakta 

eşyalarının etüsü bitirilecek ve kendile
rine yapılmakta olan çiçek ve tifo aşılan 
da ikmal edilecektir. 

Göçmenlere Kavakta sıcak yemek ve 
hayvanları için yiyecek verilmekte olup 
iskan mıntakalan olan Çanakkaleye 
sevklerinden sonra muvakkat icıkanları 

yapılarak derhal köylere taksim edile
ceklerdir. 

Bu yıl içinde Romanya ve Bulgaristan
dan yurda getirilecek göçmenlerin mik
darı henüz tesbit edilmemiştir. Maamafih 
bu mikdar bu ay içinde tamamen teshil 
edilerek alakadarlara tebligatta bulunu
lacaktır. 

Askerlik işleri: 
Şubeye davet 

tt•küdar askerlik ıubesinden: fubemlzde 
tayıdlı olup 936 ve 937 yılları haziran yokla
malarına ıelmlyerelı: tubece avatıbı meçhul 
ta1uuf olan n Üalı:üdar Nulı:uyuau Batlarba
ıı caddeal 22 Sa. llı:ametalhında bulunamı-
7an Y. P. Astel. 322 Do. ve 39018 kayıd nu -
maralı ttsküdarlı Mehmed Nuri otlu Mahmud 
İzzedd1nJn burada ise derhal, tqrada 1ae 
nihayet bir hafta zarfında elyevm nerede 
bulunduluna dair olan llı:ametglh adreslle 
ne ifle mefgul bulundulunu sarih olarak 
blldlrmeslnJ ve aka.l takdirde hakkında 1078 
sa. kanunun ceza hülcmü tatbik edlleceıı 
illr.. olunur. 

lnailiz ıefiri mezunen Londraya 
gidiyor 

İngilterenin Ankara büyük elçisi Sir 
Percy Loren, cumartesi günü Ud ay me
zuniyetle Londraya gidecektir. 

Yeni posta pulları 
bastırılacak 

İzmir Fuarı ve harf inkılabının o
nuncu yılı dolayısile harf inkılabına a
id olmak üzere onar nevi pul bastırıl
ması kararlaştırılmıştır. Bu pullar içın 
acilen kalıblar yaptırılacaktır. 

Bunlardan başka, daimi seri olmak 
üzere de yeniden 19 nevi pul bastırıla
caktır. Posta - Telgraf Umum Müdür
lüğü, resimli posta kartları hazırlatma
ğa da karar vemiştir. Bu işler için Av
rupaya bir memur gönderilmesi de 
muhtemeldir. 

Mi/tef errlk : 
Kırıehir fellketzedelerine 
yapılan yardım yekO:nu 

Kırşehir felaketzedeleri için yurdun 
her tarafından yapılan y~dımlar hala 
devam etmektedir. Muhtelli vilayet ve 

kazalardaki Kızılay şubelerine yapılan 

teberrülerden, yeniden 15,134 lir~ 82 ku-

ruş umumi merkeze gönderilmiştir. Bun

larla beraber, fimdiye kadar yapılan te

berrü yekUnu 201,378 lira 94 kuruşa baliğ 
olmuştur. 

Teltiz iatuyonları takviye ediliyor 
İstanbuldaki Osmaniye ve Yeşilköy 

telsiz istasyonlarını İstanbul postahane-

sine bağlıyan kablolar eskidiği için ye
nilenmesi takarrür etmiştir. Bu kablola
rın yenilenmesi için 50,000 lira kadar bir 
para ıarfedilecektir. 

Ankara telsu istisyonuna ıehirden e
lektrik cereyvanı verilmesi de kararla1-

tırılmıştır. Bu cereyanı verecek elektrik 
kablosu için de 10,000 lira sarfolunacak
tır. 

Yakında Yeşilköy telsiz istasyonu bi
nasının tamirine de başlanacaktır. 
Anadoluhisarında yakında bir posta ve 

telgraf binası inpsına başlanacaktır. 

Kızılay haf tası 

Kızılay haftası münasebetile dün etmekte ve bu sene Kızılaya yazılanla
akşam saat 20.30 da Fatih Halkevi sa- nn sayısının her senekinden fazla ye
lonunda Fatih Kızılay Şubesi tarafın- kuna baliğ olacağı tahmin olunınakta
dan konser ve konferans verilmiştir. dır. 

Konser çok takdir edilmiş ve alkışlan- · Fatih kazası Kızılay ,ubesi cumarte
mıştır. si günü Taksimde meraaim yapacak-
Kızılaya iza yazma faaliyeti devam tır. 

SON POSTA 

Karakulak 
Suyunu da 
Evkaf işletecek 
126 bin lira mütedavil 
sermaye ile bir sular 
müdürlüğü tesis edildi 

.:Karakulak suyu evkafa geçmiş bu
lunmaktadır. Vakıflar idaresi Defneli 
ve Taşdelen sularını idare etmek j~ln 
126 bin liralık mütedavil sermayeli bir 
su müdürlüğü vücude getirmiştir. Su 
müdürlüğü bu ay içinde faaliyete geç
miş olacaktır. Karakulak suyunun ida
resi de su müdürlüğüne tevdi edile
cektir. Karakulak membaının ıslahı i
çin bir proje hazırlanmaktadır. Kara
kulak suyunun kaptajı yapılacak, 

membaında diğer vakıf suları gibi te
sisat vücude getirilecektir. 
Yakında her üç suyun İstanbul, Bey

oğlu, Adalar ve Anadolu cihetindeki 
satlşları müteahhidlere ihale edilecek
tir. Vakıflar idaresi şehre kadar suları 
kendi vesaiti ile getirecektir. 

Deniz işleri: 

İki yeni tileb alınıyar 
Haricden satın alınacak buharlı ve 

motörlü gemilerle memlekette yapılan 
mümasil vapurlar için haric memle -
ketlerden getirilecek eşyadan hiç bir 
gümrük resmi alınmaması hakkmda 
\'erilen yeni karar armatörleri çok 
memnun etmiştir. Birkaç Türk armatö 
rü birleşerek bu karar hükmünden is
tifade ile hayvan vesaire nakliyatında 

kullanılmak üzere iki küçük şileb al -
mağn karar vermişlerdir. 

Bütün iskeleler Denizbanka 
devrediliyor 

Karadeniz, Akdeniz ve Marmara 
denizlerindeki limanlarımızın ekseri is 
keleleri bugünden itibaren belediye ve 
hususi muhasebelerden alınarak Deniz 
banka devrolunacaktır. 

İktısad Vekfileti dün mahalli bele -
Ciyelere telgrafla emir göndererek bir 
Hazirandan itibaren iskelelerin Deniz
bank tarafından devir alınacağını ve 
devir için hazırlık yapılmasını bildir -
miştir. Bundan sonra jskele ve rıhtım 
gibi yerlerin gelirlerinden ancak yüz
de 30 u alındıkları iskelelere terkolu -
nacaktır. 

Rumen remilerinin tamirleri 
tamamlandı 

Bir ay evvel limanımıza gelen ve tamir 
için Haliçteki havuzlara alınan Rumen 
donanmasına mensub Kostanta adlı gam
bot ile Delfinal adlı denizaltı gemisinin 
tamirleri bitmiştir. Her iki gemi bugün 
havuzdan çıkacak ve Köstenceye hareket 
edecektir. 

Poliste: 
Üç hırsız yakalandı 

Kurtulut, Yenişehir ve Pangaltı tarafla
nncıa müteaddtd hırsızlıklıar yapıp zabıta 
tarafından tat1b edilmekte olan sabıka! mü
kerrere eshabından Apostol ve suç ort.ağı 
Yorgl ile Samatya ve civarında gene birçok 
hırsızlıklar yapan sabıkalı Ahmed Reşad za
bıta tarafından yakalanarak müddeiumumı
ll~e teslim edllmlşlerdlr. 

iki kamyon çarpıfh 
Şoför Mustafanın 1dareslndek.l 38 numaralı 
ve Kırklareli pllkalı kamyon Sultanahmed
den geçerken ıoför Salih tarafından kulla
nılan 3319 numaralı otobüsle çarpışmış, her 
ildsJ de haaara utramıştır. 
····························································-
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Haziran 2 

~5lBP'f,~ 
Deri sana yiimizin inkişafı 

temin edilecek 
Memleketimizde deri sanayii dig~r 

san'atlarla kıyas kabul etmiyecek suret
te bir inkişafa mazhar olmuştur. Fakat 
hükumetin deri sanayiinde küçük fabri
kaları himaye maksadile aldığı tedbirler
den büyük" fabrikaların istifadeye teşeb
büsleri kalitelerin bozulmasını intaç et
mişti. Filhakika beş beygir kuvvei mu
haıtrikeden aşağı fabrikaların muamele 
vergisinden istisnası ·büyük fabrikaları 

da küçülmeğe sevketmiştir. Bu vaziyet 
üzerine işe İktısad Yekaleti el koymuş 
ve müfettişler göndererek mahallen in
celemeler yaptırmıştır. Bu tedkikat ne
ticesinde devletin bazı sanayi erbabını 

teşvik mahiyetinde yaptığı bazı muafi
yetlerin o sanayiin inkişafından ziyade 
inhitatında Amil olduğu anlaşılmış, bu 
da o sanayi için mahzurlu görülmüştür. 
İktısad ve Maliye Vekiletlerinin noktai 
nazarı deri sanayilnin inkişafı için kuv
vei muharrike farkı gözetmeksizin bü
yük ve küçük fabrikalardan seyanen mu
amele vergisi alınması merkezindedir. 

Bu suretle uzun zamanlardanberi ka
liteye icrayı tesir eden fena mesai şekli 
zail oJmuş bulunacaktır. 

Deri, hem memleketimize idhal ve 
hem de ihraç edilen sınai iptidai madde
lerden biridir. Deri sanayiimizin muhtaç 
olduğu deriyi memleketimizde kesilen 
120,000 sığır derisi karşılıyamamakt'l ve 
hariçten de senevi 300,000 sığır ve 150.000 
dana derisi idhal edilmektedir. 

Dahilde istihsal edilen derinin dörtte 
biri yani 30,000 kadarı köylü tarafından 

çarık ve buna benzer ihtiyaçlar için sat"" 
fedilmektcdir, fakat köylünün ham ola• 
rak kullandığı bu deriler bir :.ı.y içind• 
parçalanmakta bu da iktısadi bakımdaO 
büyük bir ziyan addedilmektedir ve btJ• 

nun önüne geçilmek zarureti hissedJl• 
mektedir. Dahilde istihsal edilen derilef" 
den yalnız kösele ve vaketa yapıtmaktt 
olup bu mamul deri mikdarı 600,000 ~ 
lo kadar tutmaktadır. 

Fakat bu mikdar yalnız taban as 
ve vaketa ihtiyacını karşılıyablldiği i 
10 kilo ağırlığındaki dana derilerind
yapılan lüks saraciye derilerile ayak~ıf 
yüzü için kullanılan vidalalar hariç"4 
getirilen ham derilerle temin edilme~ 
dir. Bunun yegane sebebi meml~ket~7'. 
de bu nevi danaların kesilmesinin rnd'l'f 
nu oluşudur. 

Kösele ve kayış için lazım olan derilel 
ise ham olarak tamamile hariçten ,,.._ 
mektedir. Bunun da sebebi memlek'd
mizdeki sığırların ciisse itibarile kiiçtı 
oluşundandır. Ayni zamanda boyundu~ 
övendire yaraları ve ateş damgaları yer 
derilerimizi bozmaktadır. 

Diğer taraftan memleketimizde sıfl' 
eti az istihlak edildiği halde koyun ti 
keçi etinin yenilmesinin itiyad Pduısılf 
olması küçük baş hayvan derilerinin ib" 
tiyaçtan çok fazJa olmasını intaç etme!; 
tedir. Koyun, kuzu, keçi ve oğlak defP"' 

iç sanayiin icab ettirdiği ihtiyacı karP' .. 
dıktan başka harice 1,700,000 mikdarıı>dl 
deri ihracına kafi gelmektedir. . ....... _ ... _ ......... _...., 

Trakyada ehli domuz lstanbula iç Anadoludan 
yetiştiriliyor müvaridat arhyor r1 

Edirne rnususi) - Teklrdat vilAyeUnJn Evvelce kuru sebze ve gıda maddele 
Yavaşça çiftliğinde ve Alpullu şeker fabrl - yalnız İstanbula nakil vasıtalarile bap 
:tasına bağlı Sarımsaklı ç!ftllğlnde İstanouı olan yerlerden gelmekte iken son zaJJl~ 
ve Avrupa piyasasında tutulan ehli domuz larda uzak mıntakalardan da her nev• 
sürülerle yetiştirilmekte ve bunlar ihtiyaca . ..ttı: 
pi.sa J.rte~ne g .. re çobıtılmaktadır. kantariye maddesi gelmeğe başlaJlllf~ 
p k . rW· "h . k 1 Bunda şimendifer ve vapur navlun 

amu ıp ıgı 1 tıyacı arş1ıamyor atlarında yapılan tenzilfıt ile liman rı;; 
Memleketimizde pamuklu mensucat raflarında yapılan tenezzül amil old 

sanayii günden güne inkişaf etti~i için gibi derniryollarının iç Anadoluya -~ 
yerli fabrikalar bu sanayiin muhtaç ol- makta devamı da mühim bir amil ouıı-lı 
duğu pamuk ipliği ihtiyacını karşılıy;ı- tadır. İstanbul piyasasına bu yıl EJAI' 1" 
mamakta ve idhalat hergün artmaktadır. Sıvas ve Ceyhan havalisinden kuru se ıı-

Filhakika 935 senesinde 1,899,471 kilo ze ve gıda maddeleri geldiği gibi 60v 
ve 936 senesinde 1,565,853 kilo pamuk ip- müzdeki istihsal mevsiminde şimdiye ,ır 
liği idhal edildiği halde 938 senesinin dar mutad olmıyan istihsal mınt~_1,. 

rından da piyasaya rnevadı gıdaiye , .... 
yalnız kanunusani ve şubat aylarında 

ceği tahmin edilmektedir. __ .., 1,617,897 kilo yani geçen senelerdeki id- w-_ 
halat kadar iplik idhal edilmiştir. Bu D?ğ.u .mınta.k~sile iç Anadoludıı 1'6 
mikdar geçen senenin ayni aylarına na
zaran da büyük bir fazlalık göstermek
tedir. 

Bu vaziyet karşısında İktısad Vekaleti 
yerli fabrikaların pamuk ipliği ıstihsaJa
tını artırmağı düşünmüş: gerek devlet 

ve gerekse hussui fabrikalarla yapılan 

temasta fabrikaların istihsalatını tezyid 
ettiği takdirde dahili ihtiyacın hemen 
hemen teminine imkAn elvereceği anla
şılmıştır. 

hallı ıstıh!Ak ıçın ekilmekte olan . rn, 
bu sene pazarlara sevkedilecek bir 
darda ekilmiştir. 

Trakyada pırmç ziraati ~ 
Edirne <Hususi) - Trakyada ekilen "rJI 

rJnçlerden elde edilen çeltik ltabuklart~....ı
kısmı yerU dlnklerde bir kısmı da ~cİıt· 
dakJ çeltik fabrikalarında çıtarııınaıP ~ 
Trakyada pirinç 2lraat.ı her yıl bi1'81 

ıenJşlemektedlr. 

Galatasaraylıların 
yıllık pilavı ,r-Bu tedbir de kafi gelmediği takdirde 

Malatya, Erzurum fabrikaları faaliyet 
devresine girinciye kadar bir kısım dev
let fabrikaları bazı cins dokuma imala-

Ga1atasaray lisesinde okumuş ol~?> 
kadaşlarm bir araya toplanarak 111 , .. 

hayatlarının bir gününü yaşamak 0ı,,ıs 

tını tahdid ederek bunun yerine münha- s~d_ile .her sene verilegel~e~te aıde)I 
Sıran P muk . 1 .gıw· kl d B pılav zıyafeti bu sene için, o.nu .. rn terd1' a ıp ı yapaca ar ır. u su-

haziranın beşinci pazar günu lıl•rı'l 
retle gerek fabrikaların ve gerekse A- edilmektedir. Bütün GalatasaraYbıPIJll .. 
nadoludaki evlerdeki el tezgahlarının 0 gün saat (10,30) da mektebde 

muhtaç olduğu pamuk ipliği ihtiyacı te- malan rica olunmaktadır. ········-' 
min edilecektir. Anadoluda ayakla mü- ................................................. _ _.. 

teharrik eski sistem tezgahlarda son za- D J K KAT• 
manlarda otomatik birer surette lşlemeğe NÖOğle yVemeğOiniziT, serHin 

1
• 

başlarnıı olduğundan dahili dokuma ve 
pamuklu mensucat sanayii eski yıllarla 

nisbet kabul etmez bir kalkınma ve iler- bahçesinde yeyiniz. d• 
leme kaydedilmektedir. &aat 12 1/2 illi 14 1/~R 

Yeni alınan tedbirler ise bunu takviye gölgeli bshçode KONSE 
edecek mahiyettedir. Alakadarlar bu su- Tenzilatlı öğle yeıneği rllf 
retle kısa bir müddet zarfında mernleke- Tabldot 4 kap 75 kll 
timlzin muhtaç olduğu pamuk ipliği ih- \.-------~-~~:'fJ;"'" 
tiyacının tamamen karşılanacağı müta- B A L K O P E B l f 

Y:::;;~~7h~acaıcııarı ıopıandııar HAZ1
1
•
0RA .. 

Yumurta ihracatcıları, yumurta atan- I' 
dard nizamnamesinin tatbikatında bazı 

müşkülltla karşılaıtı:klarmı, bu yüzden dBII 
vakit kaybettiklerini iddia ederek dün itibafell .1~ 
Türkofiate toplanmıılar ve bazı temım- te1111iJletiO 
nilerde bulunmutlardır. baflı1°' 



Kulada hir çok yeni 
inşaat yaptırılıyor 

lfatk partisi, sağlık yurdu, hükumet konağı ve orta 
mekteb binaları bu inşaatın başında geliyor 

SON POSTA 

Kalkan nahiyesinde 
kadınlar yol yapıyorlar 
Kaş ( Hususi } - Kalkan nahiyesi 

müdürü Ramiz Coşkunun gayretile 
nahiye merkezi günden güne güzelleş
mektedir. Bu meyanda çarşı ile mek
teb arasındaki yolun yeniden inşasına 
başlanmıştır. Bu yol sadece Kalkan 
kadınlarının emeği ve onlar arasında 
toplanan para ile yapılmaktadır. 
Kadınların bu hareketi muhitte bü

yük bir alaka uyandırmıştır. 
Bütün halle Kırşehir felaketzedele

rine yardıma koşmakta ve aralarında 
para toplamaktadırlar. Geçenlerde 
mekteb talebeleri tarafından toplanan 
28 lira Kızılaya teslim edilmiştir. 

Köy kallcınma programı büyük bir 
itina ile tatbik edilmektedir. Bunun i
çin köy muhtarları ile vazifesini layiki 
vechile yapamıyan köy katiblerinin de
ği§tlrilmesine karar verilmiştir. 

llaaa. 
' n .. Bey - Ayakların 

böyıe çıplak, kızım ... 
. . . Eski püskU olsun, git a

yağına çorablarını geçlr ..• 
. . . Bir şey değil, kimse ha

linden anlamıyacak. 
... Mevsim yaz, seni zengin 

zannedecekler .•• 

Sayfa 9 

Y urdda spor hareketleri 
lğdırda, 

futbol 
Samsunda, Erzurumda, 
müsabakalan, Geredede 

güreş müsabakalan 

Bigada, lzmit e 
ve Ayvacıkta da 
yapddı 

Klro güreşmışıercıır. ıvıuıaynn, Kiroya 
pes dedirtmiştir. 



6 Sayfa 

1 Htdiaeler Karıımıda 1 

( Evlenme yaşmın indirilmesi munasebetile ] 

H ukuk mahkemesinin mübaşiri 

bağırır: 

- Selma, Tekin! 
(Elinde raket bir erkek çocukla; siyah 

gömlekli bir kız çocuğu mahkeme kapı
sından girerler.) 

Hak.im - (Erkek çocuğa) İsminiz? 
Erkek - Tekin! 
Hakim - Yaşınız? 

Erkek - On yedi! 
Hakim - (Kız çocuğa) İsminiz? 
Kız - Selma! 
Hakim - Yaşınız? 

Kız - On beş! 
Hakinı - Siz evlisiniz değil mi? 
Kız - Evet ef endirn, on gün ~vvel ev

lendik. 
Erkek - Hayır bay hakim, sekiz gün 

evvel! 
Kız - On gün evvel! 
Erkek - (Kıza) Ne karışıyorsun 6en. 

Takvimden anlamazsın, ne vakit evlen
diğimizi benden iyi mi bileceksin? .. 

Hakim - KAfi, kavga etmeyin... Siz, 
şimdi buraya niçin geldiniz? 

Erkek - Ayrılacağız bay hak.im! 
Kız - Evet evet, ayrılacağız. 
HAkim - Peki ama ayrılmak için bir 

sebeb bulunmalı! 
Erkek - Ben bu kızı istemiyorum, i

nadcı, hain! 
Kız - Ben de onu istemiyorum. Benim 

bebeklerimi kırıyor. 
Erkek - Dün tenis topumu almış, mek

tebe götürmÜ§. Ben tenis oynıyamadım. 
Kız - Sarı saçlı bebeğimin entarisini 

kesmiş, kendine boyunbağı yapmış. 

Erkek - Benim artist kartları albü
mümü alm1J, Doroti Lamur'un resmini 
boyamış. 

Kız - Beni anneme şikayet etti; an
nemden dayak yedim .. 

Erkek - Geçen hafta babam bana bi-
6iklet alacaktı. Bunun yüzünden almadı. 
Kız - İstemem, ben böyle fena adam

la yaşamam! 

Erkek - (Kıza) Ben sana gösteririm. 
Kız - cSümüklü böcek> 

cSuya düşecek> 
cAdam olacak• 
cBeni dövecek.> 

Erkek - Bay hAkim bak bana ne di· 
yor? 
Kız - Ya onun bana dediğini duyma

dınız mı? 
Hakim - Çocuklar beni dinleyin, bun• 

lar ayrılmak için birer sebeb değildir. 
Erkek - Peki ayrılmak sebebi ne ola-

bilir kJ? 
Hak.im - MeselA aldatmak. 
Erkek - O beni aldatıyor. 
Hakim - Aldatıyor mu? 
Erkek - Aldatıyor ya .. annemin bana 

getirdiği çikolatala:rın yarısını yiyor .. 
sonra cfşte bu kadar getirdi> diyor. 
Kız - O da beni aldatıyor.. ben dal

gınken ayağile yere vuruyor. Ben cKim 
vurdu?> deyince c Umacı vurdu, diyor. 

Hakim - BUtün bunlar aynlmak se
bebi olamaz, haydi siz evinize gidin de 
güzel güzel geçinln. blr daha da birbiri
nizle kavga etmeyin! 

{İkisi birden çıkarlar, fakat dışa!'ı çık
malarile içeri girmeleri bir olur.) 
Kız - (Ağlar) Bay hrudm şuna bak

sanıza kapıda ayağıma bastı, canımı yak
tı. 

