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Paris büyük elçimiz dün 
Fransa Hariciye Nazırı 

Amerikada dokuz sene 
içinde milyoner olan bit' 

Türk tütüncüsü 
ile tekrar görüştü 

Paris, Hatay için yapılan görüşmelerin 

, 

lımail Kadri Tiirkmen: "Bir tek 
sigara sayesinde bir servet yapıla
bilir mi? Benim hayahm bunun müm-
kün olduğunu gösteriyor!,, diyor 

l.taobula d6nea 
Tllrk milyoneri 
bqındao ,..,_. 
lcri "Son Po.ta,, 

ya anlatb 

Dün sabah. matbaaya telefon eden bir l 
nıüsaid hava içinde geçtiğini bildiriyor dok!•;;.~::~~. fevka!Ade bir mevz. 

• buldum. Şu anda, Parkotelde, İsmail 

Dün Ankaradan ayrılan Hata1 he1'eti mümessilleri : " Türkiye hükumetinin, Kadri Tilrlanen adında bir zat var ... Ji Vaktin, işin müsaidse, git, kendisile gö. 
atay davasını, ilk ıündenberi gösterdiği hassasiyetten bir zerresini kaybetmeden ril§! Çünkü bu zat, bundan senelerce ev-

takib CJIİJeceiine İm8DlmlZ kuvvetlenmi§ olarak ayrılıyoruz " dediler vel, .İstanbu~dan on parasıa. ayrılmlf, A· 
- ·-----··· .. ---.-.................................... merıkaya gıtmiş. Orada, bırçok entere-

k~":--..._ _______ ~~,. A b b san maceralar geçirdikten sonra, milya-

ra mat uatı ner olmuş, ve birkaç gÜn evvel de, mem-

Turkl.ye _ ı·ngı.ller~ ıekete dönmuşı.. 
U Evvela, bana çok yapılan muziblikı 

den birisine daha aldanmak korkusilc 

dostluğunda gizli sordu:~nları kimden haber aldın! 
· maksadlar arayor ' - Dün, akşam yemejini Parkotelde 

yemiftim. Oradaki gaTsonlardan birisi 

:.t&ıı. 6nünü lmkW marıımu 
ıö11lenit'fcett 

Atmadaki Paleon Faleon llseiine men
sub eW sekiz talebe ile muallimlerinin 
f9hrimize plcilldırini yızınııut. Mildir '°" ... ıı .. ..,,., 

söyledi! 

~·· ................................................................................. , 
[ BUGON BAŞLADIK J 
; •..................................................................•..............• 

Romanlara taş çıkartan bir hakiki hayat. hiklyeıi 

Devlet kapısında 50 yll 
Niğde tahrirat kaleminde başlayıp lstanbulda 

darağacı albnda biten maceralar 

Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski mebus 
Ebubekir Hazım 

Oımanlı İmparalorlaiunan aon elli unelilı içyüzünü bütün saval
lılıjı, bütiin ulaleti ile anlatan leuhalaT: Devletten tazminat lıo
parmalı için lıendilerini da.ia lıaldatan .ecnebiler, Muaıl petrolla
rını Türlrler• mal etmelı için yapılan te,ebbüılerin alrim lıallfl, 
Malıeclonyacla olup bitenleri oalıtinclen çolı euuel haber .,.,..,. 

ueıilraların haııraltıeclilifi V.ı ... V.ı ... . 
Bugun 1 uncu sayfamızda okuyunuz! 
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Sözün Kısası 

Türkiye - lngiltere 
Münasebatz ve 
Arab matbuatı 

Yuan: Muhittin Blrcen 

T ürkiye ile İngiltere arasında son 
günlerde imza edileıı kredi ve 

ticari anlaşma mukaveleleri Arab mat -
buatında geni§ bir tefsir sahası buldu. 
Suriye ve Kahire matbuatının sütunla -
rında bunlara dair bir çok şeyler oku -
dum. Takriben yüz milyon Türk lirası 
temsil eden bir kredinin büyük bir kıs
mının Türkiyeyi iktısaden kuvvetlendi
recek işlere tahsis edilmesi ve altmış 
milyon liralık bir kredi ile Türkiyenin 
lnailtereden ordusunu ve bahriyesini 
takviye edecek teYler alabilmesi hadise
lerini tedkik eden Arab matbuatı, bızce 
dikkate değer bir takım neticelere varı-

1 

---
Yazı ÇoK Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 
............... 

.. Y~~d~~···sıhht· .. ~aziyeti. 
(B~tarafl 1 lt\ci ıayfada) e)Jf 

c- Vekille beraber şehirde ınub~ 
tedkikler yaptık ve ıehrin sıhhi v~zır; 
ti hakkında sıhhat müdüründen ıza ~ 

1 

aldık. 1stanbulun sıhhi durumu bu se ot' 
geçen senelere nazaran fevkalade rı dJf 
maldir. Şehir, bu seneye gelinciye ka 

1
\) 

böyle mes'ud yıl görmemiştir. Hasta ı.J
vak'alanna çok az rastlanmakta, bu ll rı 
susta alınmış olan tedbirlerin fa~d818 ~ 
görülmektedir. Bu tedbirlerin de ıd8111 

sine çalışılmaktadır. 11~ 

yorlar. Arasıra hayatınızın muhasebesini yapmak itiyadında mı-
Vardıklan neticeler §Unlardır: cTür - sınız? Me:minızin bir hesabını çıkardığınız var mıdır? Geç

Bu sene memleket dahilindeki hasta ge' 
·· dele teşekküllerinin sahalarını 

İlk devir ınsanlarmı son devir insanlarından ayıran ba~- . ~uca . b t kk .. ll . tahsisatıJIS 
lıca fark ilk devirdekilerin sevki tabülerlle it görmelerine n~§lettık ~e . u eşe u erın 

klye son senelerde milli müdafaa kuv -
,.~- tiğiniz yoJlan dü~nüp varmak istediğiniz merhaleyı he-

veüni yükseltmek için büyük !edaA.CU -
mukabil sun devirdekilerin her hareketlerine mantığı ve zıyadeleştırdık.. . d k ı:;ı ,_,aP" 

h h 1 Adana havalisın e vereme arı. "'.~ı:.1 muhakemeyi hakim kılmalarıdır. Hayatınızın er mer a e- y •• d 1 1 ik ,,e D'I'' 

lıklar yapmı§, büyük paralar sarletmi§ sablamak Metinde misiniz? Elinizde mantık ve muhakeme bla ttu,...,.., dakika ilk makta oldugumuz muca e ey ı_, fi 
sinde düşünmeyı ve hesa mayı 1lllU a;wuUZ d .. k B . 1 ğ k üzere Maraş 
insanlann vaziyetine rücu edeceğinizi hatırdan çıkarma- Mu · . du ışb~ u r~şmat iHdas edıvofll" 

ersın e ırer rıyase • pt-ve yeni yeni tahsisatlar vermişti. Bu terazisi yürümek kaideniz midir? O halde insacı gibi ynşa-
defa İngiltereden aldığı kredi ile hem ik- yıp insan gibi öleceğinizden emin olabilirsiniz. yınız. 
tısadl kuvvetlerini arttıracak ve binaen- ~~~~=======~~==~~==================~=========::==:=::==:==:ıı:==:==z:==:==:==~~~== 

a~;f§ff.?~~:~~;. 
donanmasına yem yeni kuvvetıer nave 12 yaşında /' ......................................................... \ Hollgoood'un en bDgilk 
edecektir. şu halde Türkiye yakın şar- Bir tenor Hergu··n b·ır fıkra Ag"ızlı insanı 
kın ve Balkanların en büyük askerl kuv-
vetini temsil eden bir memleketi olu -
yor.> 

Bu sözlerin doğru olduğunu kabul • -
deriz. Türkiye, miill müdafaasına çok e
hemmiyet verdi; çok fiikür, iktısadi iş
lerimizin gidişi ve dahili vaziyetimiz de 
buna müsaiddir. Zayıf olmanın bütün 
fenalıklarını tecr:übe ile bilen Türkiye 
kuvvetli olımya karar vermiştir ve bu -
gün, emsaline nisbetle çok mükemmel 
bir milli müdafaa makinesine sahih ol
muştur. Bu noktada Arab matbuat>. ile 
mutabıkız. 

* Ancak onlar, mütalealarındıı burada 
durmuyorlar; daha ileri gidiyorlar. Di
yorlar ki: cTürkiyeye bu yardımı İngil
tere niçin yapıyor? Çünkü Türkiye kuv
vetlidir. İngiltere de Yakınşarktaki ve 

ı 

1 
l 

1 . . : 

! 
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12 yaşında olan J aınes Mornn sesınin i 
güzell~ ile tanınmıştır. Meıhur tenor i 
Gigli'nin rol aldığı Toska operasında, o
nunla birlikte oynıyacak, ve çoban çocu
ğu rolünü yapacaktır. 

Balkanlardaki politika işlerini Türkiye- uer Amerikalıya 50 dolar! 
ye havale etmeğe karar vermişti!'. Tür- n ı 

kiye, İngilterenin Yakıİışarkt:ı •jandar - Amerikalı bir iktısadcı Amerika birle-
mash vai!esini görecektir.> şik hüldimetlerinin tedavülde bulunan 

Bir daha vermem 
Dördtin.cü Murad, içkimn yasak ot-

duğu zamanda bir gün kıyajctini de

ği§tirmi§, hir bekta§inin .sandalına 

binmişti. Sandal kıyıdan açıh11Ca bek

ta;. cebinden bir fi§~ rakı çıkamuJ .• 
Bir yudum içmi§, ve pşeyi dördüncü 
Murada uzatmı§; öteki: 

-fçmem! 

Deyince ~ekta§i kızmıı: 
- Ya içersil, ya sandalı batınnm! 

Diyerek tehdid etmi§. Dördüncü 
Murad da çarnaçar §1.(et~ almı§, lbir 

yudum içmi§. lçtikten soııra belcta_şi 
nin yüzüne bakmı_ş: 

- Sen bu i§i fena yaptın.. benim 

kim olduğumu bilsen yapmazdın! 

- Sen kimsin? 

- Pad.i§ah! 
Bektaşi gülmü~: 

- Bir daha. ver~m. df!miş, sen bir 

yudumda sarhoş oluyorsun! 

Bu sölere de diyecek yoktur. El Mu - parasının halka isabet eden nisbetini he
kattam'm prk siyasetinde mütehassıs, sablamıftn'. Bu hesaba göre tedavülde 
maruf muharriri Emin Saidin &on bir bulunan banknot müsavi surette taksim 
makalesinde ıayet açık olarak ifadı? et- edildiği takdirde her Amerikalıya 50 de:- , • 

~~w~~~~~~~~~la~r=~~-~~e=k=t=~=i=r=.=========~~='=··=-=·=-~-= .. =-=··=··=-~ .. =··=00=··=-~· .. =-=·=-~··~··= .. =-=··=-=-=·=d~r 
tur. Bugünkü dünyada hiç bir devl"t na ve bu dosUuğun hedeflerine gelince, sahib olamamaları neden dolayı zaruri 
yoktur ki yalım kendi kuvveti ile yaşa- bu yalnız bir düstur ile ifade edebilıriz: 
mı. Her memleket kendisine dost arka -

olmasın? 

* Bir §ey daha söyllyelim: TUrkiye kim-
' Sulhun muhafazası. 

dil§, müttefik aramakla meşguldür. Tür-

Hollywood'da en büyük ağızlı insan 
Joe Brown'dur. 

Brown cBüyük ağızuı faydası vardır. 
Az söyler, çok yiyecek alır .. ifte böyle> 
diyerek ağzmı açıp .cmlnü bilfiil bbat et
mektedir. 

Harb gürültülerini nafcleclen 
geni bir alet 

Fransa hükfimeti, muharebe esnasın -
da harb ve müsademelerden çıkan &es
leri uzak mahallere nakledebilecek bir 
makine keşfeden Maxiın Bazın keşfi hak-
kını satın almıştır. Bu makine ayni za -
manda çok hassas bir ilet ile tayyare 
taarruzlarının yerini kat'i olarak tayin 
etmektedir. Tayyareden atılan bomba • 
lardan husule gelen bütün gürültüleri, 
bombaların dilştüğü yerlerde halk ara -
sındald kanşıltlıklan bütün teferrüatile 
meganona geçirmyektedir. 

Böylece Maraşın Pazarcık ve diğer 
rinç ekilen yerlerindeki mücadele de ~ 
ni§letllm.iş bulunmaktadır. 'Ankara )• 
Kayserideki mücadele de tevsi olunac;,. 
tır. Evvelce İstanbula bağlı bulunan. ;u
lova mıntakasındaki mücadele teşkil 
m Bursaya bağladık. 

Frengi ile yapacağımız mücadeleye .. -:: 
lince Giresun ve civarında da bir ın~!J" 
dele teşkilatı vücude getirilecektir. ğG 
nun haricinde frenginin kesif oldll t• 
zannedilen kazalarda mütehassıs heY':.,_ 

fınd t l • . ... b01 
ler tara an arama yapı ar u· 
lece memleket dahilinde frcn~ı v~zi~ 
nl daha yakından tesbit etmek iJ1l 

bulunacaktır. ·rilt" 
Trahom mıntakası tekemmül etti fi 

cek, yeniden doktorlar ilave edilece~ur· 
yapılan yardımların sayısı artırılacs 
Hastanelerde bu husustaki faalil'et 1~ laltılacak, sabit köy muayene mahal 
tesis olunacaktır. ·şlt" 

Her vilayette köylerde tle doğuın 1 i1• 
rini fennt şekle sokmak ve böylece ~et 
fus sayısını ziyadeleştirmek için bitııe 
köy ebe mektebi açılacaktır. Bı: s;ıs. 
Konyada bir ebe mektebi açmakt~ıtıl 
Bundan başka bazı vilayetlerde do5· 
evleri de vücudc getirilecekti:-. 3• 

Memlekette yeniden hastaneler >'
3:w 

cak ve böylece en yakın zamanda ~e bır' 
}erimizin hastane ihtiyacını giderınlŞ . 10 
lunacağız. Trabzon Nümune hastaneSJtlr' 
ln§aatı ikmal edilmek üzeredir. Anlc:ı1'· 
Tıb Fakültesi doğum ve kadın hasts 
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ları kliniğinin inşasına yakında baş!ıtıerl 
caktır. Diğer hastanelerin avanproJ~ııl• 
hazırlanmaktadır. Ankara da Tıb .. fa btt 
tesine bağlı hastane kısmı büyu1< ri!t 
müessese haline konacaktır. Bu ~iş~erl 
tamamlanması için Avrupa fakult 
mimarlanndan da istifade edilmiştir- J1l,. 

Yugoslavyadan alınacak paraların ·siJ>e 
halli sarfı için Büyük Millet Meclı dat'° 
bir tekili yaptık. Bu teklife göre HaY 51• 
paşa verem pavyonu ile Heybeliadı: pi' 
natoryomunun tevsüni istiyoruz .. BU ıçııı 
ra ile bu iki müesseseye veremliler 

kiye lngilterede, İngiltere de Türkiyede İngiltere, bugünkü dünyada sulhun de
dost, arkadaş, yardımcı ve hatta mülte- vaınına taraftardır. Türkiye de sulhun 
fik aramış olsalar bundan bir ıey çık - hararetli bir taraftarı bulunuyor. Eğer 
maz. Tarihte ilti memleket arasında dost- iki memleket, bu gayenin temini husu -
luk hareketi yeni bir feY değildir. tngil- sunda birbirlerine yardım etmek gibı bir 
~re. Türkiyenin Yakınşarkta ve Balkan- siyaset üzerinde anl~ışlarsa - ki böyle 
larda en yüksek milli kudret olduğuna olma~nı temı:lnni etmek vazüedir - o 
kanaat getirince &ıasetini değiştirdi. zaman bizimle beraber bundan herkesin 
Türkiye de, 1nıilterede bugünkü dünya memnun olması icab eder. Sulh bizatihi 
prtlarına göre bir dost görmeğe başlı! - güzel bir ,eydir. Sulhun idamesi bahsinde 
<lığı zamandan itibaren o da, her mil - biz sade İngiltere ile beraber değiliz. 
letle olduğu gibi, İngiltere ile de dostluk Dünyada hangi millet ıulh istiyorsa o -
yıpmıya karar verdi. Bunlar gayet tabii nunla beraberiz. İngiltere ne beraber 
pylerdir. olup Arablığa harb ve husumet ilanı 

senin jandarması değildir; Türkiye ken
di kendisinin, keneli evinin \'e keneli sul
hunun jandarmasıdır. Evet, Türkiy,"? bir 
jandarmadır. Bütün jandarmalar sulh ve 
asayişi muhafaza için jandarma olmuş -
lardır. Jandarma silahlıdır, fakat eşkiya 
değildir, kimseye hücum etmez, kimse
nin evine girmez. 

Türk jandarması, Türk evıni ve Türk 
asay~ini muhafaza eden bir kuvvettir. 
Emrini de yalnız Türkün menfaatlerin
den alır. Türkün menfaatleri de Türkiye 
hududunun içindedir, dışında değildlI'. 

Türkiye İngiltere ile de dosttur, Arab -
larla da asla düşman değildir. Türkiye, 
bütün sulh dünyasının dostu, müttefiği 
ve bütün Arablığın da hayır ve selameti
ne dua eden hA.lis bir komşudur. Bütün 
hakikat bundan ibaret! 

Oç yüz yatak ilave edebileceğiz. ~l 
Sıhhiye Vekaleti, doktorların he ıttlt· 

devlet tekamül kursundan geçirece gııt 
Bu işle Ankarada esaslı surette Jl'le~~ 

Danimarkadan mücrimlerin hotuna olunmaktadır. Bilhassa genç doktor rflf 
gitmiyccek bir haber verilmektedir: O - dan azami surette istifade yolunu de 

Parmak izi gibi göz izleri de 
tesbit ediliyor 

* Fakat Arab matbuatı burada da dur-
mıyarak daha öteye gidiyorlar; diyorlar 
ki: cİngiltere Arabistanı avucunun içine 
almak istiyor. Bu işte de Türkiyeye da
yanmak, ondan istifade etmek fikrinde
cllr. Buna mukabil, Türkiye de lngilte -
reye bu yardımı vAdediyor.> 

l~te, Arab matbuatı ile mutabık olma
dığımız nokta buradadır. Bir kere İngil
terenin Arablstanı avucunun içine al -
mak isteyip istemediğini bilmek bize 
dilpneı:. İngiltereyi Arabtstana sokan da 
biz değiliz. Arab matbuatı cihan harbi -
nln ruznamelerini okurlarsa işin mahı -
yetini görürler. İkinci der~cede, eğer 
lngllterenin böyle bir maksadı varsa 
o evvelA 'kendisini ve sonı-e da Arabları 
allkadar eder. Hangi millet her hangi bir 
mlleUn avucunun içine glrmeğe razı o
lursa o milleti avucunun içine alacak bir 
millet bulunması da tabiidir. 

Türkiyenin İneiltere ile olan doatluju-

Türkiyenin hatır ve hayalinden geçmi
yen bir ,eydir. Harbde İngilizlerle be -
raber olup Türke kal"jı harbetmiş bulu
nanların bugün İngilizlerle birlikte sulh 
için çalışan Türltiyeye .karşı söylenebile
cek tek bir şikayet veya serzeniş sözüne Muhittin Birgen. 

ranın meşhur göz doktorları senelerce 
yaptıkları tedkiklerden sonra insanların 
gözbebeğinin kat'iyyen biriblrine benze
mediği neticesine varmışlardtr. Doktor -
ların bu keşfi fimdi mücrimlerin hllvi -
yetlerini tesbit etmek için tatbik edil -
mekte olan cparmak izi> yerine kulla -
nılacakmış. 

1 STER 1 NAN, 1 STER. İNANMA! 
Hükfunet yaz münasebetile memurlarını bunalttcı sıcak

larda eriyip yıpranmaktan koruyacak bir tedbir aldı: Ha
ziranın 15 .inci gününden sonra bütün dairelerd.:! iş sabah
leyin 8 de başlıyacak, fasılasız bir şekilde 6 saat sürdükten 
sonra saat H de bitecektir. Resmi iş saatlerinde yapılan bu 
değişikliğin hem faydalı olduğundan, hem de alakadarları 

arasında bt\yük bir sevinç uyandırdığından fÜphe edilemez. 
Fakat t\ç dört aylık yaz mevsimi bittikten sonra eski vazi

yete dönmek için muUak bir lüzum mevcud mudur~ Yamı 
bunaltıcı sıcalı ipn erken başlayıp, erken bitirilmesi için 

muhakkak bir sebeb ise kışın öğleden dört saat sonr3 ka
ranlık çökmesi de aile sahihlerinin şahsi işlerini görebilme
leri ıçin ayni derecede kuvvetli bir sebebdir. Nitekim Avru
panın birçok memJeketlerinde öğle tatili yapmıyarak işi 

erken bitirmek usulü kış aylannda da tatbik edilir. Yaz 
mesaisi ile kış mesaisi arasında biricik fark yazın 1f zama
nının 8 de baılayıp ikide bitmesine mukabil, b§lll da 9 da 
başl«yıp 3 6e bitmesinden ibarettir. Binaenaleyh bts yeni 
kabul edilen mesai teklinin küçük bir tadil ile kışın da 
devam etmesinin birçok ciheUerden fay dalı olacağına ina
nıyoruz. Fakat ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T ER INANMAI 

etmekteyiz. .tılol 
Yakında Üniversitede de bir te~ rs' 

kursu açılacaktır. Üniversitedeki l<~or
memleket dahilindeki bilUınum do~ ,. 
lar sevkedilecek ve tıbbın tek!JnillU 
dıın adıın takib edilecektir.> 

lzmitte tabanca ile 
Bir hadın, ve bir 
Erkek IJldürüldil \e 

N·nıetıJ 
İzmit (Hususij - Burada 1 

11c' 
köyünün Döşeme mevkiinde ta~ıı e • 
ile feci bir şekilde öldürülmüş ikı·~ftl' 
sed bulunmuştur. Bunlar Nurıye \ceı' 
li bir kadınla, Celal isimli bi~ ~ ır.t' 
aiddir. Cinayetin bir aşk ve gonU 0\1• 
selesi yüzünden işlendiği taıunin e 
mektedir. Tahkikata başlanmıştır. 