Erkek - Vallahi billfilıi kabahat be
nim değil.. o sebeb oldu. Bana nanik 
yaptı. 

Kız - Daha evel o bana dilini çıkardı. 
Erkek - Dilimi çıkardımsa ne oldu? 
Kız - Haydi oradan maymun! 
Erkek - Mayınun sensin şebek! 
(Bu sırada mahkemenin kapısından 

içeri kızla erkeğin anneleri, babaları gi
rerler.) 

- Sizi utanmazlar sizi! 
Hakim - Çok §Ükür, kurtuldum! 
(Anneler, babalar iki davacıyı kulak-

larından tutar, döve döve mahkemeden 
çıkarırlar.) 

ismet Hulmi 

C Bunlan i ·yor mu idiniz ? ~ 
5 bin metre yüksekliklerde 

yaşayan hayvancıklar 
Birçok fil.tmler tarafbıdan yapılan 

müşahedelere eöre kürenin yüzünden 

b~ bin metre yüksekliklerde ve hava 

içinde gözle görülemiyecek kadar kü

~ük hayvancıklar mevcud bulunmakta

dır. 

1 
isim değiştiren bir 

hastahk : Grip 
Grip hastalığı senelerdenberi insani

yetin başına bela kesilmiş bir hastalık

tır. Fakat zaman zaman ismi değişmiş

tir. Garbi Avrupada muhtelif zaman

larda aldığı isimler şunlardır: Delice, 

küçük veba, postacı, enflüanza. ..............................................................................................••.....•........................ 

Erk ekler haç 
Yaşında evlenmeli? 
Bııy M. Coşkun soruyor: 
ı - Erkekler için normal evlenme ya

§lnın 30 olduğunu söylüyorlar. Bu doğru 
mudur? Sizce bir erkek kaç y~ında e\'
lenmelldlr? 

2 - 30 yaşında evlenen bir erkek kaç 
Yaflllda kız alırsa normal bir lzdlvac yap· 
m~ olur? 

3 - Aşk izdivacı yaparak evlenenlerin 
aradan çok kısa bir zaman geçmeden ay
nldıkları gorülüyor. Bu şekilde yapılan 

1zdivaçlar, umumlyeUe ayni neticeyi mi 
verir? Sizce. hangi şekil 1zdivac daha u
zun ömürlü olur? 

4 - Zengin, şımarık bUyUmüş bir aile 
klZl, kendi ailesinden daha aşağı seviye
de bulunan bir gençle evlenirse, mes'ud 
olur, ve mes'ud edeblllr mi? 

Okuyucumun bu şayanı dikkat sualle -
rlne sırııslle cevab veriyorum: 

ı - Bittabi erkekler Jçln, evlenmenin 
muayyen bir ya§ı yoktur. Fakat erkekle
rin, 25 yıışınClıın evvel evlenmemeleri, doğ
ru görülebilir. Çünki.ı bu yaştnn evvel, bir 
erkek, bir aile kurabllecek derecede mev
tle, kazanca ve tecrilbeye sahib olnm&z. 

2 - Bir erkeğin alacağı kadından asgari 
beş, azami on yaş büyük olması münn -
sibdlr. Çilnkü kadın erkekten çabuk inkl
pf eder, ve erkekten çabuk ihtiyarlar. 
Hem erkeğin zevcesine hürmet telkin ede
bllmesl, hem de kan kocanın mümkün 
mertebe -blrllkıc 1htıyarlaması için- er-

teğin kendisinden genç bir kadınla ev
lenmesi muvafıktır. 

S - İzdivacın nihayetlenen a"kların, 
ıaadete ta~cfığını iddia eden bir 
çok veclzeler vardır. 

Mesela.: cMndemkl cennette izdlvııc 
yoktur, lzdlvacta da cennet olamazı., 
cB!r insanın mqukasını zevce edinmesi, 
nefis bir ıarabı sirkeye çevirmekten fark
ıızdırh cZlfaf yatalı. atkın mezarıdırlD 
ke.blllnden bir çok vecizeler, bu iddiayı 
güderler. Fakat bu yan Paradoksal vecı
ı:elerin, tam bl.r haklkaU ıtade edemediği 
muhakkaktır. 

Aşka benziyen gelip geçlcl sempatiler, 
boşlantılar, münasebetler istisna edilirse, 
ıa§k•, saadetin anasıdır. Fakat bittabi 
a§k dlye tramvayda ba§lıynn, parkta bes
lenen, kaldırımda büyütülen münasebet
leri mevzuu bahsetmiyorum. Aşk, .ınde 
sinirlerde değil, dıma~larda yaşıyıın, sade 
Yiicudlan ddll, dımnğlan kaynaştıran, 
birleştiren blr rabıta ıekllne sokulduğu 
takdirdedlr kl, uzun, ye mes'ud ömürle 
olur. 

4 - Zenginlik b!r kusur değildir. Fakat 
vımanklık da, kolay katlanılır bir huy, 
kolay ciderlllr bir kusur değildir. Çünkü 
kadın, zaten fitreten şımarık bir mah -
lftktur. Ve muayyen bir hadde kadar ~ı
marıklık, kadının en tabll süsüdür de. 
Fakat fazla şımarık kadınlar, hazan bunu 
zevkle çekilecek bir enez, halinden, çe
kllmez bir kahr haline sokarlar. 

Bu ltlbarlıı, size böyle bir kadını tercih 
etmenizi tavsiye etmem. Hem ne lüzum 
var efendim? Normal kadın kıtlığına kı
ran mı girdi? 

TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Emprime kumaşlar! Sevdiği kadım bıçakllyarak öldüren 

ihtiyar aşık Ağucezaya sevkolundu 
Tahkikat ikmal edildi, muhakemeye yakında başlanacak 

Bundan iki ay kadar evvel Pangaltı
da feci bir cinayet olmuş, Roza Anjel 
isminde genç bir kadın, kendisinden 
yüz bulamıyan ihtiyar Bşığı Ropenin 
bıçağı altında can vermişti. 

Hadiseye zabıta ve müddeiumumilik 
el koymuştu. 

1 O yerinden bıçaklanan Roza, derhal 
öldüğü için, ifadesini almak mümkün 
olamamıştı. Eğer kadının ifadesi alına
bilseydi, hadise biraz olsun aydınlana
bilecekti. 

Bu cinayet etrafında milddeiumumt
likce yapılan tahkikat neticeye varmış 
ve kafi derecede delil toplanmıştır. 

Ropenin genç kadına çılgınca Aşık 
olduğu, rnüteaddid defalar ailesinden 
istediği, fakat daima tekliflerinin red-

Yerde yatan bir ceset gördüm. Do~ 
ca, giderek polise haber verdim. Fak~ 
bu adamı otomobilimle ben çiğne~ 
değilim. Hatta daha evvel, Belvü b iit 
çesinin önünden, Şişliden aldığım Jl'l tr 
terileri Sultanahmede ve KocaınU5 

fapaşaya bırakmak için, iki defa g. 
miştim. Böyle bir ceset görmenıişt sı· 
Poliste verdiğim ifadeye gelince.. t 1:1' 
yik altında, öyle söyledim. Asıl hll 
kat budur. 

Suçlu, kendisile görüşen bir nıuh:ıt' 
ririmize de: ~ 

- İnsani bir iş yapmak istedik. )"~ 
da bir cesed gördük, gittik polise hB 
verdik. Kabahat oldu, demiştir. 

cEmprimeden bıktım> diycmiyeceks - dedildiği anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, müddeiumumilik~ 
ka ihtimalleri de gözönünde tutn~d;. 
tahkikatını derinleştirmektedir. ~ıı , 
senin başka bir faili olup olmadığl Jel 
ranmaktadır. Rahmiden evvel, b~ô' 
bir şoförün, Bedriyi çiğnemiş oıınac;ı 

niz. Çünkü bu seneki emprime modelle- Suçlu, Roza tarafından da kendisine 
rinde eskiye hiç benzemiyen bir yenilik duyduğu alakaya karşı, hiçbir muka
var. Bu yeni moda geçen iki Uç yılınkin- bele görmemiş, nihayet buhran halini 
den çok daha genç. alan aşkının tesirile, bu cinayeti irti- muhtemeldir. ~ 

!şte bakınız çizgili bir kumaşa benzi - kah etmiştir. Hülasa: Hadisenin üstündeki e ot 
perdesi, henüz tamamile kalkını~ yen §U emprimenin önü plisoleyli kısa e- Ropen, müddeiuınumilikte verdiği i-

teğinde, kapalı yakasında, düz kısa kol - iadesinde, demiştir ki: ğildir. . irJll 
larında, iki yanı göğsü büzgülerle saran - Hadise akşamı Rozaya rastladığım 
korsajında geçmiş modellerin hangisine sırada, yanında üç tane erkek va!'dı. 
ufak bir benzerlik var? Ne onlar kadar Bunlardan biri, kendilerine bakmam 
süslü, ne onlar kadar ağırbaşlı. Tıpkı bir üzerine: 

Suçlu şoför, 2 nci sorgu hakı111 
kararile, dün tevkif edilmiştir. 

Kamili yaralıyan Remzi 
mahkOm oldu mektebli kızın elbisesine, hatta nerede «- Bize ne diye bakıyorsun?• diye

tse önlüğüne benzemiyor mu? Bunu gi - rek, bana çattı. Bu esnada içlerinden 
yinişte gençliği gaye bilen gilnün modası bir diğeri de bıçağını çekince .. bıçağı, 
için bir muvaffakiyet saymak ltiZ!m. Çün- onun elinden kaptım. Kendimi kaybet
kü l;>u elbiseyi tarif için akla ilk g~lcn miştim. Rozaya sapladım. 
söz şu oluyor: Genç... Halbuki, toplanan delillerle, suçlu-

. ·s1Jlill' 
Suadiye asfaltı üzerinde, Marı ı "fırfıl' 

de bir kadın yüzünden arkadaşı .y,. eJı' 
li tabanca ile yaralıyan ve bekcı ~ '!)' 
mede silah çeken Ali Remzi Ağırceııll' 
da 4 ay, 16 gün müddetle hapse rıı 
kfım edilmiştir. . Her kadın bilmelidir: nun bu tarzdaki müdafaası varid gö-

Saksılardaki çiçeklere 
nasıl bakmalı? 

rülmemiştir. 

Şişlide bir mensucat fabrikasında 
çalışan Rozanın evine döneceği sırada, 
Ropenin yolda kendisini beklediği, yüz 
bulamadığı sevgilisini kendi bıçağı ile 
bıçakladığı anlaşılmıştır. 

Suçlu hakkında sorgu hakimliğinde 
yapılan tahkikat da, sona ermiştil'. 

Müddeiumumilik Ropeni, ceza kanu
nunun 448 inei maddesine göre muha
kemesi ve tecziyesi tnlebile Ağırceza
ya vermiştir. Bu madde hükmü, 15 ile 
20 sene arasında fıapistir. 

Haydar cinayeti davası bittı ~ 
Haydarda, dört yıl birlikte ya~:ıddİ' 

ve tam evlenecekleri günlerde kC
11
0• 

sinden ayrılan metresi Fatına, nar1\
1 )ıı· 

ğer Muazzezi, aşığı Salihle yak9•1 dJ 
rak, merkeze götürmek istediği sırs ve 
çıkan kavgada, bıçakla yaralıY811 dıı' 
Salihi de öldüren Yasinin Ağırceza 
ki muhakemesi bitmiştir. ıZ 

Saksıdaki çiçeklerinizin dipleri hava - Muhakemeye pek yakında başlana-
lanmak ihtiyacındadır. Toprakları kas _. caktır. 
katı olunca derhal eski bir çatalla b;raz 
kaba'rtmız. Çiçeğinizin eskisinden daha 

Suçlunun her iki suçtan içtirnnePille 
sene, 1 ay, 22 gün müddetle hnP~ırıl' 
ilel'ebed amme hizmetlerinden rnıı 
miyetine karar verilmiştir. ast 
Sahte hüviyet kullanma dav et 

çabuk serpildiğini göreceksinız. 
Bahçedeki saksı çiçeklerinizden sol -

mıya yüz tutanı varsa. onu derhal doğru
dan doğruya toprağın üstüne koymak -
tan vazgeçiniz. Altına iki tahta parçası 
yerleştiriniz. Çünkü fazla rutubet çiçe
ği bozar. Koyacağınız tahta parçasile 
buna mani olmuş olursunuz. 

* Acaba çamaşırdan pas lekesi nasıl çı -
karılır? Bunu bilmezseniz tPmizleır.ek 

için ne kadar emek verseniz nafile leke 
yerinde kalır. Halbuki bilirsen~z lek~yi 

görür görmez derhal bir limonu .i:ıkar, su
yunu alır, içine bol tuz karJştırırsın!z. 

Bununla le)teli yeri icab ederse bir kaç 
kere silersiniz. 

* İnce çamaşırları toz sabunla yıkar ve 
bu sabunu kendiniz yaparsınız. Bunun 
için ayrıca bir alete lüzum oimadığını 

billrsiniz. Sabunu peynir rendesınde ren
deler, sonra da re.ndeyi yıkayıp kaldırır-
sınız. 

ki ahbab ça11uşlar: 

Şoför Rahmi 
inkar ediyor 

'L"tıfl, 
Dolandırıcılık yaparak Şerife P sl' 

isminde bir kadının apartıına~ı~·ıılf 
mak ve sahte hüviyet taşımak ıd :ııt1' 
rile tahtı muhakemeye alınan }\ı ot' 
muhakemesine, asliye 1 inci cezadBı 

" Bedriyi ben çiğnemedim, vam edilmiştir. ts.l'' 
• • • Dünkü celsede Konyada yapııı.ııı " 

bir iyılık yapayım dedım, Jdkatı müteakib gönderilen ce''8b11ıııt 
cezasını çekiyorum ,, diyor kunmuştur. Bu cevabda, suÇ;~ı.ııı' 

.. . . .. Konyalı Mevlud oğlu MevIOd 0 
Harbiyede Belvu bahçesı önunde b d"l . t' ..., 

B d . . f"" Rahm' eyan e ı mış ır. .-ıa~'" cesedi bulunan e nnın, şo or ı- . . Halid r' 
nin idare ettiği otomobil tarafından Buna ıtıraz e~en maznun, iştir· a 
· • k 0-ldu··gu· ·· anlaşılmış suçlu zade Rıfat oldugunda ısrar e~ ıerıl'l çıgnenere , . K ··t daıre ,_ 

Manısa ve onya nu us t11"' yaka1anmıştır. .. ~ e1111e . 
·· .. d b'ld" d·-· · yazılan muzekkerelere cevab g ·!itıf· 

Dunku sayunız a ı d"ığir' ~gımf d ızd vhe~- durusma bunun için, talik edilJl'lı~ 
hile, ~för :abı~~a ~er ı ı .a e e a- ~ r&d 
diseyı oldugu gıbı itıraf etmışti. Fakat lh . b' k d t ., tutuştu , 

· k d·ı· i d ~.._.1 h" tıyar ır a ın ya agını ~tf adlıyeye sev e ı ınce ş e6 'i"'u ş, a- .. .. .. k 
40 

nu111 ;• 

dise yeniden karışık ve karanlık bir da~~:rva~dk;:~~~~ ~~ ~~~nda ıtıırlıl~ ti 
h. t ım· ti uını1 o' ma ıye arze ış r. beryan yatağında sigara !çerken ur ııtl ı , 

Suçlu şoför, dün müddeiumumllikte, elinden düşen sigara Ue yatak ve Y~ tıt~, 
yeniden sorguya çekildiği zaman şun- tuımuştur. Kadın çok lhtıyar oınıa I< etf ıV 
· .. . ber can havllle kendlslnl dışarı atnra çıttt 
ları soylemiştir: tan lmdad istemiş ve yalnız yangının tıırl' 

- Ben arabamı gaıaja bıraktıktan oda kısmen yandıktan sonra ıuaıye 
sonra, Harbiyeye doğru gidiyordum. tından söndürülmilştür. 

Bedavacı 



ODşBnlnce 
- X-nn•hll ecll • 

Jarcluk. 'Kaqundaki 
kazda. bana bir tokat ,_ ________ _ 

... ' 

Jt .. • 
wrdu. 

- Tabii bi1mub -
bele mı de ona bir 

Bana ,,. ...ıi .,.. 6ir tanulaivn, ı...aıı..n.. ıleıoontlı 6ir plıiW• 
6-iJıql. 6-li70f"Dl8f. Bii71. tJı ,,_,. 6cll--. ptiJli plolar 

tabt~! 6"'amıya11 lta70Gftlar elbetı. ;msswılo-ozltır/ 

- Ne mün•Bebet. Yam: T.....,..a 
Bir .. diifündüm. İfi. gücil genif t.hçesindeld tavuklarla 
Ben ona mulc•b!lede eğ.lemnekten ibaret olan bir tamd.,._, 

vardır. ~.......-.. ıınin di-...a.. ki: balana)'dım. O 'bir ~ a- ,.una .. 

•_ı.;,;;_..ı. tokat daha 'ftrar.ak- c- Şu tavuklara kızıyorum d~! 
tı. Ben snub _ devamlı surette bufdayla ~yorum, 

sene su1annı her zamu tazelerim. kümesle -
be1ede ~unacü • rindeki rahatlık bizim evde yoktur! Ho-

- Sayfi~ gidi]IOn&% difle enaJan f>öwle brıftınp tun. O gene bir to • rozlan da yedi .enedir seviştikleri baba
bmıJcmak mı Liztm.1 kat daha vuracaktı. cm bir şey... Öyleyken tek yumurtalan
- Hırsız geürıııe k~U. ~ bcıfbı 1ı.an&z' ~ Ve tokatlann ardı ar nı alamıyorum? • 

• z.nııeda, 1,"e bır Jelle dokuftnaadmı gider. kam bsilmiyecekti. Her görüştükçe tavuklanm dair blr 
------------------------------------------ şeyler dinlemeğe alışkındım ama, onların 

resmi 

atölyesin • . 

tabak J"eÇel 

llrda. Ressam: 

~emek odası 

1cı11' 1 1iO-ı' 
.Ü. 

Yaya yüriirler aleyhinde söylediğini ilk defa Jfitiyor -
dum. Hani en.asıl oldu da. sevgili tavuk

Borca çok olana dediler Jr:i: lar.uwı ~hine döndiin?. gibilerde hay
- Biz tıenia Je'l'Ulde olsak IC>kağa retle yüzüne baktım. Tavuklarına aah1 -

çıkmıya cesanıt edemeyiz. den içerlediği gözlerinden okunuyordu: 
Borcu çok ola ıüJdii: •- Keaecetim hayırsızlan!• diye ill-
- Cesaret etanemiye Rhelt 7°" iri.. ve etti. 

ne olsa onlar beni yakalıyamazlar. Öfkesini y•ıı,tınnU Jçla bir bayii de
Çünkü ben daima ~tomobilde sezerim; reden tepeden dolqtaktan IODl'a bu mev-
onlar yaya Jiiriirler. zua döndüm ve fi>yle bir .,eyler .. ıılattım; 7'..tlanaı ,._ gelc:lf' 9"-i ben· 

...---..-- e Bizde tavukların yemlerine pek o ka- Wr ..erldcla qc. bs ~film tfJCfl 
dar ehemmiyet verilmez. Bir çok kimse-

Pli jda ler tavuklarını çöplükte eeçinrneye bı _ yebildMerl §eylerin hiç birisi de bu mad
raktıklan zaman, daha tyt yetiştiklerini delerin topunu birden ihtiva etmez. O • 

- Bay kannız denize dalmıştL iddia ederek onlar• ciiz'I bir nafaka bi- nun lçtn tawklann ı5nce sıhhatlı, sonra 
- Biliyorum. Je vermezler. F.ilh•kika Rrbeat gez.en ta- da verimU olabilmeleri bu, tnrUl mad -
- Denize dalalı bir saat oldu. Hali vuklar, bpah bir bölmede cWma bul _ deleri brmnca temin edebilmelerine 

çıkmadı. daJla beslenen tavuklardan daha ziyade balhdır. Ve bu, ancak çeptll yemlerle 
Zabıta romanian muharriri - (Eviac girn hırsım} M- - Olabilir; kendi gibi birine rastla - yumartlar!ar; fakat burada 1an1ıf an.la- olur. 
ura!tınm Jl!l?m.Cdaa pnulan rursya fidewıezsött mış, dedikodu.JB ba'lamıştır. fılan bir nokta vardır: İşte tavuklarını Jalnız buğdayla bes -

----------------------------------------~ aldıklan pla71. u1r biitGn liyenler anlara m noksan bir yem ver -
Sayfiyede hayvanlar cibi iki fizJoloji ftZife utnm- mil olduklanma farkında cfellldtrıer. Bu Lokantad:ı 

'tadan çıkıyorlardı: 
!_e.tnekler fena idi değ:ı mi? 
411Vetf 
llteaı de çok pahalı! 

\'et! 
t.ı., lıöylelere ceza vermelı. 
~~ ild takım çatal, bıçak çı-

• 
~ derecede cezalandırıldılar. 

• 
Yanlış tedavi 

r aöyledi: 
llantımda bir kere bir hastaya 
iefhis koydum, ve yanlış teda·ll 

doktorun 

'-ktı: 
ile lldlııasebet, 
'le btr zamaıı 

lal elimle al-

_ da harcarlar. Bunun birili besi-ip rap- aobaıı beslenme icabt d., - yemin ihtiva 
- Her &'in sizden malt, diğeri de nesillerini tlretmek. ,_ı ettill maddelere ıöre - ya mütemadiyen 

süt alaeağtt'ft, kaça yumurta vermek nzifesidir. Tavutı. - zayıflar, yahacl ela m.dma eemlrerek yu

- Bir kı.rmıım.: beyczlar. bit' kıamıwıız da zerıcile.T .ıcı
ca§ız/ 

- Zenci olaroklar JIÜZleriw.i ayaha ba,uınlaT. 
- OM lüzum JIOk- Be~lar yüzleri1&i JPknsmUır. 

ftreoeksiniz? 

- Orı bet kuruş. 
- Sütü alımya J:aen 

geleceğim. 

- Öyleyse otuz 

kunq . 

- Sütün salıldJAı 

IDeji Frecıeji.m. 

- A!tımf Jtunq. 

- Sütü bizzat ben 

sağamğım! 

- Satılık ~tiimüz 

yok efendim! 

Dedikodu 
§a·:,,~~ 1ki kadın yürüyorlardı. Bir üçüncü 

, 

ç-• .,. tadına rastladılar. İki kadından biri, 
• , J ötekine döndü: 

• - Tanır mısm? 
. -Tanırım. 