Rize emniyet mUdUrll 
Vekllet emrine ahndı .. ~ 

Ankara, 6 (Hususi) - Göriilen lıl 11ce' 
üzernie Rize emniyet müdürü :se 
Kutertan vekalet emrine atınmıştıf· 



,. : .-r Bu Sabahki b 
._ ... _ .. ~...... 111 ...... .__..__._. .. _ .. ..ıwa..11.1 L ~Gazetelerde 

Fransa toprakları üstünde Havacılıkta yeni bir c .... .:O~un::::~~:r~:.,. ... _ 
1
. muvaftakıyetimiz lukt.an dökülüp kalan Ttırkler •rleYbalı ya-

l t 1 
• zısmda imparatorluktan ayrılan J19rlerdelti spanyo ayyare erı P,'an" o"rle uzun mu··ddet bütün Türklerin müterakkl dünya hayatına adım uydurmakta atabeyleri olan Cumbu-

l h d k 1 d ıiyet Türkiyesl Tftrklertne imtisal etmeleri 
ayyareler dün tekrar göründüler, Fransız Ba~veki1i ava a ama a dünya ı~zım geldiğini, yenı Türkiye Tnrltltıt1lnün 

y İkincisi olduk milli zlhnlyeUnln behemehal bu kardeşlerl-

hududa gid~rek vaziyeti tedkik etti mııı arasında da 1n1t1şaı lmd.nlan buımuı Ankara 6 (A.A.) - Türkkuşunun için onoların hayatları Ue alakadar olmamız 
... ~ 6 (Hususi) - Dün oldugu gibi, İster kızıl İspanyadan, ister Frankist yüksek yelken uçuşunda çalışmakta o- icab ettığlnt yazmalct.adır. 
~ de tekrar milliyeti meçhul tayya- İspanyadan gelmiş olsunlar, ecnebl tay- lan öğretmen namzetlerinden Cemal * 
~r Pirene hududunu g~rek, Fransız yarelerinin havalarımızda cevelinlar Aytaç yanında antrenman için aldtğı Kurun - Asım Uı mekteblerde dialpHn 
..__~arı üzerinde bir müddet uçtuktan yapmaları kabul edilir müsamaha olu- arkadaşı Rasim Tiyanşanla birlikte Ha kontrolu serlevhalı yazısında Bucada tudl~-
-.&Ql B 1 "stikam d kl . . ' zı'ran b' · · - .. h d 12 ııame almak lçln üç talebenin tabanca Ue ~ arse on ı etin e uza aş- nabılir bır şey değildir. HükUmet, bu va- ın. ırıncı gunu ava a saat mekteb müdürünü tehdld edltlerlnl bahis 

dır. ziyeti bir yoluna sokmalıdır. 22 dakıka kalarak iki kişilik planörlere mevzuu ederek bugün memlekeUmlzde ta -
~1Yareler bu defa bomba atmamış- Popüler gazetesi, diyor ki: mahsus yeni bir milli rökor kırmıştır. bul dilen terbiye sisteminin gençleri kendi 

ı. .. _ r. Fransız hava dafi topları bunlara Vakit kaybetmeksizin bu tecavüzlere Bu milli rökorumuzla Türkiye de cu- kendllerlnl idare için serbeat bırakmak e.sa-
-cp ateş açmışlardır. bir nihayet vermek icab eder. zun müddet havada kalma• bakımın - sına lstlnad ettiğini, terbiye alstemlmlzde 
Başvek'l ill' .. d f t da d"" "k" . . lm k d bu esası muhafaza etmekle beraber meltteb ~ 1 ve m ı mu a aa nazırı Da- spanyada yeni bombardımanlar n unya .. 1 ıncısı 0 a ta ır .. Enler- idarelerinin talebe üzerindeki disiplin kon-
~ e, beraberinde kalemi mahsus mü- Velansiya 6 (A.A.) - Sabahleyin Fraıı- nasyonal rokor 13 saat 59 dakıka o - trolilmi kuvvetlendirecek bazı tedbirler aı -
~ olduğu halde bugün hududa gide- kistlerin beş tayyaresi, Alikantı bombıır- larak Alman havacılarındadır. Bu su- mak ve adliye usullerimizde mekt.eb lnııiba
~ cereyan eden hadiseler hakkında dıman etmiştir. Limanda bulunan bir tn- retle bu rökorda Almanya birinci ve tını temine hizmet edecek bazı tadiller yap-
lair t tahkikat yapmış ve bundan böyle giliz ticaret gemisine bom!.ıa isabet et- Türkiye ikinci olmaktadır. mak Jcab ettııtını yazmaktadır. 
Ilı ene ınıntakasmda Fransız toprakları- miş ve gemi ateş almıştır. Gemi mü:et- R .D ..... :~ ...................... H .............................. . 
t&ı teh~ı~ edecek olan bütiin tayyarele- tebatından üç kişi ölmüştür. Şehrin mer- oinanyada bayram un gece aydarda 
'dl} tnıllıyeti her ne olursa olsun, takib kezinde bulunan binalar harab olmuş- b 

inesi için kat'i emirler vcrmi§tir. tur. Ahali, derhal sığınaklara iltica etmiş- Kral ir cinayet oldu 
Fnnsada heyecan tir. Dokuzu kadı nve biri çocuk olmak Karolun cülusu 

~ 6 (A.A.) - Dün, Ariyejde kain üzere 17 ölü ve 21 yaralı kaldmlmıştır. yıldönümü heyecanla 
it irs kasabasının meçhul bir takım Madridin bombardımanı ~!er tarafından bombardıman e- :Madrid 6 (A.A.) _Asiler, sabahm ilk kutlulanıyor 

Cibali odun deposunda 
çalışan Mahmud eski 

metresini öldürdü ~li · gazetelerde derin bir heyecan saatlerinden itibaren şehri bombardıınıı.n Bükreş 6 (Rador ajansı bildiri -
d etmiştir. etmektedirler. Obüsler şehrin merkez yor) - Bütlin memleket, bugünden i- Cibalide oduncu Halidin yanında 

çalışan Mahmud isminde bir a -
dam dün gece saat 24 de Hatice ismin
de bir kadını bıçakla göğsünden vura
rak öldürmüştür. 

l'lgaro diyor ki: mahallelerine düşmektedir. tibaren, Kral Karol'un yeniden tahta 
cüh1sünün sekizinci yıldönümünü kut-

Çekoslovak yada 
son vaziyet 

ta!rag 6 (Hususi) - Muhtariyet tarif
ti .. _ Slo~akların . dün t~rtib ettikleri mi
~ ınunasebetile, Südet Alll".anlarile 
'el r arasında bazı ehemmıyetsiz hadl-

er olmuştur. 
l1t 'l}iğer taraftan başvekil Hodza, bugün 

ltisJavada kendi partisi olan Slovak 
~ çiftçilerin toplantısında bir nutuk 
Ylıyerek, ezcümle demiştir ki: 

tir ~':~~uriyet, canlılığını isbat etmiş
.. ·. Butun millet cumhuriyetin müdafaa
'"' ı . 8io Çın ayağa kalkmış hulunmaktadır. 

Vaklar, bu yolda, gereıt amele, gerek 

::nur ve gerek asker o1lrak Çeklerden 
8-1 kalmamak azmindedir. Slovakya, 
~ıl~az bir kaledir. Moravyanın öte
lı:tt ekı kardeşlerimize ve bütün memle
~ halkına şunu tekrar etmek isterim 
~ ::ovakya, granittendir, kuvvetlidir 
.,.\._ . Şkalannın hükmü altına girmiye
-...ıı:tır. 

~'Pirniz, bir tek irade bir tek his ile 
ket ~eceğiz. ' 

Millet Meclisinin 
donku müzakereleri 

lamaya başlamıştır. 
Romanya, bugün, ayni zamanda tay 

yarecilik gününü ve iş gününü de kut
lamaktadır. 

Ankara 6 (A.A.) - B. M. Meclisi bu- Her sene olduğu gibi, bu sene de, 
gün Refet Canıtezin başkanlığında top- Kral, yanında Veliahd olduğu halde 
lanarak askeri ve millld tekaüd kanunu- Bankasa tayyare meydanına gitmiştir. 
na bazı hükümler eklenmesine aid kanu- Askeri kıt'alar, Kralın huzurunda 
nun birinci maddesinin tefsirine aid f ık- bir geçid resmi yapmıştır. Kral, bura
ra ile maaş kanununa müzeyyel kanun dan şehre dönerek iş sergisinin mera -
layihası hakkında Büdce encümeni m.n- simine riyaset etmiş ve müteakiben 
hataları, yüksek ziraat enstitüsünün ka- yeniden meydana dönerek şeref nişa -
nununa, P. T. Telefon idaresi teşkilat ve nını hamil olanların an'anevi öğle ye
vazifelerine aid kanunlara ek kanun la- rneğindc bulunmuştur. Ziyafetin so -
yihalarını müzakere ve kabul etmiştir. nunda Kral heyecanlı bir nutuk söyle

Askeri memurlar hakkındaki kanuna miştir. 

Dahiliye Vekili 
istanbulda 

bir madde eklenmesine aid kanun ile or
du zabitan heyetine mahsus terfi kanu
nunun muhtelif maddelerinde dı:>ğişikı

likler yapılması hakkındaki kanun lavi
haları ve Yugoslavya hükumetinden ~lı
nan tazminatın Kızılay Cemiyetine ve- Dahiliye Vekili ve C. H. P. genel 
rilmesine mütedair kanun, B M. Mecli- sekre.1eri Şükrü Kaya bu sabah İstan-
sinin bugünkü toplantıda, birinci müza- bula gelmiştir. ' 
kerelerin! yaptığı kanunlar arasında bu- Vekil istasyonda vali ile vilRvet. nar-
lunmaktadır. ti ve belediye erkAnı ve İstanbul ku -

B. M. Meclisi çarşamba günü toplana- m::ırıdanı il" '"' kumandanı tara-
caktır. fından karşılanmıştır. -----

Bu kadın Fatihde Haydar caddesin
de İskender bey mahallesinde bir ku
lübede oturan Ramazanın metresidir. 
Evvelce de Mahmudun metresi imiş. 
Dün gece her nedense Mahmud bu eski 
metresi ile kavga etmiş ve kadını hı -
çakla göğsünden vurarak öldürmüştür. 
Katil yakalanmıştır. Müddeiumumilik 
tahkikata el koymuştur. 

Vilayetler idaresi 
kanununun 1 inci 

maddesi değiştiriliyer 
Ankara 6 (Hususi) - Vilayetler 

idaresi kanununun birinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki layiha nıec -
lis ruznaınesine alınmıştır. Bu 1Ayiha
da birinci maddenin şu şekilde olması 
teklif edilmektedir: 

A - Vilayet kurulması ve kaldırıl
ması veya vilayet merkezinin tesbiti 
ve değiştirilmesi Devlet ŞOrasının mii.-

Başvekil Ankara resim 
sergisinde 

İZm İrd 8 köylü bayramı taı~as.'...-::,.~u:::.,ıı:..u:e >;:;::ın, •• , 
İzmir 6 (A.A.) _ Dün Kızılçullu _ veya bir kazanın başka bir vilayete 

daki köycülük enstitüsünde köylü bay- bağlanması al8kadar vilayetlerin ida
ramı, İzmir ve civar köy ve kualardan re hey'eti ve umumi meclislerinin mü
gelen pek çok davetli, şehir ve köylü _ taleası alındıktan sonra kanun ile ya-Ankara, (Hususi) - Başvekil Celal 

Bayar, Halkevinde kurulan resim sergi
sini gezmiş ve teşhir edilen eserlere ya
kın bir alika göstererek orada bulunan 
ressamlardan bunlara dair izahat alını~ 
tır. 

nün iştirakile parlak bir surette kut - pılır. 
lanmıştlr. Sabahleyin okul direktörü . AC -: Vilayet ,ad.mm değişt~lmes~, 

e lngiliz - ltalgan 
anlaşması tte 
yükselen itiraz sesleri 

Ymn: Selbn Rapp Emet 

• 
O 

ngiliz piyasasında İtalya için k:rPdi 
temini maksadile bir müddettenberi 

bazı teşebbüslere rastlanmaktadır. Bir 
kısım muhafazaklrlar müstesna olmak 
üzere efklrı umumiyesinin şiddetli su -
rette muhalefeti ile karşılaşan bu teşM
büslerin, İngiliz - İtalyan :ınl8jl1Ulst tat
bik mevkline konmadan neticelenmesine 
intizar edilemez. Filvaki tngiltere ile 
İtalya arasındaki muallak meselelerin 
halli için bir itilaf vücude getirilmiştir. 
Fakat bu itilaf, esası halletmekten daha 
ziyade halledilmesi iaab eden mesailin 
listesi üzerinde vücude getirilmiş bır an
laşmadır. Yani iki tarafın hangi mesele
ler üzerinde anlaşmaları lbım geldiğini 
sıralıyan bir vesika hududu dahilinde 
kalmaktadır. Ötedenberi İngiltere ıle 
İtalyanın bir türlü anlaşamadıLlan bir 
mevzu da İspanyadald gönüllüler mese
lesidir. Bu gönüllülerin çekilmesidir ki 
İngiltere için İtalyanın hulClsunu i.sbat 
edecek maddi bir delil elde edllml7 ola· 
caktır. Halbuki şimdiye kadar bu hu -
susta atılmış olan bütün adımlar nazari 
sahada kalmı~ır. Mümkündür ki İtal -
yanlar Valansiya ve Barselon cephele -
rinin sukutunu beklesinler. Bu takdirde 
her geçen gün İngilizlerin aubiyeUnl de
ğilse bile şüphesini arttırmakta ve İtalya 
ile bir anlapna yapmak için evveli mad
di delil elde etmek lazım geleceğini id -
dia eden sabık hariciye nazın Eden'.ln 
haklı olması llzım geldiiini iddia eden 
seslerin gürültüsü çoğalmaktadır. Nite. 
kim eski nazırlardan B. Çörçll dahi söy· 
lediği nutuklardan birinde, saoık bari -
ciye nazırının tecrübelerinin ikmal 
edilmesine zaman bırakılmanuf olması
nı tenkid etmiş, hele İtalyaya kredı a -
çılmasınm hiç doğru olmıyacağı bahaJ 
üzerinde şiddetle durmuştur. Bütün bu 
ahval gösteriyor ki İtalya için işin için· 
den çıkabilmeyi temin edecek lld yo! var
dır: Ya İngiltere ile İtilafı ileri götürmek 
için bunun ruh ve hurufuna tamamen 
riayet etmek, yahud da b!r takım zahiri 
mazeretlere dayanarak seri, fakat kapalı 
bir müdahale ile İspanya ifini halletmek. 
Bu meselenin daha fazla uzaması sabık 

hariciye nazın Eden'in sözlerlnı hatıra
larda canlandınyor ve İngiliz başvekili 
Çemberliyn'in mevkiini z1fa utrabyor. 

Selim P..aqap Emeç 

Devlet matbaası memurlarımı 
muşları 

Ankara, (Hususi) - Devlet matbauı 
memurlannın maaı derecelerini yilbel· 
ten layiha Meclis rumamesine ıhnmıt
tır. Layihada nakid işleri muhasibinin 
asli maaşı 40, ayniyat ve satı, l§leri şef
lerinin 30, hesab memuru ile vemedar~n 
ve ham ef)'a depo memurunun 25 tah
sildar ve levazım memurunun 22 ~larak 
teklif edilmektedir. 

~b&n ~urada, ayni yerde, Slovak muh
~tcı parti8l hatibleri söz söylediler. 
~ r, Slovaklann Çekost0vak cumhu
'it etine sadık olduğunu ilen sürdüler. 
hr dofrudur. Fakat, beyanatlarının di -
~· kısımları için bunları belki 
~eb~ . leÇicileri namlarına söy -
~ ılı~lerdi. Fakat herhalde, Slo -
>Oltt tnille~ namına söylerneye hakları 
~ti Ur. Zıra, Slovak milletınin ekseıi
llfiı bugün buradadır. Slo'lıak hürriyeti
..._ esası Çekoslovak cumhuriyetinden....... 

--------------------------------
lakarada yeni bir mahkeme 

Başvekil sergiden aynlırken ressamla
rı tebrik ve ileride daha güzei eserler 
vermelerini temenni etmiştir. 

davetlileri enstitünün muhtelif çaltş _ v.ıl~yet ıd~r~ hey ~tı v~ wn~.~. mecli· 
ma sahalarından olan tereyağı, yoğurt, sının .ve vıla~et şurası ıle Kültur Ba -
peynir, dülgerlik, yapıcılık, demirci _ ~.anlıgını? m.utale~la~ı alın~ıktan sonra 
ı:k atölyelerile kız talebelerin ııakış ve ıcra vekıll~ı hey etı kararıle yapılır . 
d!kiş şubelerini gezdirmiş ve izahat D - Vılayet sınırlarını~ .kaza ~~r- 1 *it K 1 K vermiştir. Öğleyin bütün davetlilere ~e~ sını.r v~. a.dlarının !esbıtı v:. d;gış- ngı ere ra ve raliçesinin 

kurulacağı doğru değil 
~~kara (Hususi) - İş kanununun 
~~ nden doğan ihtilfıflan halletmek 
tttı Ankarada bir mahkeme kurula
~kkındaki haberler salfilıiyetli 
tıt. lar tarafından tekzib edilmiş -

Çiniciler muame:e vergisinden 
muaf tutuJac:k 

aı ~kara, (Hususi) - Muamele vergi
'ti--:Ununun 2 inci maddesin\! bir fıkrn 
~~ dair Kütahya mebusu Meh-
1lltı\ er tarafından Meclise bir ka-
~ ~ yapılmıftır. Bu tekli! çiftçi
~ 0ıımınasma, muamele vergisinden 

lutulınaaına dairdir. 

~Efgan kralının kızı evler.d 
ltllJ.lahu; 6 (AA) - Sabık Kral Ama
' kızı Prenses Abidenin bugün 
~ l' >üuned Ali Vali ile evlenme tö-
t~. traa::ılnuş~ır. Törende İtalyan Kral 
"'lllllıuıı Çeai ile Prenses Mari de hazır 

Uf tur. 

Balkan otomobil yarısmın verilen kır ziyafetini müteakib konre - ~ırı1mcsı mu~.ı~ ~ev~ ve ~abu arıza Paris seyahati Fransada 
n: IİCeSİ rans salonuna gidilmiştir. Burada İl - adlarının degıştırilmesı,. na~ı~.e kurul- bayram gUnU illn ed ld"ı 

. bay Fazlı Güleç bir söylev vererek ınası ve kaldırılması, hır koyun veya 
.. A.tına 6. (A.~.) - Balkan otorr:obi1 rııl- Cumhuriyet hükumetinin memleketin nahiyenin başka bir vilayet ve kazaya Paris 6 (A.A.) - Hükiımet, İngil • 
!ısının galıblerı şunlardır· . f d" . h k"k~ h"b' 1 k"" 1.. bağlanması veyahud nahiyelerin mer- tere Kral ve Kraliçesinin Fransay3 mu 

. . · e en ısı ve a ı ı sa ı ı o an oy u - ı ı 
1 Manıkatıdes (Veliaht kupası), 2 Ber· nün kalkınması hususunda hiç bir fe- kez ve sınırlarının tesbiti ve merkez - vasa at an günü olan 28/Haziranın 

le~ko .<Elpa kupası), 3 Husnik (Atina ce- dakarlıktan çekinmedig.ini tebarüz et- !erinin değiştirilmesi alakadar vila - bayram günü addedilmesine karar ver-
rnıyetı kupası) 4 P d · (K · 1· tl · ·a h ' t" • miştir Bütu··n mekteb kl ·ı h-' apa opuıo'.; rıs ı t:rmiştir. Bundan sonra kız ve erkek ye erın ı are ey e ı ve urnumı mec - · çocu an e u • 
kupası), 5 Bayan Papu (Elpa kupası). ei1itrnenler tarafından müsamere ve lislerinin mütalealan alındıktan sonra kumet memurlan o gün mPzun ola -

Dahiliye Vekaletinin karan ve Cum - caklar ve Kral ve Kraliçenin mevki • 

Mu:,ataah binalara dair kanun 
llyihası 

hurreisinin tasdiki ile yapılır. binin geçeceği yolda toplanacak olan 
Ali Çellnkaga yurd E - Nahiye :ıdlan ile köy adların:n halka iltihak edebileceklerdir. Kral ve 

),._inde seyahat~ '"-lkıgor değiştiril~esi, yenid~n ~öy kurulması Kraliçe, Duvr'dan Bulonyaya gelmek 
~k 

6 
(H ") Nvf. . . ve kanunı usuller daıresmde kaldırıla- suretile Man.ş denizini aştıktan sonca 

ara ususı - a ıa V'ekılı cak kovlerin devlet teşkilatı meyanm- 28/Haziranda öğleden sonra Pariste 
Ali Çetinkaya Derincede yaptığı ted- daki kÔvlcr ar d · · 1 · • _ Bulonya ormaru istasyonuna vasıl ola· 
k

"kl d b d"" .. t•· V .; asın an ısım ennm çı ~ ~ e: en sonra uraya . onmuş ur. e k:mlması, köylerin birleştirilmesi ve caklar ve istasyonda Reisicumhur B. 

konser verilmiştir. 

kılımız bu ay sonunda lstanbula g1de- a r lma k"" 1 . . k . · d Löbrön ile refikası tarafından istikbal . . . y ı sı ve oy e!""ın aynı aza ıçm e t. f d . t . rek oradan yurd ıçınde uzun bır ted- b" h" d b k b" h" b • edileceklerdir. Bundan sonra .Kral ve 
I .a a yem ayın V8 terfi er kik seyahatine çıkacaktır. Kendisine l ır na ıye·ı~n t ~şd a ıhr n~ t~yeye ag- Kraliçe, kabul salonuna gidecekJer .,. • • • anması vı aye 1 are eye ı ve urnu-
Ankara 6 (Hususı) - Edime Na - , \ ekalet erkanından bazı zevat da refa- A ı· le ·n· b. h 11 müteakiben alay Hariciye Nezarettna 

Ankara, 6 (Hususi) - Devlet mülhıık 
ve husust büdcelerile idare edilen teşek
küllere ve belediyelere aid mukataalı bı
naların kıymetlerinin takdirı hakkındaki 

layiha Meclis ruznamesine alınmıştır. 

f
. M··a·· ı····· ·· k d k. mı mec ıs rı ın ve ır ma a e veva ı~. u ~r u~une ~emal ?lçe~. t~.r! an, ·at e ece tır. semtin belediye sınırlarından ayrıla· _ müteveccihen hareket edecektir. Ala • 
mu~akaıat ıda~esı. des.ımat~.rı~g .ne M ktu f atla s~tıs lavihasım rak müstakil bir köy haline konması yın katedeceği mesafe tamamı tama -
Nccıb Ahmed, lzmır NaLa Mudurlu - , da beledive kanununun 7 inci madcie- mına 4 kilometre -400 metredir. 
ğüne Muhiddin Erkut, Çanakkalcden Dah ·ı•ye En elim eni kabul etti sinde yaz~h usule riayet edilmek üzere ::==la=s=:=dı::=. k=::il=e=y=a=pı=:=lı=r.====-====----
Adil merkez köprüler fen hey'ctine, Ankara, (Hususi) - Makt•ı fia• üzeri- Vali tarafından görülecek lüzum üze- F - Yukarıdaki fıkralarda 11muml 
Ankaradan Sadettin Çınar Aydın su ne sattş mecburiyetine dair hükumetin rine beledi.ve meclLc;i, vilayet idare hey lisd ·1 · l · 

1 
h . mec e ven en vazife ve ullhiJetler 

ış erme, yapı iş eri şe ircilik fen hey- Meclise verdiği IAyihayı Dahilly.- encü- t' e m • ı· · · "'t 1 1 e ı v u umı mec ısının mu a ea arı umumi meclis toplantı halinde deiD • 
etine de Mesud tayin edilmişlerdir. meni müzakere ve kabul -etmiştir. l alındıktan sonra Dahiliye Vekaletinin se daimi encümen tarafmdaıı ,...ı.. 



4 Sayfa 

-. 
Istanbul güzel bir mesire 

daha kazanıyor 
Akay idaresi Haziranın on beşinden sonra Yalovaya 

gidecek vapurları Çınarcığa da uğratacak 
Yalovaya bağlı Çınarcık lniçük, fakat 

tirin bir nahiye merkezidir. Bütün tabii 
güzellikleri kendinde toplamıı olan bu 
köy son zamanlarda İstanlfulun mesire
leri arasına girmeğe başlamıştır. Bir haf
talık çalışmanın yorgunluğunu sakin bir 
köşede dinlendirmek istiyenler arasında 
İstanbulun daha sakin ve daha az kala
balık yerlerini tercih edenler de vardır. 
Evvelki pazar günü Samatya Hilal mü
zik kurumu Şirketihayriyedcn bir va
pur kiralıyarak Çınarcığa gitmışler ve 
buranın asırdide çınarları altında köyün 
güzel suyundan içerek güzel bir gün ge
çirmişlerdir. 

Nahiye müdürü Nuri bu güzel köyün 
1stanbulun bir gezinti yeri olması için 
her çareye baş vurmaktadır. Bu sebeble 
çınarların gölgelediği deniz kenarındaki 
geniş bir sahayı bir kız gazinosu şeklin
de tanzim ettinniş, köylünün yoğurd ve 
nıeyva gibi şeyleri pahalı satmamaları 

için tertibat almıştır. Çınarcığın karşı

sındaki adalarda bu mevsimde suyu he
sabla içmek bir zaruret iken burada kö
yün içinde ve deniz kenarındaki çeşmf!
lerle tepelerde kaynıyan Pınartepe suyu 
büyük bir mebzuliyetle •kıp gitmekte
dir. Bu su ile sebze bahçelerini bile su
ladıklarını görünce tabiatin bu köye su
yu büyük bir israfla verdiği görülüyor. 

Galata rıhtımı 
gezinti yeri olacak 

.. 
Çınarcık nahiye müdürlüğü binan ve 

Atatürk biUti.1 
Akay idaresi haziran ortalarında Yalova
ya gidecek ve dönecek vapurları buray.ı 
uğratmaya karar vermiş, köylere de 
tenezzühe gelecek İstanbulluları ağırla
mak için icab eden tedbirlerin alınması
na başlanmıştır. 

Yeniden ucuz 
sigara çıkarılacak 

Galata rıhtımının Merkez Rıhtım İnhisarlar mamulatınm ucuzlatılma-
hanından Karaköye kadar olan kısmı - sı yolunda hazırlanan program önü -
nın halkın tenezzühüne tahsis edilme - müzdeki aylar içinde peyderpey tatbik 
si için belediye ile Denizbank arasın- edilecektir. Yeniden bazı ucuz sigara
da bir anlaşma yapılmıştır. Tesbit e - lar imali için de harman tecrübeleri ya 
dilen şekle göre Belediye, nhtım in - pılmaktadır. 
şaatının Salıpazarına kadar uzaWma - İnhisarlar Vekaleti memlekette imal 
sı keyfiyeti tamamlanıncaya kadar bu olunmıyan bazı içkilerin gümriik re -
kısmın bugünkü şeklile kalmasını mu- simlerini indirrtıeğe karar vermiştir. 

vafık bulmuştur. Şimdilik buradaki par Bunlar için yeni bir tarife hazırlan -
maklıklar kaldınlmıyacaktır. maktadır. Yakında şarab, likör ve ve:.--

Rıhtım Salıpazanna kadar uzatıl - mut fiatlarında da ehemmiyetli nisbet
dıktan sonra Merkez Rıhtım hanından te tenzilAt yapılacaktır. 
köprünün başına kadar olan kısımdaki Yürilkali plAjında bir ka.za 
parmaklıklar kaldırılacak, ve rıhtımın Şişlide Halll.skAr Gazi caddesinde oturan 
bu kısmına gemiler yanaşmıyacak, bu- Anam Büyütadadakl Yürükall plljının 
rası halkın gezmesine tahsis edilecek - jlmnastlt dlreRinden düşerek Tiicudilnün 
tir. muhtellf 7erlerlnden yaralanmııtır. 

Evvelki gün bu yüzden Denizbank- Bir kadına otomobil çarph 
la Belediye arasında bir ihtilaf çıktığı Şoför Ktı.mıun ldare.sindekl 2571 numara-

.. . lı otomobU Karaköyden geçerken Mürvet 
yazılmıştı. Anlaşılıyor ki boyle bir ih- lsmlnde genç bir tadına çarparak bacatm-
tilaf yoktur. dan yaralamıştır. 

Miltef errlk : Şehir işleri: 

Mudanya • Burıa yolu aafaltlanıyor Maliye Vekili Ankaraya gitti 
Mudanya ile Bursa arasındaki yo • Birkaç gündenberi şehrimizde bu -

lun asfalt olarak inşası kararlaştınl • lunan Maliye Vekili Fuad Ağralı dün 
mıştır. akşamki ekspresle Ankaraya hareket 

etmiştir. 
Çatalcada çekirge mficadeleai 

yapılıyor 
Yol i.atim14k itleri 

Şehircilik mütehassısı Prost, bu se-
Son günlerde Ziraat Müdüriyeti ne beş yüz bin lira sarfedilmek sure -

şehrin hemen her tarafında haşerata tile yapılacak yol inşaatındaki istimlak 
karşı büyük bir mücadele açmış bu - işlerinin bir an evvel tamamlanmasını 
lunmaktadır. Bilhassa Üsküdar ve Ka- istemektedir. Belediye fen hey'eti bu 
dıköy taraflarında ağaçların yaprak - mütaleayı göz önünde bulunduracak 
larına musallat olan tırtılların itlAfı i- ve evvela istimlakler tamamlanacak -
çin bir çok bahçelere zehirli ilaçlar dö- tır. Yapılan keşiflere göre beş yüz bin 
külmektedir. liralık yol inşaatı mıntakasında istim

Iak edilecek bina ve arsaların mikdarı 
Son iki gün :zarfında Çatalcanın A -

narşe ve K!ınilova taraflarında fazla 
mikdarda çekirge görülmüş ve 18zım 
gelen tedbirler alınmıştır. Bir taraftan 
zehirli maddelerle bunların itlAfına ça
lışılırken diğer taraftan köylü de ken-

di usulünce mücadeleye devam etmek
tedir. Çekirge bazı yerlerde mühim 
tahribat yapmışsa da mücadelenin çok 
iyi neticeler verdiği ve günden güne 
çekirge mikdarırun azaldığı görülmüş
tür. 

Karga mücadelesine gelince: İlk 
günlerdeki faaliyet hemen tamamen 
durmuş gibidir. Birkaç gündenberi zi
raat müdürlüğüne öldürülmüş karga 
hiç gelmemektedir. 

yekO.n tutmamaktadır. 
Haziranın on birinde bu sene ya -

pılacak yol inşaatı pazarlığa çıkarıla -
caktır. Bu yollar, Yenipostane cadde -
si, Mısırçarşısı önü, Sultanhamam, Fin 
cancılar yokuşu, Yerebatan sarayından 
itibaren Nuruosmaniyeye kadar imti -
dad eden cadde, Kuledibi, Tozkoparan 
caddesi ve Ayaspaşa yokuşudur. 

Temmuzdan itibaren inşaat başlıya
caktır. Dolmabahçeden Gümüşsuyuna 
çıkan caddenin inşasını tedkik eden şe
hircilik mütehassısı Prost belediyenin 
faaliyet tarzını beğenmiştir. Bundan 
sonraki yol inşaatı işlerinde bu usulle 
çalışılacak ve virajların kazalara sebe
biyet vermiyecek tarza sokulmasına 
dikkat edilecektir 

SON POSTA 

Türk işcilerinin 
muvaffakıyetleri 

.__.. ... -
Kasım paşada yapılan 
denizaltı gemilerimiz 

tamamlanıyor 
Kasımpaşadaki tersanede yapıl

makta olan iki denizaltı gemisinin 
inpatı pek yakında ikmal edile
cek ve her iki gemi bu ay sonları
na doğru merasimle denize indiri
lecektir. 

H amiıetli bir kadın 
mallarını Hava 

Kurumuna bağışladı 

Bay ldris Bayan Şerife 

Pendikte Arabacı sokağında oturan 
bahçıvan Bay İdris Hava Kurumuna yiı 
lira teberrü etmiş, eşi Baya:l Şerife d 
yarılarına sahih olduğu bir evle bahç 
ve bir bakkal dükkanile 10 parça tarlayı 
Hava Kurumuna terk ve !eberrü etmış 
tir. Bayan Şerife bu malların tapularını 
Hava Kurumu şubesine göndermiştır. B 
değerli vatansever yurddaşlarm bu ha 
reketleri muhitte büyük bir takdirle kar 

z 
e 
e 

-

u 
-
-

şılan mıştır. 

Sakalar belediyeden 
Mühlet i.~tiyorlar 
Yük taşımağa mahsus el arabalarının 

hep bir tipte olması hakkındaki Beledıy 
meclisi kararının tatbikine başlanmış bu 

e 
-

Haziran 1 

Filistine sazan ha ı v ı 'hracı için 
tedkikat yapıllyor 

Nehir ve göllerimizde mebzulen yeti-

Ankara borsası 
--

şen sazan balıklarının canlı olarak dış 

piyasalara gönderilmesi için bazı hususi 
fabrikalar teşebbüsat girişmiş1-dir. 

Deniz balıklarının canlı olarak sevki Açılıı- kapanı-• •fi;;}an 6 • 6 _ g'8 
büyük masraf ve zahmetleri icab ettir- Y ~ 
mesine mukabil nehir ve göl balıklan .----·-Ç-E-K--L-ER ___ ___ 
.için bu daha kolay ve az masrafltdır. Ö- ~ 
nümüzdeki aylar içinde içerısınde tatlı Açılı J Kapsnı' 
suyu havi büyük sarnıç tertihath vapur- ~~~~~rt 6, 26 6.2

6 

larla Filistine sazan balığı gönderilmek Par•- 126,3375 126,557~ ..., 3,6071$ 3,lil2u 
için etüdler yapılmaktadır. Bu nevi ba- MllAno o,647S 6,6~76 
lıklar Filistin ve havalisinde fazla · aran- Cenevre 26,7676 2s,s16 
makta ve memleketimizde de mebzuJrn Amsterd.aın 69,73 69,&fi5 

bulunmakta olması bu işin muvaffaki- :;~ı~eı ~· ~i~~ ~~::~~~ 
yetle başarılacağını ümid ettirmektedir Atına ı:~426 1,1450 
Filistin ile sevkiyat başlayıp tatbik kabı· 8ofya ı.6425 1.64so 
liyeti görüldükten sonra diğer dış piya- Prag 4,3776 4 352S 
salara da ihracat yapılmak için teşebbüs Madrld 7.6225 7,63o0 
sahası genişletilecektir. Var~va 2.i .7826 2s.S2 

Budapeşte 25 25 04 
Bursaya yıhn ilk koza mahsulünü Bükre., 0:9376 o,94 

bir köylü kadm getirdi ~~~~~:ma 3!·~~ S:·~!~ 
Bursa (Hususi) - Mevsimin, bilhas- Stolı:holm 32,225 s2.276 

sa ilkbaharın sürekli yağmurlarla ve Me>.5kova 23.dl>S 23. ~~ 
gayrimüsaid olarak geçmesi yüzünden E S H A M -Kapao•• vilayetimizin en mühı.~· mahsulü ve 
varidat membaı olan ipek k~zası bu se
ne hayli geç kalmıştır. Bununla bera
ber kalite itibarile çok yüksek olacağı 
umid edilmektedir. 

Bundan bir müddet evvel şehrimi -
zin ilk koza mahsulünü Dudaklı Y.ö -
yünden İbrahim eşi bayan Emine Bur
saya getirmek şeref ini kazanmış ve 
mükafatını almıştır. 

Bursa Tir.aret Odası 
Bursa ·(Hususi) - Yeni yapılan 

Borsa sarayında Ticaret Odası binası 

ikmal edilmiştir. Mobilye ve techizatı 
hazırlanmaktadır. Yakında oda, yeni 

Anadolu om. % 80 
pe~ln 

A. Şm. ~ 80 7&1tU 
Bomontı - Nektar 
A.">lan çhr.en to 

Açılıı 

Merkez Banka.n 91 50 
" Bankası lO 60 
reıeton 8 60 
İttihat ve Değlr. 12 7o 
Şark Ddlrmenı 1 10 

91 60 
10 60 

Terk03 7 -
·-~~~~~~--=-~~~~~--~ 

İSTİKRAZLAR~ 

Türk borcu I pe1ln 
:. • I nJe:ı 

, • ll vadell 

Açılıı Kapaıııl 

ı9. 

binaya geçecektir. Borsa kısmının <la ı.. ~ 

tamamlanması yakındır. "--------------

Elektrik tirkctinin devir 
===::::=====================~=================~ 

Çöplerin denize dökülme işi 
ihale edildi muamelesi 

İstanbulun on kazasındaki temizlik El ·dle ektrik Şirketinin tesellüm ı, 
faaliyetini gözden geçiren belediye miı_ meşgul olan Nafia Vekfilcti teftiş be)" 
fettişleri bu hususta hazırlamış olduk 

b led. · ı · w · _ eti reisi Şefigw in riyasetindeki konU5 
Dün ekserisi saka olan takriben 200 es an raporu e ıye reıs ıgıne vermiş- , 

naf, esnaf cemiyetleri merkezi umumisi erdi. Yakında Vali ve Belediye Reisi yon dün de Silahdarağa elektrik fab, 

lunuJmaktadır. 

- ı 

1 
ne müracaat ederek yeni araba yaptır Muhiddin Üstündağın iştirakile temtz- rikasının tesellüm muamelesile ıneŞ ~ 
ınak için paraları olmadığını bildirmiş ik işleri etrafında bir toplantı yapı - ~1 olmuştur. Fabrikanın tesellümü ı 
ler, bu paranın tedariki için Belediyenin acak ve üç senede temizlik işleri et - nihayete ermektedir. 
kendilerine bir müddet daha müsaade rafında ne şekilde hareket edilmesi i -

-
-

1 -
1 

etmesi için tavassut edilmesini istemiş cab ettiği tesbit olunacaktır. Evvelki gün Derinceye giderek ~9 
!erdir. Bu esnaf istenilen müsaade veril Caddelerin hem temizlenmesi ve fia Vekili Ali Çetinkayaya izahat ve 
mediği takdirde çalışmak ve kazanmak hem yıkanması için Avrupadan . ma - ren komisyon erkanı Vekilden yeııl 
imkanı bulamıyarak sefil olacaklarını kine nümuneleri getirilmiş ve tedkik den direktifler almışlardır. 
bildirmişlerdir. dilmişti. Makineler ancak asfalt yol - ,.. 

-
-

·························································· Şikayeti pek haklı gören cemiyetin arda çalışabileceklerinden mübayaa i-
e 
1 

hukuk işleri bürosu derhal bir istida tan- i yollarımızın asfalt inşaatı tamam -
zim ederek Belediyeye müracaat etmiş- andıktan sonraya bırakılmıştır. 

ş 

l 
tir. Tedkik edilen istidaya verilecek ce- İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar ve Ka -
vab menfi olduğu takdirde, evlerinde ıköy havalisinin çöplerinin denize dö 
terkos tesisatı olmayıp sularını sakalara ülmesi keyfiyeti otuz iki bin liraya 
getirten halk susuz kalacaktır. müteahhide ihale edilmiştir. Yakında 

öpler denize dökillmeğe başlıyacak -

d 
k 

Balkan posta telgraf konferansına 
giden murahhaslarıml% döndüler 

Balkan Antantına dahil devletler a
rasındaki posta ve telgraf eksperler 
kon! eransına memleketimiz namına iş
tirak eden murahhaslarımız: Posta i~
leri Reisi İbrahim Besen ve İstanbul 
Posta ve telgraf Müdürü Yusuf Arf 
memleketimize dönmüşlerdir. 

ç 
t ır. .. ............................................................ 

BALK OPBRITI 
10 

HAZiRAN 
dan 

TAKViM 
HAZİRAN 

~ 

Rumi MiM 7 Arabi, 
tSM 1367 - -May~ Resmi Mile Hısır 

2fi 1938 33 --

SALI 
.~ 

GÜNEŞ Rebiülahir ~~ 
s. D. s p. 

. '4 
8 fil 8 6 

• 29 23 
Otla İkindi Alqam Y•~ 

s. o. s. o. s. D. s. P· 
oı a. 4 ,.. 8 56 12 - 2 Türkiye, Romanya, Yunanistan, Yu 

goslavya ve Çekoslovakyanın iştirak 

ettiği bu konferansa Yunanistan posta 
işletme müdürü M. Spikoes riyaset et
miş, konferansta, beş senede bir defa 
aktedilen ve 939 senesinde Buenos Av
resde toplanacak olan dünya posta İt
tihadı kongresine iştirake aid bazı me
seleler görüşülmüş ve kararlar ittihaz 
edilmiştir. Bazı meselelerin de Ey1Ul 
ayının ilk günlerinde görüşülüp ka -
rarlaştınlması için memleketimizde ve 
ya Yugoslavyada yeniden toplamla -

itibaren yu 
temaillerine 

baılıyor 

z. n ıs 16 ll 19 58 21 
,o 
~ 

caktır. 

Akld 
Türkiye it Bank.ası İ.stanbul Şube3l Mu

haberat ıerTl.sl Şefi Rıfat Köprülilnfin tızı 
Bayan Nilüfer Köprlllü Ue T. C. Ziraat Ban
kası İ.stanbul Şubesi Kredl .ervlal Emt.ea 
ve llllham avaM Memuru Bay Sadi Çafal'm 
niklhlcın G/8/1938 de Kadıköy Evlenme Me
murıutunda ltl taratın atraba n seven ah
babları huzurlle 7apllm1ftır. Yenl kurulan 
JUVaJa aaadtUer dileriz. 

Sabahleyin, ö~leyln 
ve akşamleyin 

ağızınızı iyice Odol suyu ile yıkarsanız ve 

dişlerinizi Odol dişmacunu ile fırçalarsanız 

nefesiniz daima hoş kokar ve artık ağızı· 

nızda dişlerlnizl çOrOtebllecek şeylerden eser 

kalmaz. Olşlerinlzin gOzel ve saOlam olma· 

sım istiyorsanız bu dediğimizi yapmakdan 

başka çare yoktur. 

-
/ 



SON POSTA Sayfa 1 

Manyasta güzel bir l 
hiikômet konağı yapılıyor 

Bitlis yolundaki 
kamyon kazasının 

tafsilatı 

Yurdda spor hareketleri 

'9.1as panayın bu yıl kasaba merkezinde kurulacak, 

Taşköprü spor klübü faaliyette, atletizm müsabakası 
1apıldı, Hasaokalede 1eni bir klüp kuruldu 

belediye kasabanın imar planını yaptırıyor 
]:!'! 

Bitlis (Hususi) - Şoför Recebin idare
sinde Diyarbakırdan Bitlise gelmekte o
lan bir kamyon: Hürmüz karakolu civa
rında dereye yuvarlanmtştır. 

Kamyonda külliyetli mikdarda mani
fatura eşyasından maada 18 de yolcu bu
lunmakta idi. 

Kaza şöyle olmuştur: 

Yakub köprüsü yakınlarında kamyo
nun önüne atlı yolcular çıkmı§tır. 

Bunları çiğnememek için şoför, fren 
yapmJ.f ve makine de yolun bir metre 
kadar kenarında durmuştur. Fakat sık
lete 'tahammill edemiyen yolun bu kısmı 
birdenbire çökmüı ve kamyon da ka
paklanarak uçuruma fitmlştir. 

Yolculardan bir kısmı kamyon altında 

Serbest gilreı blnncılilderl kupuı mthabakalannda II'UP tasnifinde Konya 
bölgesinin üçüncülüjü bzandılmı yazml§tık. Ferdi tasnifte de muhtelif derece
ler kazanımı olan Konya bl5lgesi e\lret birincileri resimde bir arada aörillmet
tedir. 

Manyaıtan bh' görilnilf kalımı ve bir kısmını da taşkın sular sü-
..... ~:rıyas (Husus!) _ Bundan iki sene nayırdan 5-8 bin rüklemiştir. Dördü kadın olmak üzere 
·~ı kaza haline ifrağ edilen Manyas lira hasılat elde e- sekiz yolcu ölmüştür. Diğerleri de yaralı 

h i olarak memleket hastanesina kaldırıl-~ zi~.ai ve gerekse ticari vaziyeti i!l- dileceği ~ m n e-
iünden güne inkişaf etmektedır. dilmektedır. Bu mıılardır. 

ı.... tıın iki nahiyesi ve 43 köyü vardır para ile de gene Ölülerden bir kısmı suların cereyanına 
"" köyler hemen hemen Türkiyenin şehrin mübrem ih- kapıldıklarından vak'a mahallinden bır 
ltıiirnbit arazisine sahibdirler. Arazi- tiyaçlan karııla- iki kilometre aşağıda bulunmuştur. 
hır kısmında pirinç zeriyatı ve bir nacaktır. Kasaba- Şoför Rcceb, ayaklarından hafit su-
~E!rlerinde de yazlık mahsul ekilir. nın haritası yap- rette yaralanmıştır. 
'Ya, nohud ve karpuz, kavun bura- tınlmıştır. İmar 
b Kamyon hasara uğramamıştır. Dere-aşiıca mahsullerindendir. Zirai va- planı işlerilct uğra-

den çıkanlnuf ve Diyarbakıra ıötürül-
ieçen senelere nazaran % 40 nok- şılmaktadır. Pek müştür. Davulcu Receb namile maruf 

'-. Sebebi de durmadan yağan yai· yakında Manyas Manya kaymakemı şoför tevkif edilmiştir. 
'aıırın tesirlle yazlık mahsulün vak • güzel bir kasaba Tal4t BabaoOlu Taşköpril spor kurumu faaliyete aeg mif, ıençler enerji ilı çalıpnıya bqla-

ekilememesidir. olmağa namzettir. Manyasta bir de yenl mışlardır. Kastamonu valili sporculan tefVik etmekte ve onlardan hiç bir mcı-
~°l.ada 5 fl b' ilk l t b d hükOmet konağı yapılmaktadır. Dörtyol rasad istasyonu zahereti esirgememektedir. Klüp bqka nı jandarma komutanı Tahaln Kurddur . 
• ~ita sını ı ır me c e mevcu --- Dörtyol (Hususi) - Burada .kasaba Geçenlerde yapılan bir müsabaka yi1.I metre lilr'at koşusunda M. Salih birinci 
\ ~ zaya bağlı Salur ve Kızıl köyün- Kırklarelinde bir çocuk medhalinde son sistem bir hava rasad gelmiştir. Bu mesafeyi ıı saniyede alan genç çok alkışlanmıştır. Resimde Taı-~"' 5 er sınıflı ilk mektebler vardır. kted.ı. 
~it köylerde de 3 sınıflı mektebler bo "'guldu istaıyonu vardır. Asistan Kazım Okan köprü sporcuları ·-.·ülme • 
ı .. ."~hınaktadır. Mektebi olmıyan köy • tarafından idare edilen istasyon fevka • * 
~ " Kırklarelfnden yazılıyor: Bedra t8 • iade muntazam çalışmakta, Kazım Okan Bitliste Alay takı-tı . .reni mektebler yapılmaktadır. 
·~ yünde biri on, diğeri üç yaşında iki ço • her sorana istenilen izahatı memnun! • mı ile Güzeldere klü .. 

sene evvel teşekkül eden beledıye yetle vermek•-..1•-. b" arasında bı"r fu•-'etı cuğu olan fakir bir anne, çalı§malı: tızere o.cuu·. u "'"' 
u..~, .. - e zarfında büdcesinin vüs'ntına Hava vaziyeti her tahavvülde cadde ü- bol maçı yapılmıştır. 

~birçok işler başarmış, ezcümle ka - bir tarlaya gitmif, kadın çalışırken, ah- zerindeki siyah tahtaya yazılarak halka Her iki takım da gü. 
ın tanzifat ve tenvirat işlerıni tan- lasile beraber evin civarında oyun oy • bildirilmektedir. ıtel bir oyun oynamıı 

~trniştir. Manyasın civarında yapılan nıyan üç yaşındaki yavru içi su dolu ve neticede Alay ta-
r Panayır belediyenin müracaatı olan bir kuyuya düıerek boğulmuıtur. Bigada iki tayin kımı sıfıra karşı bir 

~merkeze alınmıştır. Bu sene pa- Akşam döndüğü vakit küçük çocuğu • Bip <Husus!> - İstln Mlldürtı Alt Rıza sayı ile galib gelmiş-
lttfı--:~==========ıı::::ıım nun cesedile ka11ılaşan zavallı anne aa- Erdeniz Adliye VekAletı Şube Müdürlfifüne, lir. Resmimiz; her a, fZaSl hUVVet/i çını batını yolarak bayılmıf, tedavi altı- mühendis Sürena Baydar da Belediye lki takım oyuncula· 
~ ,. ihtı•yar hey'etl fennlye m\lclürlütünt tayin edllmlı· rını bir arada göster-
~ na alınmıştır. ıerdlr. mektedir. 
~~m~~>-Tu~~~~====ı=~~==~===ı=ı===ı==.==b===~~=d===~ ıa~~ ~ 

etrnış olmasına rağmen şayanı sparta mua im en ir ara a bir spor tefekkülii 
hayret bir hafıza- Huankalede bir ge ıçlik ve futbol k}(l- görülmektedirler. 
ya malik olan Yu- bft kurulmuf bariz bir spor faaliyeti bat- Demirağ spor başkanının bir mektubu 
suf Toprak küçük lamı§tır. Klftp baıkanı Cebbardır. Müd- Karabükte Demirağ spor başkanlığın-
yaşındanberi ce- deiumumt Saffet ile jandamra takım dan gönderilen bir mektubds Demirağ 
reyan eden bütilıı komutanı Hayati Yaman gençlere müza- sporun hiç bir müessese tarafından hi -
hadiseleri hatır - heret göstermektedirler. Resimde klüp maye altına alınmadığı, klüp için yeni 
lamaktadır. Kasa- gençleri formalarile ve kasabadaki ıpor bir bina yapılmak üzere bir arsanın da 
ba halkından bu meraklılarından bir kısmı ile yan yana tesbit edilmediği bildirilmektedir. 
adamın tanıdılı 
kim olursa olsun 
kendisine ınüra • 

~l&alı ~aat edip akra • 
-. l 'l'OJ>Tak basından birisi -
~ öldiığünü sorsa -hiç dilşün

'iS;nesinJ, gününü ve hattA saatini 

11 emektedir. Birçok kimseler ha
~aıı olduğunu, yağmur yağıp yağ

~-~ bu ihtiyardan öğrenmektedir
"e .. n birçok tecrübeler Yusuf Top
~ lö:ylerse onun behemehal çıktıjı-

eltniştir. 

Isparta (Hususi) - Sene baıındanberl her ay mealelı:f bir toplantı yapan mu
allimler son iki toplantılarını pansiyonlu köy mektebinde yapmıılardır. Hu 
hafta Gönen pansiyonlu köy mektebinde toplanan muallimler ıdesle.ld hasbıhal
den ıonra köyün üstündeki qaırıhklara çıkmlflar, tedkilder yapmışlardır. il.esim, 
muallimlert bu çamlıklarda grup halinde göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan. Bey Diyor ki : 

'11 
'e? •sarı Bey o elindeki 

' aey - Huni! 

- Ya o masanın üzerin
deki? 

Hasan Bey - Kltıdhane 
külahı! 

- Peki ama Hasan Bey 
onun yanındald? 
Huaıı Bey - ibrik. 

- Bütün bunları neye 
meydana çıkardın Hasan 
Bey? 

Hasan Bey - Kadın pp
bcılıJına baılıyorum da, 
evvelden bir kaç modal ha

: arladı.m. 

üç kişi bir kaya 
alllnda kaldllar 

Tortum (Hususi) - Kaza.mızın Vihlk 
kl>yünde müessif bir kaza olmuştur. Köy
den Mehmed oğlu 321 dolumlu Bayram 
Bozkurd, Osman oğlu Mehmecl Toprak. 
Dursun oğlu 334 doğumlu Ali, ev yap
mak maksadile Vihik kapısı civarında taf 
çıkarıyorlardL Uç arbdaı ocaaın alt ta
rafında çalışmaktalar iken birdenbire 
yukrıdan bir taı kopmUJ ve gürültü Ue 
bunların üzerlerine yuvarlanmıştır. Taı 
üçünü çukurda sıkı§tırmıf, Bayram öl
müı, diğerleri ağır surettı yaralanıruı

lardır. 

Kırklareli defterdarı tekaUd oldu 
Kırklarelinden yazılıyor: Defterdu 

Rühsar Akın 36 yıllık memuriyet ha -

yatından sonra tekaüdlüğünü isteınij, ha
ziranın birinden itibaren tekaüd edil.mit
tir. Defterdar şerefine vali vı bütün de
vair müdürlerinin iştirakile 20 kişilik bir 
ziyafet tertib edilmif tir. Dinlenmek üzere 
İıtanbula &iden defterdarı istasyonda 
Halkevt bandosu ve .kendisini çok seven 
tanıdıkları uiurlamıalardır. 

Biganın en ihtiyar 
adamı 

Biga (Hususi) 
- Kasabamızın en 
ihtiyar adamı E • 
beklill Kara Os • 
mandır ve tam 
101 yaşındadır. 

Bu asırlık ihtiyar 
flmdiye kadar üç 
kadınla evlenmiş, 

altı evlldı ve 28 
torunu olmuştur. 