.rıııı - Hakkında çok fena şeyler söylü -

9 " yorlar. 
~,. Alfh \ ' - Biliyorum. Sörlenilenleri bir gece 
.._ ... W... ~\ seninle ikimiz beraber uydurmuştu~ 

i • 
Parama ge "ince 

Gece yansı kılıbığuı yolunu kestiler; 
göğsüne tabancayı dayadılar: 

- Ya canım ftlirsin, ya param. 
Kılıbık cenb verdi: 

rın bu iki q için muhtaç olduklan eıdat murtlamayı dQııünmeder bile! Halbuki 
maddeler başka - bafb olduğu gibi, yi- (Devamı ll 1'wcü •Yfada) 

c 
Dünyadaki alhn 

mevcudu 
Son senelerde tesbit 
edilmq olan tahviller 

3 besaWte Wli ~ 
dnletlere .. _. .... ;;--.,_... __ -+ __ __ 

AMDtKA 
ftARSA 
INGIL,_, 
BOLLAMJ>A 

l>aımı sağ 
lhr, .ağzıma 

Arcı - Bt& ela tnınh&ğum zi1'afe, bav- --., ..,_ 
da görmdc i&Unniz, üt atı.ki odapa Çlbl&al 

- Camın Gendcdlr. isterseniz abla. 
parama geHace o bnmm yanındachr. 

On 

.::!. on paraya baktı: 
··~ geri vereyım mi? • Eczane~e 
~ eczaneye girdi: 
~n karbonat istemiştim. Bir _.. tia 

" Olnıuş, bana ta 'k vermişsiniz. ;::::ıı,.,---...!l. 
~değil .. ikısı de aynı fu&ttır. 

~ bu?k~~I~ sa~lam mıdrr? lf J ..... J __ 
. bay, fakat neye bu kadar 

tı;«11o!'S\.. ıuz? - Otomobili ~lmamlar 1liye kamnı ~e tmalc""fem. 
tılın Çftk ağırdır da.. - t'ebrifc emim; lcannı.ı otomobiıtnt.ıcien gizel~ 

ım yılı 80llaada diUaJUUR altın ...,_ deki mıkdar üe ummwf ~khan ancak 
cud11 harbden eYVelki alım dolarla 10 Jiizde 1f inil bulur. 

- Sen oradan bir mil 300 mil olarak helab edili- Fakat iller devlet.in altm mikdan da bu 
,.ere kmuldamllt nl - ,:::.: yon fU mıı 8 eene içinde sabit kalmaml§. mü-

·w . him taıı.vvüllere utraımftu. Bu tahav-
yetinde delil misin1 ıea: yılında bu mı •~ihraç edi- vülleri yubndaki .listeye bakarak anlı-

- Ben mi? Ben len külçelerle birlikte lJ milyar 800 mil- yab;ltnlni& 

yona balil oldu. * 
gitmek istiyorum • - Bu altın külçeler baf1aea Amerib. ln- Memleketimizin altın mevcudu Os

ma bu tramvay eli • gil~~ Fr~ ~ol•nda. İsviçre devlet~ mantı imparatorluğu .Yıkıldığı r.aıa.an aı!n 
reği aksilik ediyor. lerının ellerındedır. Bu beş devıetteki dı, Cumhuriyet hükumeti bU&ün mikdan 

B . ..r~ı" . külçenin mı1tdan umumi yekunun yüz- her ay artan bir stok vücude getirmiştir, 
ır ""'" u QDlıl yerm - t de 84 ünii teşkil eder. Almanya, talya, son mlkdar 3 milyona yakındır. ümid e-

den lamlldlıta' tMü- Japonya. Rusya da dahil olmak prtile diliyor ki bu mikdar yakın senelerde bir 
remiyorum. bllttın diler dtlnya dnletıeriniıı ellerin- misli artmJf oı.cakbr. 



1 Sayfa SON POSTA 

C GARİB .HABERLER :]1 

5 dolara öpücük satan 
hayır seve~ kadın 

Bu güzel bayanın iarni Dorothea Kertt
tlr. San Fransiskoda hastaneler menfaa
tine verilen bir baloda bef dolara bir ö
pücük .atmış, · oldukça mühim hasılat el
de etmiıtir. 

* Casus Lavrensin evi mUze 
yapıJıyor 

Londra (Mayıs) - İngilterenin büyük 
casusu Lavrensin İngiltereye dönüşün -
den ölümüne kadar içinde oturduğu 

köşk, müze yapılarak halkın ziyaretine 
açılacaktır. Köşkte bir çok eşya arasın -
da Lavrensin gramofonu ile 800 tane de 
plağı vardır. Bu plAklar tamamen Vag -
ner, Mozart, Şubert ve Bethoven'in eser
lerinden mürekkebtir, hep klasiktir. 

* Yeni bir erkek - kız 
Varşova (Mayıs) - Minsk şehrinde 

Olga Biaska adını taşıyan bir genç kız, 

erkek klyafetine girerek evlenmeye te -
şebbüs etmiş olmakla muhakeme edilmiş
tir. Bu genç kız bir fotograf atölyesinde 
modellik ediyordu. Kendisini erkek kı -
yafetine sokarak kartpostal yapmak ü
zere resmini alıyorlardı ve güz.el çocuk 
kelimelerile müşteri bulan bu fotoğraf
lar pek çabuk satılıyordu. Genç kıza, er
kek kıyafetine girip parası çok ve aklı 
az genç kızları aldatıp paralannı almıya 
çalışmak fikri buradan ge~ir. 

Muhakeme esnasında anlaşıldıfınn gö
re Olga Biaska bu meslekte evveli iyice 
muvaffak olmuş, fakat en sonra yakala
dığı zengin köylü kadınının ellnden kur
tulamayınca iş değişmiştir. SahtekArlık 

nikah merasimine takaddüm eden gün 
anlaşılmıştır. Zengin köylü kadın ken -
disini aldatan genç kıza mükemmel bir 
sopa ziyafeti çekmiş, ondan sonra da 
mahkemeye müracaat etmiştir. Maama
fih hAklmler kendilerini pek eğlendiren 
bu davada fazla sertlik göstermemişler, 
bilakis yumuşak davranmışlardır. Genç 
klz tecilli küçük bir cezaya mahkClm e -
dilmi~tir. 

50,000 İngiliz lirası 
değerinde bir aşk 

Bu gülüımiyen genç kadın bir artisttir. 
Kendisini deli atbi ıeven bir kocası var
dır. Kıskanç koca, batka bir erkek yıldız 
aleyhine dava açmı,Ur. Mahkemeye ver
diği iitidada da: 

c- Bu adam, karımın aşkını çaldı. 

Kendisini benden ıofuttu. Ben karımın 
aşkına 50 bin İngiliz lirası kıymet biçti
ğimden, davacı olduğum artistten tazmi
nat olarak bu parayı istiyorum.... de
mi§tir. 

* Holi vuddaki koro kızlarınm 
en güzeli 

Ufa'nın. 7 güzel yıldızı: Yukanda solda: Lfüan Harvele. Orta®: Ru.th Helderg. Sağda: Mady Ral. Aşağıda solda: GinO 
Falckenberg. Ortada: Hop/ener kap-deşler. Sağda: lmperio Argentina. 

6.5 0.000 mektub 
Holivud yıldızlarının bir yilda 
aldıkları mektub mikdarı budur 

Haftada 6700 niektubla en başta küçük Shirley gelmektedir. Gingeı; Rocers, 
Joan Arthure, Loretta Y oung da fazla mektub alanlar arasındadırlar . 

Sı;nemanm en şayanı dikkat rakamla- Holivuttaki stüdyolar san'atkarlara tedkike göre bu mektubların ~ 80\~ 
nndan biri de san'atkarların aldıkları gelen mektublarla çok yakından alaka- fotograf talebini; % 1 O u tenkid 
mektubların sayısıdır. dardırlar. Stüdyolar mektubları san'at- medihleri ihtiva etmektedir. rıebİ 

~!!!!litİ•-~!!!!!IJ!ll~Nili~~e.'~,._ Holivuttaki sinema san'atkarlarına .karların barometresi telakki ederler. En fazla mektub gönderen cc eri' 
H 

11 
d b 

1 
k bir hafta içinde gelen mektublann sa- Çok mektub alan veya az mektub al- memleketlerin başında Cenubi N" ~-

0. ~~iliu ~ u~ 1r ~ro L kızıarı, yısı takriben 125.000 dir. Bu mikdarı mağa başlıyan san'atkar hemen gözden ka gelmektedir. Dünyada en fazlı\ıet 
~~s~n~ gor . nıt t e ~ 0 eopoldu 52 ile zarbedip senelik mikdan hesab- düşer. nema mecmuası çıkaran rnemJel<e 
ıç erınM endle~ güzeb ' enklmeş 

1
uru, en me:r- lıyacak olursak senelik mektub yekunu M. G. M. Film Şirketi bu mektub me- de Cenubi Amerikadadır. 

1
.,f!l' 

zun vucu u ve aca ısı o arak seçmış- d ıka . . d' 1 ki ırl f k b ' tkar " 
1 d' H kl 'd 1 d ğil '? 6.500.000 olarak mey ana ç r. selesıni o derece cıd ıye a ~tır s En azla me tu alan sa~a tedİ'' 
er ır. a 1 ır ar,* e mı·· Bu mek~ubları alan san'atkarların bu mesele ile uğraşmak için bir servis başında Cecil B. de Mille gelmek sııir 

• sayısı ise 445 dir. Bunlar da mukavele- ihdas eylemiştir. Bu servis on iki me- Sonra Bing Crosby, daha · sonra 
Moskovada 4000 taksı var ler ile stüdyolara bağlı san'atkarlardır. mur tarafından idar• edilmektedir. Bu ley.. 9f1_ 

Moskova, (Mayıs) - Moskova ıehrin- Frederik Marş, Leslie Houvard, Janet memurlar çok defa kafi gelmediğinden Cecil de Mille ile Bing CrosbY dsft 
de işlemekte olan taksi otomobillerinin Gaynor gibi müstakil yani hiçbir stüd- ayrıca muavin memur almak ihtiyacı zamanda radyo ile uğraştıkları~;·el 
sayısı bu yılın sonunda (4000) e iblAğ e- yo veya kumpanyaya merbut bulunmı- başgöstermektedir. mektublarının fazlahğı bundan 11 ~ 
dilecektlr, bet yıl evvel Moskovada hiç yan san'atkarlar bu yekuna dahil de- Kendi artistlerinin haftada 35 bin etmektedir. Bu suretle sırf sineJ119 

• 

bir kira otomobili yoktu. ğildirler. mektub aldığı M. G. M. nin yaptığı bir (Devamı 13 üncü sayfada) 

14* 

1 - Yarın, öbürgün belki de dünyanın en ta
nınmış atı olacak olan tay doğalı daha iki daki
ka olmamıştır. Islak vücudilc, halsiz halsiz sa
manlara serili yatmaktadır. Anne de halsizlikte 
ondan aşağı kalmıyor. 

1 - Aradan on dakika ya geçmiş, ya geçme
miştir. At anne nihayet ayağa kalkacak kadar 
kuvvetlenmiştir. Tay da başını kaldırarak, yeni 
girdiği bu dünyayı hayretle süzüyor. 

3 - Tay doğalı yarını saat olm\lflur. Ş<Syle 

ayaklarını denemek sevdasındadır. Arka ayak
larına dayanarak doğrulmak istiyor, faka' ne 
mümkilnl 

b• 1ııhJ1• 
6 - İ§te artık kalktı ve mtıvatenesinl 1 Jt•ıt· 

dl Ayaklan kuvvetlenecek, ama uzam~yaca ~ıı~ 
Filvaki bir atın ayakları doğumda ne ıse, 0 

dardır, fazla uzamaz! 
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1 Garib ve inanılmıyacak şeyler 

anini ila
daa edea 
kadın. 

tııı. ıcoc. .. -
kız.incı Şarl, 
1498 de ölünce, 

Cavııda halk. •ıcaklardan 

buıl olan bir nevi baı •t· 
rı•ı için ırüvercin yuvalarıaı 

ilic; yerine kullanır 

Ba2dadın meşhur ~ 
kuf eleri 2000 se - · 
nedenberi, ayni şekli muhaf&M etmektedir ve Diclenin yegane nakil 

vı..sıtalandır 

Celebe•' de , yan • 
vahşr bir Müa

. ··-
Hindliler• P,. bir ••· 
da her tilrltl pnaladan 
lı.urtı.ılmak itin Hindit-

tanda Taıidi•ırde dikll
miı olan fU lbid•y• bak· 
mak kifayet eder. Deli 
Petro da aJ11l biften 

' mülbem olarak, Eatonya· 
da, Tallln'de buna ben• 
r.er bir lbide dikmifti 

•lyala bir tunlet fiydi. 
Sıyala elbiae kendisine o 
raımlf, o kadar ~fb lı:i, 
keadi8ile nleamek ı.t.di 
•fteıacli. 

lllman kabilenin yaaalarına 
pre, bir ırenç kız, ırelin 

oldup :r.aman üç ırün iiç ırece 
rör.lerini yerden kaldıramar., 
ayaklarını toprata detdire• 
mes ve bir erkete ula ba· Eski Mısırlılarda kahkaha 
bmu, bunun için de. af· ile gnlenler, hasta . 

Yılan balığını andıran .., -

omu:ımıda pzdirUir JO• yer ve aile rei:~i:n:ha~~~~~:!i ___ ~•:d:d:e:d:il:i:rd:i~--Jlllll~;i§iiil ._... ______________________ _;;. __________________ ........... ____ -= bu balık, au yGziine -=··· · 
çıkınca, ıalık ıribi bir ... çıkarır 

Telefon kulübesindeki cinayet 

k: 1 - Bakley borsasının teıetoncusu telef ondan gelen sesleri 
orku ile dinledi Zayıf. bitkin bir ses ıöyle diyordu: 

1( c- Bura11 Southmore Road'daki A. A. telefon kulübesi .•• : 
Üdhif bir otomobil kuası yaptım. Arabam bir ağaca 

Çlrptı. İmdad yollaJllllZ.. Ben. ..• 
Ses fazla devam etmedi. Bir hırıltı, sonra da bir cismin 

)ere düterken çıbrdılı bir gürültü duyuldu. 

-:-. Milletti§, A. A. Telefon kulübesinin kapısım açar aç
ı bır cesed, birdenbire önüne yıkıldı. 

- Çok geç kalmıpz! .. Adam ölmüş .. dedi. 
l>oktor, kısa bir muayeneden sonra doğruldu: 

t.";. Evet sukut neticesi başta bir takım yaralar aç1lm1J. 
~ı..ı. !. dostum, yaralandıktan ıonra buraya kadar nasıl ge
~?. 

, _ 111Hettif tekrar cesedin bulunduğu yere geldi Öltl
~ •.ınl*nııabl'l tlzerlne dökülmüş olan ufak tefeğe baktı. 
hl1a ~ hGViyeünl defterine not ettL Vak'a mahallinde bl• 

ll'abrak otomobiline atladı 

2 - Doktor Mellor ile müfettiı derhal hldise mahalline ait
tiler. Vak'a ilk anda pek pyanı dikkat görilnmüyordlL Te
lefoncu kızuı duyduJu hırıltı, ldr Gbflrtık olabilinli. 

t - Milfetti§ bir polil çafırdı ftC 

- Ceplerini arayınız da hüViyıtinl tesbtt edelim.. dedi. 
Doktorla birlikte kaza mahalline yollandı. 

- Müdhiı bir çarpma doktor. Allahtan ki içinde biz bu
lunmuyorduk!. diye söylendi. 

8 - Dotru maktulün evlne ıeldl. Uf&k h&
d18e11 ötrenlnce pştına d6ndtı: 

- Bu sabah efendim otomoblli U. Jtll • 
nını lataayona ıötürmüttil. Yeteni btrtag 
ıtındenberi bizde mlsartrdl, dedi. 

'1 - Miltettll derhal mattuttln 1et•ni 
Laakerin eTlnl ııtttı .. Lukerin tomı1l, pat .. 
ronunun daha ıeımedlj1ıı1 aöJledl. MtifettSI 
bir mtıddet bekledikteD IODN H• aneıı 
LuUı1 tevtıı ıttL 

• , •......................• , 
M ııaıea: ı.u-

ter, mtifet
Ute ""1111 ifade
de filftkl maktul 
De otomobile bln
dllfnJ, faka& lltaa

J'ODa IH metre 
Ula IDdlifnl iddia 

eUI ile de, diler 
sorplarda " ıös· 
terilen bir delil 

bquında ltic1all

nl ka7bettl Te am
cıuuıı 61diirdütö
.ı lılraf etti. 

1111 delll u ldlT. 
Resimlere laalwın, 

•111a1n&ıısa.nuı, ıtt

fea (U) iincü u:r
faJJ tnlrlnls. 

\......-_ ............ .! 

Tarihten sayfalar: 

Manzum harb raporu ve 
manzum· cevabı ... 

• • * 
1621 une•i balamında .adrôzam Hala Ahmed PQfll biiyiilı bir ordu 
ile BaidaJı muhasara etmİftİ. Çetin bir harb oluyorda. lranlılar lıuv· 
vetliydi ve yaman dövüfiiyorlardı. llıi tara/tan epeyce lıayıp vardı. 
Hala PafQ padifQhtan imdad iatemelı ihtiyacını duydu. Bunun için 
bir melttub yazacalıtı. Kolaylılıla manzume ya.zan bu ceıur vezir 

padifaha gidecek melıta bu da manzum yaulı. 

Yazan: Kadirc:ın Kaflı 

Manzum söz söylemek çok eski devir -
lerdenberi herkesin özendiği bir ıeydir. 
Bilhassa prkta hükümdarlar bile ıiir 
yazmağa kalkıştılar. İçlerinde oldukça 
güzel yazanlar da bulunmadı değil. İkin
ci Murad bunlardan biridir: 

Saki getir getir yme dünkii pnıbımıa 
SiJylet diz. götüf' J1ina çengü riibabımı! 
Diyen odur. Fatihin de şair olduğu ıöy-

lenir. Kanuııt için ayni rivayet vardır. 
Arada Yavuz Sultan Selim: 

Sft' ıa bepcıy tü heme matbui tab'ı 
maıt, 

G11y4 beroyi hcitın m4 afef'fdet c•1 
Diye farsça cidden aüzel mmalar J• • 

ratırken İran hükümdan ve Tlirk 80 • 

yundan olan Şah İsmail tilrkçe pirler ya
zıyordu. 

Tarihte manzum tehdid mektubları da 
eksik delildir. Yavuzun Şah İsmaile fU 
satırları yazdığı rivayet olunur: 

Ey ıahı Erdebil, 
Ef' nerdeymq göf' de bil, 
Üzerine ooran Selim han, 
Kendinl Of'da müf'de bili 

Onuncu padişahtan sonra hareme b -
panarak harem zevkini son dereceye, hat
ta afyon iptillsı derecesine çıkaranlar a
rasında da pirlik edenler bulunmutl 
Şimdi cpir. denilince ince ruhlu, ince 

yapılı, nazik, kibar, yakışıklı ve kavga -
dan hotlanmıyan btr tip hatıra gellyor. 
HattA bunların çotunun melAnkolik ol -
duklan kabul ediliyor. Bunda ne dere -
ceye kadar haklıdırlar Bugünün en hisli 
ve lirik şiirlerini yazan Yahya Kemal 
modern elbiseye bürfinmüş olan bir bey
lerbeyi kadar heybetli, hiç değilse bir es
ki zaman lllrni kadar vakur ve ağırdır. 

Neyse, bu bahsi geçelim de maksada 
gelelim: 

Tarihte kumandanlar tarafından hü -
kümdarlara veya başkwnandanlıklara 
yazılan barb raporlarının binlercesine 
rastlanır. Fakat bunların içinde bir ta -

nesi vardır ki pek orijinaldir. Diğerle -
rinden taınamile farklıdır. Çünkü man -
-zumdur. 

Bu rapora verilen cevabın da manzum 
• 
oluşu bilhassa göze çarpar. O kadar ki 
daima çift yapılması ve çift olarak kulla
nılması llzım gelen iki 19y gibidirler. 

1627 ıenesi bahannda aadrAzam Hafız 

Pap büyük bir ordu ile Bağdadı muha
sara etmifti. Çetin bir harb oluyordu. 
İranlılar kuvvetliydi ve yaman dövüfil -

[•] Battan ayala kadar zevkime göre
sin. Sanki benim hatırım lçhı yaracbl -
mıpm! 

yorlardı. İki taraftan epeyce kayıb var • 
dı. Hafıı Paşa zorluk çekiyordu. Padi • 
phtan imdad istemesi lazımdı. Dunun 
için bir mektub gönderecekti. Kolaylıkla 
manzume yazan bu cesur vezir padişaha 
gidecek mektubu da manzum yazdı: 
Aldı etra/ı adüo, imdada aaker yok 

muduf' 
Din yolunda bq vmf' mef'dane senıer 

11ok muduf'? 
Hann.ı bir ki§i oyunda ruh beruh §eh

m.at edef', 
Cenkte at OJIMdıf' tene.ne bir er yok 

mudur? 
Ne accb gttdcıba dilftük, çcıreriz kaldık, 

mededi 
Afinalar .ıümresinden bif' ıenaver yok 

mud1.ır? 

Cenkte hempamı.z olup baş alıp bq 
vermeğe, 

Af'sai 4lemde bi,. mef'di hünerver yok 
mudttr? 

Defi bidada tekc!sülden garaz nP, bil· 
me=iz; 

Derdi mazh1man ıcial olmaz mı, mahşer 
yok mudur? 

Atefi rizan.ı ad4ya bizimle girmeğc, 

Dehriçinde imtihan olmuş semendtt 
yok mudu1'? 

Dngehi"'IUltan Mu.roda nam.em.iz isa • 
line, 

B4dı 1a1'1Clf' gibi bif' çdbük kelmter yok 
mıu1u1'?. 

Bu mektub hemen İstanbula, dördün
cü Murada gönderildi. Padişahın İstnn • 
buldan Bağdada kısa bir zamanda gön • 
derdiği cevab şudur: 
Hafız4 Bağdada imdad etmeğe er yok 

mudur? 
Bizden ıstimdad edersin, sende asker 

yok mudur? 
Düşmanı mat etmede ferzaneyim ben 

der idin, 

Hasma karşı fimdi cıt oynatmağa yer 
yok mudur? 

Gef'çi l4f urmakta yoktur sana hempa, 
biLtiriiz, 

Lik ıeflden dad gelir bif' dadı küster 
yok muduf'? 

Mertlik dava edersin bu muhannislik 

neden? 
Havfederıen bari, yanında dilaver vok 

mudur? 
Raf,iziler aldı Bağdadı tekasül eyledin, 
Sana ha.mı olmaz mı Hazret nizu 

' 
mahşer yok mudur? 

(Bu Hanife) ıehrin Uımalinle vh·a"' 
ettilef'; 

Bende 4114 gayreti dini peygamber yok 
"~udu.r? 

(.Dncuraı JI iinri 111t1Jadıı) 
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Amerikada faaliyette bulunan Alman 
casusları isticvab edildiler 

Nevyork 1 (A.A.) - Amerik.ı:ı ordu
sundan 4 zabit ile Bremen vapurunun 
ikinci telsiz zabiti. csarışın kadın., ve 
aslen Alman olan dığer btr kadın ve ~ 
ne aslen Alman olan üç kışı. ecnebı ca
susların faaliyetleri h3kkındaki tahkika
ta devam etmekte olan büyük federal 
jüri tarafından dinlenmışlerdir. 