Gençliğinde üç 
muharebeye gir - Kanı Oımatı 

diğini, 80 yıldanberi tütün içtiğini, ağzı

na bir katre bile içki koymadığını. el -
yevm bet vakit namazı ayakta kılar ol
duğunu, kulakları biraz ağırca işittiği

ni, gecede ancak bir buçuk saat uyuya -
bildiğini, uyanık iken de sigara ile vakit 
geçirdiğini, dişleri hiç kalmadığını, l:>ir 
kaç sene önce sakalına kır düşmeğe baş
ladığını, 60 yaşındaki oğlunun ak sakallı 

cı ve torunlarından bazılarının ço • 
cuklan bile olduğunu, hayattan usanma
dığını ve daha çok yaşamak istediğini. 
aklının yerinde olduğunu, hesabını, ki· 
tabını bildiğini, geçirditf yıllann bütün 
haclileleriııi hatırladıima aöylemektedir. 
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NDKELE HCCUM 
Gazeteler yazmıf: - Kim bunlar? 
•Nikel paraların nikel kıymeti, rayiç 

kıymetine nisbetle daha fazla imiş.. bazı 
yirmilikler otuz para ediyormuş. Hatta 
kuruşlardan bilmem hangi senede bası
lana yüz para veriyorlarmış.> 

Denin.iz, kim o1dııklarmı bilenler aoy
lerler: 

- Bay filanca .. nikel para tüccarların
dan birinin kızım kandırdı, evlendi. Bize 
böyle bir kadın düpnez ki biz de otomo
billerde gezelim. . Gene açıkgöze kar yolu açıldı, demek

tir. Birkaç güne kalmaz, nikel paralar 
üzerinde ufaktan ufağa ayak satıcılığı, 
biraz daha sonra dükkan alışverişi ve 
daha sonra büyük mikyasta ticaret baş
lar. 

Ve neler neler olmaz! ... 
Yanı başınızdaki evde oturan ve k!t 

kanaat yaşıyan komşunuzda birdenbire 
bir değişiklik görürsünüz, siz: 

- Acaba miras mı yedi? 
Diye düşünürken, kulaktan kulağa i

şitilen rivayetler; sizin kulağınıza da ge
lir: 

- İşi yolunda imiş, nikel para ticare
tine başlamış. 

Günler geçer, İstanbulun en iyi sem
tinde bir apartımanın kapısındaki yazıyı 
okursunuz: 

cMetelikpalas.> 
- Nikel para ticaretinden kazandığı 

para ile yaptırdı. 
Derler .. 
Siz sokakta yaya yürürken yanı başı

nızdan geçen lüks otomobildeki lüks er
kekle lüks kadına gözleriniz kamaşarak 
bakarsınız: 

* Şimdi ceblerinde birkaç metelik olan
lara .metelikslb diyorlar. Fakat o za
man.o birkaç metelik te onların ellerine 
geçemiyecek, tam manasile meteliksiz 
kalacaklar. 

Şimdi: 

- Meteliğe kurşun atıyor! 

Diye şununla, bununla alay edenlerin 
o zaman metelik karşısında yürekleri a
tacaktır. 

* - Beş paranın kıymetini bilin! 
Diyen meşhur iktısadcı Celal Muhtar 

herhalde bu işe çoktan vakıftı ve nasılsa 
laf arasında ağzından kaç1rmışt1, fakat 
biz anlayışlı insanlar değilm(şiz ki onun 
söylediği sözün hakiki manasını. kavrı
yamamışız. 

* Ben bunları düşüne düşüne matbaaya 
doğru yürüdüm. Bir dilenci elini uzattı: 

- Beş para, on para verin! 
Dedi, birdenbire şaşırıp sordum: 
- Kaçtan alı~orsun? 

ismet Hulil.sl 

C Bunlan biliyor mu idiniz?~ 
·Napolyona niçin "Küçük onbaşı,, 

derler? 
Napolyon Bo • 

napart kısa boylu, 
tıknazca bir adam
dı. 1796 da meş • 
bur Lodi muha -
rebesinde göster -
diği şahsi şecaat, 

boyunun kısalı -
ğından ve genç 
görünüşünden ö
türü, emri altın -
da harbeden askerler tarafından kendi -
sine kÜçük onbaşı ismi verilmiştir. Bil -
yük askerin biyografi muhaı-riri Las Ca
aes. bu ünvanın menşeini şöyle anlatır: 
Kumandanın genç oluşu, İtalyada ha

rekit yapan Fransız ordusunda yeni bir 

Ja~ on bahriyesinin babası 
kimdir? 

.. Japon bahri-
ye sının babası, 

184 7 de doğan ve 
19 31 de ölen A -
nıiral Togo'dur. 
Amiral, ilk İngi -
liz harb gemileri
nin Japon liman
larını bombardıman etmesile, muasır 
teslihatın manasını anladı. Sonralan 
İngiltereyi ziyaret ederek bahrl, fen -
ni inşaatı gezdi. Öğrendi. Ülkesine dö
nerek, İngiliz sisteminde kuvvetli bir 
bahrl teşkilat vücude getirdi. Bunun 
netice ve faydalan Japonya ile Rusya 
arasındaki deniz harbinde ve Tsuşima 
zaferinde meydana çıktL 

an'ane yaratmıştı. Bunda belki de başka ihtiyarlan tarafından karşılanarak yeni 
sebebler bulunabilir. Her muharebeden ünvanile sellmlanırdı. Napolyon •Lodi> 
sonra ordunun en yaşlı askerinin reisliği de onbaşı, •Castiglione> harbinde de ça
altmda bir toplantı yapılır ve genç ku - VUf olmuştu.. Le petlt Caporal (küçük 

mandana yeni bir ünvan verilir. Na • onb&fl) lfubı lfte o zamandanberi kal -
polyon meydanda görü.nünce, ordunun mıştır. • ............................................................................................... ----... ·-·-··--·-·· 

Bir tren seyahatinin 
Neticesi 
İç memleketten san zarflı bir mektub 

aldım, postaya verildiği şehrin adını yaz
mıyacağım gibi, müstear olup olmadığını 
anlayamadığım lçln gönderenin ismini de 
gizil tutacağım. Fakat anlattığı hlk~yeyl 
nakletmekte bir mahzur yok. Bu, hayat-: 
tan henüz tecrübe almadığı anlaşılan bir 
genç tadının hiklyeaidir. Sergüzeşti de 
bir tren JQlculutu eanasında geçmiştir. 

Bu genç tadın kocasına mı. yoksa al· 
lesine m1 pek iyi anlayamadım, iltihak 
etmek üzere Jola çıkmıştır ve bu yolcu • 
hıiu da teli: bqına yapmaktadır. 

Bir aralık vagonda genç bir erkek ile 
yalım kalıyor, bu erkek evvelA sakin, ter
biyelldir, fakat biru zaman geçince bir
denbire köatahlafıyor ve genç kadının 

üzerine saldırarak onu dudaklanndan ö
püyor. Artık bu blr isyandır, hırstır, a~-
lamadll'. Fakat erkek teşebbüsünü tekrar 
etmıyor. Şlmdl af dileyen bir adam va • 
siyetlndedlr. Söylemiş olacağı kelimeleri 
mektubda bulamadım, fakat tehayyül et
meai güç detll: 

- Birdenbire doğan aşk, yıldırım dar • 
besl. Ebedi saadet v!dleri vesairedir. 

Nihayet genç kadın da yumUfUyor, e • 
aasen ayrılacakları istasyona gel.m14ler • 
dlr. Erkek söylüyor: 

- İşte adresim, işte resmim, size ya -
zacağım, kocanızı bırakınız, bana geliniz, 
evlenelim~ 

• Kadın hiç blr kadının hazmedemiye -
eefi bir taarruza uğramıştı. İmdad zm -
nı çekmw llzımdı, çe.ltınedi, şikflyet et-

mesi lhıındı, etmedi. Blrblrlnl takib eden 
aşk n rtca kelimeleri arasında sersemle
di, dedim ya tecrilbeaizdlr ve f1md1 ao -
ruyor: 

- Acaba beni hakikaten sevmiş ola -
billr mı? 

İçinde ,günahım> kocasına aöylemek 
arzusu ile tesadüfen görfilüvermiş şid -
detll bir aşk manzarası mücadele halin -
dedir. 

- Ne yapayım? diye .soruyor. 

• Okuyucum üzülme.ııı: Yüzde doksan 
ihtimal ile kendl&ine mettub gelecek de
lildir. Trenin durduğu istasyonda lki ta
lih yekdiferlnden ayrıldı, taklb ettikleri 
istikamet yekdiğer1nln &lta1nedir. Bu, blr 
tren rüyası idi. Başladıfı noktada bitti. 

Fakat ayırdığım yüzde on ihtimal ta -
hatkuk eder de mettub geltrse bu tak -
dirde genç kadının d~ünmesi lizım: 

Karşısına çıkan erkek blr avantürlye 
idi ve bir sergti~t meraklısı gibi hareket 
etti, gördüiü riiya)'l devam ettirmek ts -
temeslnln sebebi, el'an yıldırım aşkının 
tesiri altında bulunması değil, sergüzeş -
tının bitmediği düşüncesinde oluşudur. 

Terbiyeli, ciddi, 1J1 muhitten yetlşmlf 
bir genç bazan avantilr hissine kapılabi
lir, fakat ilk teşebbü.stinde kolları ara -
sına düşen kadına tendi 1smln1 vermez. 
Vermeğe teşebbüs ettlğl takdirde takın -
dıfı sıfat haklld değil, sahtedir. Ondan 
kaçmak kadına düter. 

.. Günahınıza• gelince, (IOCUtum ben 
zorla alınmış bir busede kocanıza mut -
laka söylenmesi l!zım bir suç görmüyo
rum. Yalnız aklınızda bulunsun, bir da
ha tek erkekle vaııonda yalnız kalma -
ıınız. 

IOM POSTA: 

Bir facia filmi az kalsın 
hakiki bir facia 
yaratacaktı 

Filmden bir. sahne 

•• 
Uvey kızını öldüren 

Cevadın tecziyesi istenil 
iddia makamı hadisede cezayı hafifletici sebebler 
ğunu aöyliyerek cezamn ona göre tayinini taleb 
Kadıköyünde üvey kızı Reybam &dii - nıtbktan sonra, teftiş için geldJğiııl 

ren, estı maarif memurlarından Cevadın ıniştir. 

muhakeme.sine Ağırcezada devam edllmlştlr. Maarif ve Maliye tarafından verllell 
Dün tctcttanamecını okuyan, mtiddelu - satnameler ve diğer evrak berinde 

muml Sadun Oevadın maktul Reyhanın lerini yapmıştır. 
annesi Sablba lle vak'adan 5 Jıl evvel ta - Sonra, kazanç vergisini verip 
nıştığını, takat a.ltole mllptelA bir adam ol- ıerlnl, okul direktöründen sormuı .e ' 
duğu içtn vazifesinden ayrıldJ.lmı, ailenin vabı almıştır: 
Sabihanm eak:i kocasının artadaf]arı tara- - İhbarname geldi. Fakat henüS 
tından verilen 18 llra ile geçindltln1, maz - vermedik. 
nunun Sablhadan aıt sık rakı paruı iste - Şevket vergi parasını da aldıkta0 
d1ğinl tebarüz ettlrdlkten sonra, hüllsaten blr imza bırakmış ve çıkıp gltııı~· 
şunlan aöylemlftlr: BUihare polisçe tutularak, ına 

- Kıra paralannı ödeye.mlyen aile sık sık sevkedllmlştlr. 
ev değiftimıek zaruretinde talırlanm§. HA- Dünkü celsede Şevket, hakklndaP 
dlse oldlltu günii.ıı ertesi gii.ııfi de, yeni blr ayı reddederek, deml§tir ki: 
eve tqınacaklarmlf. Hidlse aqanu Cevad - Şahidin anlattıklan doğru d 
eve gene arbof dön.miiftür. ~ evde o. - nim muhtelif el yazılanın var. :Mad 
turan Sudl'Je de bir 21 llk ratı aldırarak lç- dellll verdiğim imzadır. Bu imza el 
mlftlr. 8om& Jen1 tqmaca.klan n1n kon- rımla karşılaştırılsın, vaziyet ~ 
turatı tçtn, Budinin kefil olmumı 1.stemı, - Bu talebe makamı iddia da 1şw~ 
tir. Sudi yorgun olduğunu söyllyere.lı:, oda - miştir. 

sına çekilmiş, Cevad da onu takiben yamna Mahkeme talebi kabul ederek, ~ 
gitmiştir. Sabiha da art.uından glderek, ko- hibre tayinine karar verml§, m~ 
c8Bllll ~. buna hiddetlenen Cevad ta- ilk edilmiştir. , 

nslyle D'fl&)'& bqlamı!J ve llvey kızı Rey - Tevkifhanedeki cinayetin f 
han hatlanda çtrld.n ls:nadlarda bulunmuş, • 
bu aazıert daran Beyhamn oc1a,. ırtrmeaı, de tecziyesi istenildl 
Cevadı blabtı.tttıı hlddetlendirm)f: 

_ Çetfl yoksa öldürürüm di:re tehdid et- Badana meselesinden çıkan JJl 1 mJşse de, Reyha~ odadan çıkmamııtır. müteak1b tevkifhanede Çolak Fev:l1 
Maznun kaçmak isteyen kızı aaçlarından gal ayağından yapılma bir bıçald 

,.-aıam11 .,. aofadak:i bir sandık östiine ar- Llz Yusufia, suç ortatı Maksudun 
ta üstü Jatırdıktan sonra bacaklarından' da görülen duruşmaları aon satııa1' 
bıçaklamqm. Kut.en öldtirmekt.en mahke - mıştır. ~ 
meye gelen maznun. baklkaten böyle ol _ Dünkü celsede müddeiumumi sa 

6 saydı, bıçatmı kızın aç.ık göfsüne. kalbine, taleasını serdederek, şa~dler veceıı' 
gırtlağına saplaması için bir mlnl yoktu. Yusufun suçunu sabit gorıntl!J ve 
Reyhanın hastaneye geç nakledlldili ve bin- nununun 448 inci madde31ne göre, 
netice futa tan zaylinden i5ldilttl anlafıl _ slnl istemiştir. Müddeiumumi suç:ı 
DlJftır. Ba hıuusta 'nbbı Adilce wrllen n _ sübut . bulınıyan Maksudun berae 
por hA.dlseJi lzah edecek aerahatt.e olmayıp, etnıiştır. 
umumi mfltalealan havidir. 

Geçen celsede, Tıbbı Adilden bu nokta -
mn yeniden aorulması hakkındaki talebimiz, 

Poliste: 
verilen raporun nzıh olduğu esbabı mu - Sokak ortasında futbol oytı 
clbesile mahkemece reddedllmlf tlr. 1 

Böylece, mütaıeamızı eski rapora latinad bir kadını yaraladı ar 
ettirmek zarureti basıl olmuştur. Kadıköyünde Şevkibey soka~nd" 
f Suçlunun mıınde llldilrnM!k b8tı olma - 45 yaşında Fatma Altıyol atzındaıı 
yıp, yaralamak suretlle ölüme sebebiyet ver- ken sokakta futbol oynayan geJl 
mek, vaziyeti Tardır. Ceza kanununun 452 nci kunduracı Rasimin çektiği §Üt kadit 
maddesine töre tecziyesini ısierım. kulağına rastgelerek onu baygın b 

fıu ıahne filmde dahU değildir. Artistin 
genç kadını ateıılerden ku.rtan§m.ı 

gösteriyor 

Sinema yıldızı Klark Gable ile Mirna 

Loy'un beraberce çevirdiklerı bir film

de rol icabı, tayyareye binen artistler, 

tam film çevrileceği sırada, tayyareleri

nin ateş alması yüzünden büyük bir ka

za geçirmişler, kadın artist ölüm tehlı

kesi içinde iken Gable'in soğukkanWığı 

sayesinde, diri diri yanmaktan kurtul

muştur. 

Müddelumumtnlıı Jsted1ği ceza 1 .aeneden yere sermiştir. Zabıta tarafından 
başlamaktadır. Suçlu mahkemeye 18 sene kaldırılan Fatnıanın müdavatı 

hapsi taıeblle sevkedllmlştl. .suçlu yaJtalallDll§tır. • jl 
Dava. mMafaa-,a Jmlmıftır. Bir adam kanmu tlç yeri' 

Şişhane faciasımn tazminat yaraladı 
d&Vasl bugün devam edecek Kadıköyünde Tepe sokatmda ~ 

Ue karısı Fatma arasında eve S:eÇ !.!; 
Şişhane JOt:u11Jnda vuku bulan Vaınvay zünden çıkan bir kavgada All ~ 

faciasının muhakemesi .Aiırcezada netıce - çakla vilcudünün 3 muhtelif .,er.IJl 
lenmiştir. surette yaralamıgtır. All yakalanın* 

Hadisenin bukuk1 tarafı da .Aallye 5 inci tedavı altına alınmıştır. 
hukuk mahkemesinde rüyet olunmaktadır. s· kt b tal b . ~ 

HadJ.sede yaralananlardan üniTeralte ta- lr me ~ e esi 
ıebeat Abdullah IJlrll:etten ao bin Ura tazmi- kuyusunda boğuldu 
nat 1stemlftL Dün Ortaköy Musevi mektebi 

Trbbı Adilce yeniden muayen811 Japılan mekteb müdire.al Bayan Allz ile 
Abdullahın da1Dı1 m.alaı.tyete ~ olduğu - . d Balınumcu ,.ınuM ... de 
nı ılınJftJr yu cıvarın a ,. ... .,...... f 

a ~ullah ·1 inc1 lmku1c malıtemell riya _ zintisine çıkmışlardır. Talebelerden 
setine yeıı1 bir istida claha nrent, yeniden da Leotida bir aralık kaflleden a~ 
25 bin lira ıazmtnat Jstemlftlr. la41rken Balmumcu yatı ~ettebl 

Abdullahm validem 10 bin. hAdllıede ya _ ki bir bostan tuyasuna dUfefek 
OUnyan ın en labahk ailesi raJananlardan Höse)'in ~emir de 80 bin tur. Jandarma tarafından cesed _,. 
Paris, (Mayıs) - Valancien'de otu - lira tazminat istemekte idiler. Bu aafhaya çıkarılmış ve tahkikata bq1aııJD di 

varan bu daTaDm muhakemealne buliin de Fatihde bir kulübe yatJ 
ran 88 yaşında Mösyö Monier dünyanın devam 'edllecetttr. Dün saat S,30 da Fatlhde AkdeııJf 
en kalabalık ailesine malik. olmakla if- Remzi ,. aşazade Şevketin Wıd& Hasan oğlu 8aJ1he ald n 
tihar edebilir. kulübede yangın çıkmış, kulübe 

muhakemeSI• yandıktan sonra itfaiye tarafından 
Bu zatın sağ olarak 10 çocuğu, 50 to - rfllmiiştür. 

runu, 38 torun çocuğu ve 2 tane de torun Kendine maliye müfettişi aöd Tererek, 9· bi b" "ki te 
BaJorkö• ""~· Yurdu Dlrektörtl MakbuleJi ır tramvay r ısı e çocuğunun çocuğu vardır ki yekunu J &.nOU9 .a .. ıJ, 
dolandırmaktan ~u Remzi pqa zade ŞeT- Vatman Mabmudun idare.slll"" 

100 ü bulmaktadır. Eğer gelinler ve da- ketin mamtemestne .AallJe 3 inci cezada vay Sirkecide Alemdar caddeaindeJl 
madlar hesaba katılacak olurlarsa aile - aii.ıı bakılmJltır. iten bllWeUe ayni ıatlkametten 

Dün mahkemede pJıld olarak. dinlenilen olan 12 yaşında Ohanese çarparsı 
nin yekunu tamam 180 kifiye varmakta- Maltbulenin iddiasına ıöre, Şevke' mektebe yaralamq, yaralı IJlıll ~ıc 
dır. gitmiş, kendini mallye müfettlfl olarak ta- kaldırılmıg, .suçlu yakalanmıştır. 

Yazısız karikatür Aşcı kadının zekası 



Hay hay 
8ay Necmi Kadı • 

~Y'Ündeki evinin ka-

~~n çıktı. Bay 
ecrnı gençti yakı -
~ idi ve Wla çap

~- Yavaı yavaı 
~ eye doğru yürü-

dü. Bir aralı~ kaldı -
~a baktı. Bir genç 
. dın gördü. Kadın 

bir içiın su kadar gü
~ld · 1• O da yava3 ya-
~i§ Yürüyordu. Ve 

ada sırada yanında 
&cıtiirdu- y •• be til" 
1 gu yaz y-
u llus köpeğine bir 
~i'ler söylüyordu. 
1'i l3ay Necmi gözle • 
~1 kadından ayıra -
11 

ı oldu. Kadın va:a bindL Bay Nec
t 'karşısına geçip o
Utdu. 

~ 'Sir arahk kadm 
~az köpeğini kuca
~ a. alınıştı. Köpeği 
~l, Okşadı, Öpt'1. 

ili Y Necmi kend1° 
tutamadı: 

l'."; Affedersiniz ba 
~ • dedi, köpeğini • 
tok Yerinde olmayı 

isterdim. 
~ liay hay .. İster· 
~ . olabilirsinız. 
~ ftnıdi onu bir 
~~a, kulaklarını 
~lbıiye götürü • 

rn. 

_ (Radyo miJCTofmıunda) biı çal'fClft JccıdınlaT, ham
man için gayet Hde ve kapalı giyinmdi ve kat'iwen 
tuvcıleı 114pmamalıyızl 

Bizim evde 
~~-o~ ilci tarafına y~lpa. ~apa _yapa 
le . du. Bir tramvay direğının onüne 

\~ce direği tuttu, durdu. Bir polıs gör-

~~rada• ne yapıyorsun! 
~ Sarhoş cevab verdi: 
~' liiç bay polis, bütün evler gidıp ge
\ cırıar. Belki bizim ev de buraya ıe

de kolayca kapıdan girerim. 

1 

* ~ Ufak mahzur 
, lenç kız konuştular: 
~deın ki bu kadar beğendin. niçin 
, lJ Yol'8Un. • ' ''-k bir mahzur var. 
' 0 lllahzur nedir! 

benimle evlenmek istemiyor. 

* ~ Orada mı? 
' \>~U:li gösterdiler: 
' ç· lü ne kadar sarL 
, ınlidir. 

Deyince 
Söylerim, biTa birer; 
Canıma talı, deyince •• 
Belıleme::ı, lıaçar gider; 
Hele biT balı, eleyince .• 

Acab itimde lıabalaat? 
Ettirme~ biT ıün rahat, 
Barapır felare aırat; 
Eocle lıalsalı, eleyince, 

Sıvayınca ~ayı, 

K.arırnuu lair 6ir ~· 
Dalaal Uta alıçeyi; 
Y andıp alı, eleyince •• 

Kaoıayı o hasırlar •• 
Darmculan ela ela dırlar; 
Beynime hnım lırlar, 
Hele lnınalı; eleyince •• 

Haber 
- Ben çok cesur adamını, Afrib or -

manlarında kaplan avladım. Viyana:ja 
iken sekiz defa düello yaptım. Şimaı kut
bunda. .. 

Dinliyen sözünü kesti: 

- Ne olursun, bizim eve kadar gll, ka
rıma bu gece eve gelmiyeceğimi haber 
ver! 

SON POSTA 

1 Hoı sözler 1 
Hafıza 

Doktor, şık gtyinmlı ihtiyar kadın ha~ 
tuma sordu: 

- Rabatsızlılınız? 
- Bqağrısı, tansiyon, romaUzma, 

kalb. 
Doktor gene ıordu: 
- Kaç yaşmd111nız! 
- Yirmi bet! 
Doktor bir deftere kaydetti: 
cAynl zamanda hafıza da kuvvetini ta

mamile bybetmiftir.• 

* ~ Dondurmacıda 
-Garson! 
- Efendim .. 
- Bana bir dondurma getir, fakat diln-

kü kadar soğuk olmasın. Bugiln hava o 
kadar sıcak değili 

* Yükseldi 
- Nişanlım mesleğinde u zamanda 

yükseldi. 
- Nişanlın ne lf görür! 
- Bir güzellik enstitüsünde manikür 

yapar, on bet gün evvel pedikür yapa -
rak .ife başlamıştı. 

* Niçin 
Dans ediyorlardı. Erkek acemi. kadın 

usta idl Kadın erkeğe sordu: 
- Dansı çok sever misiniz? 
- Pek çok bayan! 
- Öyleyse niçin dans etmeyi öğren • 

mediniz! 

Fotografcıda 

Fotoğrafçı, fotografını çıkaracağı genç 

- Sizin isminiz! 

- Leylit 

- Şimdi resminizi çekiyorum.. Bana 
bakınız.. Aşikane bakınız_ Adınız Leyli 

idi, değil mi'? Farzedin ki ben Mecnu • 

num. şimdi işıkane bakabilirsiniz. 

DoktoT - (Hutayı muayene eder • 
ken} içki ktıllamr mısımz? 
Hcuta - Bumıft için nıhat.sıı olma
nıza lüzum Voktu ama doktoT, ma· 
dem 1oi öyle iıtiyorıunuz, biT kadeh 

konyak, yahud biT bardak viski ve -
riraeniz içmml 

Dedikodu 
İki kadın arasın -

da: 
- Mahalledeki bü

tün kadınlar benim 
aleyhimde dediko -
du yapıyorlannı1-

- 1h timal ver -
mem-

- Neye? 
- Ben bütün ma-

halledeki kadınlarla 
konll§mam kil 

Evet 
Doktor kayınvali • 

deye: 
- Dilinizi çıkarı -

nız. 

DedL Kaymvali -
de dilini çıkardı. Dok 
tor baktı. 

- Fena! 

'~arılık hastalığına orada mı yaka - - Sen. hep kendini düftlnürıü11_ Bana bir rob yaptır -
' mama, kendine gelince czpcmctilU anaeUJICIA f/GIJClnf'l1ft/ .. 

Darnad, derhal tas
dik etti. 

- Eveti 

Sayfa 7 

Tarihten sayfalar: 

Yanlış anlaşılan işaret.. 
* TiberyiU ~eganm lıcıulüiıai öldürnaelt id.Oilılerini maiıa olan 

tara/tarlarına •Öw 11nlatamaclı. O :zaman ba İfİ İfaretle yapmalı 
utecli. Bulanclaia yerJen elile batını gB.tadi. F aAat lıapitolun alt 
taralınJalıi ltallıla11 btısılan hmlan boılıa mana çılıarclılar. ((Tiber. 

yü taç aiYJfHllı ütiyorl~ Jetliln. 

Yuaa: ~dircan Kafh 

Tiberyü.s yüksek bir yett çıkarak elı"le b411Tıı gösteTdi 

Miladdan 133 sene evveldi. Roma cum- Halle liktörlerin omuzlarında taşıdıkları 
huriyeti altı yüz yaşında, büyük Akde- demet demet sopalan kaptı, kırdı ve si
niz civarına hakim olan büyük bir dev- lalı yerine dağıtarak müdafaaya hazır -
!etti. Bütün zaferleri (Roma vatandaşı) IandL 
denilen adam.lann kurdukları ordular Fakat bu haber bir türlü, uzakta olan
kazanrnıştı. Fakat kanlarile bu kadar ge- lara kadar ulaştırılamamıştı. Bağırarak 
niş toprakları zaptettilr.leri halde İtal - anlatmak mümkün olmayınca Tırebyüs 
yada bir karış yerleri yoktu. Bütün arazi işaretle bu işi yapmak istedi. Yüksek bir 
senatörlerle zadegan elinde bulunuyor - yere çıkarak elile başını gösterdi: 
du. Tiberyüs bu hali bir nutkunda ,öyle - Benim başımı kesmek istiyorlar! 
anlatmıştı: Demek istedl 

- İtalyada vahşi hayvanların bile in- Kapitolun alt tarafındaki halktan ba .. 
leri vardır. Halbuki İtalya uğrunda kan- zıları bu işaretten başka mana çıkardılar. 
larını döken insanların, teneffüs ettikleri Bu kadarla kalsalar ehemmiyeti yoktu, 
hava ile güneşin ışığından başka şeyleri fakat ayni yanlışı senatörlerle zadegana 
yoktur. da söylediler: 

Tiberyüs bir arazi kanunu teklıf etti: - Tiberyüs başına taç giymek istiyor! 
Araziye sahib kimseler kendileri için Romalılar cumhuriyete çok sadık in -
500 dönüm yer alakoyacaklar, üzlasım sanlardı. İçlerinden hiç birini diğerinden 
hüklımete vereceklerdi. HükUmet de bu üstün saymıyorlar. tam bir demokrasi ile 
araziyi her aile başına otuz dönüm üze- idare ediliyorlardı. Yalnız §U farkla ki 
rinden halka dağıtacaktı. Hesaba göre memleketteki bütün haklar sadece Ro
bu kanunun arazi sahiblerine zarar ver- ma vatandaşı denilen mahdud bir züm
mediği anlaşılıyordu. Her şeyden evvcl reye mahsustu. Yani bir çeşid zümre dC4 
arazinin kimlere aid olduğunu anlamak mokrasisi... 
lizımdı. Çünkü Romada tapu kayıdlan O zamana kadar kendilerini tutan, ka
henüz yoktu. Bunun için iiç büyük me- nunsuz hareket edilmediği için hit bir 
mur tayin edilecekti. hücuma cesaret bulamıyan zadegan ile 

Halk bu kanundan memnun oldu. Fa- senatörler birdenbire köpürdüler. 
kat zadegAn ile senato bütün varlığını - Tiberyüs taç giymek istiyorl 
kaydedecekmi§ gibi korktu. Tribün olan - Tiberyüs kral olacakmış! 
Oktavyüs buna mani olmak istedi. c Ve- - Alçak! 
to = menederim) dedi. Bu hakkı ona ka- - ZalimL. 
nun vermişti. Küfürler birbirhıi kovalıyordu. 

Tiberyüs ırkadaşmdan bu sözü ged Zadegimdan Sipyo Nasika hepsinden 
almasını rica etti. Fakat razı edemedl ileri gitü: 
Bunun üzerine kanun kabul edUınciye - Zalimi öldürün! 
kadar iş görülmemesi için hazinPyi ve Diye haykırdı. 
mahkemeleri kapattı. Zadegan onu ö - Fakat mahkeme kararı olmaksl7.ın bit 
lümle tehdid ettiler. Fakat korkutama - Roma vatandaşının öldürülmesi yasaktı 
dılar. Nihayet Oktavyüsü azlettirmek Q- Bunun için konsül bu ite mini oluyordu. 
zere halkın reyine müracaate karar ver- Nasib ayağa kalktı ve bağırdı: 
dl Zadegan intihab kaplarını kaldırdı- - Madem ki konsül cumhuriyetf' ihn· 
lar. Buna rağmen ahali kabile kaoile ge- net ediyor, kanunu muhafaza etmek is • 
lerek reylerini vermiye başladılar On tiyenler arkamdan gelsinler! 
yedi kabile Oktavyüsün azline rey ver- İleri atıldı. Zadegan ve senatörler de, 
di. On sekiz olunca ekseriyet hlsıl olu- yürüdüler. Togalarını kollarına sarmış -
yordu. Tiberyüs arkadaşını azilden kur- lar ve ellerine kırık sıra parçaları al -
tarmak için cveto!, yu geri almasını tek- mışlardı. Onların ardından evvelce ka
rar rica ettl Kabul olunmadı. lın sopalarla sılahlandırılrnış olan bır e-

Oktavyüs azledildi. Buna rağmen mec- sir kafilesi de hücum ediyordu. 
listen dışan çıkmak .istemedi Halle onu Tiberyüs neye uğradığını anlıyama -
öldürmek için üstüne yürüyünce çeklidl. mıştı. İlk pşkınlık geçer geçmez na müd-

Arazl kanunu kabul olundu. Ayrıca bu hiş blr tehlike karşısında bulunduğunu 
kanunu tatbik edecek üç hayı da seçti. anladı. Kendi taraftarları üçer bqer ye
Bunlar Tiberyüsle kaynatası Apyüs ve re seriliyorlar, yahud kaçıyorlardı. 
kardeşi Gayyüsdü. Bunlar Romayı o yı- Kendisi için de kaçmaktan başb kur-
lın .sonuna kadar idare ettiler. tuluş çaresi yoktu. Adamlarının arasına 

Tiberyüs yaptığı işi ikmal edebilmek katıldı. Geç kalınıştı. O kargşalıkta bir 
üzere ertesi sene için de tribün seçilmek aralık yere düştü. Doğrulmak istedi. Fa· 
istiyordu. Düşmanları onu öldüref'ek - kat kalın bir sıra parçası havaya kalka· 
lerini söylediler. Bunun üzerine Tiberyüs rak bütün hızlle onun başına indi. Hnlk 
halktan kendisini muhafaza etmelerini dostu Tiberyüs sendeledi, başından kan· 
rica etti. O gece evinin etrafmda bekle- lar karak yere düştü, kıvrandı ve öldü. 
diler. Ertesi gün kapitol'a gitti. Halk da Onu bir senatör öldürmüştü. 
rey vermek için oraya toplanmıştı. Orada Tiberyüsün adamlarından üç 

Bu sırada senatörlerden Tiberyüsün yüzden fazlası sopa ve taşlarla öldürül-
dostlarından biri ona yakJaştı: müştü. Tiberyüsün ölüsü günlerce orta-

- Zadegan seni öldürmek ıçin esi:ler- da birakıldı. 
den bir feda! müfrezesi teşkil ettiler. Kcn- Diğerleri Tiber nehrine atıldıb.r. 
dini sakın! Tiberyüsün bazı dostları da öldürüldü. 

Dedi. Hatta bunlardan birisinin eng~rek yılan-
Tiberyüs bu haberi hemen yanındaki- larile dolu bir fıçıya atılarak kapatıl -

lere söyledi. Şimdi herkes birbirine tek- dığmı yazarlar. 
rar ediyor, halkın arasına yayılıyordu (Devamı 12 inci •11/o.dtı) 



Bir kişifin ikıbeti yirmi 
beş senedir meçhul 

Meşhur motör kaşifi "Diesel,, 1913 yılının 28 eylülünde, 
kendisini Anversten lngiltereye götürmek te olan 
DreC'~en vapurunun içinde sırra kadem bastı, birkaç 

ü sonra balıkcılar cesedini denizde buldular 

Bu adam hakikaten Diesel mi idi? Evraklar1 onu gösteriyordu 
Fakat muammanm dUgUmU h~la çözUlmUş değildir 

1913 yılının 29 eylülü. Vakit sabahın 
saat üçü. Siyah redingoUu, silindir §ap
kalı dört İngiliz centilmeni, İngilterenin 
Harvlck rıhtımı kenarında, Belçikanın 
Anvers limanından gelmekte olan Al
man bandıralı Dresden yolcu vapurunu 
ve bu vapurun getireceği Alınan mü
hendisi «Deiseh i beklemektedirler. O 
cDieseı. ki bugün, binlerce gemi, loko
motif, denizaltısı gemisi, dinamo ve kam
yon onun icad etmiş olduğu meşhur mo
törle mücehhezdirler. O Diesel ki Al
manyaya birçok taahhüdat yükliyen 
Versay muahedesinde bile onun adı var
dır. Çünkü müttefikler, on sene müd
detle Almanyanın Diesel motörü inşa et
mesini ve kullanmasını yasak etmişlerdi. 

Evet! Bu dört İngiliz centilmeni Al- ı 
manyadan Anvers yolile İngiltereye ge
leceğini telgrafla haber veren mühendis 
Dieseli bekliyorlardı. 

Az sonra vapur rıhtıma yanaştı. Yol
cular çıktı, arkası kesildi, fakat mühen
dis Diescl'den eser görünmedi. Sabn tü
kenen İngilizlerden biri, gemi zabitle
rinden birine seslendi: 

- Vapurda başka yolcu yok mu? 
- Kalmadı. 
- Biz mühendis Diesell bekliyonız. 

Geleceğini telgrafla haber vermişti. A
caba bu vapurla gelmedi mi? 

- Bilmiyorum. Kaptana soralım. 
Kaptana malllınat verildi. Filvaki kap

tan mühendis Diesel'in gemide olduğunu 
biliyordu. Bir akşam evvel vapurun u
mumi yemek salonunda yolcularla bera
ber keyifli keyifli yemek yemişti. Kama
rasında uyuyup kalması ihtimali düşü
nülerek arattınldı. Eşyalarının yerli ye
rinde olduğu görüldü. Yatağına el sürül
memişti. Mühendisin kendisinden ae eser 
yoktu. 

Hadiseden haberdar edilen İngiliz po
lisi, ve geminin son hareket limanının 

Anvers olması itibarile alakadar bulUı
nan Belçika zabıtasının yaptıkları tah
kikat hiçbir semere vermedi ve mühen
dis Diesel'in gaybubeti bir sır olarak 
kaldı. Bu adam içki içmediğine göre bir 
kazaya kurban gitmiş olması da güç k3-
bul olunur şeylerdendi. 

Fakat teşrinievvel ayının on birinci 
günü Esko nehrinin denize munsap oldu
lu nokta civarında balık avlıyan Fele
menk balıkçıları dalgaların cereyanile 

Dieseı 

Sürüklenen bir cesed gördüler. Cesed 
bozulmuştu. Cebinden evrakını aldılar. 

Ölüyü tekrar denize attılar. Cesedin ce
binde bulunan bu evraka bir göz atıldığı 
zammı bunl•rtn mühendis Piesele aid 
oldukları derhal anlaşıldı. Fakat ccsed 
hakikaten Diesel'in cesedi miydi? Yoksa 
bir başkasının cebine Diesel'in evrakı mı 
yerleştirilmişti? Bu noktalar kat'i suret
te aydınlatılamadı. Fakat her hadiseye 
esrarengiz bir renk vermek istiyenlcr 
ve bilhassa bundan istifade ederek Al
manyaya hücum edenler, mühendis 
Diesel'in ölümü mes'uliyetini de .mpara
torluk Almanyasına rüklediler. Hoş mü
hendisin ölümü ve bu ölümü çcrçeveli
yen vukuat bu ithamı yapanlara, zahi
ren, yerden göğe kadar hak verdirecek 
mahiyettedir ya ... 

* Mühendis Diesel aslen Alman olan bir 
ailenin Pariste doğmuş bir çocuğudur. 

Babası mücelliddi. Tahsil çağına yetişti
ği zaman ailesi onu Almanyaya yolla
mıştı. Müstakbel mühendis, vatanında 

tahsil ediyor, tahsil masrafını fransızca 
ders vererek temin ediyordu. Genç D~e
sel Almanyada mükemmel bir mühendis 
yetişerek ailesinin yanına döndü ve ora
da, hayatının ilk inkisarile karşılaştı. 

Mühendis Diesel Pariste bir fabrikada 
çalışıyordu. Bir cFrigidaire> keşfetti. Fa
kat fabrika sahibi, daha o zaman ctebrid> 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

Vindsor Dükü izdivacının yıldönümünü tes'id etti 

Bu slmalan hatırlıyacali mısınız? .. 
Aşkı uğurunda tahtından vazgeçen es

ki İngilJz imparatoru ve ıimdlki Vindsör 
dükü Edvard ile e§i, bir müddet Pariste 
bulunmuşlar ve yazı geçirme::t ilzere 
Cap d'antibes'e geçmişlerdir. Orada izdi
vaclarının yıldönümünü tes'id etmişler-

dir. 
Dilk, eski ve sık ıık görmeğe alı§tığı

rnız melon şapkasının yerine yumuşak 

bir fötr ıapka giymele başlamıştır. Çok 
sevdiği, çizgili elbiseden bir türlü vaz
geçmediğini de Parlste alınan yukarıdaki 
resimde görüyorsunuz. 

SON POSTA 

: AMERİKADA SPOR VE KADIN? 
spor elbiseleri için senede 

250,000,000 lira harcıyorlar, bu elbiseleri gündüzleri 
sokakta giydikleri gibi gece de gigmeğe haşladılar 

,.. ' 

Amerikan kadınları 

Amerikan kadınları spor elbiseleri için 
senede 250 milyon Türk lirası harcamak
tadırlar. Bu yüzden spor kostümü tüccar
lan yeni yeni modeller bulmıya çalış

maktadırlar. Bu tüccarlar yeni mevsim 
için çok gü,zel spor, plaj ve banyo kos
tümleri vilcude getirmişlerdir. 

Amerikan kadınlan, spor elbiselerb1i 

t<Jt1~ 
çok sevmektedirler. Bu elbiseleri ıokak- Yukarıda sağda: Çizgili pa~ıı 
larda gündüz giyidikleri gibi gece de efy- ve tek parçadan banyo elbiselcfl"~9 ~ 

~ lıfB; " 
meğe başlamışlardır. Aşağıda solda: Bu mayo rıcd' 

1
, 

Buraya yeni modellerden bir kaçını dar alınabilir. Amerikada bir s: ırıı•~{ 
koyuyoruz. tuz beş milyon liralık mayo sa 

1 
,; 

Yukarıda solda: Şişmanca bl.: kadına dır. 9ııt,ı 
çok yaraşan bolerolu bir spor kostüm. Bu Aşağıda sağda: Siyah sat.en ~l lif'' 
kostüm orada bizim baramızla 25 liradır. ve elde örülmüş süveter. Fıotı 
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Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb 'us Ebubekir Hazım 

iki defa Nazırlık, altı ıehirde müteaddid defalar valilik, Şurayı Devlet azalığı, 
Meb'usluk, idadilerde hocalık ettim. Belki inanmıyacaksınız ama hiçbir Üniver

siteden, hatta hiçbir idadiden diploma almış değilim 

L Müsaadelerlle, o- ... -------------.... -------------. "'UYllcularıma ev • 
\tela en kısa yoldan 
kendimi takdim e • 
leyim: 

1864 yılında cNij 
deı. nin cTepeviranı 
ftlevkiinde, Yenictı 
h'ıahallesinde doj · 
dunı. 

. •Tepeviran• mev 
kiine, Niğdeliler Tt' 
l>eyran derler. Bu 
ltibarladır ki, doğ • 
duğum yerin halk 
dilindeki ismi olan 
'l'epeyran kelime · 
lini, soyadı edin -
diın. 
b İlk gençliğimde 
Lir çok memurlyet -
terde bulundum. ı1k 
\tazjf em, Niğdenin 
~'I'ahriri emlAk• da-

esindeydi Ondan 
'?nı-a, Konya maa • 
~ nıeclisi kitibll · 

e terfi ettim. Ay· 
b.i zamanda, orada 
intişar eden Vill .. 
>et gazetesinin milin 
!tı lnuharrirleıi a • Muharrir. 
"asında mevki aldım ğeri benden küçük iki de 

Fakat o devrin 
mekteblerinde, di -
siplin, nizam yeri -
,ıe, hatır, gönül hA
kimdi. 

Bütün mahalle -
~ gibi, mekteb ho
caları da, benim ne 
kadar gözde olduğu
mu, ne kadar sevil -
etiğimi bilirlerdi. Ba 
bamı saydıkları i -
çin, bana ayni mü -
samahayı onlar da 
gösterirlerdi. Bu mü 
samaha yüzünden 
de, mekteb beni sık-
mazdı. Çünkü ora -
~a da hemen her is
tediğimi .)'apabili -
yor, dilediğim dere-
cede şimarabiliyor -
dum. Mektebden, 
bittab~ hiç bir ha -
yır gördüğüm yok -
tu. Henüz birer kor 
lrunç işkence aleti -
nin resmine benzet
tiğiin churufu heca» 
ya ısınamamıştım 

bile!... 

Sayta • 

c~:~!~!~~~~~Çökşayan·idikkifbi~::~~~:~~!~:!J 
«Köpek, insandan üstündür!» 

Avukat iddiasını hakime, jüri heyetine ve samiine 
kabul ettirdi, müdafaa biterken salonda hatibden 

başka ağlamayan kalmamııh 
Geçen mayısın ilk 

günlerinde Amerika
da Missouri ,ehrinde 
pyanı dikkat bir 
muhakeme cereyan 
etmiştir. Müddei bir 
çiftlik sahibi, müdde
aaleyh bir tüccardır. 

Tüccar çütlik aahl
binin ktipelfni öldür
müştür. Sebeb olaraJI 
cmüdafaa nefs> i ile
ri sürmüştür. Buna 
mukabil çiftlik aahi
bi tüccarın kendisine 
karşı esklı:!enberi ki
ni olduğunu iddia et
miştir. 

Bundan sonra müd .. 
deinin avukatı söa 
almış ve .Köpeğın 

insandan çok üstün 
bir mahltik> oldufunu isbat etmek üzere 
uzun bir hitabede bulunmuştur. 

Hala Amerikan ıazetelerlni me§gul 
eden, bu müdafaayı hülbaten nakledi
yoruz: 

cSayın jüri heyeti; Baylar ... Bayanlar ... 
İnsanın en iyi, en samim! dostu günün 

birinde muhakkak kendisinden yüz çe
virir. Hattl yüz çevirmekle kalmaz, a
leyhinde bulunur, düşmanı kesilir ... 

Bir adam çocuklarını büyütür. Bunla
rı adam etmek için her türlü mahrwni
yetlere, fedakhlıklara katlamr... Fakat 
günün birinde çocuklar velinimetlerine 
karşı kıyam ederler... Onların nazarın-

da babalığın, analı• 

fın kudsiyeti kal· 
maz ... 

Bir adamın en g{l. 
vendiği dostu onun 
en samimi düşmanı

dır... Bundan emlıı 
olunuz ... 

İnsanların hepsi rl• 
' yakardır. Dünyada 

riyakir olmıyan in
Nn yoktur; yalnıa 

insanların rlyakiı~ 

lıkları derece der .. 
cedir ... 

Bir insana parası 
olduğundan dolayı 

hürmet edilir... İn· 
1anlarda hürmet ~ 

sası riyakArlıktır. 

Bu adam parası~ 
birdenbire kaybedin· 

ce kannca gibi etrafına ü§{işen dostların.
dan hiç biri kalmu... Hepsi onu tek b&• 
§lna bırakırlar ... Tek başına bırakmaJC 
ile de kalmazlar, onun düşmanı kesirlir.ı 
ler ... 
İnsanın menfaat hissi ile meşbu olmı.ı 

yan bir tek dostu vardır. O · köpektir. 
Köpek efendisini bırakmaz, ona karşı hl· 
yanet etmez, ona fen alık etmez. 

Köpek iyi ve fena günleıin dostudur. 
Köpek efendisinin sıhhati ile çok yakın• 
dan allkadar olur. l 

Efendisinin ölümü neticesinde intihar, 
eden, ortadan kaybolan köpeklerin hıscl 

(Devamı 13 üncü aa.yfa.dtı) 
~ ~alih yardım etti: Raatamonu mek- vardı. 

Elifbanın, kuzu 
biraderım Daşına, yaya, merteğe benzetilen harf 

'.~.~:~~;~~;.-~;_;;,~~~=~ .. : =c==G=a==r=i b=-=v=e-i=n=a=n=ı ım===ı y=a=c=a=k =ş=e=y=ıe==ıır=:ı:~I bı mümeyyizliğine yükseldim. Me - Ecel, iki erkek kardeşimi, aramızdan 
~uriyet hayatıma pek uğurlu gelen ayırdı. Ve ailenin erkek evladı olarak 
~~rirliği orada da bırakmadım. bir ben kaldım. Bu yüzdendir ki, va -
Ynı zamanda, idadide, mülkiye ka- kitsiz ecelin annemin ve babamın yü

~larını, ve mecelleyi okuttum. Ta - reklerinde bıraktığı kocaman boşluğa 
un biraz daha parladı: ben varis oldum. 
Bırasile İzmir mektubctısu, Edirne Onlar, ölen yavrularından artan bü -

l'ali muaviıai, Dedeağaç mutasarrıfı tün sevgilerini, bütün şefkatlerini ba-
0lcluın. na verdiler. Benim üstüme titriyorlar, 

ilaha sonraları, İstanbul, Hicaz, Be- bir dediğimi iki etmiyordular. 
tut, Bursa, Trabzon, Sıvas şehirlerinde O iki hazin ölüm, biçarelerin gözleri
~ müddet ve müteaddid d_;fala; va- n~ ö~Ie .. ü.:k.~tmüştü ,.ki,. bir aksırışım, 
""1k ettim. Ştlrayi Devlet. azalıgında hır oksuruşum, batta bır hapşınşım, 
'btııundum. Bir müddet mülkiye daire- onları, müclhiş bir tehlike işareti gibi 
llııe reislik, bir müddet te maarif dai- sarartıyor, sarsıyor, şaşırtıyordu. 
te&iııin başkanlığını yaptım. . O kadar ki, evin içinde, üç hemşirem, 
~ihayet iki defa dahiliye nazırı ol- üvey ana, baba eline düşmüş birer 
~· En 1<>n vazifem de, Büyük Millet cbesleme• mevkiinde kalmışlardı. 
~lisinde Nigde saylavlığıydı. Benim yüzümden, ana baba şefka -

8ütün bunları okuyanlar, pek haklı tinden mahrum kalmak, onların masum 
Olal'ak: yüreklerinde de, tabii bir based, haklı 

- Kimbillr, diyeceklerdir, bu kadar bir kin uyandırmıştı. Beni adeta1 bir 
~ ve terem mevkilere yükselen üvey kardeş gibi görmiye alışır g:bi 
IWll bahtiyar faninin koynunda, kaç üni- idiler. 
"1-sitenin diploması vardır? Muhabbetin, şefkatin bu derecesi, 

lralbuld, böyle düşünenler, belki i - beni iyiden iyiye şımartmıştı. 
~ıyacaklardır ama, itiraf edeyim Hayli zararını çektiğim bu şımarık
~ ben, hiç bir üniversiteden, hatta hiç lığın, bana ilham ettiği bir kanaati ilave 
·"'il' idıadiden diploma almış değilim. Az etmeden geçemiyeceğiın. Bunu, mana
~el de yazdığım gibi, idadi hocalığı sız, ve fuzuli bir ukalalık saymayın. 

~ yaptım. Fakat ayni samimiyetle Bence, ta mezarımızın başına kadar 
~r edeyim ki, idadi tahsilim bile sürükleyip götürdüğümüz kötü itiyad
~tu. Ve blitün malfunatım, bütün lann tohumları, ekseriya, beşik etra -
~ (!) :Isparta, Antalya ve Niğde fında emeklediğimiz günlerin mahsu
ba;diy~Ierinde gördüğüm derslerden i- lüdür. 