İsticvab edilen Amerikalı zabitler, Fot
ten kalesi kumandanı albay Eglen ile ıki 
binbaşı ve bir yüzbaşıdır. Albay Fottcn, 
ordunun eski istihbarat azasından olup 
ordunun esrarını elde etmek istiyen bir 

takım kimselerin tehdidine maruz kal
mıştır. .. ________ __............_ 

iş Bankasının 
ikramiyesini 
Kazananlar 

Rumen ordusunun 
T echizi için 
istikraz yapılıyor 

Ankara 1 (A.A.) - Türkiye tş Banka- Bukreş, 1 ( A.A.) - Maliye nezareti, 
sının kumbaralı ve kumb.irasız küçük dün sabah orduyu techiz içın bir dahili 
cari hesablan için tanzım ettıği ikrami- istikraza karar vermı~ ve tahvillerini 
~e planının haziran keşıdesı bugün ya- piyasaya arzetmiştir. İki milyar SO mil
pılmıştır. yon leylik bir meblağ hemen satılmış-

1000 liralık ikramiye fzmırde 1068 nu- tır. 

maralı hesab sahibt Yusuta. 500 liralık Bu istikraza aid hazine bonoları vüz
ikramiyeler Beyoğlunda 7i92 numaralı de 4 buçuk faiz getirmektedir. istik
hesab sahibi Aliye ve Ankarada 7165 nu- raz, 1940-45 mali seneleri milli müda
maralı hesab sahibı Osman Mustafaya ve faa bödcesinden ödenecektir. 
250 şer lira kazananlar da şunhırdır: 

Ankarada 25029 Remzı, İst:ınbulda 
78410 Sami, 73395 İbrahim. 

Hakimler ara.-.ında 
Yeni tayinler 

Üniformalı askerler Hitlerin 
resmini alamıyacaklar 

ıBerlin, 1 (A.A.) - Göringin bir e
mirnamesi, üniformalı askerlerin Hit
ler, ordunun en yüksek şefi olmak sı-

Anbra, ı CH~ust> - Dlyerbakır ceu hA.- fatile teftişlerde bulunduğu sırada ve-
kimllğlne temyiz rnponorıerınden Münir b k 1 vazife başında buiun-
Altıok, ikinci sınıf adi.ye murettlşll~lne ti- ya u as er er .. •. . 
çfincil sını! müfett.f~Ierden Zeyne!ibidln taw- duklan esnada Führer ın fotngafısıni 
Y1n edilmll}erdir. almalarını menetmektedir. 

Ankara asliye mahkemesi Azasından Zek! 
Koyulhisar hA.klml}tlne. Kaş hı\klml Vehbl s• ) 350 l .,. 
Seydişehir müddelnmumniğtne , Geyve müd- lf pU nglılZ lirasına 

delumumtsı Reyh:ın Edremtd hııkuk hAktm- Satıldı 
lJğlne, Edremld hı\klmt Huseyln Sandıklı 

müddelumumlllğlne, Çermik mtıddelumumfsl 
Kemal Ankara sulh h3ktınllğıne. İzmirden 
Hayrünnlsa İzmir sulh hfıkimliğlne. Teftiş 
relsliği mümeyylzl Memduh Tarsus sulh hA.
kimllğinc, Urfa müddeiumumi muavini Se.
JAhaddln Nallıhan Mı:ctmn~ıne. Koyulfüsar 
hAklmi Zfihdü CebellbcreR:et mudıfelumuml 
muavini Arif Geyve mudde umaml muavln
llğlne, Seydlhis:udan Hilmı UrCa muddelu
mumi muavinliğine, Kahta ~orgu h~klml Re
§ad Vezirköprü sorgu hfıklmiıtlne. -:O:usufell 
hlikiml Arif Blleclk sorgu h., k.mllğtne, TITe 
müddeiumumi muavini Fevzı Ankara rnüd
delumnml muı:ıvlnllğine tayfn edllmlşlerdlr. 

Londra 1 (A.A.) - Dünyanın en mak
bul posta pullarından biri olan 1847 ta

rihli iki penııillk mavi pul Londrada 350 
İngiliz lirasına satılmıştır. 

Çocuk Esirge-ne 
Kurumunun yardımlan 

Ankara 1 - Çocuk Esirgeme Kurumu· 
nun umumi kongresi haziranın dördün
cü cumartesi günü saat onda çocuk sa
rayında toplanacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu iki senede 

Japonlar bir Sooget 829 bin çocuğa yardım .. etmiştir .. 3ooa~6 
mektebli çocuğa sıcak. oğle yemeğı verıl-

K ro ve i ini tevl if ettiler mişUr. · 

Tokyo, 1 (A.A.) - Domeı ajanst bil
diriyor: Japon makam arı. salı sabahı 
Hakadto adası sahıllerı kenarında ka
raya oturmuş bulunan ve Japon kara 
sularına tecavüz eylem ... olduğu tah
min edilen Vladivostok kumpanyasına 
aid bir Sovyel krove\im yolundan alı
koymuştur. Krovette ı S 3 kışi vardır. 

Kaptan ve ikinci kaptan rsı.icvab olwıa
caklardır. 

Adanada su kanallan 
Adana, 1 (Hususi) - Su kanalları

nın inşaatına sür'atle devam edılmek
tedir. Yakında buyuk baı aJın temel
leri atılacaktır. 

Adanad -ı sıca dar 
Adana, 1 (Hususi) - Adanada sı

caklar başladı. Hararet 32 dereceye 

yükseldi. 

Pamuk rekoltesi 
Adana, 1 {Hususi l - Pamuk rekol

tesi geçen seneye nısbet e yüzde yir
mi beş fazladır. 

Eskişehir~e 500 yo!<sul 
talebeye ye verildi 

Eskişehir (Hususi) Okullara de-
vam eden yardıma mu ç fakir tale-
beyı f.iydirme ve ~ <.' e maksadile 
Çocuk Esirgeme Ku urr Lı ve Kızılay 

gibi kurumların bn krv1 ! .ırıle Halkevi 
başkanından murekkeb b ı r komısyon 

teşekkül etmıştir. 

Bu komisyonun de1fıll"1 ı ve Eskişehir 
balkınıQ bu maksadla 'ap' ı klarr geniş 

mikyastaki yardımlariJc okullarımıza 

devam eden S.00 mu., aç talebeye kış 
aylarında muntazaman ·cak ö,ğle ye
~"«i verilmfştir. Keza bu fakir talebe-

Nafia ve Maliye tayinleri 
Ankara, 1 (Hususi) - Trabzon-İran 

transit yolu ikinci rruntaka başmüdür
lüğü işlerini görmekte oran Fehmi To
kay seksen liraya terfi ile Ağrı nafta 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. Çankın 
defterdarı Pertev Yücel Ri~ Rize def· 
tarı Sadık Güven Kastamonu, Kastamo
nu defterdan Ziver Benli de Çankm 
defterdarlığuıa tayin edilmişlerdir. 

Mübadele ve tefviz işleri 
Ankara, 1 (Hususi) - Dahiliye enciı~ 

meni mübadele ve tevfiz işlerinin kat'i 
tasfiyesi ve neticelenmesi hakkındakı 

kanuna ek liyihayı bugünkü toplanhsın
da görüşmüştür. 

Damga kanunu 
Ankara, 1 (Hususi) - Maliye encümeni 

damga kanununda yapılacak değışikliğe 
dair layihayı müzakere etmiştir. 

Orman koruma eratı 
Ankara, l (Hususi) - Orman koruma 

eratının talirngahta bulundukları müddet 
zarfında kendilerine idarece yapılacak 

yardıma dair layiha Meclise verilmiştir. 

Şuşnig bir apartımana nakletti 
Viyana, 1 (A.A.) - Resmi m:ıhfel

lerin bildirdiğine görey Şuşnig. Belve
der'den çıkarılmıştır. Halen daha ba
sit bir ikametgahta. hususi bir apartı
manda oturmaktadır r 

Boluda Atatürk heykeli 
Bolu, 1 (A.A} - Boluda dikilecek 

Atatürk heykeli, heykeltraş Ratıb ve 
Nezaola bugün vilayet encümeninde i
halesi yapılarak mukavelesi imza edil- ) 
miştir. 

SON POSTA 

Zafranbolunun en 
uzun ve en kısa 
boylu adamları 

Zafranbolu (Husust) - Fotografla
rını gönderdiğim bu ~ karakteristik 

tip kazamızın en kısa ve en uzun boylu 
addedilen iki köylüsüdür. Naza kö -
yünden olan kısa boylu Mustafa oğlu 
Mehmed Yol 37 yaşında olup, biri on, 
diğeri yedi yaşlarında sapsağlam, gür
büz iki kız çocuk babasıdır. Boyu 90 

santimetredir. Çalışkan, zeki ve ha
zırcevab bir adam olduğu için çok sevil
mektedir. Uzun boylusu Çerçiler köy
lü Yusuf Aslandır. 1.90 metre boyun
da ve resimde görüldüğü gibi heybetli 
bir adamdır. 

Maarif mDfettişlerinin doğuda 
teftişleri 

Erzurum t (Hususi) - Maarif mü
fettişlerinden Salih Zeki, Reşad Nuri ve 
arkadaşları Erzurum, Sarıkamış, Kars ve 
lğdırı teftişten sonra Vana hareket et
mişlerdir. 

Haziran 2 

Şehirde çimento buhram var 
Çimento fabrikaları başka şehirlere bağlandıklan için 
lstanbula mal vermiyorlar, inşaat ve tamirat işleri durd&J 

' 
İstanbul inşaat piyasasında çimento 

sıkıntısı başgöstermiştir. Ötedenberi 
çimento fabrikalan tüccarlara çimen
tonun torbasını 87.S kuruştan vermek
te, perakende satış ise her torba için 
105 kuruştan yapılmakta idi. Çimento 
fabrikaları inşaat mevsiminin girmesi 
münasebetile birçok talebler karşısında 
kalmışlar ve her tarafa bağlanmışlar
dır. Fakat bu arada İstanbuldaki inşa
atı nazan itibara almamışlardır . 

Hergün 800 ile l 000 torba arasında 
çimento istihsal eden bu fabrikalar an
cak diğer şehirlere bağlandıkları çi
mentoları göndermeğe başladıklarından 

piyasada çimento bulmak imkanı kal
mamıştır. Çimento satanlar fabrikalara 
muhtelif müracaatlar yapmışlar, fakat 
red cevabı almışlardır. Bu yüzden mev
sim dolayısile yapılan inşaat ve bilhas-

Küllilr işleri: 
On be.şinci yıl yazı mnsabaka.n 

Cumhuriyetin on beşinci yılı müna
scbetile tertib edilen yazı müsabaka -
sının talimatnamesi dün İstanbul Maa
rif Müdürlüğüne gelmiştir. Talimatna
meye göre, her ilk mektebin son sınıf 
talebeleri tarafından yazılanlardan beş 
tane en iyisi muallimler hey'eti tara -
tından seçilecek ve Maarif Müdürlüğü
ne gönderilecektir. Diğer taraftan orta 
mekteb, lise, san'at, ticaret, muallim 
mcktebleri her sınıf talebeleri tarafın
dan yazılan yazılardan her mektebden 
en iyi beş tanesi Türkçe ve edebiyat 
muallimleri tarafından seçilecek, bun -
lar da Maarif Müdürlüğüne gönderi -
lecektir. Maarif Müdürlüğünde teşkil 
edilecek beş komisyon bu yazıları tek
rar inceliyecek ve ilk okullardan en iyi 
beş, orta ve liselerle, san'at, ticaret ve 
muallim mekteblerinde yazılanlardan 
beşer yazı Maarif Vekaletine gönderi -
lecektir. Ekalliyet, ecnebi ve hususi 
mektebler de bu kayıdlara tabi olacak
tır. 

Maarif Vekrueti talim ve terbiye da
iresi bu yazılar arasında derece alan -
lan tesbit ve ilan edecek, sahiblerine 
hediyeler gönderilecektir. 

sa tamirat, çirnentosuz1uk yüzündelJ 
durmuştur. Yalnız ellerinde inşaat ruh· 
satnamesi bulunanlar, ihtiyaçları oııııı. 
beş yüz çuval çimentoya mukabil ancak 
taleb tarihinden on beş yirmi gün son· 
ra elli çuval çimento tedarik edebil
mektedir. Çimento fabrikaları bundıt!l 
mada İstanbul piyasasına çimento se11· 
ketmemektedir. 

Geçen sene bu mevsimde ayni sııaıı· 
tı b~göstermi.ş ve ancak Sümerbankıtl 
haricden getirttiği çimentolar vasıtssi· 
le inşaat işleri yoluna girmişti. Haziraıı 
ayı içinde çimento sıkıntısı zail oırrı3• 
dığı takdirde geçen seneki teşebbiis! 
tekrar girişileceği söylenmektedir. 

Çimento satanlar ve inşaat yapanl9.' 

elleri ve kollan bağlı bir vaziyette çı· 
mentonun yollanmasını beklemekte" 
dirlcr. 

Şelıir işf Pri: 
El arabalan hakkındaki takyid•t 

Belediyenin tesbit etUği tipten başlc• 
biçimde el arabası kullananların dündell 
itibaren sokaklarda dolaşmalan yasalt e
dilmiştir. 

Belediyenin tesbit etmiş olduğu ti:; 
araba tedarik etmek için en aşağı 25 
lirayı gözden çıkarmak iktiza etroel<tet 
bu da bir günlük kazancile ancak bit 
günlük nafakasını temin edenler içil' 
mümkün olamamaktadır. 

Ekmek taşıyan arabalarla, seyyar 58~· 
u· 

cılar tarafından kullanılan arabalar, d 
zerinde oturularak ve ayakla veyah~, 
makine ile sevkedilen arabalarla iske 
ve bölük hamallarının kullandıkları ~ 
raba· §imdilik bu kaydın dışında bıra~ 

1 
mış olduklarından bunların işıenıeJerit1 
müsaade olunmaktadır. 

Azapkapı çöp iskel m kaldınhY0',ı 
Atatürk köprüsü gelecek sene i}citlil<İ 

edilecektir. Köprünün hitamında her 
yakasında birer meydan vücude g; 
tirileceğinden Beyoğlu yakasın • 
bulunan ve meydanın hudU uJ 
du içine giren Azapkapı çöp iskeJeS 
buradan başka tarafa nakletmek zarıl~ 
ti hasıl olmuştur. Azapkapı çöp iskel 
Hasköy civarına kaldırılacaktır. / 

11\lUJl~fıADA 
CAN KUD.TAlllrl 

./ . - _ .. _ -.. ~ 
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Türk - Yunan munzam muahedesi 
Mecliste tezahüratla kabul edildi 

IOM P081'A 

Cumlıurreisliği 
/ çin satın alınan 
Yat limanımızda 

"(lJq tarafı ı iftci stıyJadaJ Mahiyetini arzettiğim bu munzam {Ba, tanlı 1 inci •Jllada) 
111niJni anlapna munzam muahedena- muahedenin müstaceliyetle kabul ve mirlemiftir. Yat bir müddet Küçük Çek
llleainin tasdikine aid kanun müzake- tasdik buyuruhnasmı yüksek heyeti- mece önlerinde durmU§. Akay işletmesi 
-.nıe geçi'-:r+ir. nizden rica ederim. müclürii CemiJJe bir lmllD menmrlar 
,._~':': m~tle söz alan Hariciye Batihlerin ııöderi trenle Kütük Çekmece,e liderek lJ aün-
~wqui Tevfik Rüşrü sık sık sürekli al- Müteakiben ilk olarak kürsüye gelen denberi yolda bulunan Jatm temizlOıt it-
~ve tasvib seslerile karşılanan ı;;u Nazım Poroy (Tokad) Başvekil Celal !erine nezaret etmiflerdir. 
'llSJ'aıı.tta bulunmuştur: ~ Bayarın Atina seyehatinden getirdiği bu Yat öğle üzeri küçük Çekmeceden bl-
~Yübet tasvibinize hükfunetin arzet- güzel hediyenin pürüzsüz bir dostluk üa- karat DoJmabüçe An7J önüne ıelmlf 

'il Türk _ Yunan muahedesi daha ev- desi oldutunu if'I'et ederek: ve orada demlrlemiftir. 
"Jce Japdnuf olan ve mer'i bulunan cBüyük Önderin mesai arkadaşlarına Reilicumhur Atatürk, beraberlerinde 

Hat arda yeni kanşıklıklar oldu 
( Baıtanıfı 1 Mel MJlfaüJ 

Garo Berattan talimat aldı 
---------------------------------Adana, 1 (Hmuli) - Franıız delepsi Garo ba aabah tayyare ile 

Antakyadan Beruta ıitti ve akf&ID ayni tayyare ile döndü. Garo Be
ratta y6bek komiser 1'0lll dö Mart.ele ftZiyet MkknMia izallat ver
mit ve yeni talimat almııtır. Vaziyet el'an nezaketiıai muhafaza et
•dıteclir. 

DIJrtgola llıl garalı daha geldi 
.Adana, 1 (H...r) - Hatayda vukua gelen hadiselerde bigünah 

olarak tarala-. Tilkleri, Franaız ların emrinde bulanan Antakya 
.. abıne.i bbal ebed;iiadea banlann Dörtyola seldiklerini bildir
miftim. Basin de Aatakpdaa Dörtyola iki yaralı daha plmiftir. Bun
ludan bir:nia 7arul ajınbr. 

Parl•te mllzalıere De temaslaı 
~rin bir nmimesi ve iki kom- ötedenberi verdiği direktifler üzerine te- BapHil CeW sayar buluncfulu halde 
il \'e kanlet ~ekette durmadan şu- essüs eden Türk - Yunan bağlılığının bu· dün öileden IODra yata ıezmişler w ak-
~ ve istekle inkipf eden beraberlik gün de en kuvvetli bir eseri kal'şısında şama kadar Jatta kalımflardır. Parla 1 (A.A.) - Frama harici ye nazırı Bonnet busün lnciltere 
~Jiillerinin telcili ve tabii bır neti- bulunuyoruz> demiştir. Gemi, dünyanın en güzel yatlarmdan ili iiık 1-: ile T=ti baJiik elçia" • k b 1 tm" tir 
'-idir. Ali Muzaffer Göker (Konya) Yunan biridir. Cesamet itibarile Karadeniz va- ~ e~• m Je 

1 nı a u e 
1
f • 

ı 

IL.~ulıteviyatını herkes biliyor, çünkü devleti ile Türkiye Cumhuriyetı arasın- purundan daha bcıyüktiir. Bel d• baQ JOz. Rad ak • 
~ konseyi Ankarada toplandığı va- da akdedilmiş bulunan muahedenin Tür· Süvariliğine tayin edilen eski Ete kap- 8 ıyeye vy yo mer f ınsanı 
fılt Parafe edHerek tam metin ilan edil- kiye Cumhuriyeti hükihnetinin Atatürk.- tanı Said Ô7.ege ile Türk milrettebata ta- ı·m·alı bı·r ı·sıı·da verı•tdı• hırsızlıg"'a sevkeder mı·? 
-.ıı. ten ilham alarak senelerdenbert sükunet- rafından getirilen yat ffamburgda Blum L 

Banu Batvekilimizin refakatinde Ati- le, vakarla ve memleketin hakiki menfa- und Wcm tez8"lannda yapılmıştır. Ya
~ yaptığımız ziyaret esnasında imza- atlerinden mülhem olmak 1Uretile idare tın makineleri iç bin beyp kuvwtlnde 
~tımızı biliyoriunuz, o zaman dahi etmekte olduğu dış siyasetinin takdirle olup altı buhar türbininden mürekkebdir. 
-- ınetni gene matbuatta intişa! etmiş- anıl.maya layık yeni bir vesikasını teşkil 4800 tonluk oJaıı yatm boyu 106 w eni 

Bu suretle mükerreren neşredilen eylemekte bulunduğunu söylemiştir. de 16 metredir. Son sistem dört kazanı 
~haricinde aleni veya gizli başkaca Muzaffer Gökerl takiben ~z alan Milli bulunan yat yalnız iki kuanile 16 mil 
~b~ merbutu olmıyan bu muahede u- Müdafaa encümeni bqkanı General Ka- yapmakta, dört kazanı faaliy.ete geçtiği 
~. yakından hiçbir devleti rencide zım Sevüktekin, Tnrtdye Cumhuriyeti zaman bu sür'at saatte 26 mili bulmak-

iltibdaf etmez. hükılmetinin Büyük ~fin irşadJarile iki tadır. 
lhıe biliyorsunuz ki, Yunani~an ile millet arasındaki anlapnamazlığı kökün- Yatın çok güzel salon, kamara ve ban-
lıaraaı olarak armızda 1930 tarihli bi- den bertaraf ederek onun yerine bütün yo daireleri vardır. Gemiye bir yalpa 
~· tahkim ve uzlaşmaya dair bir dünya milletlerine nü.mu.ne olacak su- müvazene ileti konulmuştur. Bu llet sa
~ede ile bir de 1933 de yapılan sa- rette hududsuz dostluk ve karde§lik mey- yelinde yat en fena handa· bile yalpa 
-..a anlqma muahedesi vardır. Bu sa- dana getirmiş bulunduğunu .ipret ettik- yapmamaktadır. 
-._. anlaşma muahedesinin esaslı hük- ı:n sonra deıni§tir ki: cEn fena, en müş- Yatta iki büyüt motorbotla bir hizmet 
~:rkiye - Yunanistan müşterek kül senelerinde Yunan milletini tanımış motörü vardır. 

mm iki devletin kefaleti altın- ve bu milletin fedakirlık, vatanperver- -----------

..._ lhl. lU kabil olmadığının tesbiti teşkil lik ve cearetine phid olmuş v• onların Ortako··yde fecı· ve 

...-: dürüst haceketlerinl, nezaket ve incelik-

~: komşumuz Bulgaristan ile de a- lerini görmü~ ve tşitmif oldulumdan her acıklı bı·r kaza 
..._ ebedi bir dostluk muahedesi ile hususta bu dostluğa ve alta yedi senedır 
..., llitaraflık tahkim ve uzlafma muahe- mevcud itilafnameleri bir araya toplıyan (Bq tanaJı 1 itı.d ıtıflfada.) 
~~evcud olduğu cihetle kendisine Yu- bu munzam itil4fnameye büyüit bir e- Küçük Yasef alıncaiuıdan düpnüft 
~ ne yapıldığını arzettiğim sami- he;niyet s:tf~:n~~· b ve düşerken beline bağlanan ip bojazına 

Bapbof kedi Ye köpeklerin öldürülme
sine devam edilmektedir. Geçen sene ls
tanbulda yirmi binden fazla kedi öldü
rillmüştür. Bu 1eneki yekfuıun buna na
zaraıı pek az olacağı tahmin edilmekte
dir. Sokaklara terkeclileıı kediler evvelce 
toplanıllJUf oldulundm imha edilecek 
kedilerin sayısı çok az.plmıftır. 

Himayei hayvanat eemiyetl vasıtaıile 
Belediyeye. muhtelif 8ell1Uerden toplan
Dll§ beş yüz imzalı bir müracaat yapıl

mııtır. Müracaatta kedilerin bundan son
ra öldürülmemeleri istenmektedir. Bu 
gartb müracaat belediyece tedkik edil
mektedir. 