~.ttı. . Bu kötü tohumları besliyen, anamı-
'-rı ikıi, m~urıyet hayatına atıldık. - zın, babamızın müfrit muhabbeti, miif
h sonra, bır çok şeyler okudum. Bır rit şefkati ve müfrit müsamahasıdır. 
ta~_ şeyler öğrendim. Fakat, bittabi, Vakıa çocuk ana baba şefkatine 
~ele bulunup okunan ° ki~blar, be muhtact;r. Fak~t, y~şayabilmek için 
ı.ıu . de~e, h~yıtıma, ~alumatıma muhtac bulunduğumuz suyun fazlası 
~ıın bır şey ilave etmedı. bizi günün birinde boğabilir, mahvede-

htt ın tuhafına bakın ki, ben, a.z kalsın, bilir. 
~arım yamalak tahsilden bıl~ mah- Çocuğu sevmeli, fakat bu sevginin 
'l1d olacaktım. Fa.kat beni tam bır ta~- hududsuzluğunu ona hiç bir surette 
ttt· en mahrum bırakan sebeb, tabının hissettirmemeli... Kim ne derse desin, 
.se!!Uıtz gibi sefalet veya kimsesizlik bence bu sevginin gizli tutulması, ço-

Sl!di. CUk terbiyesinin temelidir. 
~ilAkis, annem de, babam da sağdı, Bir çok bedbahtlar, şımartıcı ana, 
'O le~, vakitleri oldukça yerindeydi. baba şefkatinin kurbanı olmuşlardır. ;:lik, ikisinin de en büyük emelleri, Ben de1 şefkat ve sevgi gördükce 
~klanna muntazam bir tahsil yap- şımardım. Ve şımardıkça, kahrına kat-

Ç .. aktL !anılmaz bir mahlük oldum. O kadar ki, 
~e ~ annem de, babam da münev- günün birinde, annem bile, sabrını, ta-

; lllsanlardı. haınmülünü tüketti, ve beni başından 
~ lkat onların en büyük günahları uzaklaştırmanın çaresini düşündü. 
~Çok fazla sevmelerl idi. Bana te- Bunun neticesi olarak da, henüz beş 
' h eden bu büyük sevginin hazin yaşıma bile basmadan, cdefibela» ka -
L:._ lebebt vardı: Biz, altı kardeştik Üç bilinden mahalle mektebine jÖnderil
~irem, ve birisi benden büyük, di- diın. 

Loodrada bir kumq fab
riJraa .. a lalıorah_,.ı 

mellftuta ••ti 1eptik 
mıhiyet verecek bir ilaç 
lte~fatmiftir. Bu ilaca 
batırılaa kuma, mikrob 
tutmax, Jıkaodıtı ıamao 
ıuıti aeptik mablyati kaç
maı, io1aa vücudüııe de 

hiçbir saran Joktar. 

100 Jıl evvel J•ıılmıı oJaa ba 
aıektub dalıa p19a •J Kuada 
poatahooeaİlıe -.u.I olmafbu 

19 11ae11 urıD ortalarıada :raıayıuı hu sat 
$ ay l~lado YaaaDea, Utiace, Franaııca -.a 
l•ıUlıee l6ıatJori batta• af•!ı esberlamiftir. 

17 J&fl•da ikea de Homor'i• aıeıbur 
bra4ua do Arinotue.ia bitiia 

.._.u.ıa1 utmatmıttı 

·-

102 yaşmda baba olan çiftçi 
Utuania'da Kaunu'da yap1an bu çiftçi 117 
yapndadır.,, HerfGn tarlannda Abanın bqında 

çalıpr. 102 J8flllda iken baba olmuttu 

Obio'da buluDn "iki kilometre •ıaalupada olaa 
bu 1200 aiful. kuabuıa evleri be1aıa bo1aaını,tır 
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.. ELANİK B K Si 
--------··--------

Devlet kapısında 
elli yll 

,. A ., tertibi Hisse (Bartarafı 9 uncu sayfada) 
Bir aralık mektebi değiştirdiler. "I• 

beni bir uşakla yeni mektebe gönder • 
diler ... Fakat düşünün bir kere •.. J:llt" 

mun eder. Hisse senedleri kabili tecezzi değildir. Şirket, her hisse için bir zar gıöi, içine hava, ışık, zerresi sızıııı· 
sahib tanır. Bir hissedarın varis ve dayinleri hiç bir sebeble Şirketin defa- yan bir dershane .. rütubet ... küf, aydt 
tir, tahvilat, emval ve eşyasının haciz altına alınmasını isteyemez ve onların ve nefes kokusu. Dev cüsseli, 150 lci!O" 
taksim veyahud aatılmalannı taleb ve Şirketin umuru idaresine hiç bir veçhile luk bir hoca. Bu hocanın sağ başıııdl 
müdahale edemezler ve istifayı hukuk için Şirketin envanterlerini, Heyeti bir sürü kızılcık değneği, ve sol yanııı-

Hey' eti Umumiye senedi Hamillerini Fevkalade 
toplantısına davet 

Şirket esas mukavelesinin tidili hakkında mü.zakeratta bulunmak üzere 
Selanik Bankasının cA• tertibi hisse senedi hıim.illerinin 29 Haziran 1938 
çarşamba günü saat 1 S de Galatada Assikü.razioni Generali hanındaki ida
re merkezinde fevkalade olarak toplanacak olan hissedarlar umwni heye -
tinde bulunmaları rica olunur. 

İşbu fevkalade heyeti umumiye içtimaında bil'asale veya bilvekile bulun
mak istiyen «A• tertibi hisse senedi hi.nıilleri, içtima gününden asgari bir 
hafta evvel, yani en geç 22 Haziran 1938 tarihine kadar, hisse senedlerini: 
~ İSTANBUL'da: Şirketin merkezine. 
: Tevdi etmeleri 18zımdır. 
' Ayni surette hisse senecflerini, içtima gününden 1 S gün evvel yani en 

geç 15 Haziran 1:938 tarihine kadar. 
SELANİK'te: 'Selinik Banlrau, 
PARİS'te: CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNİSİE'ye, Camb<m 

sokağı 43. 
. PARİS'te: SOCİETE GENERALE'e-Boulevard Haussmann 9 tevdi edebi
Urler. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi mucibince her cA» tertibi hisse sene
m hamili velev bir hisseye ma\!k olsa bile, mikdar tahdid edilmeksizin his -
sesi adedince reye malik olarak müzakereye iştirak hakkını haizdir. 
\ Esas mukavelede tadili tek.lif olunan hususat berveçhi atidir: 

SELANIK BANKASI 
Esas mukavelesi 

Tadil edilen maddeler 

Madde 2 - Bu maddenin eski şekli yerine atideki metin konulmuştur: 
Şirketin ünvanı .sELANiK BANKASI T0RK ANONİM ŞİRKETİ•dir. 

:ı'abkiyeti hasebile Türkiye Cumhuriyetinin kavanin ve nizamatma tabidir. 
Meclisi idare Bankanın ismini tebdile lüzum gördüğü takdirde bir defaya 

mahsus olmak üzere ve salahiyettar makamatın iznini almak şartile, işbu 
ismi tebdile salahiyettar olacaktır. 

Madde 3 - Bu maddenin eski ~kli yerine atideki metin konulmuştur. 
Şirketin merkezi İstanbuldur. Şirket, mer'i kanunlara ittibaen lüzumu ka

<iar şu be ve ajanslar tesis edebilir. 
;.. Madde 5 - Bu maddenin eski ~ekli yerine atideki metin konulmuştur: 

Şirket alel'uınum aşağıdaki muameleleri yapar: 
ı 0 

) Amme makamatı ve bilcümle resmi müesseseler, belediye idareleri, her 
türlü şirket ve sair eşhas ile dahili ve harici muvakkat veya sair suretlerle 
istikraz akdetmek veya bu gibi istikrazlara iştirak etmek. 

2° ) Resmi dairelere ve her türlü ~hasa teminat mektubları vermek, po
liçe, emre muharrer senedler ve çek satmak veya iskonto etmek ve her nevi 
muameleyi sarrafiye ve ticariye ve sınaiye ve komisyonculuk icra ve 
taahhüd eylemek ve aynen resmi fondalar (Fonds publics) alıp salmak ve 
emtia iştira ve füruht eylemek ve devlet idarelerinden, imtiyat!ı şirket -
lerden ve her nevi eşhastan nakid, esham ve menkul eşya mevduatı kabul 
etmek ve her türlü ikraz ve avans işleri yapmak, ve banknot ihracı gibi mü
saadatı mahsusa ile tayin ve tahsis olunan mevad müstesna olmak üzere sair 
Banka ve kredi ve ticaret şirketlerinlıı muamelatı dahilinde bulunan mua -
melatı icra etmek. 

3° ) Her nevi tesisatı smaiye ve ticariye ve sarrafiyeyi ve şimendifer ve 
aenizden nakliyat ve yol ve kanal ve fabrika ve maden ve dok işlerini ve 
alelfunum teşebbüsatı sınaiye ve ticariye ve menafii umumiyeyi müstelzim 
olacak şirketleri ihdas etmek ve bu makule şirketlere hissedar veya koman
dit suretile şerik olmak. 

4° ) Şirket Merkez ve Şubelerinin Ye Ajanslannın ikametine ve ifa eyliye
ceği muamelata mahsus olmak üzere şehirlerde lüzumu kadar emvali gayri 
menkuleyi kendi namına iştira, tasarruf eylemek. 

Şirket ticaret maksadile gayrimenkul alım ve satımı ile meşgul olamaz, ve 
~kiyede gayrimenkul üzerine ödjinç para veremez. Ancak alacaklarını 
sağlamlaştırmak maksadile munzam teminat olarak gayri.menkul üzer.ine 
ipotek alabilir. 

Banka, kendi işleri için lüzumlu olan gayrimenkuller hariç olarak, alacak
larından dolayı temellük mecburiyetinde kaldığı gayrimenkulleri temellük 
tarihinden itibaren beş sene içinde elden çıkarır. Bu elden çıkarmanın im -
kansız veya Şirket için büyük zaran mucib olacağı hallerde, salahiyettar 
makamattan bu müddetin temdidi taleb olunacaktır. 

6°) Anifülbeyan bilcümle muamciit! kendi hesabına, yahud komisyonla, 
yahud biliştirak yapmak. 

Şurası mukarrerdir ki, Şirketin faaliyeti, cari olduğu her memlekete göre 
mahalli kavanin ve nizamatı mahsusa ve kararnamelere tabidir. 

Madde 7 - Bu maddenin eski Şf:kli yerine atideki metin konulmuştur: 
Mezkur hisse senedleri hamile muharrer bwunacak ve bir tarafı Türkçe 

~e mukabili Fransızca veya başka lisanlarla tanzim ve tabolunacaktır. Bu 
hisse senedleri koçanlı bir defterden münfek ve sıra numarası mevzu olmak 
şartile Meclisi İdare azasından iki zatın veya hadan bir zat ile beraber Şirket 
Müdürü Umumisinin veyahud Meclisi İdare tarafından tayin olunan bir 
murahhasın imzalarını havi olacak ve iki imzadan birisi matbu olacaktır. 
Hisse scnedatının devir ve havalesi ahare devir ve teslim suretile icra olu -
nacaktır. 

Madde 9 - Bu maddenin eski şekli yerine atideki metin konulmuştur: 
.Bedeli teahhürle ödenen hisse senedatının sa1-blerinden teehhüratı vakia

dan dolayı ihtarı keyfiyete ve aleyhlerine ika.mei davaya hacet kalmaksı
zın tediyenin vücubu gününden itibaren senevi yüzde dokuz hesabile, Şirke
tin lehine faiz alınacaktır. Şirket, hedeli muayyen zamanda tediye edilmiyen 
hisse senedatını, zarar ve ziyanı sahibine aid olmak üzere gazetelerle ilan 
ettikten sonra tayin olunan müddetin hitamında satabilecektir. MezkUr hisse 
senedatının satışından hasıl olan meblağ, tahaddüs edebilecek noksan için 
medyun kalmak şartile esbabının deynine mahsub edilecektir. Satışın hAs!lı 
borçtan fazla olduğu takdirde tediyenin tahakkuku gününden itibaren satış 
tarihine değin .güzeran olan müddet için faizi ni.zamt hesab edilerek, artanı 
sahibine teslim olunur. 

Madde 10 - Bu maddenin eski şekli yerine Atideki metin konulmuştur: 
Hissedaran sahib olduklan hissenin natı.k olduğu miktardan ve talibi hisse 

olanlar imza etmiş oldukları hisse bedelinin mecmuundan mes'uldürler. 
Madde l 1 - Bu maddenin eski şekli yerine atideki metin konulmuştur: 
Hisse senedine aid hukuk ve vecaib, kimin elinden geçerse geçsin hisse se

nediyle beraber hamiline intikal eder. Bir hisse senedine tasarruf işbu ni -
zamnamei dahili ahkamına ve Heyeti Umumiye katarlarına inkiyadı tazam-

( Devamı 15 inci •aylanın 

Umumiyenin kararlarını kabule mecburdurlar. da, fenerci sırığı kadar uzun, kalın sO' 
Madde 12 - B_u maddenin eşki şekli yerine atideki metin konulmuştur: palar ... 
Şirketin işleri idare Meclisi ve İdare Komitesi tarafından tedvir olunur. Ben, bütün bunlardan sonra, du~ 
İDARE MECLtsi - Heyeti Umumiye tarafından intihab edil.ı\liş olan da sallanan falakayı da görünce, kor • 

İdare Meclisi, yediden on sekize kadar azadan mürekkebdir. Her sene İdare kudan yumruk kadar aklımı da kaçırd' 
Meclisi azasından üçte biri çıkar. Bu Meclis, böylece, her üç senede bir tec- gibi oldum. .. 
did olunur; çık8:11 azanın yeniden intihabı caizdir. Kanuni icablar mucibince, cSın~f· . ~~ veremiyece~m o ~~ 
Umum Müdür, idare Meclisinin tabii azasıdır. reye gırdıgıın zaman, uşagımız ~ 
İDARE KOMİTESİ - İdare Komitesi, İdare Meclisi tar.afmdan, İdare hocaya şöyle takdim etti: .. 

.Meclisine dahil olanlar arasından seçilen iki aza ile Umumi Müdürden mü - - Bekir bey zade Hasan efenQ.ıniıl 
rekkebtir. Fazla olarak İdare Meclisi, her hangi bir içtimaa iştirak edemiye- mahdumudur .. validesi cariyeniz, eJlt" 
cek surette mazereti zuhur eden İdare Komitesi azası yerine vazife görmek rinizden öpüyor .. 
üzere iki yedek aza seçer. Hoca yüzünü buruşturdu ve; uşdi 

l\tadde 14 - Bu maddenin eski ~ekli yerine atideki metin konulmuştur: paylar gibi: . . 0~)11 
İDARE MECLİSİ - İdare Meclis!, azası meyanından, bir Reis ve azami iki - Koca .. Bekır . bey zadenm . 0 

reisi sani intihab eder. Reis veya reisi sanilerin bir içtimada hazır bulunma- mektebe boyle ~ı b?şlatılır? d~1•• di
dıkları hallerde, Meclis, derhal olde!aya mahsus olmak üzere, Reis vazifesini _!3u ~alde, ?enn b.ır ha~a.ret gı~lı~il-
görecek birisini seçer. Çunkü o devırde, ailelenmn hali 

Madd 15 B dd · ski _ .. _,: · l!tid k' t' k 1 ...... said olan çocuklar, mektebe, alaylıt'• e - u ma enın e ŞCAU yenne i:l e ı me m onu m"""l .. ur: il"h'l 1 ··ı.. ..1 .. a·· 
İDARE MECLİSİ İd M lis" ş· k . M k . . k". ld - a ı er e go uru ur u. - are ec ı, ır etm er ezmm aın o ugu ma- v b k mik merasimi müteakip, ta• 

halde, Şirketin men:faatinin icab ettirdiği her halde ve ayda asgari bir defa le~eı: ü~ leblebi dağıtılır h~ 
o~rak. ~plarur. Bundan maada, lzadan üç kişi, Meclisin akdini taleb eyle- ya da baklavalar, sanğıbunnala~. bOlr' 
dikte ıçtuna eder. d 1 ı ı- ı·· t" ı- hedi-.. .. . ça o usu çamaşır ar, ur u ur u 
Muza~eratın muteber oiması beş azanın bızza't huzurlarına rnanuttur. yeler gönderilirdl 

Meclisi ldarenin kararlan bizzat hazır bulunan azanın ekseriyeti lrasile mu - Bütün bunlardan mahrum kalrnll~ 
teber olur. Tesavü ara vukuunda .Reisin reyi müreccah tutulur. İdare Mecli - hocayı bittabi hayli kızdınnıştl. Uş•~ 
sinin müzakeratı zabıtnamelere dercolunduktan sonra deftere kaydolunur, boynunu büktü: . 
ve mezkür zabıtnameler Reis ile Şirket Müdürü tarafından imza olunur. _ Efendim ... dedi ... Çocuğun pedetl 

Meclisin celsesine iştirak edemiyecek olan azalar, ruznameye idhal edilmiş Aksarayda ... Gelince, adetler yeril!' 
mesele hakkında reylerini tahriren izhat edebilirler. Bu takdirde, reyleri getirilecektir. 
zabıtnameye dercedilir. Uşak, yalan söylemi,-ordu. Hakiki • 

İdare Meclisi. azasından nısfından zivadesinin muvafakatini istihsal etmek ien, tahrirat müdürü olan babam, 0 

ve yukarıda beyan olunduğu üzere, m~buıi olan içtimalar adedinin dörtte sırada~ muvakkat bir vazifeyle, o dt' 
birini geçmemek şartile celselerjni istisnai olarak diğer bir mahalde aktedebi- virde Niğdeye bağlı bulunan Aksarll~ 
lir. Bu takdirde, keyfiyet İktisad Vekaletine ihbar edilecektir. kazasına gönderilmişti. Fakat bu te 
İDARE KOMİTESİ -İdare Komitesi, iktiza ettikçe Şirketin Merkezinde minat bile, hocanın hiddetini yatıştırr 

toplanır. İdare Komitesi kararları usulü dairesinde tasdik edilmiş bir deftere mamıştı. 
kaydedilir ve her kararın altı Komite Reis ve azalan tarafından imzalanır. - Aceleniz neydi? dedi... Gelinceyt 
İdare Komitesinin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğruya, ekseriyet- kadar beklets~ydiniz! 

le verdiği kararlar, İdare Meclisinin tasvibinden sonra infaz olunur. Uşak kekelıyerek: h" 
Madde 16 - Bu maddenin eski şekli yerine atideki metin konulmuştur: -:- Şeky.f .. zldeddi... Çocuğun okuma 

iDARE MECLiS. ı· ı·da Mecl' . .. d b' . . efat . . f vesı pe a a a ..• 
- re ısı azasın an ırının v :ı veya ist:ı ası So ba a d"nerek ilave etti: 

vukuundan veya sair bir sebebden dolayı yeri inhi181 ederse, İdare Meclisi, _ rı;:' d' n H~ca efendinin elini f:#. 
onun yerine, muvakkaten aza tayin eder ve intihabı kat'i, gelecek Heyeti Hocaayu;~laşmıya hazırlanan uŞ1'1'' 
Umumiye tarafından icra olunur. İdare Meclisi, azanın haddi azamt olan on la, ' m bir selam sarkıtıp me~ 
sekize ibliğı için diğer aza dahi tayin edebilir. Şu kadar ki, yeniden tayjn . ~le olunmamasını sıkı ~i.kı teıır 
kılınan iza~ın kat'iyyen intihab ve tayinleri hususu Heyeti Umumiye tara- ~:etti, ve: 
fından tasdık kılınacaktır. _ ÇocuğÜ usulü, erkim dai~ 

Madde 18 - Bu maddenin eski şekli yerine atideki metin konulmuştur: mektebe başlatmamak, uğursuzl~ 
iDARE MECIJst - İdare Meclisı, muayyen umur ve mesalihin ifası veya dedL 

muayyen bir müddet veya umuru cariyenin tedviri için hususi bir vekalet- Sonra bu tehdidin istenilen tesiri y•· 
name ile kendi salahiyetlerini tamam en veya kısmen kendi Azasından bir pacağından emin olmanın keyfile b"" 
veya birkaçına tevfiz edebilir. İdare Meclisi, kezalik, mesalih ve umuru na elini uzatt~ 
cariyenin tedviri için hariçte bir veya birkaç kişiye salahiyetlerinin tama - _ Öp bakalım! 
mını veya bir kısmını verebilir. İdare Meclisi, bu zevata ve kezalik murah- Küçük yavruların önüne bir Bu0: 
has azalara verilecek maktu veya nisbi maaşları tayin eder. heykeli gibi kurulmuş olan bu korktııı!O 

Madde 19 - Bu maddenin eski şekli yerine alideki metin konulmuştur: hocanın kıllı eline, dişçi kerpeteninde 
İDARE MECLİSİ - İdare Meclisi, Şirketin işlerini tedvirde ve betahsis ürken bir yavru ürkekliğile baktım:!-

atide zikir ve tadad olunan muamelatı ifaya mezuniyet ve salahiyeti vasia - Haydi ... dedi ... Öpsene ... Ne 5' 
ve kamileyi haizdir. lanıyorsun? riı 

1 -Her nevi istikraz akdine ve para tahsilatına; sınai ve ticari teşebbüslere O zaman gözüme, kı1.ıl~.d:ğneıdetli 
girişilmesine ve bunların işletilmesine ve Şirketin her nevi tesisatı sınaiye ve uzun sopalar, ve falaka ılıştı. Bu atı' 
ticariye ve sarrafiyeyi teşkil etmesine ve bu gibi teşekküllerde hissedar o"iına- öpmek, bana onlan yemekten d 
sına dahi müsaade eder. ehvenişer gözüktü. tııJa 

2 - İdare Meclisi, Memlekette ve~'a Memaliki Ecnebiyede Şubeler ibda- .. ~li~i ~.ptürc~ hoca, bana rahles 
sına müsaade eder. Hüsnü suretle icrayi faaliyet etmeleri için, lüzumlu ad - onunu gosterdı: . 
dedeceği sermaye mikdarını bu Şubelere ita eyler, münasib gördüğü takdir- - Otur ... dedid d tu ctt' 
de, Şubeleri ilga eder veyahud bu Şubeleri münasib ve muvafık bulacağı Zate:ı 0 • .. ot~r ;~es~ _e 0 k:n ~ 
şerait tahtında devreder. tun. Çunku dızlerımın agı ço 

3 ._k ik t d' t b' k b·ı· 1 'ti · zülmüştü. - ıs onto, raz, ev ıa ve re ın mu a ı ı avans arın şeraı umumıye- H . 
· · t b ·ı ed oca. ...dlS 

sını es ı er. -Ben dedi senin ananı da, dllY"':.. 
4 - Şirketin Müdür Ye İkinci Müdürlerini, ajan ve memurlarını nasb ve d kutt~m. HattA bir giln dayın Nil' 

azleyler ve bunlann vazife ve salahiyetlerini, maaşlarını ve senelik ikrami- ~1° iy· bellem emişti de onun }tUld" 
yelerini ve ieab ettiği takdirde kefalet akçelerinin mikdarını tayin eder. 

5 1 
' 

'Ilı... 1.,f/I 
Cart kan~lara göre, Şir~et. namı?a vaz'ı imzaya mezun _Müdür ve _me - Kalın pannağile,,_çivilerle, mitra df 

murlann Şırketten her hangı bır şekilde olursa olsun ya dogrudan dogruya ateşine uğramış gibi delik deşik olr!' 
veya müvazaaten bir kredi almaları veyahud Şirkette gerek kendi lehlerine duvarları gösterdi: 
ve gerekse menfaattar bulunduk.lan müesseseler veya ~has lehine, kredi, _ Şuracığa çi'vilemiştim! fi 
teminat veya kefalet almaları memnudur. Ben, bu korkunç şakaya ınanrnıŞ. 

5 - Şirketin imzasını vazetmeğe kimlerin salahiyeti olacağını ve ne su- büsbütün ürkmüştüm. Hoca: ııtV 
retle vaz'ı imza edileceğini tayin ve tahsis eder. - Haydi... dedi... Derse başlıyal '-" 

6 - Heyeti Umumiyeye takdim kılınacak hesabatı her sene kat ve ihzar Ben ne söylersem, sen onu tekrar e 
eder ve hissedarana tevzi olunacak temettüün ınikdarını muvakkaten tayin - Peki ... 
eder. - Peki demezler, başüstüne derlet'•' 

7 - Faiz getirecek plismanlan, ve Şirketin mevcud parasiyle ihtiyat akçe- - Başüstüne ... 
( A rka.n tXJf') sinin sureti istimalini tayin eder, ve alelı'.'ımum Şirketin kafiei umur ve 

muamelitını idare eder. 
8 - Her türlü taahhüd ve mukaveleleri uzlaşma ve tahkim muamelelerini 

yapar ve Şirket namına olarak müddei ve müddeaaleyh sıfatile mahakimin 
kaffesi huzurunda isbatı vücud eyliyecek kimseleri nasbeder. Şirkete aid 
her nevi emvali ahiz ve kabız ve devir ve furuhta mezuniyet verir, ve her 
nevi faizli eshamı satar ve satın alır, bedelini aldıktan sonra veya almaksızın 
gerek emvali menkule, gerek gayr;menkuller üzerine vazedilen haciz ve 

1 ve 2 ncl sütunlannda ) 

Toplantılar: 

Şehremini Halkevi himaye bifliil 
toplantuı __ A.-: 

f}ehremlnl Hlınaye Blrlltl Başkanıııu--, 
ınma1e Birl!.ğimlzln kongre31 ~ 

lilnü saat 17 de yapılacaktır. uyel 
hu1r bulunmaları ... 