Siyasi mahkomu 
olmıyan tek inkllib 
memleketi: Turkiye 

•l•pna muahedeiinden daha imza- azım vu te ıo erini itirirken takılarak çocuk salıncağa asılı kalmı§ ve 
4- eıneı malilmat verilmişti. Bu husus- Yugoslav ve Rumen milletlerilc olan boğularak ölmilftür. Vak'aya zabıta ve - Bunu millete kabul ettiremezsiniz, 

lwıariltan ile aramızda fikiı' teati- dostluğu saygı ile anJn1§ ve hükıJmeti müddeiumumllik vaz'ıyed etmiştir. Ha- Ve her t*bbüsün baımda: 
~ IOnra aramızdaki bitaraflık mua- tebrik eylemiştir. disenin bir kaza eseri olduğu anlaşıl- - İflasa mahkf.unsunuz, BeSini, 

Bergama (Hususi) - Kasabanın At
maca mahallesinden Osman oğlu, maraaı
goz Zeki ve kardeşi Sabri gece Halkevl 
kapandıktan sonra kapıya anahtar uy
durup içeri •girmişler, radyonun tellerini 
keserek alıp evlerine götürmüşlerdir. 
Ertesi günü mesele zabıtaya aksetmiş, ve 
yapılan tahkikat neticesinde hırsızlar bu
lunarak cürmü m~hud mahkemesine ve
rilmişlerdir. 

Mahkemede iki kard~ te suçlannı iU
raf etmişlerdir. Bunlardan Sabri kendi
sinde müdhi§ bir radyo yapmak merakı 
olduğunu ve onun için radyoyu aşırdıjı-

nı, tedkikatı biter bitmez radyoyu yerine 
iade edeceğini söylemi§ ve kardeşinin de 
bu işde kendisine yardım ettiğini ilAve 
etmiştir. Müddeiumumi iki kardeşin de 
tecziyesini istemişse de hAkiin ikisinin de 
altı hafta müddetle tıbbı adli müşahe

si altında kalmalarına ve böyle bir me
rakın insanı cürüm lşlemeğe ıevkedip 

edemiyeceği hakkmda tıbbı adliiıin vere
ceği rapora. intizarm muhakemeyi başka 
bir güne talik etmiftir. 

Rizede bir deniz kazası 
--.ınlıı temdidi ile iktifa edildi. Ayni Mehmed Somer (Kütahya) müzakere malda beraber tahkikata devam edilmek- İşitiyorduk.. 
~- zarfında Balkan müttefikimiz Yu- mevzuunu teşkil etmekte olan !Jluahede- tedir. Şimdiki bu istikrar, on bet senelik ka- Rize (Hususi) - Rizenin Fener ma-
~vya ile 1925 de başlıyan ve o dev- yi cTilrk - Elen milletleri aramda kah- rar, teıebbüa, kanun ve müesseselerimi- hallesinden 80 yaşında Hüseyin ve Ma-
..--.a yekdiierini tatib eden hidıse1eri ramanıık meydanlarında birbirlerinin Siirdde Halkevi itli vaziyette zin halk tarafından tamamen benimsen- son Ahmed adında iki şahıs akşam üze-
...._ ınuv-'-1..-ı bir f la g . . yüksek meziyetlerhıi anlamak suretile ı"mı"ş m;• oldug~una delalet eder. Çünkü del'ljı;:. ri bir sandal ile balık avına çıkm11:1ar-
1ııı.1 .... ası eçıren samı- d ğ . b' . . t' .. -w & :ı -ı 
~ '-n k 1 o muş epız ır amımıye m mutem- 1 d s h'ld 5 6 ·ı kadar ıld ktan a.... .. ,-as iki tarafın ço uygun o an men- . . 

1 
-1.. sif . 8 .. rd (H ") v-ki u_n_ mez iki düstur, hepsinin esası o muştur: ır. a ı en - mı aç ı 

~ ile ve w milletin birbirine karşı mım eser1> 0 a, .... tav ~· ban~ ususı - ~ den ıMU&evi lstiklll ve halk menfaati! sonra filika delinmiş ve iki eski deniz-
~eri saygı ve sevgi ile tekrarlandı Hatib bundan .sonra Haricıye Vekild'ıin u tarafından arasıra halka kon- Bu afiv, rejim istikrarını bir başka ci- ci suyun içine girerek filikaya asılı bir 
,. llllnim luk ı..-..a_,_ beyanatlannda Bulgaristan lle olan mü- serler verilmekte idi. Son günlerde he-
'- · i bir dost muancu~ıe va- nasebat etrafındaki izahat üzerinde du- nüz malfun ohmyan bir aebebden dola- betten de isbat eder: On beş yıldanberi halde imdad beklemeğe başlamışlardır. 

Kemalizm ideolojisine kllll"fl, memleket Gece yarısına doğru kuvveti tükenen 
ı.~nl suretle diğer Balkın mflttefilmııiz rarak bük<ı.mettmlzin ıöstenlili sulhper- yı bu komerleıe nihayet verilcftll gibi w mlllete daha faydalı bafb bir rejim Ahmed arkadaşile vedalaşarak (ben 
~ya ile de o vakit b6yle bir •mimi verlikten Bulgariltan.ın istifade edeceği gene Halkm tarafntdan açılan 8eSli ideolojisi teklif etmek mümkün olma- dondum, artık dayanamıyorum) diye -
"""9Uuk muahedesı· ıJdı. ümidini izhar eylemJf ~ demiştir ki: sinema da kapamnış ft üzerine bllyiik rek . d ka bolm tur H yap b kil d Jlll§tır. Şahsi ibtiliDar, fikir ihtillfları suyun içın e y uş . a -
...._~ık Balkanlarda hava deA>tı·-i• a cBu güzel ittifak sulhün muhafazasını te- ir . i vurulmuştur. Yeni alman rad- ..n...o oösterilmek için lw.... vere zorlan- san sabaha kadar bekl"""i• ve nıhayet 
~~ 11§&9"~..,., • • min etmek içindir. Onun için Hariciye yo da evin bir ulonunda kapalıdır. Hiç 66- e """' J -----. 

Ilı...-: ve asırlarca devam eden hın bır V kilim' . temenni tına ben d '"t'- k' istü d ed . Halle bil mqtır. Bir memleketm maddi manevi Mapavri limanından balık tutmağa çı• 
........ tecrübelerin ve çekilen iztırabla- ek ed ızın Bal ':ft-.ı---·..: '"9 J hımse s·· da e liemığ' byor. . w - .... _ davası, her cebhedelı, hiç gevşemek- kan bir kayıkçı tarafından kurtarıl -
~ huauıe getirdiv, b' l 1 Bal ra er Ye pr ~ıua&UoA&a na- assa ıır genç ı u vazıyetten mil- """"91" 
~ ~ ır an ay~ a - zan dikkatini celbedertm.11 teessir olmakta ve evin eskisi libl ve llztn, durmabmn ..e serilemeksizin mu- mıştır. 
~enfaat birligı ve kardeşlık duy- Cavid Oral -Niide- Türk _ Yuu:m hatta canlı bir faaliyet göstermesini il- vaffak olurken, reji.mi tenkld etmek, ve ---------
-..,._-.-. belirmeğe başlamıştır. Yunan ahed . . her han . bir . -.J te ekte bekl ektedi l onun aksine telkinlerde bulunmak, bu tı- aı_...: •e ot-LA-' • ..:. eleri ~in bir teşebbüsü ile ve bütün mbedu .•mm el . ~ aıy~ ~du- m ve em r er. 1U1 " uuum-... muayen 
~ i 

1 
k'l k' k' a enın çe~ ennı aşan 'ft ı.çm e T I I telldnlere bir 'hareket kun'eU "ftnllek, ve 1'tı- ann tt ra 1 e va ıt va ıt ve tarihin, hldiselerin, realitelerin, milli ortum şe A esinden elektrik nihayet, ba :tavvettn etrafında tnsanlar Otomobil ve otobüalerm yıllık muaye-

ı...- Yer toplanmakta olan hususi Bal- f ilerin ;;...+ .... ~~~ 1t"" tt•V• • ı:b ...... ı .. .1:ı k topl k tmkln--.a.. ... .._ ..... __. a-ıe nelerine bu ayın on beşinden sonra baı-
~kont l b d - iz men aa g._"-&WfS& Ye ugre ıgı ISu .,.. .... ece ama lJ~L aauvauaa..ı.7"'" V;f &-1.-: 
..... .. erans arı u yeni ogan tem tle . ifad ll Lı- _,_···l..... 1..:. d-':ı~:- ,., h-1 1.. ... A_ ....... ..:a.. hl lanacaktır. Şoförler cemiyeti, .....i ve o-
~ lürb"' d gul d' İ te zaruı-e n e ey yen UI&' JAAlll•••wr :mıı..--- 1 (H••-••ı') - iA...1....._ ~ ~ -. iU& -~. onu ç bü 1 rln b-'n, ~-'·- ._,_ • d v.ı---
._ taııadauz l.d~ıyki, karrda revyac verla ı.dş ma, bir anlaşma, daha doğrusu bir kay- -ı~st'~ Şev .... ket' An i,...-....le beraber ~TortumJ• bir ma.ntık.mağl(lb edemez. Nasıl ld mu- to s e ""ı-4.e a.ınu.ı· &AA•• aglUU&A 
iM._ ~· a eş ugos v ev- hi t' de ld • .. 1• n• aff ki tsizln. i-' tık uh cinsten cam takmalannı temin etmi§tir• 
~ büyük kral Ma 'este Aleksan naşma ma yem 0 ugunu soy.ıyf!* lllerini tedkik edecek lan h et ı v a ye ..,.. en ;,• man ve m a- Bundan sonra çok eski biçimde yapılmıl 
~ ~- .. ık" J. ti b - rek Başvekil CeW Bayar ile Hariciye şed dı · 0 ey ~ • kemenin mazur gösteremiyecelf bir tali· 
iL. ~!imiz Atatur u zıyare ve u V kiliıniz' . At' ahatleri a r. aizlikt' ve billhare taksi otomobil haline konul-
~ buy 'k d 1 t · · · k e ın son ına sey esna- M:n.'-•- -:L..1--..a- eıe~ '-6.1'--.. -.ar ır. bill · al la · · ı,..h .. "') u ev e reısmın onuşması da şahısla kail y .

11 
f Ullllll JIUAu.naa a.ı.nA .mWMMU ~ muş otomo erm ç ışma rına ızın ve-

~~ anlaşmasına yeni bir cereyan stın f d .. rınate •. a ..... .; ... 1

1 
unanb"yük'mı e 1 lecek To~um, merkez olacaktır. Bir rejimi, niçin on beş aenede Ankara rilmiyecek, muayene esnasında otomo-

~- Baka dak ara ın an gos &~~o an u mıA- .,;bi mükemmel bir -"°' vücude ., fren eUeri • .numanya l nlar i bu can- habbet tezahürlerini ve bunun delalet e· ,....- gewr- billerin yokuş çıkma ve vaziy 
~yanın ön safında yer tuttu. tm kte ld v ;,......,. 

1 
. Bidiste Jlftİ Halkeıi bİllSI diniz, niçin bOdceyl iki misline çıkardı- inceden inceye tedkik edilecek ve tabi· 

Un.dan sonra Balkan anlaşmaları :. e 0 ugu manayı..,.... ..... ey emış- • t nız, yahud, hiçbir istikraz yapmakswn lerin kusursuz olmaları temin oluna-
~leıniş ve resmi bir mahiyet almış ır. .. . . IDŞll I binlerce kilometre dem.iryolunu ne hale- c:aktır. Şoförler cemiyeti, aralannda leÇ-

Baik d 1 tl · h · · ı · Fazıl Ahmed Aybç (Ellzığ) Türk - Bıtliste yeni yapılmakta olan Balkevi la satın aldınız ve bir o kadannı ne se- tikleri bir mütehassıs heyet marifetile 
~ an eve erı ... ~rıcıyl e eb~ dara- Yunan milletleri arasındaki temasları· binaamın in-Atma büyük bir hızla-. 
' bu maksadla goruşme er ır en- .. . beti . kıaaca , ...... 

1 
tükte --.-- beble inşa ettiniz. neden kendi basmala- yıllık muayene tarihine kadar otomobil 

t)ı IÜr'atlenmiştir. Hepimizin daima ve m~~. b~n ril ,._b... e ., ~ vam edilmektedir. Vali Rıfat Şahinbaş rmızı .kendiniz dokuyor ve fekerinizi ve otobüsleri muayene ettirmekte, bele-. 
~~tırladığımıza şübhe olmıyan 1934 so~~a ugund ': vek ten .. ı:1 es: ~ı ekser vakitlerini inşaat başında geçir- kendi fabrikalarınızda yapıyorsunuz, di- diyenin tesbit etmi§ olduğu evsafı her 
~ı şubatında Atinada Balkan mi- ~.ı et ar~m ~ . ~. ecru ~~ e g~ melde ve işçilere direktifler vermekte- ye tenkid etmek tabii akla gelmez. Her araba sahibinden istemektedir. 
~ ~ olundu. O gündenberi dört ~db~n dolhgan 1!~~~~ibellemet dırilindeme~- dir. feyin muvaffak olduiunu pen bu mil- Belediye makine §Ubesi mühendisle-
• .... "ıeut 'B-Jka d l ı· h . . cı, ır su ve~ ra ı ' ış- 1 tin ''""d h' b ' ybı affak l 
1..._ _ aa n eve ı ancıye nazır- tir. Bagta•'·ı. 'ııeı•' .• e ~· e, ıç ır şe muv o - rinden ve ıoförler c:emiyeti idare heye 
~ e&1unta b' tt • ıın •· • ı madı111 devri görmü11 olanlar c!kst'tiyet- · bi '---·-dan mu-rekkeb mua-e ~ zam ır sure eve muayyen Hatib, bundan 90Dl'a Türk milletinin tedir~ 7 nın r .ıuıuıWJ J-· 
~ tlerde toplantılar yapmakta ve da- daima ıulhcu olan büyük ülküsünüiı Trakya ipa alın•n d•mızhlder komisyonu yakında baılıyacak muaye-
~s halinde bulunmaktadırlar. ana hatlarını çizmİf ve sözlerini şöyle Trakya içia lwiçta damızlık MJftll Yeni Türldyenin kurtulUJ hareketini nelerde her taksi ve otobüsten istenecet 

t.ıltİ taraftan Balkan milletleri muh bitirmiştir: mübayaasına devam edilmektedir. Fn menetmek istiyen hareketlere kal'Şl, ba- evsafı tesbit etmişlerdir. 
~dasan'at .şubeleri .arasında ve her Ayni duygulara, ülkülere sadık her son olarak Macaristandan eW tae da- zan, "en fiddetli tedbirler almağa lüzum 
~) artarak yapılma]sta olan ziya- siyasi ve içtimai heyet bizim gerçek mızlık lıl.eriDıOI atın alm!!Uf w Jala çı- gördük: Yaptığımız tnkıllb, p.ipheslz, Muammer Erit diba İt Bankamda 
~ e ve konu.şmalarla hükUınetlere dostluğumuza güvenirse pek haklıdır. kanhrııpr. Trakyadakl her cim Jaaynn harb llOllfaa inlullblarmm en esaslw ol· meflUl oldu 

R1......r.~Imakta devam etmektedir. Eskiden Balkanlar ,Balltanlı)arındır nftlirıin Bplbnlarda meYCUd dmlıerin dulu halde. bu tedbirler, lnkıllb yapan İş Bankası Umum Müdürü Muamm 
~~müzakeremizin mevzuunu teş- denilirdi. Bu düsturu artık bütün Bal- en iJill haJiDe Mulmuı t · al lJNJr- bOtün memleketlere Jıi8beten, hiç dene- Eriş dün İş Bankası İstanbul ıu 
~iden Türk - Yunan muahedesi Bal- kanlar bütün Balkanlılarmdır şekline tadır. çın~• cet kadar aı.dır. Gene lnkıllb yapan bü- giderek bir müddet meşgul olmUflU 
4la ~rtnıadasındaki milletler arasın- koyan tekamül dostlanmızm da bah- Ubı memleketler ~ filı:ir h(1rriyeU Dün akşam Ankaraya hareket edecek 
ti..._""":"' esi arzu edilen münasebetlerin settiğim ideallere, ayni sadakatle rner- nin .tasdikma aid kanun reye tonmuş en az takyid altına Türkiyede alınm.ıştır. lan Muammer Eriş, hareketini bu a 
~ ve Balkan müttefikleri arasın- but oluşundan ileri geldi. ve 306 rey ve mevcudun ittifakile kabul Bir müddet sonra da siyasi mahkumsuz ma tehir etmiştir. Bu akşamki ekspr 
k.....~Yan çözülmez bağlılığın tabii in· Hatiblerin sürekli alkışlarla karşıla- edilmiştir. tek lnkılib memleketi olmak üzereyiı. ve Başvekilimizle beraber Ankaraya 
:~bir misalidir. nan bu beyanatlarını takiben muahede- Meclis cuma günü toplanacakbr. F. R. ATAY decektir. 

' 
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1 TARİHİ SAHSiYETLER 
ffiıım .. 11111111111 .. 111111111111 .. 111111111111 .. nutı.. 
Beşinci sınıf talebesinden on bir yaş

Ia rındaki Ahmed Yılmaz, yemek masa • 
smın başında oturuyor ve dedesi Ali Yıl
maza bugün aldıkları tarih kitahını gös
teriyordu. 

Ahmed Yılmaz büyük bir gururla: 
- Dede, diyordu, biz artık bu kitabı 

okumağa başladık. .. Bugün öğretmenimiz 
ilk insanlardan bahsetti. Onlar, ağaç ka
bukları, mamut eti yiyerek yaşarlarmış .. 

Dedesi, Ahmed Yılmazın elindeki ta -
rih kitabını alarak: 

- Sen şimdi mamutlarını bir tarafa 
bırak .. Bu kitab hakikaten enteresan .. Bu 
kitabda, her halde her şey yazılı olsa ge
rek . Acaba benim hakkımda da bir ıey
ler var mı?. 

Beşinci sınıf talebesi büyük bir ciddi -
yetle: 

- Dedeciğim, dedi, ilk insanlar bah -
sinde senin ismin hiç geçmedi. 

Nakleden: H. Alaz 

Dede ka3larını çattı: 
. - Hey torun torun, dedi, sen dedenle 
alay mı ediyorsun?. Benim hakkımda ne
ler yazıldığını ben sana göstereyim .. 

Dede ile torun tarih kitabınıın. 21ap ra.klarını çev~rmeğe bafladıTM 

- Dedeciğim, birlikte arıyalım .. 
- Olur. 
Dede ile torun beraberce tarih kitabı -

nın yapraklarını çevirmeğe başladılar .. 
<1040 senesinde Tuğrul Bey Abbas ha

lifesinin kızı ile evlendi. Emirülümera 
adı ile ordularına komutan oldu ... Öldüğü 
zaman Selçuk devleti kuvvetli bir impa
ra lorluk halini almıştı .. > 

- Dede, burada senin hakkında hiç bir 
şeyler yok. .. 

- Sen deli misin?. Tuğrul Bey zama -
nında benim ne işim var .. Çevir baka -
lım .. Çevir .. 

cl402 senesinde iki kuvvetli Türk dev
leti karşı karşıya idi.. Her iki devletin 
beyleri büyük işler başarmış, kendileri -
ne güvenen kimselerdi. Timur daha ih
tiyatlı, Yıldırım daha atılgan ve kendini 
beğenmiştL..ıı 

- Dede burada da senin için hiç bir şey 
yazmıyor. 

Dede: 
- Ver ben kendim bulayım, dedi. Ve 

gözlüğünü takarak sür'atle kitabın yap -
raklarını çevirmeğe başladı .. Nihayet bü
yük bir gururla: 

- İşte nihayet benim için yazılan §ey
leri de buldum, dedi. Oku bakalım .. 

Torun gözlerile dedesinin gösterdiği 

- Komşunun keçisi içtn delil ya, el -
bette benim için.. Sürgüne gönderilen 
yüzlerce gençten biri de ben idim.. Biz o 
zamanlar Abdülhamide kar§ı az mı mü
cadele ettik.. Fizanları mı boylamadık.?! 

- Sahi dede, senin Fizana gittiğini bü -
yük annemden dinlemiştim. 

Beşinci sını! talebesi, tarih kitabları -
nın bile kendisinden bahsettikleri dede -
sine hürmetle baktı .. 

Bu sırada odaya Ahmed Yılmazın ba -
bası Bekir Yılmaz girdi. Şen bir sesle: 

- Ne o, dedi, küçültle büyük başbaşa 
vermişsiniz, nelerden bahsediyorsunuz?. 

Ahmed Yılmaz sevinçten Adeta tıka -
narak: 

- Biliyor musun baba, dedi, biz dede -
mi tarih dersinde okuyacağız.. Meğer de
dem tarihi bir adammış .. 

Ahmed Yılmaz, babasına, tıbbiyeli 

gençler hakkında tarih kitabında yazılan 
şeyleri okudu. Ahmed Yılmazın babası 
Bekir Yılmaz gülümsedi: 

- Ver bakalım şu kitabı, dedi, belki o
rada benim hakkımda da bazı şeyler var
dır. 

Bekir Yılmaz, oğlunun elinden tarih 
kitabını aldı. Elli sayfa kadar çevirdi.. 
Sakarya nehrini gösteren bir resmin al -
tında durarak okumağa başladı: 

satırlat"l takibe başladı: c Yabancı ordular yurdumuzun tl or -
cAbdülhamidin dışarıda başarısız siya- talarına kadar ilerlemiştiler.. Anadolu, 

usı, istibdadlı idaresi gittikçe daha çok kadınile, çocuğile bir kurtulu§ savaşına 
kimselerin gözünü açıyordu .. Okullardan girişmişti... Ordumuz, daha büyük bir sa
yctişen gençler, idarede, orduda yer al - vaş için ta Sakarya kıyılarına kadar çe -
dıkça idaresizliğin derecesini anlıyorlar- kildi. Sakarya kıyılarında yirmi altı gün 
dı ... Abdülhami~ bütün memlekete zul - yirmi altı gece süren çetin bir savaş ol -
mediyordu .. Bu zulme karşı gelenleri as- du .. Nihayet yabancı ordular bozuldu ve 
tırıyor, sürdürüyordu. O zamanlar yüz - .kııçmağa başladı .. > 

lerce Tıbbiyeli genç sürgüne gönderilmtı, - Doğru söylüyorsun baba .. Bu Sakar-
'\'eyahud denize atılmıştı.... ya savaşını ben senden kaç defa dinle • 

- Dede, sankl bu senin için mi yazı - miştim.. Yabancı orduları nasıl orada 
yor?.. bozduğunuzu sen bir çok defalar bana an-

latnuştın! Hani hatırlar mısın, o köprü 
başlarından birini sen müdafaa ediyor -
muşsun!. Demek ki ben dede mi de, seni 
ae tarih dersinde okuyacağım. 

- Görün~e göre okuyacaksın!. Gö -
rüyor musun, senin ailen ne kadar ta -
rihi imiş!. 

Ahmed Yıl.•,az çekingen bir tavırla: 
. - Baba, beliti tarih kitabında benden 
bahseden yerler de va.r, dedi. -- Belki var. Ara .. Yalnız kitabın son-
larına bak .. Dedenle ben kitabın ortala -
rına doğru sokulmuşuz!. 