ION POSTA 

Amerikada dokuz sene içinde milyoner 
olan bir Türk tütüncüsü 

Paris büyük elçimiz dün Fransa 
Hariciye Nazm ile tekrar görüştü 

(Bqttırafı J ir&d ıal/fada) şündüm. Burada daha geniş imkanlar (Btıı tarafı J inci scı11Ja.da) cBundan istidlal edilebilir ki, Hatay 
Otele bir telefon edip hakikati öğren- bulabileceğimi zannettim. Ve bir gün ticesini telefonla Ankaraya bildirmi§tir. meselesinin iki memleket arasındaki iyf 

!bek daha kolayıma 9eldiği için, fazla kalkıp İstanbula geldim. Beni, eksper Fransız pzetelerinin neşriyatı münasebat üzerinde f8Yant esef hiçbir 
llrar etmedim. Az sonra Parkotel kapı- stajiyeri olarak, Cibali merkez fahri - Paris 6 (A.A.) - Aı}adolu ajansının tesiri olrnıyacaktır. Cenevre anlaşması 
tıaı, telefonla sorduğum suale §U müb- kasına aldılar. hususi muhabiri bildiriyor: Tan gazetesi, ve Türk - Fransız garanti itilifnamesl, 
heın cevabı verdi: O sırada, fabrikanın harmancı ba - başyazısında diyor ld: iki devletin maddi ve manevi menfaat-

- Vakıa, otelimizde, İsmail Kadri şısı, İzgoridis adında bir Rumdu. Fa - Hataydald hldiselerden mütevellid ga- lerinin vikaye edilebilmeleri için kifi 
'l'iirkınen adında bir zat var ... ve kendi- kat bu adamın tütün işlerindeki vu - ley4n, Türk matbuatında, Sancakta mü- derece geniştir. Elverir ki, Sancak aha-
li birkaç gün evvel, Amerikadan geldi... kufu, bana nisbetle hayli geri idi. esses rejime ve mandasını sadıkane tat- lisi hüsnüniyetine ve siyasi olgunluğun& 
rakat milyoner olup olmadığını bilmiyo- HattA o, Amirim mevkiinde bulun - bik eden Fransanm nüfuzuna karşı ol- delil versin.• 
?uı! duğu halde~ bu aczini itiraftan kaçın - dukça şiddetli bir mücadeleye bahane ol- Hatay heyeti Ankaradan ayrıldı 

l>oktorun verdiği haberi kısmen teyid maz: du. Bu münakaşalar, müessif hldiselere Ankara, 6 (Hususi) - Hataydan gel"n 
'den bu cevabı da aldıktan sonra Parkr,. - Ben, senden çok istifade ettim! hakikatte haiz olınadıklan siyasi ehem- Eti Türkleri heyeti bugün Numan M ne-
~le kadar gitmek farzolmuştu. Ne yalan derdi. miyeti verdirdi. Bonne iki defa Davazl!l mencioğlu tarafından kabul edilmıştir. 
80Yliyeyim: Derhal çağırttığım taksiye Fakat fabrikayı idare edenler, başa- istişarede bulundu. Türk hududu üzerin- Heyet bu a:qam Torosla avdet etmi§ ve 
•tlarken kendi kendime: nlan işlerin bütün kerametini ondan de ve Türk unsuru ehemmiyetli olan istasyonda uğurlanmıştır. 

- Muhakkak, dedim, kendisini milyo- 'bilirlerdi. halk arasında ihdas edilen tahrikattan Heyet azalan Ankaradan ayrılmadan. 
ller diye tanıtmak, ve gazeteler vasıtasi- f Bu yüzden, gece gündüz çalışıp ça- dolayı Türkleri pek işgal eden vaziyetin evvel buradaki temaslarımn neticelerin{ 
le böyle bir şöhret hazırladıktan sonra baladığım, hatta sigara satışlarının art sür'atle berraklaşacağı ve dostane bir şöyle ifade etmişlerdir: 
bazı işler döndürmek niyetinde olan bı- masında müessir olduğum halde, rnaa- zihniyetle halledilebileceği şübhesizdir. c- Ankaradan, Türkiye Cumhuriyeti 
linci sınıf bir avantürye ile karşılaşaca- şım yükseltilıniyordu. Tan, bundan sonra Hatay meselesinin hükumetinin Hatay davasını, hadıselcr 
hını Bana bu hükmü verdiren de, gördü- Bay Jsmail KcıdTinin fstan'buldan Ame- Nihayet günün birinde, şimdi Mısı- tarihçesini yaparak bugünkü müşkül§,- ne olursa olsun, anlaşma hükümlerinin 
itim, duyduğum, okuduğum birçok hika- rikaya giderken atın.mıı bir Tesmi rın en büyük faJ:>rikasının eksperi mev tın kabul edilen rejimden değil, anasır ve Hatay Türklüğünün yüksek menfaat-
)eler, vakıalar, maceralar, ıecrübelerdi: künde bulunan Izgoridis, fabrika mü- arasındaki rekabetten ve ihtirasattan ile- lerinin eksiksiz tahakkukuna kadar, da-
Çtinkü onların hepsi!ıi birden hatırlayın- birçok akrabalarım var. Annem hala düriyetine, Yunanistana gitmek mec - ri geldiğini ve Ankara ile Paris arasın- vanın başındanberi gösterdiği hassasf
Cl, ve meteliksiz bir insanın Amerikada Çarşambadadır. Onu Amerikaya aldırt- buriyetinde olduğunu bildirdi. Ve, fab- diki diplomatik müzakerelerin müsaid yetten bir zerresini kaybetmeden takib 
lllllyonlar kazanmasına ekse~iya muhay- rnadım. Çünkü evveıa, uzun bir yolcu- rikadaki yerinin benden başka hiç kim hava içinde cereyan etmekte bulunduğu- edeceğine olan inanımız kuvvetlenmis er 
)el rnacera romanlarında, filmlerde, asri lukta sarsılacak kadar yaşlıydı, sonra da, se tarafından doldurulamıyacağını ~öy nu yazıyor ve diyor ki: larak ayrılıyoruz .• 
lrıasaUarda rastlanılabildiğini düşünün- hekimler, Amerikanın havasi~e kolay ko- ledi. Onlar da, baş harmancılık vazife- --.... ~ 
ee. dostumun verdiği habere inanmayı, ıay uyuşamıyacağın• söylemişlerdi. sini, bana vermek mecburiyetinde kal- K · · d .. h. Korsan kadın 
Oldukça safdilane bir gaflet saymıştım! Fakat buna rağmen, Anıerikad:ı iken dılar... an ıçın e yuzen şe ır 

li'akat, ayni samimiyetle, V(? derhal iti- annemin hayatını günü gününe takib Fakat, benim gayem, Cibali fabri - · (Baştarafı ı inci sayjada) (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
taf edeyim ki, Bay İsmail Kadrı Türk- eder ve bütün akrabalarımla mektubla- kasına harmancı başı olmak değildi!... vinleri ve izciler de vardır. sanlara reislik ettiği anlaşılmaktadır. 
lhtnıe görüştükten sonra, bn hükmii; şırdım. Çünkü ben, anneme de, akraba- O sırada bir gün babamın yakın Kanton sokaklarının arzettiği manzara İlk baskın, Şanghay civarında de -
~ün, beni utandırabilecek derecede yan- larıma da tasavvur edemiyeceğiniz dere- dostlarından Bozok Saylavı İbra - pek fecidir. Her tarafta kan:ı b~ılanmış mirli bulunan bir gemiye vaki olmuş, 
'""t olduğunu kavramakta gecikmedim. cede merbutumdur. himle görüştüm. Kendisine, vaziyeti - cesedlcr ve inliyen yaralılar göze çarp- tayfa kılığına girmiş olan haydudlar 

Bay İsmail Kadri Türkmen beni kabnı Bu yüzdendir ki, hemen her gece, iş- mi, ve .gayemi anlattım. EvvelA güldü. maktadır. Ahali beynelmilel mıntakaya gemiyi basarak bütün yolcuları soyup 
~tiği zaman, yemek yiyordu'. Gösterdiği lerimi bitirdikten sonra odama kapanır, Ben de güldüm, ve kendisine: iltica etmektedir. kaçmışlardır. 
uuyük nezakete rağmen, konuşmarnızm memleketten gelmiş en az yiTilli mektu- - Siz, dedim, beni bu gayeye erişe- Sivil halkın bu suretle imhasını dur- İkinci baskın bir Holanda gemisine 
~ dakikalannda, o da beni ayni şübhe- bu okur, hepsine ayrı uzun uzun cevablar bilecek kabiliyetten mahrum sanıyor- durmak üzere İngiltere ve Amerika hii- olmuş, bunda ikinci çarkçı He beş tay-
etle süzdü. İhtimal o da beni, Parkotele yazardım. sunuz. Fakat, bu zannınız, beni hala, kumetleri tarafr.ndan Tokyo nezdinde fa ölmüşlerdir. 
)~Ilı bir av düştüğünü hab21" almış açık- Diyebilirim ki, orada geçen hayatımın o eski bildiğiniz çocuk gibi görmeniz - yapılan protestolar hiçbir netice verme- 100 kişi kadar olan haydudlar, gü • 
löı bir pı'yasa vurguncusu zannetmişti. en büyük zevki de bu idi. den dog·uyor. te el h b al tmı .. 1 :ı.; 

~ miştir. ver ye um ar arı a ~ar, pan'-
'le bu zannında, o da benim kadar Mektubları okurken, cevabları yazar- Siz küçük kardec::un· ı· de tanırsınız. k k · · ·a 1 · lt l b k k 1 l k 'b" l . . "' Japon gazeteleri bu protestolan yer- çı arara gemıyı ı are en a ına a • 

,.a 1ı sayılabilirdi: Çünkü benim, naçı·z, en, on ar a onuşuyor gı ı 0 uyor, ıçım- O "OCUk, vedı" yaşındayken, bı'r gu"n, 1 d 
L_ d :r " sı'z bulmakta ve bombardımanın devam rnış ar ır. 

l "<it temiz şöhretimi, bazı becerikli mes- deki hasret acısının dağıldığını hısse ı- bir domuzdan ürkmüş, ve koşa koşa ~=:::::::::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;~ 
ekdacılar gı·b·ı ta• Amerı'kaya kadar götü- yordum ve işte her gece okunup yazılan k k . edeceğini yazmaktadırlar. ( D'"' I k I d ) 

li' açara . nmemin yanına sığınmış. ıger mem e et er e spor 
\
l'ern.edig·un· muhakkaktı ve ı·nsanların ha- bu mektublar sayesindedir ki, li.sanımı u- O k . d' d Çin harici'-·e nazırının beyanatı çocu şım ı, or unun pervasız ve ., 
lkı rnabiyetlerini, hakiki hüviyctlerim, nutmak tehlikesinden tamamen kurtul- kahraman zabitleri arasında mevki al- Tokyo 6 (A.A.) - Domei ajansı bildi-

\atıblarına kıyafetlerine, edaiarına, yüz- muş bulunuyorum. dı. Fakat ninem ha!a: riyor: Yeni hariciye nazırı general Ugaki 
letine, iözİerine bakarak isabetie kestir- Bu cevabi!~ beni~ meraku~.ı .~ide.· - Bırak tniskinL. Kokmuş bir do - burada yaptığı beyanatta ecnebı devlet
ll'ıek te ekseriya imkansızdı!.. Hem düşü- ren Bay İsmaıl Kadn, bana küçuk bır muz yavrusundan korkan çocuk silah- Ieri Çine yardım etmemeğe kat'i olarak 
lıtirı ki ben hiç kimseye, ticari bir emni- baston boyunda iri bir püro uzatarak lı, azılı bir düşmanla vuruşup dövüşe- davet etm~. ve demiştir ki: 
~t aşılam~k gayretinde olmadığım için, gülüy~r, ve: bilir mi? diyor. cJaponya Çine karşı girdiği n:ücade-

ığıtna, kıyafetime, göz kandı.rıc:. bir - Insan, diyor, bir tek sigara saye- Emin olunuz ki bütün büyükler, bü- lede ıonuna kadar gitmeğe azmetmiştir. 
'itYiş, bir zenginlik te vermiş değildim. sinde bir servet kazanabilir mi? tün küçükler hakkında tıpkı ninem gi- Binaenaleyh Çine yardımın tek bir ne-
~tti tesadüfen, sırtımda, daha fazla gi- Enteresan bir vakıa dinleyeceğimi bi düşünürler beyefendi! ticesi olabilir ki o da vaziyetin vahimli~ 
" 1lrniş bir esvabım vardı, ve üstelik te anlamanın keyfile ve merakla soruyo -tfG Fakat inanınız ki, küçükler büyür- lijini büsbütün artırmaktır .• 
l 11• ezeli kalenderliğimi, sade esvabımı rum: Ier, domuzdan kaçanlar, düşmanı ka -
ttiden değil, suratımı usturacıan bile - Nasıl olur? çınyorlar, ve hala, bıraktığınız halde Hankeu'da huufık 

'bahrum bırakacak bir ihmal derecesine O: kalmış sandığınız bir çok çocuklar, bü- Hankeu 6 (A.A.) - Muhasematın baş-
~•rdırınıştım! - Anlatayım ... diyor, ve kocaman, yük işler becerebilecek bir kemale e - laması tehlikesine ka?'§l bir 1htiyat ted-
~ ~akat buna rağmen, gözlerine ve söz- n:fis pürosunu ~üş bir ~kasla ke- rişmişdirler!... biri olmak üzere İngilizler, Amerikalılar 
ı::.n~ dolan emniyetten .~nladım ki, Bay sıp, pırla~ta kakmalı altın bır çakmak- Ama ne yapsınlar ki, onlann elie _ ve diğer bazı ecnebiler Çinlilerle meskun 

aıı Kadri, manasız şubhelere kapıl- la ateşledıkten sonra anlatıyor: rinden tutacak olanlar hala: olmıyan mıntakada bir tahaffiid kampı 
'baktan benden evvel kurtuldu ve bır ya- - Benim babam, tütüncülükle uğra- _ Evden yet4en danadan, ökilz ol- tesis etmişlerdir. Çinliler, gayri muha-
~ lnevzuunun bir santim dışına çıkma- şırdı. Ben rüşdiyeyi tamamladıktan maz! diyorlar.> riblere şehri tahliye etmeği tavsiye et-
h il konuşan bir rnuhatabdan fazla şüb- sonra, mektebi bıraktım, ve babamın Benim bu sözlerim, Bozok meb'u • mektedirler. Bunların mikdarı bir m11-
ıe'1enrniye haklı olmadığını kavramak yanında çalışmaya başladım. sunun çok hoşuna gitmişti. Gülerek sır yondan fazla olarak tahmin edilmektedir. 

raaetini gösterdi. Bu işe başlar başlamaz ilk D3Zarı tımı okşadı: Fransanın teşebbüsü ve aldığı cevab 
lıa dikkatimi celbeden facia, tütün ekip p k "l" d d" Bu d · 6 .A) Fr b"' ··k ııı. .. na gelince, - sanki dolandırılacak b" k g ç· en k"" r·ı . b. r·· - e a a... e ı... n an sonra nı- Tokyo (A . - ansa uyu 

;:a'~onıanm varmış gibi - ~übheyi bir ılçdere e ın oyu erın ıçare ıgı nen gibi düşünrniyect;·mı elçisi, hükfunetinden aldığı talimat ü-
;"lii elden bırakamıyor, müstantiklere 0 u.:: .. .. . (Arkası var) zerine bugün hariciye nazır muavini -
•rafacak 11 · rdını arkasını kese- Tutun tuccarları, köylünün yetış • 

3 
ni ziyaret ederek Kanton şehri bom -

ıtı· sua erın a ' . d.w. h l" k h k ld s d O f h t.??rdum. Fakat zeki bakışlı gözlerile, tır ıgı ma su u, yo pa asına a ın - ene 8 saa ava bardımanları etrafında görüşmüş ve 
~% rnes'ud ve sıhhatli yüzile, kendin- yorlardı. k d bu bombardımanlara bir nihayet ve -
lhL ~in insanlara has edasile, açık sa- Köylüler iyice da:da kalınc:ı, onlara orunma ersi rilınesi 18zım geldiği temeruıisini izhar 
~ aözlerile, okkalı kalıbı, temiz, şık, korkunç derecede yuksek faızle para (Baştarafı 1 inci aaytada) eylemiş ve bunlara nihayet verilme -
L .. ta.k zengı"n '-ıyafetile manasız c::iibhe- veriyorlar, bu suretle mahsulü kapatı- dı"gwı. takdı"rde Fransada aleyhte hissi -
~ ~ r tır. Bu proje ile 15 ill 60 yaş arasın-ı-.·tnın hiç değilse yarısını gideren Bay yorlardı. yat duyabileceğini ve bunun ise iki 
~ Kadri Türkmenin şayanı dikkat O derecede ki, biçare köylüler, yok daki bütün vatandaşlara kanunt mec- memleket arasındaki iyi münasebetler 
~at h tt kl t-tün- rrcr·· buriyet halinde bazı mükellefiyetler 
)f ını dikkatle dinledikten, ve hala pa asına sa ı an u un ge ı ıgı tahmil edilmektedir. üzerinde tesir yapabileceğini ilive. et-
~ork belediyesinin tabelasını taşı.- P?ra. ile: borçla~dıkları paranın faizi - Bu yurddaşlar hazırlanacak nizam- miştir. 
tL.. kocaman, lüks arabaStnı, ker.dısin- nı bıle odeyemıyorlardı! Ö .. B H · 
~ ba namelere ve talimatnamelere tevfikan ğrenildiğine gore, . orınuçu, 
~ hseden bazı maruf gazeteleri, bir Ben, az za~anda, tütün .h~kkında, h::n•~,·~ karsı korunma bilgı"sini edin - verdi~i cevabda, bu hava seferlerinin 
tr.L.r@airnleri, hatta bazı vesikaları gö:- son derece genış vukuf sahıbı olmuş- uk uhal'f b ı 
... ~ mek, kendilerini korumak ve bunun i- Entemesyonal huk a m ı u un-
"-ttıı sonra, hayatı zorla yenmiş bir turn. cab ettırdiği tedbirleri almakla mükel- :maf.tr ını, zira Kantonun müstahkem 
-- daşla konuştuğuma inandım ve bu- Fakat o sıralarda çok parasızdım. lef olacaklardır. Bu sınıf yurddaşlar bir şehir ve askeri harekat için üs ol-
L bı~dıktan sonra da, ilk verdiğim a- Memlekette de, Türklere düşman un- b ld" · · 
.ıt )ı- senede en çok 30 saat ders ve tallın gö- duğunu i ırmıştır. ~- Ulanü hatırlamak: yüzumü hicabla surlar vardı. Bu unsurlarla mücadele 
~rtt , receklerdir. Kanun neşrinden 6 ay son-

ı. halindeydik. Bu mücadelede altta kal-
~ t ra mer'iyete girecektir. 

ita~ sınan Kadri Türkmen, Manisada mamak ~~in, muhitimi~ sade. ?elikan -
' uı. Fakat çok küçük yaşında Sam- lılan degıl, çocukları bıle sılfilılandı -
~ tin Çarşamba kazasına götürülmüş. rılrnıştı. Halbuki, kurşun, silah dehşet-

b:a büyümüş. Orada okumuş. li pahalıydı. Ve daha on üç yaşınday-

Japonların bir muziblili 
lstiklAI marşımızı Türkçe 
söyleyen Atinah talebeler 

(Ba§ta.nıfı 1 inci ıa.Jlfada) 
talebeler dün Patrikhaneyi ziyaret et-

ATLt:TİZl\I: 
Yeni 800 metre derecesi 

Macar.istanda 800 met.rede İstenes meı • 
hur Zaboyu l d, 55 8/10 s le malJt1p et -
:nlşUr. 

Alman gülle şampiyonunun yeni atışı 

Pragda, Alman şampiyonu Woellke gül • 
leyi 15 m, 42 ye atmıştır. 

İnriltere - Oksford atletizm müsabakası 
inglltere - Oksford atletizm musabata -

sını, İngiltere 50,5 puvana karşı 75,5 puvan
ıa kazanmıştır. Bu arada Jenklns 220 yar -
dayı 21, 7/10 da, 120 yarda manlalıyı Ftnlay 
H '1/10 da, uzun atlamayı Powell 7 m, 24 
ile almışlardır. 

Finlandiya Cros pmplyonası 
Flnlandlyada Maki, üç eskJ p.mpnyonıa

n mağlt1p ederek eros §amplyonlu~unu al -
ml§tır. 

Amerikada yeni dereceler 
Amerlkada Calllsta 9 1/10 la 100 yarda 

dünya rökorunu kırmıştır. Fakat arkadan 
doğru kuvvetli bir rüzglr olduğundan tabii 
rökor kabul edilmemiştir. 

Gülleyi Haclrnly 15 m, 80, çekici de Fol -
wartsky 53,04 metreye atmışlardır. 

100 yardada Lewis 9 6/10, 440 yardada 
Howells 48, 880 yardada Fenzke 1 d, 52 4 10. 
Bradley ı d, 52 7/10, 1'20 yardada manialıda 
Gldeon 14 5/10, sırıkla atlamada Hardlng 
4 m, 21, 4X4140 yarda bayrakda Ohlo takımı 
3 d, 15 a 4/10 yapmışlardır. 

Mllanocla atletizm müsabakaları 
Mllanoda yapılan bir atletizm maçında 

meşhur İtalyan p.mplyonlanndan Beccall 
1500 metrelik yanşda 3.52.8 gibi çok güzel 
blr derece alml§tır. 

Bir İtalyan takımı da fXlOO metrede 
42,01 ile yeni İtalya rötoru yapmıştır. 

Finlandlyacla clrid atma dereceterl 
Flnlandlyada bir hafta içinde muhtelif 

tehirlerde clrld atmada fevkallde dereceler 
elde edilmiştir. Nlkkamen '15 m, 50 dtlnJ& 
rökortmenl Jaerlrmen '13 m, 33 atmıf}ard>r. 
Daha dört kişi de 64 metreyi geçmişlerdir. 

İngtlterede Alford bir mW 4 d. 15, 4/10 da 
koşmuştur. 

FUTBOL: 
DabUi harbe ratmen İspanyada • 

futbol oynanQ"or 
İspanyada dahlli harb olmasına ratmcn 

futbol turnuvalan devam etmektedir. 

Doktor 

lbrahim Zati iJget 
Belediye tarşısında, Plyerlotl 
caddesinde 21 numarada berıtıa 

' l 
~ nazarı dikkatimi celbeden cihet, ken, Çakıcı Efe gibi silah kuşanan ben, 
~ dokuz yıl vatandan uzak y;;ışıyan elime geçen bütün parayı, fişekçilere 
'\1a~ndaşın, kendi lisanını konuşur- yatmyordum. Bu itibarla, başka tc -
~ en basit bir şive pürüzü bile yapma- şebbüslere kalkışabilmeme, adeta im

Japonlar, İsveç kibritlerinin pek revac
da olduğunu, bütün dünyanın daima İs
veç kibriti aradıjını görünce, bir oyuna 
başvurmuşlar, kibrit fabrikaları ile dolu 
ve kibritleri ile meşhur bir ıehirlerini, 

Hıristiyanlaştırarak ismini (İsveç) koy
muşlardır. 

mişler, saat on ikide Tak.sim abidesine u~leden sonra hastalarım kabul 

ı.;f "e senelerce kullanmadığı kelime- kan yoktu. 
~Ulınak, tam yerinde kullanmak hu- Fakat büyük savaştan sonra, rahat 
' da bir lokma zorluk çekmeyişiydı. soluk alır almaz, içlerinde yaşadığım 

...... ll 'Jı:endisine söyleyince, gülümsedi ve: köylüleri, biçarelikten elimden geldi -
Ben, dedi, bekarım. Fakat burada ği nisbette kurtarmanın çarelerini dü-

Şimdi bu şehirdeki fabrikalardan çı

kan her kibrit kutusunun üzerine, Made 
in Sweden (İsveçte yapılmıştır) ibaresini 
yazmaktadırlar. 

eder. çelenk koymuşlar, bu esnada türkçe ola- ,.•••••• 
rak İstiklil marşımızı söylemişlerdir. Ta- ............................................................ .. 

}ebelere öğle yemeği Turizm ıubesi tara
fınd$1 Belediye lokantasında yedıril
miş ve öğleden sonra müzelerimiz gezil
miştir. Talebe ve muallimler bu akşam 
memleketlerine döneceklerdir. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman He'\<im) 

DabW1e miiıehassw: Pazar.dan maada • 
berlrün (2 - t> Dılva~lu nu:nara 10t, n ... 
lltonu 12398 - 1106t 
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KOSTÜMLÜ BALODA .. ·ı 
Çeviren : Faik Bercmen ~-

Gözü pek bir tip 
Dündar imzalı 

okuyucumuz da 
karakterini som • 
yor: 

Tok sözlü bir tip 
Kırıkkale· 

' den Bozkurt im .. 
zasllc soruluyor: 

- Hangi kadın· 
la mes'ud olaca. .. 
ğım? 

Bütün insanların bayramlarda, sey -
ranlarda eğlenmek haklarıdır; hele bu 
insan bir dairede memur olup bayramlar 
ve pazarlar müstesna bütün gUn makine 
başında çalışan ve ömrü: 

cMösyö, · mektubunu almakla kesbi 
ıeref eylediğimizi ... > 

Gibi mektublar yazmakla geçen bir 
genç kız olursa ..• 

Bunun için Tanya Bankin, Pırogoflann 
kostümlü balosuna gitrneğe karar ver • 
mişti. 

Bu mesele hakkında üç gün ü9 gece 
düşündü; istiyordu ki, yaptıracağı esvab 
şimdiye kadar hiç kimse tarafından ai
yilmemiş fevkalade §ık, güzel, zarif ol-
sun .. 
Tanyanın iki vefakiır arkadaşı dahi o

na bu hususta bütün hulılsu kalblerila 
yardımcı oldular. 

üç kişi bir araya gelip içtima ak.det-
tiler. 