Ahmed Yılmaz bir köşeye çekildi. Uzun 
müddet kitabın yapraklarını çevirdi. Her 
yaprağı çevirdikçe kendisine aid bir şey 
bulamamaktan doğma bir can sıkmtısile 
kaşlarını çatmağa başladı. 

Nihayet ani bir sevinçle: 

- Buldum, diye haykırdı, buldum ba
ba, buldum dede .. Bakın benden de bah
seden yerler var. 

Ahmed Yılmaz bulduğu satırları oku -
mağa başladı: 

,cwnhuriyet devrinde kız ve erkek ta
lebeler ayni okullarda okurlar .. Bu dev
rin çocukları fesin ne olduğunu bilmez -
Ier .. Onu hiç görmemişlerdir. ilh ... . 

- Doğru değil mi baba, dede ... Biz ab-
lamla beraber ayni mektebde 'lkumuyor 
muyuz?. Biz kimsenin başında fes gör • 
medik.. Yalnız dedemin sandığında kıp
kırmızı bir külah var .. Büyük annem ona 
cdedenin fesi!. demişti .. 

Ahmedin babası: 
- Desene Ahmed, dedi, hepimiz bfrer 

tarihi şahsiyetiz! .. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Satıcı kız 
Yazan: lam.et Hulusi 

SPOR GÜZELLial .•• 

Ağır bir makiyaj ile kabili 
telif değildir. Ona hafirlik 
ve tazelik lazımdır. Bunu 
yalnız COTY pudrasının 
inceliği, fazla yapışkanlığı 
ve güzel, cazip renkleri 
temin edebilir. 

'.:OTY PUDRASI 

Gençliğin pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR fRANSll MARK.ASI 

Haziran :Z 

Kentime oeyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZiN 
var.hen ıstırap 

çekilir mi? 
ea,, diş ağrlları 
ve Oşlltıııekten mntevellid 
botun ağrı, sızı, sancılarla 
nezloyP, romatizmRytt karşı 

NEVROZiN 
kaşelerini alınız 

icabında günde 3 kaşe alınabilir· 
lsM1NE DİKKAT. 

Şehıadebaşı cıFERAH• Sinema.da 
Bugünden itibaren 3 büyük film birden 

1 

Taklidlerinden Sa kınıoız. 
ve Nevrozin yerine ba~ku bit 

marka verenleri şiddetle 

reddedıniz. DA....~SLAR DEVA:\I EDİYOR 
Büyük komedi ve kahkaha mmt 

Atili Börbiger .. Zara.b Leander 
n 

KA...~LI KARGA 
Boris Karlof .. Bella Luıusl Şaudu 

Dl 
BUDUD KAHRAMANI 

Buck Jonee 

Doktor 

lbrahim Zati Ögel 
Eelediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada berıQJI 

Pazartesi, salı, çarşamba günleri ve 
geceleri Bayanlar günlerl n gecelerldlr Uğleden sonra hastalarını kabul 

-..----• eder. 

Kartal Malmüdürlüğünden : 
D.N. Mevkii ve mahallesi No. Cinsi Muhammen test 

kıymeti bedeli ----------------------------------------------------;-::,.....-' Lira ~ 
150 

68 

Pendik, Çamlık 600 480 M2 üzerine zemini kAr - 800 
gir fevkani ahşap köşk alt 
kat 1 oda, 1 hela. 
2 ncl kat: ı salon, bir hela, 
ufak b ir oda ve tarafeyinde 
ik.l met re genişliği taraça. 

Pendik Güzel ada (eski Pavli) yazlık mesire mahalli 
olarak. 

267 Kartal Yakacık C. bili klrglr mandıra 100 00 il' 
Yukarıda yazılı emlAklerln hizalarında gösterilen kıymet ve bedeli icarla p:ı. 

zayedeye çıkarılmıştır. 

Satış günü 3/6/938 Cuma günü saat 14 dedir. 
Talihlerin % 7,5 pey akçelerile Kartal malmüdüriyetinde müteşekkil satıf ~er 

misyonuna müracaatları ilan olunur. (~ 

~ •Son Posta» nan edebi romaııı: 29 ~ Korku ve heyecanla başlıyan bir gece- lusu da görünüyor. Ve ilerde kalın diş- iBir çok_§eyler var. oef' 
nin bu perişan sabahında hafızamı budak altında Bayrakdaroğlu yanaş - Çütliğe g<ildiğimdenberl ~ ııfll-ç 1 N A R A L T 1 canlandırmak için bir z:aman etrafıma malarını toplamış emirler 'veriyor. kendimde bir iştihasıılık hissedıyor 1" 
bakındım. Şimdi yavaş yavaş geçen ha- Onu görünce içime bir ateş yayıldı. Belki de dün gece içtiğim rakıdan ° 

8 .. h Cahid diseler hayalimde gerisın geri hareket Bu adamın yüzüne nasıl b::ıkacakt:m? cak... ıel'"' 
• ur an ~ ctmeğe başladı. Acaba bu asabi, kırıcı adam bir şey Tepsiyi dolduran çeşid çeşid §e'/ ciJJ 

Fakat tertibli bir kadın eli ol - demezdim. Fakat yatmadan evvel bu Fakat bu ne heyecanlı bir gece idi. hissetti mi? den yalnız süt, bal ve yumurtayı tef 
madıkca bunları yoluna koymak, işi yapmak istediğim zaman anahtarın Jale bu geceyi hazırlamak için neler Jfılenin böyle bir şüphe yaratmasına ettim. ,.~, 
adamına göre yer ayırmak mese - üstünde olmadığını görmüştüm. yapmıştı. Misafirlerimin gelişi, Bay • imkan olmamakla beraber vak'anın Kendimi bir mücadeleye bazırlatıl 
ledir. Yalnız bizim misafirler, eğer talı- Birdenbire başımı kaldırdım. Göz rakdaroğlunun rakı ziyafeti ve nihayet kahramanı olmanın verdiği telaş içinde mecbur görüyorum. 9.,ı 
min ettiğim kadınlarsa o kadar becerik- kapaklarımı ağırlaştıran ilk uyku ser- kendini kaybedercesin~ içmesi , hep her ihtimal aklıma geliyor. Pencerenin Artık müdh~ karşılaşmanın ıaııı 
lidirler ki, teklifsizce kıyıyı, bucağı ka- semliği bir anda kayboldu. genç kadının sinsi arzularına yardım önünde bir zaman abdal abdal dalıp geldi. . gıtıl 
rıştırıp işlerine gelen şeyleri bulacak- Karanlıkta bir şey göremiyordum. eden tesadüfler olmuştu. kalmışım. Burada bir cezalı, mahpus Hapisaneden kaçan bir mücriJfl ~-
!arına Şübhem yok. Mumu yakmağa da vakit yoktu. Fakat ben şimdi Bayrakdaroğlu ile gibi durmağa imkan yok. korkak adımlarla kimseye görilJl!O ciitJ1ı 
Yatağın başucundaki mumlardan bi- - Kim o? nasıl karşılaşacaktım! En iyisi kimseye Öteye beriye astığım elbiselerimi bir ye çalL~arak taş m~rdivenleri ~obıl ' 

rini söndürdüm. Uzandım. Fakat ka- Diye haykırdım. görünmeden çekilip gitmekti. Zaten bir topladım. avluya çıktım. Bayrakdaroğlu diŞii°'' 
ranlıkta yatmağa alUjtığını için bu ıayıf İnce, titrek bir ses cevab vedi: onunla da böyle konuşmuştuk. Erken Elimi yü:aümü yıkamak için dışarı dağın gölgesinde av köpeğini se" eı o 
aydınlık ta beni rahatsız edince · öteki- - Sus. Benim. gidip bizim çiftliktekilere baskın ve- çıktığım zaman uzun sofada küçük Beni daha uzaktan görür, glS~rdİ· 
ni de söndürmeye mecbur oldum. Bu JAlenin sesi idi. recektim. Başımı kaldırıp pencerelere hizmete! kızı gördüm. Yanıma geldi, meşhur fırtınalı kahkahasını sal• "wô' 

Çiftliğe geldiğim ilk günler ne rahat- Onun böyle bir gece ziyaretine cür'et baktım. Güneş adamakıllı yükselmiş. ezberlediği kelimeleri unutmamak ıçin Sonra kalın ve pürüzlü sesi ' 
tım. edeceğini hiç tahmin etmemiştim. Bu saatlerde Bayrakdaroğlunun kalk- yerlere, duvarlara bakarak tekrar etti: çınladı: rtflet' 

Tam bir kür hayatı. Temiz uyku, bol Bir yılan süzülüşü ile sessiz- . ması ihtimali çok. - Kahvaltınızı odanıza getireyim - Vay, beyefendimiz. Sabah ~ 
yemek, keskin bir iştiha.. sonra nasıl ce yanıma sokulan genç kadının Bu vaziyette yatacak değildim. mf efendim. hayrolsun... rŞ'W 
oldu bilmem her şey aı.tüst oldu. Hele kokusu bir anda odanın havasını de - Ne olursa olsun hadiselere ayak uy- Şirin köy yavrusunun çenesini okşa- ÇiftHk sahibinin bu istihzalı :

0
c1"1' 

şu İstanbulda da başımın belası olan ğiştlriverdi. Blr dakika evvel dört taş durmaktan başka çare yoktu. Yatak- dun: yışı o kadar hoşuma gitti ki se ıcoŞ' 
kadınların beni burada bile gelip bul- duvar arasında süslü bir han odası hissi tan fırladım. Odada hill onun kokusu - Getir yavrum. den çocuk gibi adeta ona doğrU t>ııı' 
malan hepsini bastırdı. Kim bilir kaç veren hafif is kokulu oda bir an içinde var. Ona dair başka bir iz varsa yok et- J§le meydanda yok mağa başladım. Onun bu atayt ti· 
gün, belki de kaç hafta kalacaklar. On- şuh bir kadının aşk yuvası şekline giri- mek için dikkatle yerlere baktım. Ve O kadar evhamlı oldum ki her an o. bir kurtuluş miljdesl gibi geınıt.ş 
ları atlatmak için ne yapmalı bilmem? vermişti. şeytana ders verecek kabiliyette olan nun bir yerden karşıma çıkmasından Yaklaşınca devam etti: 

1
, ,I'' 

Bunları düşüne düşüne içim geçiyor- e genç kad~ odanın havasındald ko - korkuyorum. - Zamane gençleri, işte blS1 ıts~''' 
du ki oda kapısının açıldığını hissettim. Gözlerlml açtığını zaman gfuıeı yü- kutlan başka eser bırakmamış. Küçük kız yanında bir arkadaşı ne şamdan iki kadeh içince sabah 
Yatarken kapıyı kilidlemek mutadımdı. zfune gelmiftl O kadar serıemlemişlm Pencereleri açtım. .getirdikleri bilyük bir tepsiyi muanın namazlar. ,,.rJ 
Hele bir yabancı yerde bunu ihmal e- ki bir an nerede oldutumu ıqırdım. Göle bakan bu pencereden çiftlik av- üzerisıe koydular. (ArfcOI' 
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~Haziran SON POSTA 

'l'etrlka numarası: 20 

<Her batkı mahfuzdur) 

Sayfa ı. 

Tarihten sayfalar 
-~~~~~~----

(Ba, tarafı 9 uncu sayfada) 
Bihaberken saltanat ihsan eden Pe-r -

verdigar, 
Gene Bağdadı eder ihsa.n, mukadder 

yok mudur? 

zıyor. Başkasını serdar ettiğini de ilfıve 

ediyorsa da Hafız Paşa Bağdad mu hasa • 
rasından pek sonra azledilmiştir. 

Doktor Bahanın sırtındaki elbise 
validenin bahsettiği elbise idi 

Rüşvet ile cündi islam.ı peri§a.n eyledin! 
işitilmez mi sanırsın, bu ha.herler yok 

muduT? 
Avni Hakla intikam alma.ğa adadan 

meğer, 

Bendei dirin, veziri dinperver yok mu
dur? 

Bir Ali 8iyret 1'eziri ~mdi ıer&r eyle
dmı, 

Hızru peygamber muin olmaz mı, t'eh
ber yok mudur? 

Belki en evvel söylenmesi lfizım olanı 
en sona bıraktım. Şunu da hatırlatalım ki 
dördüncü Murad bu manzumelenn ya • 
zıldığı tarihte henüz on beş yaşında bu· 
lunuyordu. Daha sonraki vak' clların da 
gösterdiği veçhile biraz da o devrin icabı 
olarak çok sert, kan dökücü ve pehlivan 
yapılı olan dördüncü Muradın bu kadar 
muntazam, hatta zamanına göre yüksek 
fikirleri ihtiva eden manzumeyi on be§ 
yaşında iken yazabilmesi pek uzak bir ih· 
timaldir. Hiç değilse bunda başkalarının 
büyük bir payı olduğunu söyliyebiliriz. 

tu~ liastalarunı.ş. .. Beyin hummasına 
Uhnuş, dediler ... 

Gıı; Demek yalnız üzerindeki bahr;ye 
h b0~asını getirmediler ... Bu elbise

Ugun görseniz tanır mısınız? 
- Tanırım. 

his- Fakat hanımefendi, elbise el -
-;reye benziyebilir. Bunu diğerlerinden 
tıı~racak bir filfunet, bir nişane rnev -

mudur? 

f~.?ın bir müddet derin derin dü -
u, sonra gözleri dolarak: 

~ Evet hatırlıyorum, vardır, dedi. 
•et lltıı~ gelen o faciadan bir gece ev
~lbısesinin eteğini bir yere takıp 
~ .~ştı. Bilahare örücüye gönder
' Uzere burasını muvakkat dikmiş -

'Bu dikiş yeri nerededir? 
~~Dün olmuş gibi hatırlıyorum, ar-
ıt rafta, solda ... 

~ 1dvan Sadullahın bir işareti üzeri
~~rkomiser odadan fırladı. Birkaç 
ltıası a sonra geri döndüğü zaman si -
~ 1nda derin bir hayretin izleri gö -
~ aYordu. Rıdvan Sadullaha baktı ve 
"-r eı:nu kırparak bruıını salladı. Bu 
"ıd:t~ nıanasını anlayınca bütün vü
~ llrnun ürperdiğini hissettim. Demek 
4eıı~r Bahanın sırtındaki elbise vali -
ıt bahsettiği elbise idi... 

~llt tdvan Sadullah bir müddet tevak-
tan sonra suallerine devam etti: 

~~ Uşak Ahmedin katledildiği odada 
~•ltkaYakkabınıza benziyen bir kadın 
~b ta abısının izlerini bulduk. Katilin 
~ı. Yı ~ırtmak için eski iskarpinle
~~ giydiği anlaşılıyor. Bilahare 
~ . rı da tavan arasında deri bir san
~~~inde ele geçirdik. Herhalde bu is
ti! ~~eri şimdi kullanmıyorsunuz de-

ı. 

~_'Vallahi bilmiyorum. Bir çift is -
~dl.ıı~ var. Odamda aynalı dola~ın 
llıad ~dırler. Altı aydanberi sokağa çık-
,1IDnı için daha yepyeni duruyorlar. 
~ ~ayır bunları söylemiyoruz. Bi
~İlıi lduğumuz iskarpinlerin bir te

n altı delik. Hatırladınız mı? 
':e· Ilı h ıraz daha tarif ederseniz şüphe-

atırıarını. 

~.~ ~ogan iskarpinler .•. 'Üstleri toka-

)~~ Anladım. Geçen sene onları dadı
'~rtniştim. O da bir müddet giydi. 

, tavan arasına atmış olacak ... 
~;rli~~~ ayaklan da sizin ayaklarınız 

, lugünde midir? 
~~ayır ... Burunlarına kağıd koyup 

IŞti. 

~'aa:Soyıe eski bir iskarpininiz oldu -
dıı~11• bunların tavan arasında dur
~l'? dan ev içinde kimin haberi var-

~~ll l-ie söyliyeyim, herkes bilebilir .. 
~!si arasına çıkan görür ... Ben kendi 
~le~ Çoktan unutmuştum. Hatta ge
ıı;ltıe tde bir gün Süphi gene bir ma
~Sı 1~mirine kalkışmıştı. Bir deri par
'ab11l'\<lıun olmuş. Bana eski bir ayak -
~ 1t mevcud olup olmadığını sordu. 

~ 0ıniser bahsin burasında heye -
' atıldı: 

'~ltltbeınek Suphi bey size eski bir 
ltıl'du ahınız mevcud olup olmadığını 

ltad ha .. peki siz ne cevab verdiniz? 

~ll.ta:ın serkomisere ters ters baktı. 
ı..> :e •Qı y ~ ayakkabıları hatırlamadığım 

, ~ dedim! Cevabını verdi. 
eli?., e zaman oldu bu iş hammefen-

.,> l'akı;b 
~ııer en on gün evvel. .. Fakat bu 

'ıııa"' e neden lüzum hasıl olduğunu 
h ·•ıtyo,.,,
(\Jd • 'LUJI. 

) ' ~n ~dullah: 
~ti Yo~ hır hususi manası ve ehemmi

~l'tııı;ı ' hanımefendi, dedi. Biz konuş
"'lıa.,1 devam edelim. Tabii oğlunuz 

ı,. .. , n .. ı .. 
ı. '\qclı 0 u~ünden de haberdarsınız? 
~heıe n hanz bir lnkaydi içinde mu -

, etti: 
tveı biliyorum 

- Kendisini fazla sevmezdiniz gali
ba?. 

- EvJadlarımın içinde en fena· ah -
laklısı o idi. Kardeşlerile çocukluğun
dan ölünceye .kadar ihtilfıf içinde ya -
şadı. Daima onların ve herkesin fena-
1!1 ına çaılıştı... Gerçi 1 evladlarımdan 
hiç birisini fazla sevmem ... Hiç birisin
den evlad muhabbeti görmedim. Beni 
tamamen ihmal ettiler. Fakat Baha hep 
sinden başka idi... Herhalde onu en az 
sevdim. 

- Bunun anlattıklarınızdan başka 

hususi bir sebebi var mı idi? 

- Hayır, yoktu... Eviadlarımın ba
na karşı en soğuk ve en merhametsiz 
davrananı o idi. 

- Kardeşleri de kendisini sevme -
mekte sizinle beraberdiler, değil mi? 

- Öyledir. 

- Doktor Bahanın ağabeyisi Kenan-
la bu evlenme meselesinde de anlaşa
madığına hükmedebilir miyiz? 

- İyi tahmin etmişsiniz... Baha bu 
izdivaca tamamen muhalifti.. 

-Doktorun kardeşleri içinde en faz
la geçinemediği hangisi idi? 

- Suphi... Onunla yıldızları hiç bir 
zaman barışmadı. 

- Oğlunuz Suphinin ahlakı nasıldır? 
- Çocuklarımın içinde en iyisi ve en 

açık kalblisi odur. Biraz fazla ~~ı·t

liğinden ve kinci olmasından öaşka 

kusuru yoktur. 

- Ya Murad? 
- Fazla içli bir çocuktur. Kendi 

kendine yaşar ... Hastadır. 
Kadına başka soracak şey kalmamış

tı. Rıdvan Sadullah serkomisere baktı. 
Onun omuzlarını silkip başını sallama
sı üzerine: 

- Hanımefendi, size soracaklarımız 
şimdilik bu kadar! dedi. Lutfen oda -
nızda istirahat ediniz. 

Kadın dışarı çıkarken zabıta doktoru 
elinde çantasile içeri girdi. Hepimizi 
selamladıktan sonra serkomisere ta -
kıldı: 

- Osman bey sizin bu ölüleriniz bize 
rahatı '.nram edecekler, galiba? ... Dün
den beri ta İstanbuldan buraya taşını
yoruz. Acaba bunların daha seyrek öl
meleri mümkün değil mi? Bir teşebbüs 
etseniz? ... 

Serkomiser Iatife edecek halde değil
di. Dalgın dalgın gülümsemekle iktifa 
etti. 

Rıdvan Sadullah sordu: 

- Cesedi gördünüz mu doktor? 
- Evet. şimdi yukarıdan geliyorum, 

efendim. Ölümü şüpheli buldum. Ce
sedi morga kaldırmalıyız. 

- Yani asılarak ölmemiş değil mi? 
Daha evvel boğmuşlar, sonra asmışlar ... 

Doktor hayretle duraladı: 

- Bunu nereden anladınız? 
(Arkası var) 

Şimdi Mli mi kıyas eylersin, ayıi alemi, 
Ey Muradi, padi§ahı he~ ki;r'er yok 

mudur? 
Cevab epeyce,. ağırdır. Padişah Hafız 

Paşayı evvelce palavra atmış olmakla it
ham ediyor. Onun yalnız lafta eşsiz oldu
ğunu yüzüne vuruyor. Rüşvet aldığını ya-

Yurdda sror hareketleri 

Sigara içmeleri, padişahı seyretmek Ü• 

zere yol üstüne çıktıklan sırada atının 

ürkmesi, saray duvarlarına yakın geç • 
meleri gibi çoğu ehemınyietsiz sebeblcr 
yüzünden kırk elli bin kişinin kanına gi· 
ren dördüncü Murad bu satırları okumuş 
olsaydı ne yapmazdı! Kadircan Kaflı 

6.500.000 mektub 
(Bcqtarufı 5 inci sayfada ) (B~tarafı B inci sa1ıjada) 

re.şlerln finali ertesi günü yapıl.mı.ştır. 56 ki- zünden en fazla mektub alan san'atkar 
loda Behlül Hüseyine dört buçulı: dakikada 
tuşla, 61 kiloda Hamdl Abdullaha yirmi beş sevimli ve küçük Shirley Tepnıle'dir. 
saniyede tuşla, 66 kiloda Mehmed, KAzıma Bu küçük yıldız haftada 6700-800 mek· 
kırlı: beş saniyede tuşla, All, Nureddlne dört tuh almaktadır. Cecil de Mille'e hafta
buçuk dakikada tuşla, 72 kiloda Şevket, İs- da 6750 mektub gelir. Mektublan ile 
maile 13 saniyede tuşla, '79 kiloda Kfunll, Os-
mana üç dakikada tuşla, Kamil, osmana tıç bizzat meşgul olur. Hiçbir mektubu ce· 
dakikada gene tuşla, Elvan, İsmalle llı:l da- vabsız bırakmaz. 
klkada tuşla, 87 kiloda Salim, Mehmede yirmi Bing Crosby'nin aldığı mektubların 
dakikada tuşla mağlfıb olmuşlardır. Ağır sıt- yekunu 8000'i bulmaktadır. 
!ette 98 klloluk Kastamonulu Murad yüz on 
kiloluk Çorumlu Hüseylnl yedi dakikada Artist perestişkar lan na 19 3 7 senesi 
tuşla, 66 kiloda Kazım, Nureddinl beş buçuk zarfında tam 175.000 fotograf gönder-
dnklkada tuşla yenmiştir. miştir. 

İki gün süren güreşlerden sonra 4 ve 5 ha- Warner Brothers müessesesi nyda 
zlranda Ankarada yapılacak serbest IJÜreş 60 OOO kt b lm kt d B ·· 
müsabakalarına girecek güreşcller ayrılmış- · me u a a a ır. u mues-
tır. Bunlar 56 kiloda Kastamonulu Hüseyin, seseye mensub bulunan san'atkarların 
61 kiloda Kastamonulu Abdullah, 66 kiloda başında Kay Francis. Bette Davis. J ...,. 
Bolulu Nureddin, 72 kiloda Kastamonulu an Blondell bulunmaktadır ... En fazla 
Cemil, 87 kiloda Kastamonulu SaUm, Ço
rumlu All, Kastamonulu Osman, Bolulu İs
mail, ağır sıklette Kastamonulu Muraddır. 

Balıkesirde güreş birincilikleri 

Ziraat: Tavuklarım niçin hiç yumurtlamıyorlar 
Balıkesir, Bursa, Blleclk, Çanakkale, İzmit 

bölgeleri arasındaki serbest güreş grup bi
rincilikleri Balıkesir, Bursa ve İzmltın iştl
rakile General All Hikmet stadında yapılmış
tır. 

mektub alan san'atkarların buL1lar ol
duğunu sanmayınız... Bu mazhariyet 
Olivia de Haviland'dadır. Ondan son
ra Anita Louise gelmektedir. Soara s1-
rasile: 

Joan Blondell, Ruby Keeler, Kay 
Francis, Marie Wilson, Bette Davis yer 
almaktadır. (Ba§ ta.rafı 7 11ci sayfada) 

öte yanda serbestçe gezinen tavuklar, 
buldukları yeşillik, kırıntı, tan~, kurt gi
bi muhtelif yeyintilerle, ihtiyaçlarını 
tam kararında karşıladıklarından hem 
zinde kalır, hem de bol-bol yumurtlarlar. 
Demek ki mesele yem verilmiyenlerin 
değil, ancak çeşitli beslenenlerin daha ve
rimli olacağı şeklindedir. 
Yapılan ince hesablarla anlaşılmıştır 

ki, muhtelif mevaddı esasiyesi nazarı iti
bara alınarak tertib edilmiş bir kiloluk 
yem, iki buçuk kiloluk safi yeme mua -
dildir. 

Karışık yemin lüzum ve üstür.lüğünü 
canlandırmak için, kaba taslak bir de he· 
sab yapalım: 

Bir tavuk yalnız buğdayla beslendiği 
takdirde yevmiye 100-120 gram kadar 
yem yiyebilir. Bunun 80-85 gramındaki 
maddeler. teneffüs, hazım, harek~t gıbi 
kendi faaliyetlerine sarfolunur. Gerive 
20-25 gram bir şey kalır değil mi? Bir 
yumurtanın terkibinde en aşağı 7 gram 
albomin, 7 gram karbonlu maddeler, 7 
gram da kireç ve sırasile daha b;r sürü 
maddeler vardır. Halbuki 20-25 gram 
buğdayın ihtiva ettiği maddeler araştırı -
lırsa bu hesaba göre yarım yumurta yap
mıya bile yetişmiyeceği meydana çıkar. 
Ve bittabi daha fazla buğday yemeğe 
muktedir olmadıklarından ya yumurtayı 
keser, ynhud da 2 günde bir yap~rlar. 

Demek oluyor ki, tavuklar mutlak su
rette muhtaç oldukları mcvaddı gıdaiye
ye göre tertib edilmiş yemlerle beslen -
melidirler ki beklediğimiz canlılığı ve 
verimliliği gösterebilsinler. Ahbabım da 
tavuklarına daima temiz elenmiş buğday 
yedirecek yerde, bu noktayı göz önüne 
alarak değişik değişik buğday, yulaf, sof
ra kırıntısı yonca yeşilliği, mutfak dö
küntüsü işkembe - barsak, kan, solucan, 
kepek, kemik kırıntısı, yağsız süt kar -
ması velhasıl çeşitli yem verirse, bir gün
de alabildikleri gıdanın hacmi hem ken
dilerini yaşatmıya, hem de yumurta ver
miye kafi geleceğinden boş yere öfke -
lenmiyecektir. 

İkinci meseleye gelince: cHorozları da 
yedi senelik bir babacan!• diyor. Demek 
o da artık eti bile yenmiyecek kadar 
kartlaşmıştır. Halbuki Amerika Tavuk
çuluk enstitülerinin yaptıkları uzun tec
rübelere göre, tavuklara katılan horozla
rın yumurta hasılatı üzerindeki tesiri 

mühimdir: Ayni soydan olan fakat genç MCisabakalara ı..,tırat eden ilç bölge gü-
ve kuvvetli bir horoz, gelişi güzel alınmış reşcllerlntn aldıklar.ı dereceler ıöyledtr: 

1 b k h ı d 56 kiloda: Bezal {lzmlt) grup birinclsl, Ha-
o an aş a oroz ara bakarak aha fazla 111 (Bursa) !tinci, Ahmed <Balıkesir) üçüncü; 
mahsul verdirirler. Bittabi bu nokta 61 kiloda: Ahmed <Balıkesir) grup blrlncısı, 
yemlenmesi ve yumurta kabiliyeti yerin- izzet (İzmit) ikinci; 66 kiloda: Nlyazl (İz
de olan bir sürünün yumurtlamıya teş - mit> grup blrfnclsl, H1lydar (Balıkesir> lkln
viki bahsinde düşünülür. Yoksa ıyi seçil- el, Ne.'>ib <Bursa) üçüncü; '12 kiloda: Mustafa 
memış· kötü tavuklar zaten beslenme e <Balıkesir) grup b~inclsl, Rahlm <Bursa) ı-

~ Y kinci; 79 kiloda: Huseyin (Bursa> grup blrin-
degmedikleri gibi bunlar beslenseicr de clsl, Mustafa <Balıkesir) ikinci; 87 kiloda: 
iktısadi değerde yumurta vermekten u - İsmail (Balıkesir) grup blrlnclsl, EnYer (İz
zaktırlar. Bununla beraber tavuk besli - mlt) ikinci; ağır sıklette: Şerit (Balılı:eslr) 
yenlerin hatırında olmalıdır ki: raklbslz grup blrlnclsi oldular. 

.. . Mii.sab:ı.kalarda Balıkesir gilreşcllert dört 
1 - En çok uç yaşını geçmıyen, genç ve birincilik, İzmlt iti, Bursa bir blrinclllk al-

soylu tavuklar, dılar. 
2 - Çeşitli ve tertipli yemlerle besle- ............................................................. . 

nen, oldukça da serbest gezen tavuklar, 
3 - Horozları genç ve kuvvetli olan 

tavuklar. 
Bunun aksi olan tavuklardan daha çok 

yumurtlarlar. 
Tarımman 

Zirai mfişküllerinW biu yazınız, size ce
vab ve.relim. 

1 
Bir doktorun günlük"' 

notlarından 
Kızamık 

Kızıı.ıruk vak'alan büyük bir salgın va
ziyetini göstermemekle beraber sık sık 

görülüyor. İşte bu yüzden nezlell çocuk
ları mutlaka muhafaza etmek lazımdır. 
Bu muhafaza kellmesl hem hasta olo.n 
çocukların sıhhatleri ve hem de başka 
çocuklara sirayet meseleslle şiddetle aHi
kadardır. 

El'an bazı analar çocukları kızamık olan 
dostlarının evine veıevki çocuksuz, yıı.1-

nız olsun ziyaretler yapmaktadırlar. Bil· 
vasıta sirayet gerçi kat'i olarak mevzuu 
bahsolamazsa da bu hareket doğru de· 
ğlldlr. Her işi olduğu gibi bllhassa sıhha~ 
meselesine taallük eden işlerde çok cld
dt, çok mütaas.sıb olmak gerektir. 
Kızamık deylp de geçmemeli. Bô.d dev
rinde yapabileceği ağır ihtlH\.tlardaiı mli
da hastalık geçtikten sonra bazı çocuk
larda verem hastalığının 1nldşatına se
bebiyet verir. Kızamılı:lı Jocukları hasta
lık esnasında olduğu kadar hastalıktan 
sonra da çok büyük blr ihtimam ııe be.s
leme{te, takviye etmeğe çalışmalıdır. 

Cenb isteyen ota111calanmuıın poata 
pul• :rollamalannı rica ederls, Abt tak
cllrde tstekterl müabeleabı kalabilir. 

Ankara borsası . 
Açılış· kapanış fiatlan 1-6-938 

ÇEKLER 

Açılı, Kapaııı, 
Londra 6.2326 6,26 
Nev-York 126.9576 U•. 
Par ıs 3,4975 !t,61~ 

Mllano 6,6:m~ 6,6~ 

Cenevre 28,6926 28,8176 
Amsterdam 69.2776 '9. 78l6 
Berlln 60,fı376 51.1,76 
Brüksel 21,2850 21,3!1 
Atına 1,14 1,14li0 
Sotya 1.1>1 1.6450 
Prag 4,5726 4.39 
Mo.drld 7.6o 7,6360 
Varşova 23 .6875 u.1m 
Budapefte 24 9'i 25.04 
Bükreş 0,9376 0,9426 
Belgrad :ı.8626 2,8760 
Yokohama 3tı 3076 16 46i5 
Stokholm 32.136 !:ı,2750 
MGSkova 23, 75:26 ~ 8(175 

ESHAM 

Açuıı Kapaaıı 
Anadolu 1111. " eo 
peşin 
A. Şm. ,. so Y&~ell 
Bomontl - Nektar 
ASian çimento 
Merkez Ba:Dkuı 91 60 91 10 
... Bankuı 10 ~ 10 60 

Telefon 8 60 

ittihat n Detlt. 12 16 

Şark Değirmeni 1 10 
Terkoa 7 

İSTİKRAZLAR 

Ttkk bOreu I peıın 

• • I 'fadell 
• • U n.dell 

Açılıı 

19 
19 

Kapuıı 

19 
1&976 

Forks Stüdyosuna da haftada 15.000 
mektub gelmektedir. En fazla mektub 
alan yıldızların başında Şirley Tenıple, 
sonra Loretta Young ve Jane Withers 
gelmektedir. 

Son altı ay zarfında Sonja Henie'ye 
gelen mektubların 1265 inde nrtist!n 
fotin bağlarından bir çift istenilmekte 
idi... 

R. K. O. Stüdyosuna ayda 35.000 
mektub gelmektedir. Bu mektubların 
çoğu Ginger Rocers'e aiddir. 

Katharine Hepburn bu stüdyonun 
belli başlı yıldızı olmasına rağmen: 
Barbara Stonwyck, Fred Astuire ve 
Aune Sotherin ondan çok mektub al
maktadırlar. 

Katharine Hepbum'un almakta oldu
ğu mektubların çoğunu muallimlerbı ve 
doktorların mektublan teşkil etmekte
dir. 

Columbia Stüdyosuna ayoa 15.000 
mektub gelmektedir. Çoğu güzel yddız 
J ean Arthur'a aiddir. 

Tokatta zelzele 
Tokad 1 (Hususi) - Dün gece saat 

19 u 50 dakika geçe şiddetli bir zelzele 
olmuştur. Hasarat yoktur. .............................................................. 

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
İngllterede A.A. telefon kulUbeleri dal

ma kapalı durur. Buraya girebilmek için 
A.A. sosyetesinln O.ZS.Sı olmak lcab eder. 
Her A.A. Azasının da bu kulübelere uyn
cat ve ya.le anahtarlarını andıran birer 
anahtarı vardır. Halbuki, maktulün eş
ya.oıı arasında böyle bir anahtara tesadüf 
edilememişti. <5 numnralı resim). Bina
enaleyh maktul, kulübeye başka bir 
ldm8e tarafından sokulmuş idi. Ve 1mdadı 
1stlyen de gene bu işi yapan insan ola· 
cattı. Laskerin A.A. basından oldu~unu 
&ÜLÜilden kaçırmıyan müfettiş ('7 nu
maralı re.mıe bakınız, otomobilde A.A. 
lpretını görürsünüz), katil suçlusunu 
sı~tırdı Ye katilin, maktulü arabada öl
dürdü~ünü, kulübeye soktuğunu, sonra 
otomoblll telgraf dirdlne sUrUp çarptır
dığını, bu esnada da ıı:actıtını öirendl. 
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Yazan: .&. R. 

Türkiye - Romanya atletizm 
müsabakalan niçin yapılmadı ? 

Gece yarısının sessizliğinde, manashnn dehlizlerinde devriye gezen iki rahibde~ Mayısın son haftasında Ankarada icrası kararlaşbrıl 
biri birdenbire durdu, arkadaşının koluna sarılarak, parmağile karşı taraftakı b karşılaşma gayrı muayyen bir tarihe atılın 

kilisenin penceresini gösterdi. Heyecanlı bir sesle: " Baki ,, dedi u atletizme yeni bir dar be vurulmuş oldu 

Rahibler, meş'aleleri yakmışlar, el
!erine birer sopa almışlar, avlunun her 
tarafını altüst eden hayvanları bin müş
küUıt ile birbirinden ayırdıktan sonra, 
yorgun düşerek yataklarına uzanmış
iJ.ardı. 

Ahırcı rahib biraderler, başrahibin 

karşısına sıralanmışlardı. Per Mişel, 
öfke Ue söze başlamıştı: 

- Manastırın sükunetini ihlal eden 
böyle bir hadiseye sebebiyet verdiğiniz
den dolayı her birınizi yüzer gün onı· 
ca, beher gün de biner kere Sent Ogü.s
ten duası okumıya mahküm ediyorum. 
Ahırcı rahib biraderlerinden biri, 

itiraz etmlye cesaret göstermişti: 
- Muhterem peder!.. Emrinize itaat 

vazifemizdir. Ancak şu var ki; bu ha
disede, benim zerre kadar günahım 

yok ... Ben, domuzların yemlerini ver
dikten sonra hepsini ahıra kapadım. 

Kapıyı mükemmelen kilidledim. Anah
tarı da kapının yanına astım. 

- E .. domuzlar, nereden çıkmışhr?. 
- Kapıdan ... 
- Kapalı kapıdan nasıl çıkarlaı? 

- Kapılar, kapalı değildi. İkisi de 
ardına kadar açıktı. 

Öküzlerin ahırına memur olan rahib 
birader de söze karışmıştı: 

- Garib şey... tı bkı, benim ahmm 
gibi ... Ben de, öküılerin yemlerini ye
dirip sularını içirdikten sonra, kapıları 
kilidlem1ş, anahtan yerine asmıştun. 
Halbuki şimdi, hayvanları koynııya 

gittiğimiz zaman, iki kanadını da açık 
bulduk. 
Danaların, atlann, rnerkeblerin, kü

meslerin memurları da ayni sözleri tek-

- Ne oluyor? .. 
Diye, kekelemişti. 
- Kilisenin mumlan yanıyod . 
- Halbuki, dua zamanına henüz iki 

saat v.ar. 
- Mumları kim yaktı? 
- Kilise mumcusu rahib birader, ol-

masın? 

- Sent Ogüsten hakkı için yemin e
derim ki, o rahib birader şu anda. de
rin bir uykudadır. 

- Şu halde, ne olabilir? .• 
- Bilmem ki ... 
- Ne yapalım? .. 
- Onu da bilmiyorum. 
- Muhterem pedere haber verelim. 
- Ondan evvel yapacağımız bir şey 

var. 
-Net. 

rin hücresine gitmişler, onun; saman 
döşeği üzerinde, bir tesbih böceği gibi 
yusyuvarlak bir halde uyuduğunu gö
rünce, daha büyük bir korku ve hayret 
hissetmişlerdL 

- Uyuyor! 
- Evet .. uyuyor! 
- Uyandll'alıınl 
- Niçin? .. 
- Soralım.. belki, mumlan yaktık-

tan sonra tekrar yatıp uyumuş olabi
lir. 

- Bu da muhtemel... 
Sent Ogüstenin dün akşamki muci

zesi şerefine bu akşam şarabı biraz faz
laca kaçırmış olan mumcu rahib bira
deri uyandırmak pek kolay olmamışt1. 

Kendisini uyandıran şeytanlaı a kü
fürler savuran mumcu rahib birader: 

Yazan: Ôm a Be•im 

Atletizm federasyonu bu mevslm 1 için kaybolunmuş bir sene o~ 
zarfında yapılacak resmi ve hususi dedebiliri_._z!._. ______ _ 

müsabakalar için geniş bir program • b 1 I ki 
hazırlamıştL Atletizme hız verecek bir ıslan u güreş a ' 
şekilde tanzim edilmiş olan bu progra- bugu··n Ankaraya g·ıdı mın başında, Romanyalılarla yapılacak 
beynelmilel müsabakalar gelmekte idL 

Fakat, mayısın son haftası Ankarada 
yapılacağını bildiğimiz bu müsabaka 
bugünlerde yapılmadığ!ına göre belki 
de mevsimin daha uzak bir tarihine a
tıldı. 

Bizde atletizmin en hızlı başladığı 
mevsim ilkbahardır. Baharla beraber 
piste çıkan atletler, uzun kı~ ayların
daki ataletlerini gidermek için baharda 
pek büyük blr heves ve iştiha ile ha

Pazara seçmelerde 
nanlarla karşılaşaca~ 

zırlanmış bulunurlar. 
- Kiliseye gidelim ... Belki, mumcu _ Ne istiyorsunuz benden?.. Atletler kadar idareciler ve merak-

rahib birader, vaktini şaşırmıştır. Diye bağırmıştı. lılar için de cazib olan bu mevsimde ya-
- Dün geceki hadiseden sonra, ben Nöbetci biraderler, ellerile onun ağ- pılan müsabakalar hem büyük bir a!A-

buna cesaret edemem. zını kapamışlar; ve homurdanmışlar _ ka toplar, hem de, pist üzerinde taze 
- E .. ne yapacağız?.. dı: bir halde olan atletlerin parlak derece-
- Buldum, mumcu rahib bir~derin _ Birader!.. Biraz yavaş ... Manastırı lerile geçer. 

hücresine gidelim. Eğer .onu orada bu- velveleye verme ... Yalnız bir sual so- İki hafta evvel Ankara da yapılan üç 
lamazsak, korkacak bir şey yoktur. O racağız. şehir atletizm müsabakalannda alınan 
zaman kiliseye gider; vaktin henüz er- k yüksek dereceler buna en açık bir mi- -. J( 

- Bir sual için adam uyandırma ı 17'' 
ken olduğunu ihtar ederiz. .. y _ b h k t saldir. Sıcaklarla beraber deniz mevs - tsta-ı.uı ,,.nr••..nen·ndeTı beP olur mu=-. aptıgmız u are e, ma- d n.u "' ... ~ ..... -.~ 

- Olur mu?... 1 minin fazla rağbet gördüğü bir sıra a ahaı esnasında. 
_Olur. nasbr nizamnamesinin uyku fas ına .. 1 . • . ·recek olur sey tılt 

pist üzerine goz erıınızı ~evı . .. - Gu" reş federasyonunun büyült .,,.ıt İki nöbetcl rahib, eteklerini .savura muhaliftir. sak baharda sahada gözukenlenn dort- ffB,..1 · 
savura doğruca mumcu rahib birade- (Arkan oor) te birine tesadüf etmek imkansızdır. hemmiyetle başlayıp muva rbtst 
~~~~~~~====~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~Tu~mw$~~~~ın~~w~a~rm$~~~~~ 

ffS)~~~~~~~,l\.~~'fJ'~V~~:~~n~ lar, her ne kadar atletizm mevsimi lse reş müsabakaları pazar gunü ~ ~ l!:::JI ~ de, bizde tamamile kendini atletizme da yapılacaktır. se 
verenler mahdud olduğu için mevsim Greko Rumen'e olduğu gibi . t• 

' 
başındaki kadroya ve dolayısile taze ve güreşe de büyük bir yer verrrıe~ııt' ~ Bugünkü program ilk heveslilere devamlı bir surette id- lıyan federasyon bu müsabn~~eıı 

1 S T A N B U L man ettirmek mümkün değildir. memleketin muhtelif yerlerın eÇf11el 

2 3 ~ 5 
rar etmişlerdi. 

/ 
Başrahib şaşırmıştı. Sakalını tutarak ıı.-...ı-~--ı1o-..._-ı--

düşünmeye başlamıştı. Bu hadiseyi tef- 2 
sir edecek hiçbir ~ey bulamamıştı. .. Fa- 3 
kat; vaziyeti sükut ile geçiştirmek de 
olamazdL <.t-

Son senelerde bu sporu daha ziyade reşciler davet etmiş, yaptığıbs 1 gO 
2 Daman 193! Perşembe mekteblilerin yapmış olmalarını atle- den sonra kazananları İstan ';,rt•~ 

?fs~:n::ı~k mu.slkls1. 12.50: Hava- tizm lehine kaydetmek lazım gelir. Fa- cileri ile karşılaştı:_may~ ;i dt 
dlıı. 13.05: Plfıkla Türk m1Wlw1. lS.30: Muh- kat bu gençlerin mühim bir kısmının mıştır.Milli takım gureşcıl ,..;;ıı 

Birdenbire yerinden fırladı: 5 tellt plAk neşriyatı. imtihanlar ve askeri kamplar dolayısile kil eden İstanbul takımı bur;--
At.şam neşriyatı: zaruri olarak sahadan uzaklaşmış ol- raya hareket edecektir. ..Jı - Hikmet, esrarına kanşmak haddi- 6 

miz olmıyan, bir hikmet! .. Bu da, sahi- .t--t---t- ıa:s:~=~~~n~==ns~:~th~8·~~ZI~~~~ malan, pisti, üç beş meraklının hususi Tamşvar yarm Şeref stadı~ 
bimiz ve hamimiz olan mübarek Sent 7 ._...__ 
Ogüstenin bir mucizesi sayılabilir. İlk 8 
verdiğim cemıyı rerediyorum. Fakat, 

9 
.,_,...,__ 

yardımlan>. ıe: PJ'4tıa dans mwıllttsı. 19.15: gayretine bırakmaktadır. r,. 
Spor musahf.beleri: Eşret Şefik. 19.SS: Borsa Bu mahzur ötedenberi nazarı itiba- Fenerbahçe ve Beyoğlus~~Ob 

yarın bütün rahib biraderler, yüz defa f--+--
haberleri. 20: Sadi Hoşse.s ve arkadaşıarı ta- ra alınmadığı için daima mahdud kad- maç· yapan ve ikisinde de nıag s0ıı d 
rafından Türk musikisi Te halt ~arkılan. ~· . 1 tl tizm seneler- Romanyanın Tamşvar takılll1 _,..A 
20.45: Hava raporu. 20.48: ömer Rız:ı tara- rosunun e!>ın o an a ~ • a ~ .. ;"" 

Sent Ogüsten duasını okuyacaklar! Ge
ceniz, hayrolsun! .. 

Rahibler, esrarına karışmak müm
ldin olmıyan bu hikmetin ne olduğunu 
düşünmeye lüzum bile görmemişlerdl 
Yüz gün oruçtan kurtulduklan için 
büyük bir sevinç içindelerdL 

!Bunlar, hficr: !erine dönerlerken, Ö
lüm kulesinin pencerelerinden biri ka
paruruşh. İçeli çekilen Antuvan, gürül
tülü bir kahkaha atmı.ştL 

* Ertesi giln, vaiz rahib birader, dün 
geceki hayrete şayan hadise hakkında 

bir vaz verdi. Ve bunda da; başrahibin 
(Esrarına karışmak haddimiı olmıyan 
hikmet) sözlerini tefsir etti. Ve bunu, 
manastırın sahih ve hamisi olan Sent 
Ogüstenin bir irşadı olmak sw·etile i
zah eyledL 

Batıl itikadlarla dımağ ve muhake -
meleri körleşmiş olan rahibler, bu ma· 
nevi irşadın ne olabileceğini düşüne dü
şüne, o gece de muayyen vakitte hücre. 
lerine çekilmişlerdi. 
Manastır, gene derin bir süktln i~in

de idi. Meydanda devriye gezen nöbet-

fından arabca söyle•. 21: Radlte Neydik ve denberi takib ettiği tabi! seyirden kur- olarak Beşiktaşla bir anlaşın • 
,. arkadaşlan tarafından Türk musiktııl ve tulamadı. tır. 

6 
dJ S 

SOLDAN SAuA: halk farkıları, (saat lyan). 21.45: Orkestra. Ati t' federasyonunun belki de Yarın Şeref stadında saat jt\1 
1 - b1 ~ç ~Wk toltuk - annın yaptıtı. 22.ıs: AJa.ruı haberleri. 22.30: Pllkl.ı sololar, e ~~ k b bl dolayısile ge- taş takımı ne karşılaşacak otan 
2 - Küçuk Asya - bir nota. opera ve operet parçaları. 22.50: Son haber. zaruri ır .. ta ıın se e er .. . .. 

1 
"hür gün memleketlerine 

s - Para konulan dolap - fazla ratmur- ı.er ıve ertesi günün programL ri bıraktıgı Romanya - Türkıye musa· er, 0 . 

dıın ha.sı1 olan dereler. e bakası ve buna benzer bir iki müsaba- edeceklerdir. ·~ 
' - Aral&mak mastarından emri hazır - A N K A R A ka mayıs ve haziran aylan içinde ya- kafeCI 
1 - ~~ ~t - bir feyln altı. ! Badraa 19ıa Perşemı.e pılmış olsaydı. üz~e titrem~esi ll- Avrupanm en meşhur Jilcl'°,, 
ı - Blr bafka.ısı - açık olarak. Öfle n.-ı1atı: zım gelen atletizmın lAyık oldugu rağ- Avusturyanın meıhor 1ca1ecıst •dt ~ 
'7 - Tenezzüh cemW - terbiye. 12.so: Ka~ık plllr. neşriyatı, 12.50: Pllt: beti kolaylıkla bulduğunu görecektik. kaç senedenberl Fransada RacınJn.1'1' ti. 
1 - Beygir - oyun oevnanan kemik - Türlr. mu.sikJBI •e halk ,arkılan. 13.15: Dahl- Bu vesile ile mevsim başı ciddi ve e- makda ldl. Avtı.!turyarun ~:·c1•" 

llğım. U n harlcl ha.herler. saslı müsabakalarla geçmiş olur, sıcak- kından sonra Anupanın za;ogıd~..df· 
9 - Şehir dJ§1 - kabUe. Aktam neşriyatı: " " . kl bul en meşhur kalecl.sl olan Ra ~~ 

10 - Bata sürmek. 18.30: PlWa dans muslldsl. 19.15: Ttlrk lar yuzunden pıstten .uza a_şm.ış u- tabiiyetine girmek kararını 'V '1' 
YUKARDAN AŞAliI: muslklsl ve halk tarltılan <Makbule Çatar nanlar da az çok tatmm edilırdi. müddet evvel de vatıuıda§ı Y~ 
ı _Siyah - J{irlimt1e yanyan UZUT. ve arkadaşları) . 20: Saat lyarı ve arabc:ı 1937-38 mevsimini de yeni atletler kilde hareket etmlştl. 
2 _ Zaman • rahat olanların söyledlkleı1. neşrlyBt. 20.15: Radyofonik temsll <Gençler 

- Şarkılarda tell;rar edilen kı.sım-blr Orupu tCLrafından). 21: Konferans: Selim 
nota. Sırrı Tarcan, Ordu Saylavı. 21.15: Stüdyo 

t _ Şehrin denlıı ortasındaki sayfiye yer- salon orkestrası. 22: Ajanı haberlerl 22.15: 
lerl. Yanntt program Te İstlklM marşL 

5 - Suyu alındıktan sonra geri kalan -
uzun kulaklı. 
ı - Blr göz rengl - çocuğa baktın tadın. 

'1 - Arzu. 
ı - Bahane - Emmek mastarından emr1 

hazır. 

9 - Bravo - kablle. 
10 - Bir devre 1.mıln1 Teren çlçek - al'Zll. 

ı 2 3 4- o 6 7 8 9 ıo 

.................................................•..•......... 

Nöbetci eczaneler 
Bu rece nöbete! olan eczaneler f11D • 

lanhr: 
istanbul ciheündeklle.r: 

Schmeling - Joe Louis maçı 

e! rahiblerden başka, hiç kimse kalma- ı 
mıştı. Onlar da, dün geceki hadisenin 
verdiği korku ile, birbirlerine sokularak 2 

lf O M İ K N _A-4-'--+--+-i 
1 Z AB E 

Ak.sarayda: (PerteT), Alemdarda: <Et
rer Neş'et), Beyazıdda: (Belkısl, Samaı

yada: Rıavan), Emlnönünde: <Ben sa -
son), Eyübde: (HJkınet AUamazı, Fener
de: CEmilyadU, Şehremlnlnde: (HamdU, 
Şehzadebapnda: C Üniversite ), Kara -
gümrükte: (Arif), Kilçükpazarda: (Hu
l<lsU, Bakırköyünde: <istepan), 

devriye geziyorlnrdı. ~ a-;...ı---+H--lf---
Vakit, gece yarısını bir hayli geçmiş

ti. ı:Büyük dehlizden, hücreler dairesine 
bunlardan birinin gözü, karşı taraftaki 5 
kilisenin pencerelerine ilişmiştL 6 "---+--

Titreye titreye arkadaşının koluna 
sanlarak; parmağile o pencereleri gös
termiş: 

-Bak ... 
Demişti. 
Başını çevirip bakar bakmaz, 

rahib de heyecana kapılmış: 

Beyoflu cihetlndekller: 
İstıklAI caddesinde: <Kanzukl, GaJa -

tada: <ismet>, Takalmde: (Nlzameddln>. 
Kurtuluşta: (Necdet), Yenişehlrde: <Pa
runakyan), Bost.anbaşında: < ltımad ), 
Beş1kta.şta: (Nail Halld>. 

Bofazlçl, Kadıköy n Adalardakiler: 
'O'sküdarda: Cömer Kenan), Sarıyerde: 

<Nuru, Kadıköyünde: < BUy\ik. Üçler >. 
B01iikadada: (Şinul Rıl&). Be7bellde: 
(TaDaf), 

Dünya ağır 61klet bokıı birinciliği ı çin 22 haziranda Ameril<'%.•~ 
bir maç yapılacaktır. Maç maruf Alman Max Schmeling. ile ~~r ıJ 
Joe Louis arasında cereyan edecektir. Yukarıdaki resim iki b 
konturat imza edilirken çekilmiştir. 
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AKTİF 

tasa: 
~San tllogrıım 17.152.352 

lıp~ 

-- ~ -

28 - Mayıs - 1938 Vaziyeti 
PASİF 

24.126.155,86 
18.925.522,-
1.349.639,08 

Lira 
Sermaye: 

Adi ve fevkallde 
İhtiyat Akçesi : 

44.401.316,M Husus! 

2.'112.234,11 

e.000.000.-

Lira 
16.000.000,-

8.'112.234,ll 

İdareleri İstanbul Levazım amirliğ:ne bağlı müessesat için alınacak olan 
113316 kilo yoğurt 20/Haziran/938 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede İs
tanbul levazım iınirliği satmalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacak . Yoğurdun tahmin bedeli beher kilosu 17 buçuk kuruş. İlk teminatı 1847 
lira 27 kuruştur. Anadolu ciheti, sur harici, sur dahili olmak üzere üç grupa da 
ayrılabilir. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evel Komisyona vermeleri. 

c536:ı> c3195> 
l>ahudeki Muhabider : 
'l'lirt ıı ragı 

J~ ~Çteki Muhabirler: 

41~: Safi kilogram 9.054.617 

548.934,39 

12.736.042,88 

548.93t,39 Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhde edilen evrakı nakdiye li8.'H8.563,-
Kanunun IS ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan hazine tarafından 

~ 

Dikimevleri için 800 kilo makine yağı müteahhit nam ve hesabına 17/Hazi • 
ran/938 Cuma günü saat 11 de Tophanede levazım fımirlğii satınalma komisyo -
nunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 16 kuruştur. 

İlk teminatı 10 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İstekli
ler kanuni -Vesikala.riyle beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

( 

~·~ tabvlll kabil seı best 
~Yiııer 

~r dövWer ve Borçlu klirlng 
'lfelerı 

~e Tahvilleri : 
"1 flıht.e edl, evrakı nakdl)e 
t. fllı~ 
l1ıı nunun 6 _ s lncl maddele
~ tevtikan hazine tarafından 

t.edJyat 

Seııedat Cüzdanı: 
~İNE BONOLARI 

C.\Rl SENEDAT 

' ve Tahvilat Cü:r.danı: 
4 <Deruhde edilen evrakı na't-

- (diyenin ll:arşılığı Esham ve 
il <Tahvllrıt iUbari kıymetle) 

4 - Serbest e!ham ve tahvilU 
l\ııgı __ • 

.. .ı.u. 

~ ve Döm tızerıne 
....._ !U~t 1izertne 

~rlar: 
""'llbteli(: 

17.041,89 

15.250.723,18 

158.748.563,-

1U82.965,-

2.600.000,-

49.782.658,15 

39.023.Gl 1,58 
'1.013.251,21 

102.380,61 

9.258.830,30 

"YIUd tediya\ lt.982.965,-

28.003.80'1,96 

Deruhde edilen evratı natdtye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilAveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten t.ed, 
'YaZd, 

Türk Lirası Mevduatı : 
14.G.765.598,,.... Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alaeaklı kllrlng 

52.382.GSl,15 bakiyeleri · 

tG.036.862,71 

9.359.210,91 

4.500.000,-

14.501.005,30 

Muhtelif: 

H3.'165.598,-

11.000.000,-

13.000.000,,- 1 '15.165.59&,-

1U43.062,28 

Ul0,95 

Sl.256.814,51 31.258.425,48 
92.820,0'74,58 

cİ.> c3252> 

~ 

İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı rnüessesat için 11710 kilo tereyağı 
8/Haziran/938 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede Levazım funirliği Satınal
ma Komisyonunca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
11124 buçuk lira, ilk teminatı 834 lira 34 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü· 
lebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saa-
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c528:ı> c3035> 

tflıllıNtıl 

İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için müteahhit nam ve 
hesabına 31.050 kilo yataklık ve c277,53711 kilo yemlik saman şartnamesinde de
ğişiklik yapıldığından 6.Hazlran.938 tarihindeki açık eksiltme 8 Haziran 1938 
Çarşamba günü saa 15,30 da Tophanede Levazım fımirliği Satmalma Komisyo

nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 6016 lira 49 kuruş. İlk teminatı 451 
lira 24 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi-
kaları ile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. c529> c3036> 

Yckfın 343.499.394,43 1 
2 Mart 1933 tarihinden itibaren _ Harici Askeri Kıtaab İlanları 1 
lıkonto haddi o/o sı , Altın üzerine &Yani % 41 .._ ________________________ __. 

343.499.394,43 YekAn 

; 

TÜRKiYE 
CUMIW RİYETi 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

'l'aıı . 700 Ton Kükürt alınacak. 
bttı\Un lrıın edilen bedeli 72,000 lira olan 700 ton kükürt ve Askerl Fabrikalar 
'aat 

1 
1füdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 26/Temmuz/938 Salı günü 

lt~ de kApalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 3 lira 60 kuruş mukabilinde 

~ltt 0ndan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 4850 lirayı havi teklif 
~in tıbiarını mezkCır günde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri ve kendile
"-ıt de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkUr gün ve 

e ~Omisyona müracaatları. c3245> 

'!'ah 100000 metre torbalık bez alınacak. 
~ala l"r\in edılen bedeli c28,000> lira olan 100000 metre torbalık bez Askeri Fab
~ ~. lrınum Müdürlüğü Ankara Satmalma Komisyonunca 21/Haziran/1938 

~ :!~ü ~at 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname eh lira <40, lru-
a~1 ha a~ılinde komisyondan verilir. Ta liblerin muvakkat teminat olan c2100> 

ttı~leri "1 teklif mektublannı mezkur günde saat 14 de kadar komisyona ver
,Ur,,e .~endilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesalkle 

fün ve saatte komisyona müracaatları. c3246• 

SELANIK BANKASI 
Tesis tatihl : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedelıi Şubeleri ı 

tsTANBUL (Galata ve Yenfcnmf)" 

MERSİN, ADANA BürOiU 

Yananiıtandaki Şabelm ı 

SELAN1K - ATİNA 

• Her nen banka muameleleri 

Kiralık kasalar eervil1 

Lüleburgaz 'lümen birliklerinin ihtiyacı için 32800 kiJo sade yağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 10/Haziran/938 Cuma günü saat 16 da Lü
leburgazda Tümen Satmalma Komisyon unda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
29520 lira ilk teminatı 2214 liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildirilen 
gün ve saatten bir saat evvel teminat ve teklif mektublannı icab eden vesaikin 
Komisyona verilmesi. c875> c3033> 

~ 

Bir kilosuna tahmin edilen fiah 153 kuruş 75 santim olan 18900 kilo pamuk 
çorab ipliği kapalı zarf usuliyle satın ah nacaktır. Şartnamesi 145 kuruşa M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyor.undan alınır. İlk teminatı 2180 liradır. İralesi 13/ 
Haziran/938 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele rinde yazılı vesikalan ilk teminatlariyle 
birlikte teklif mektublarını ihale saatin den en az bir saat evvel Anka:-ada M. M. 
Vektıleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. c890. c3083> 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
15/Mnyıs/938 tarihinden itibaren Pazn,r günleri Haydarpaşa - Adapazarı ara

sında gezinti trenleri seyrliseferc oaşlamıştır. Gezinti trenlerine Köprü gişesi ile 
Haydarpaşa ve İz.mit istasyonlarından katarların hareket gününden bir gün ev
veline kadar bilet satılacağını ve trenin hareket günü bilet satışının ynpılmıya-
cağını sayın halka bir kere daha bildiririz. c3257• 

Piyango Genel Direktörlüğünden: 
Direktörlüğümüz Muhasebe servisinde çalışmak üzere c Yüz> lira ücretle imti· 

hanla iki memur alınacaktır. 
Bu memurların: 

l - Yüksek Ticaret mektebi mezunu olması. 
2 - Yaşlarının azami otuz beşi mütecaviz olmamaSJ. 
3 - Hüsnühal sahibi olması. 
4 - Bir hastalıkla malUI bulunmaması. 
5 - Askerliğini bitirmiş olması lfız>mdır. 
Yukarıda yazılı şeraite uygun oldukları şehadetname ve tasdiknarnelerlc teY.. • 

sik edecek taliblerin 9/Haziran/938 günü akşamına kadar İstanbulcla Bahcekaı-
pıda Piyango Genel Direktörlüğü muamelat servisine müracaatta bulunmaları. 

c319'1• 

, 
NEFiS ÇAYLAR 

Çin, Hindistan, Seylan ve Cava
dan doğrudan doğruya ticarethane
lerimiz için taze mahsul nefis ve ko
kulu çaylar getirtilmiş ve ehven fi
atlarla satışa konulmuştur. Bu nefis 
çaylardan yapılmış ve (ALBAY
RAK) etiketini taşıyan kutu ve pa
ket çaylarımız Tiirkiyenin ekseri şe
hir ve kasabalarında bakkaliyelerde 
satılmaktadır. Taşrada çaylarımızı 

bulamıyan muhterem müşterileri

mize en az yanın kilo almak şartile 
bu çaylar mağazalanmızdaki satış fi. 
atları üzerinden, posta ve kutu mas
rafı alınmaksızın gönderilir . 

1 numaralı fevkalade kokulu har
man kilosu 500 kuruş, 2 nwnaralı 
nefis kokulu harman çayı kilosu 400 
kuruş. 

Albayrak Mustafa Nezih vo 
mahdumu çay ticarethaneleri 
İstanbul Tahmisönü Kurukahveci 

hanı altında No. 74, Bahçekapı Dör
düncü Vakıf han karşısında No. 71. 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Heldm) 

DahWJ• mlltehusm: ~dan maada 
l&erdD (2 • 1) D&ftll1Ql9 Duıara lM. ff M
lltdı:iıı 221D8 - 1106& 

Son Posta 
Yevm.1, SJyas!, Havadis ve Halk gazetesı 

Yerebatan, Çıı.taıçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haldan 
mahfuz ve gazetemize aitUr. 

ABONE FIATLARI 
1 & a t 

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

TÜRKİYE 1400 750 '°° lM 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri oetilme& 
ilanlardan mes'uliyet alınma%. 

Cevab için mektublara 10 kuru§lui 
Pul ilavesi Uzımdır. 

r····;~:·;~·'k~~-;:;;;·: .. 1;i·~~···) 
i Telgraf : Son Postn 
l Telefon : 20203 .................................................. 



16 Sayfa SON POSTA 

Hastahk, olüm ve plsllk getiren fareleri ~----..... 

.. -~ .. 
. o,~ . 

Fabrikası olan ve yeni
den kurmak istiyenler 

OKUSUN: 
Mttrşal fabrikası mamul!bndan iki 
yQz beygir kuyvetinde ve çifte si· 
lindlrll Oturak makine ve çırte o· 
caklı ayni markalı kit.Zan, tulumba, 
baca, su tulumbası ye her teferrUati· 
le beraber mncedded ve işler halde 
Adanada ucuz fıatla satılıktır. 

Talihlerin Adana'da Bahaeddin 
oğlu Mustafa Akdağa moracaatlan. 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha nokW nazarın

dan her hususta iyi imal 
edilmiş ÇOCUK ARABALARI, 
en iyi şerait Ye e"n ucuz 
fiatlarla yalnız. 

Büer Matazaıarmda 
satılmaktadır • 

~- .. ,..::... .c.· •• -
~ .•. ,,~- ................... _ ........... .._.. ....................... . . ,. -.. 

~H.~N., FARE:_'z.EHİRİ 
ile öldürünüz. 

• 
Macun ve buğday şeklinde olup bOyOk ve kOçOk her nevi fareleri 

sıçu lnrı derhal nldnrur. Tesiri kat'tdh . 1'.,areler kokmn. 
Bu~day nev1lerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve 
herhangi bır gıdaya sorereh farelerin bulu'lduğu yerlere koymalıdır. 

Macun ve buğday kutusu 10 büyük 25 dört misli 30 kuruştur. 

ODEON-No. 5 ODEON-No. l 

ilan Tarif em iz 
Birinci 
ikinci 

•ahil• 400 lraruı 
uıhil• 250 ,, 

Üçüncü uıhile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 )) 

iç •ahileler 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında !az· 
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay· 
nca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yama ve Ç<'yrck 
sayfa ilanlar için ayrı bir tarüe der· 
piş edilmiştir. 

§on Posta'nın ticari ilanlarına ald 
işler için şu adrese müracaat edil· 
melidir: 

lıincılık KoUektH .jtrketl 
Kahramanzade Han 

Ankara caddKI 

I 

ODEON-No. O 

On binlerce kişi gibi siz de KABIZLIK 
kullanınız memnun olacaksı- z11 
nıı. Horo; markasınıı dikkat, l\tıi 1\l 

1
UHAZIMSIZLIK 

.... ~o~ M.t~ vz,. M 1 D E 
Ekşilik, Şişkinlik ve yanmalarını 

giderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki pas
lığı defeder. Mide ve barsaklar1 alışbrmaz. İştihanızı 
ve 'ıhbatinlzl dOzeltir. 

Soa derece teksif ediliniş bir tuı olmakla mQşablh 

isimlileri ve blklidleri ısrarla reddediniz. 

"1flllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUI~ 1 

i . Türk Hava Kurumu ~ 
DOYÇE ORIENT BAKN 

i BUYUK PiYANGOSU 1 - -§ 2.- ci keşide 11 / Haziran/ 1938 dedir. ~ 

i . Bii~ük .ihram İye: 45.000 Liradır •.• ! - -

f irltiydeki ıab.lmı 

Gaıata - Ütanbul • lzmtr 
Deposu: Üt. Tütün Gümrüjü 

* Ha tiirlü hanha İfl * 
S Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle S ............................................................. . 
i§ ( ı0.000 Ye 20.000) liralık iki adet mükifat vardır... § Son Posta Matbaası 
§ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya ~ ............................... . 
_ Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp En~ 
5 ittirak etmek ıuretile .ız de tallinizi deneyiniz... .§ 

~lllllllllllllllllUllllllUIUlllllllHtffUUllHlllllllUllUNDUUUUll •• lllllUIHlllllllllfı' SAHİPLERİ: !·. = B~'iıwaıı. 

Sabala, öil• •• akpm lav 7emekten ıonra herkeı onu kullao•JG' 

Çünkil: 
Türkiyede ve konıf' 
memleketlerde yiil 
binlerce kişinin dişle
rine sıhhat ve güıe~ 
lik vererek bu ıöbrell 

kazan mışhr. 

RADYOLU 
Dişlerdeki pas ve ki
f ekil eri temizledikt~ 
başka diş etlerindeJI 
hastalıkları da ta..,, 

men izale eder. 

Hergün mutnazaman kullanılmalı ve difleri 
bol bol fırçala111alıdır. 

J O L . F A M KREMi, PUDRASI 
1 ALLIKLARI ve LOSYOHIJ 

kullanı}or, ve güzelliğine, gençliğine emin olarak bayata atıb1°'' 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekıeriya bulunduklan yeri terketmek arzuıuada 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Ahştırınız 

PERTEV. BRi.i ANTiNI 
kullanmakbr. 

~~----~~~~~~------~---_./ 
Naha Vekaletinden: 

l!k•lltm•r• koıull•• it ı 
ke-:1 ~ 1 - Bergamada Batorçay oyası ve nehir ıslahatı ameliyatı, r 

cl.564.863• lira c:86• kuruştur. 11' 
2 - Eksiltme: 8/6/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 te ?l: ,il' 

kileli Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 
lile yapılacaktır. . ,-!_ 

3 - İstekliler: Eksiltme prtnamesl, mukavele projesi, Bayındırlık ışl~, 
şartnamesi, fenni şartname ve projeyi c50• lira mukabilinde Sular Uaı 
dürlüğünden alabilirler. ~l 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c60.696> liralık muvakkat ~ 
vermesi ve c500. bin .liralık Nafia Su işlerini veya buna muadil ~ 
taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafia işlerini ~ ;; 
fennt kabiliy.eti olduğu.na dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhi _.tV' 
kası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede !azılı ;,-" 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
lerl lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul f'dilmez. cl343• c2647• 

Bayaıi P A T T 1_ 
Güzellik enstitüsü şahsi teda"1

5
,..1 

Mnşterilerini 18 Mayıstan itibaren saıt ıo,ııo-1;. 
ye kadar aı&Qıdaki yeni adreste kabul etmeld tt'1 

Beyoj'lu. t.tildil caddeai No. 211 T eL 4 
YILLY PER0KlR 8ALONU 