Tanya: 
- Peri kılığına girsem nasıl olur? diye 

sorunca dostlarından biri cevab verdi: 
- Tamam .. yetmiş kiloluk bir peri .. 
- Sanki sen daha mı narinsin? 
- İhtimal narin değilim ama, peri ol-

mağa kalk,ışmıyoruın ben .. 
- Peki şu halde mavi bir çiçek olayım. 

Mavi çorap, ve üstümde ne varsa mavi
den yaptırayım .. 

- Çiçek cieğU, iri ve mavi giymiı bır 
hayvan olursun .. 

- Kelebek nasıl olur? Şöyle kanatlı 
falan .. 

- Tamam upuzun bir kelebek. 
Bunun üzerine Tanya içini çekerek: 
- Allah Allah ya ne yapmalı?. 
Böyle bir netice alamıyacağını kesti -

rince terzinin fikrini sormağı münasip 
buldu. 

Terzi Marya Ardolyonovna ayni binada 
oturuyordu. Kemali hahişle geldi Ve 
meseleye vaziyed ederek: 

- Aşk ilahi kılığına girseniz, diye de 
ortaya faraziyclerini savurdu. Eski Yunan 
elbisesi.. elde ok .. sonra mesela bir pos
tacı da olabilirsiniz. Arkanızda bir çanta 
ve kocaman bir zarf ... 

Bu fikirler ele Tanyayı tatmin etmedi: 
- Bunlar, dedi, herkesin bildiği ve 

şimdiye kadar çok giydiği şeyler. Ben 
orijinal bir şey istiyorum. 

- Şarap ve üzüm ilahesi Baküsün kı· 
lığı nasıl? 

Tamam bu iyi idi işte.. Tanyanın aklı 

buna yatar gibi oldu. Eski kahve rengi 
elbisesini bozmağa karar verdi. Terzi bu
nu münasip görerek atıldı: 

- Bunun ziyanı yok .. biraz koyu ola -
bilir. Bütün Baküslerin birbirine benze
mesi şart değil ya .. siz de, işte elvf' -
reni giyen bir Baküs olursunuz. 

* Tanya başına yeşil yapraklardan bir 
çelenk koydu, kenarlarına üzüm salkım
ları .. 

~ .son Posta-. nm edebi romanı: 

Ameli işle . '1 

yılmaz, müşkül • 
lere karşı koyma. 
sını bilir. Rahatı .. 
na düşkünlük gös 
termez, gözü pek• 
tir. Bazan inadcı 

olur. 

• Neş'esi az bir gene 
M arCl§ta~ H ü • 

seyin imzasile s<:> 
ru!uyor: 

- Muvaff an. o • 
lacak mıyım? 

I 

Tanyanın canı sıkıldı, hem de herif tütün kokuyordu 

Muvaffak ol .. 
mak için manevf 
kuvvetleri çoğalt. 

mağa çalışmak, 

durgunluğu neş'e 

ile mübadele et -
Pirogofların evl müdhif kalabalıktı. 

Herkes dönüyordu.. Tanyayı gören bJr 
kaç münasebetsiz onunla alay etmekten 
kendilerini alamadılar. 

Bu ilk tesirle Tanya cesaretini kaybe
derek bir köşeye çekilip büzüldü. 

Yeni kunduraları ayaklarını fena hal
de sıkıyordu; yıizündeki maskeyse deri
sine yapışmıştı. Terbiyesizin biri başın

daki üzüm salkımlarını aşırarak gırtla

ğına indirmişti. Bu vaziyette Tanya çok 
üzgün ve bezgindi. 

Halbuki o böyle bir köşede otururken 
beri yanda herkes zıplayıp sıçrayordu. 

Marki kılığında bıri Rus dansları ya
pıyordu. Rahib kıyafetinde bir diğen ise 
Napollli bir balıkçı kızla dönüyordu. Hü
lasa sağında, solunda ne kadar adam var
sa hepsi bir yolunu bulup eğleniyordu. 

- Herkes keyfinde! diye acı ile dü -
§Ündü. 

Bu darbe çok ağır ve üzilcii idi. 30 ka
pek gelmek için arabaya vermişti. 30 da 
dönüş için verecekti. 8 ruble yeni kun
duralar: bir buçuk ruble eldivenler; 20 
kapek yarım kilo üzüm .. 

Bu kadar parayı ne diye harcamı~tı?. 
Bu sırada burnu fena halde ka~ınmağa 

başladı. Maskenin altında nasıl kaşıya
caktı §imdi.. kendi kendine: 

- Hey Allahım! Burnumu biraz 
kaşısam dünyanın en bahtiyar insanı ben 
olacağım! dedi.. ' 

Tanya dönmeğe ba~ladı. Fakat bu mek lazımdır. 
çok güç bir işti. e 

Marki kat'iyen orkestrayı dinlemiyor Zekı" b" kO Ok 
kendi bildiği gibi dönüyordu.. ır Ç 
Tanyanın canı sıkıldı. Hem de herif Balıkesirden. Sa· 

bir sigara tablası gibi tütün kokuyordu. id de karakteri • 
Bundan başka sırasile bir sağ ayağına, nir~ ta1ılilini istiye· 
bir de sol ayağına basmaktaydı. Yanla- rek somyor: 
rındaki çiftlerse bu milllasebetsiz çifti - Hangi mes • 
dirsekliyorlardı. lckte muvo.ff ak O• 

Tanya: lacağım? 
- Eğlenmek dedikleri bu mu? diye Zeki ve çalışkan 

düşündü. Bu mudur; ayağı sıkan kundu- olanlar, okuma ça 
ralar ... Leş gibi tütlln kokan adamlar .. ğının icabları:rn 
dirseklenmek .. ilh.. eğlenmek dedikled uydukça muvaf 

fakiyet zamanla kendiliğinden meydana bu ise ... 
Dönüş için 50 kepekten aşağı araba bu- gelir. 

lamadı. Bu da ayrıca canını sıktı. • • 
Enerji sahibi bir genç Yatağa girince sarfiyatını hesabladı. 

Ve sonra gururla: 
- Eğlenemediğime göre b~n herhalde 

çok ciddi ve şerefli bir kızım! diye dü -
şiindü .. 
Uyuduğu vakit rüyasında, nej'eli Mar

kiyi, rahibi falan değil kocama:ı beyaz 
bir kağıd gördü. Bu kağıdın üstünde: 

cMösyö, mektubW1uzu almakla kesbi 
şeref eylediğimizi...> diye yazılıydı. 

Menemende N. 
S. de karakıerı 

nin tahlilini isti -
yor: 
Kafasını i~.· -

ten insanların ti • 
pini taşımaktadır. 
Enerjisine itima .. 
dı vardır. Kolay .. 

,,..-------------, lıkla başkalarına 
tabi olmaz. Du ha-

y ARINKİ NtiBHAMIZDA: 

Eski kadınlar 
Yazan: Peride Celal 

lini gururla ifade etmek istiycnler de bu· 
lunabilir. Sevgi bahsine llk.ayd gibi dav
ranırsa da için için alAkalanır. 

Yuva hayatın • 
da yerinde kulla • 
nılmıyan şiddet, 

dai?nt bir ahenk • 
sizlik doğurur. 

Kadına yapılacak tahakküm açıla vısrtY 
lursa, en sessiz olanını da isyana ~te • 
debilir. Acı ve tok söylemek yerine yıJ
muşak başlı davr.anıldığı takdirde, et ~ 
tihabı kolaylaşır. 

Son Posta 
F otograf tahlili kupona 

t.im • • • • • • • • 
Adru • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllli için bu kuponlarda• 
5 adedinin gönderilmesi prttır. 

. .......................................... ._....~ 
Tarihten sayfalar 

(Ba§ tarafı 7 nci sayfada.) 
Nasika halkın gözünde bir kaUI. bit 

günahkardan başka biri delildi. Hf'JJ b"' 
karet gördü ve kendi kendiainl tir, 
etti. 

Ve Tiberyüsün teklif ettiji tanuııl"' 
bir kaç sene sonra kardeti 21 yapndı)i 
Gayyüs Grakküs kabul ve tatbik etdt • 
meğe çalıştı. Bu uğurda o da can ~ 

KadircGta Kaflt 
······································--~ 
Smdırgmm CölcUk kasabasand' 

iki tifo vak'ası görOldG 
Sındırgı (Husus!> - Gölcük na~ 

tifo hastalığı başgöstermlf " llmd.lıe ,,pi 
fkl ld§l ölmüştür. HilkQmet doktoru wafllY 
dan halka tifo aşısı yapılmata baflanmıf&d'· 

Ceyhan köylülerinin Iırfeblr 

feli.ketzedelerine 1ardımlan 

Ceyhan (Hususi> - Kazamıa lıelJI Sif' 

keli köyü muhtarı Levendin tetTikll8 ~ 
hlr felAketzedelerl namına 20 ııra _...,. 
ve Kızılay şubesine tevdi edllmifttr. ~ 

Fakat ansızın Tanyanın talihi değişti. 
Neş'eli Marki onu dansa davet etmi~ti. ------------inhisarlar İstanbul Başmüdiirlüğünden: 

1 - 938 yılı Haziranından 939 yılı Mayıs ayının sonuna kadar Sirkeci ve Ka
sımpaşa tuz anbarlarına geth·;lecek olan tahminen 3000 ton tuzun mcvcud şart
name dairesinde gemilerden anbara ve anbardan şimendifere nakH işi münaka
saya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat parası 112 lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 10/6/938 günü saat 14 de Kabataşta ktıin İnhisarlar Başmüdürlü

ğündeki alım ve satım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin 

edilen gün ve saatte mezkur komisyona müracaat etmeleri. c309h 

34 - Ne duruyorsul}UZ a canım, dedi. 
Ceva b versenıze! 

Baı, dif, nezle, ıriP romatizma, nevralji, kırıklık ve bltlbl 
ağnlarınızı derhal keaer. icabında gfinde 3 kqe alınabilir• 

------------alan Nermin Bayrakdaroğlunun ~ 

ÇINARALTI Bu kadın beni çıldırtacak.. bereket· 
versin Bayrakdaroğlu o kalender ba
bacan halile lakırdıya karıştı: 

nim için rakı emrederseniz ... 
-Hay hay. 
Ben talimat vermek için etrafıma 

bakınırken Nazlı ayağa kalktı. Tam bir 
ev sahibi rolü takınarak: 

lığındaki çifte tabancanın iri kab~ 
na bakarak ban~: 

- Bu ne biçim adam? 
Gibi işaretler ediyor. , 
Jale şimdi bana dönmilş, uzun .,.-il - Bürhan Cahid~ 

- Karşılayalım! dedim. 
Zaten meraktan çatlıyan kadınlar 

peşimize takıldılar. Bir dakika içinde 
karşı karşıya gelmiştik. Jale çevik bir 
hareketle yere atlarken atının dizginini 
tuttum: 

- Hoşgeldiniz efendim. 
Bayrakdaroğlu da bir sıçrayışta yere 

inmişti. 

Onlara birer birer misafirlerimi ta -
nıttım . 

İğreti tebessümler, iğreti hareketler
le selamlaşan, el sıkan kadınların bü
tün d.kkatlerile Jaleyi tedkik ettikle
rinin farkındayım. Fakat onlarla hiç 
meşgul görünrniyerek Feridunla bera
ber Bayrakdaroğlu ile konuşuyoruz. 

- Hava o kadar sıcak ki! Keşki da
ha erken yola çıksaydınız. Fakat terli
seler, burası biraz rüzgarlı .. 
Bayrakdaro~lu hiç bırakmadığı o ya

bani hali ile meşhur kahkahasını lıo -
şaltıyor: 

- Ya siz, hanunef endi, ter liseniz bir 
şey getirteyim.? 

Genç kadın seri bakışlarile beni sü
zerek cevab verdi: 

- Alakanıza teşekkür ederim. Fa -
kat terli değilim. 

Hepsi beraber Çınar altına doğru 
yürüyoruz. 

Bayrakdaroğlu hazırlanan muayı 

işaret edip yüzüme baktı: 
- Nasıl, yeni bir müsabaka mı var 

yoksa .. intikam maçı mı yapacaksınız? 
- Ne münasebet efendim. Dün ge

ceyi hatırlatmak istiyorsanız .• 
Jale hemen araya girdi: 
- Aman rica ederim. Dün geceden 

bahsetmiyelim. 
Şimdi ötekiler bu mechul (dün ge

ce )nin manasını anlamak için birbirle
rini yiyorlar: 

- Ne oldu efendim, dün gece, yoksa 
Ömer beyin bir muzipliğin• ml uiı'a
dmız? - Terli ne demek canım .. bizim için 

böyle şey düşünülür mü? - Galiba bir gaoe Alemi de orada 
gibi geçtl Kadınların arasında bir erkek 

yürüyen J aleye dönüp sordum: Jlle aözlerimi arayıp bularak: 

- Müsaade ederseniz ben anlatayım 
efendim. Dün gece örner beyefendi ile 
bir içki müsabakası yapmıştık. 

Hemen ilave ettim: 
- Tabii müsabakayı beyefendi ka -

wndılar. İşte mesele bundan ibaret! 
Hasır koltuklara dağılmıştık. 
Nazlı dedi ki: 
- Ömer beyin kazanılmıyacak da • 

vaya girmiyeceğini zannederdim. Bu • 
raya geleli değişrnif olacak! 

!Bayrakdaro3}u ıkahkahalariile etrafı 

bombardıman ederken Jalenin yavaş 

sesle Nazlıya cevab verdiğini. duydum: 
- Kaybedilen iddiaların da kazanç 

taraflan olur. Öyle değil mi efendim?. 
Nazlıyı ve onunla beraber bu fısıl

dayışa kulak kabartan iki kadını 
karma karışık eden bu cevabı erkekler
den yalnız ben duyabilmiştim. Heye -
canımı belli etmemek ve mevzuu de
ğiştirmek içi.n derhal lAkırdıya karış • 
tım: 

- Affedersiniz. Yemekten evvel 90-

ğuk bir şey içer misiniz.? Biramız bu 
sabah geldi. 
Bayrakdaroğlu teklifsizce: 
- Hanım içkisi a canım, dedi. Be -

- Anlaşıldı efendim, dedi. Hafif bir 
içki masası hazırlamak lizım. Müsaade 
edin. Beş dakikada her şey olur. 

J~le1 bana baktı. 
Bu bakışların manasını anlamamak 

kabil mi? Evime misafir gelen bu kadı
nın ev sahibliliği salahiyetini nereden, 
kimden ve ne maksadla aldığını aor
mak istiyordu. Hakkı da vardı. Fakat 
bunu ben nasıl izah edebilirdim?. 

caklarını ~irbiri üzerine atmıı. f>l" 
bir tavırla soruyor: 

Bizde kaldı~ınız gecenin -~ 
sızı göremedim Ömer beyefendi. 
hatsız olmadınız ya efendim.? ' 

Nazlının kalktığını gören Suna 
peşine takıldı. 

Ah bu kadın beni deli edecek. saatJ 
ne diye soruyor? O geceyi bana ~~ 
!atmaktan ne zevk alıyor? ~
Bayr~kdaroğlu imdaduna yetişfyot·cl" 

da - Isabet ki görmedin, dlyor. O~~ 
perişandı ki.. iki kadeh rakının QJV"', 

beyefendiyi altüst edeceğini hiç t,Jlı" 
min etmedim doğrusu. Uyandıkl•l'l 
man saat on bire geliyordu. 

Jale müstehzi bir tebessümle: 
- Eksik olmasınlar, misafirlerim be

ni zahmete sokmamak için vazifemi 
paylaşıyorlar. 

Jale müstehzi bir tebessümle! 
- Tabii değil mi efendim, dedi. Sa

mimiyet! 
Bayrakdaroğlu belki dı güzel kadın

lar arasında tam bir derebeyi gibi içip 
eğleneceğinden memnun sarkan gfSbe
ğini apiş arasına bırakarak yeşll bir 
çayıra kavuşmuş iri bir katana gibi katı 
katı kişnedi. 
Yanındaki genç '4ılı aralarına yeni 

karı.şan kadına karşı himaye etmek il
ter gibi Jlle ile Sezai beJ aruıncla yer 

Nevin atıldı: ~ 

- Çok şey, halbuki biz öınet b' 
içkiye çok dayanıklı bilirdik! 

Hemen cevab verdim: " 
- O da bir zamanlardı efendim. ıt,,., 

talığımdan sonra her şey değişti. z, .,p 
doktorlar da içkiyi doğru bulınuYot 
artık! 

Feridun da tasdik etti: .,;t 
- Evet, hatt! doktor Rüşdü bet 

kadehe bile izin vermem.lşti. .ı 
(Arfcua -'' 



SON POSTA 

Terrıta numara.a: 215 

(Her ~ mahtu.zdvl 

Son perde açılırken ... 
Serkomiser cümlesini tamamladı. 
- Katil Süphidir! 
- Bu hükmü nasıl verebiliyorsun 

Osman bey? 
~ ~ Ev dahilinde bu cinayetleri işli -
luebilecek yegane adam olarak onu bu
b Yoruın. Elde delil de yok değil... Ama 
llellnlar pak kuvvetli görülmiyecekmiş, 

Yapalım? 

- 'Ya bunlara rağmen masumsa? 
~ - Hakikat meydana çıkınca serbest 

ır ... 
•!ıı~ Yani kendisini ievkif mi edecek-

01- Müddeiumuml muavini beyin izni 
Ursa .. d usta ... 
- Peki madem ki elde kafi delil o1-

~dığı halde bir adamı suçlu diye tev
da edebiliyorsun, şu halde valideyi ve 
dıyı da tevkif et! 
- Onları da tevkif ederim!. 

1 

- Peki ya hayaleti ne yaparsın? O!omobit ile lstanbula cıondük 
) ;: Hayalet ... Bence böyle bir şey: 
~ 01\ıur. Ev halkından birinin oynadığı 
onıedya .. 
Ciddi mi söylüyorsun, Osman bey? 
- Evet hocam ... 

~'":"" Ya mektublar? .. Validenin söy
~ 1~leri?... Doktor Bahanın üzerin -
~~elbise? .. Tavan arasındaki el iz -

.... 
ll\ı -liepsi uydurma •.• Hayalet dekoru

n teferruatı ... 

- Ya cesed ne olacak? 
- Doktor Bahanın cesedi mi? 
- Evet. 
- Onu morgtan gelip alacaklarını 

zannederim. Zabıta doktoru herhalde 
haber vermiştir. 

• 
-6-

Oyun 
eı;ı -Osman bey, bu işi bir müddet tehir Bir otomobil ile İstanbula döndük. 

et?ıez misin? Yolda hadiseye dair hiç bir şey konu-

serbest kalacağımı, akşam altıda eve 
döneceğini, arzu edesem kendisile ora
da buluşabileceğimizi söyliyerek ayrıl
dı. 

Dediği gibi müddeiumumt muavini
ni adliyeye, serkomiseri polis müdür-
lüğüne bıraktıktan sonra parasını ve -
rerek taksiyi savdım . 

Yapılacak hiç bir işim yoktu. Gaze
telerde bir kaç eski arkadaşı ziyaret 
ettim, sonra yürüyerek Karaköye gel
dim. Oradan tramvayla eve döndüm. 
Saat altıya beş vardı. Rıdvan Sadullah 
da dakikası dakikasına tam altıda oto

Sayfa 13 

Jı ~--------H_a_r_i_ci __ A __ s_k_e_ri __ K __ ıt_a_a_h __ l_ıa_n_ıa_r_ı ______ --Jı 
Lüleburgaz Tümen birliklerinin ihtıya cı için 32800 kilo 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 mektublanw icab eden vesaıkin 
Komisyona verilmesi. c875> c3033> 

~ 

Bir kilosuna !ahrnin edilen fiatı 153 kuruş 75 santim olan 18900 kHo pamuk 
çorab iplili kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Şartnamesi 145 kuruşı:ı. M. M. 
Vek~leti Satınalma Komisyonundan alınır. İlk teminatı 2180 liradır. İhalesi 13/ 
Haziran/938 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Eksiltmeye girecek1crin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalan ilk teminatlariyle 
birlikte teklif mektublarmı ihale saatinden en az bir saat evvel Anka:-ada M. M: 
Vekaleti Satmalma Komisyonuna vermeleri. c890> c3083> 

~ ... 
Ankara Garnizon Birlik ve milesseseleri ihtiyacı için 92000 kilo sade yağı pa· 

zar lığında talip çıkmadığından 10/Hazir an/938 saat 15 de Ankara Levazım amir• 
liği aatmalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Muhammen be· 
deli 90160 lira, ilk teminatı 5758 lıradır. Şartnamesi 451 kuruş mukabilinde Ko-

l
, misyondan alınır. Kanuni Ticaret odası ve §artnamesinde yazılı vesikalarla 

Komisyonda bulunulması. eh c3253. 

~ 

1 

Lüleburgaz merkez birlikleri için 190000 kilo, Kaynarca için 29000 kilo sığır 
eti ayrı ayrı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. L.burgaz merkez birlikle
rinin muhammen bedeli 57000 Ura, ilk teminatı 4100 liradır. Kaynarcanın mu
lıammen bedeli 8120 lira, ilk teminatı 609 liradır. Merkez birliklerinin sığır eti 
22/Haziran/938 Çarşamba günü saat on altıda Kaynarcanın sığır eti 
22/Haziran/938 Çarşamba güntl saat 11 dedir. Şartnameyi okumak istiyenlcrin 
hergün münakasaya iştirak edeceklerin 938 senesine aid Ticaret Odası vesikala
riyle ihaleden bir saat evvel mektubları nı Lüleburgazda Askert Satınlma Ko· 
misyonuna vermeleri. c8> c3345> 

Manisada Tümen kıtaatımn ihtiyacı bulunan 30000 kilo sadeyağı kapalı 7arfla 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 2.1/6/938 Perşembe günü saat 17 dedir. Tahmin 
bedeli 27000 lira, ilk teminatı 2025 lıradır. Şartnamesi hergün Manisada Tümen 
Satınalma Komsiyonunda görülebilir. İstekliler ihale kanununun 2. 3 3ncü mad

delerinde istenilen vesaiki haiz olmakla beraber teklif mektublarını ihale saa
tinden bir saat evvel Manisada Tümen Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

clO> c3347> 
\ın- ~eye yanyacak hocam?. Aile hal- şulmadı. Eminönü meydanında Rıdvan 
htt dan biri daha öldürülecek ve biz Sadu1lah otomobilden indi. Bana ser
da e kollanmıZl kavuşturup abdal ab- komiseri ve müddeiumumi muavinini 
eı;ı ~ bakınacağız ... Fakat Süphiyi tevkif istedikleri yerlere bıraktıktan sonra (Arkası var) 

~~~~~~~~~m~~=============================== 

mobil ile eve geldi. İstanbul Askeri Lev a:ı.ım Amirliği ilanları 

İdareleri İstanbul Levazım iniirliğine bağlı müessesat için 11710 kilo tereyağı 
8/Haziran/938 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede Levazım amirliği Satınal
ma Komisyonunca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 

~ayetlerin arkası kesilecek ... Kesil -
~~bile kendilerinden şüphe edece -

ız eşhasın adedi aı.alacak ... 
'bir'ltıdvan Sadullah bir müddet müşkül 
1ıl. 'Vaziyette kalmış insanların sıkın
~ taVrlle odada gezindi. Sonra birden-

e durarak sordu: 
~ ....... Osman bey bu kararını geceye ka

olsun tehir edemez misin? 
~:ı~ Emrederseniz ederim hocam ... 
~t faydası ne olacak? )ah Sana ya katili teslim edeceğim, 

hu Ud da katilin kim olduğunu bize 
~irecek olan bir şahsı yakalataca -... 
~1~tkomiser memnun bir tavırla gü
'"'llsedi: 
~':.liah şöyle hocam .•• Benim de is
llt 1giın bu ... Öyle değil mi müddeiu .. 
~bey? 
~Üddeiumumt muavini Hatlerden 

ilk defa olarak ağzını açtı.: 
;-- 'rabit.. Tabii... 
'\tdvan Sadullah: 
~ :Fakat iki şartım var, Osman bey! 

'Emredin ... 
b~ Evvela ev halkı tamamen serbest 
~ ılacak. Yalnız kapının önünde bir 
~~ tçi kalacak, diğer polisler merkeze 

edilecek. 
' ~asıl olur? 
~ kaydsız ve tarlaız böyle istiyo -... 

' Pekall, öyle olsun ..• 
llt' Siz de geceye kadar bu tahkikat 
~(llı~gul olmıyacaksınız... Gidip ye
~ Yıyecek ve istirahat edeceksinız. 

........ ' saat. ıekizde burada buluşacağız. 
, ~a su ne yapacaksınız hocam?. 
, lientın görecek bazı :iflerim var. 

l!urada mı? 
\t~ liayır, ben de sizinle beraber İs

' llla döneceğim. İşlerim orada ... 
~~ dl!:v halkı tamamen serbest kala -

ecı· . ka ka k? , ).ı ınız ... Ya till çırırsa . 
~~~ .. erak etme Osman bey! Bunu ben 
).ıq~ul ediyorum. Katil kaçmıyacak ... 
~ ık ınıyız? Müddeiumumi mua -
~? bey de bu işe muvafakat ediyorlar 

~·· 
, ttd?eiumumt muavini cevab verdi: 

~~ S Sııe mutlak itimadımız var, Rıd
' adullah bey! 

~ trı ~Yle ise haydi artık çıkalım. Be -
S ehşem karnım aç ... 
erko . nuser sordu: 

• 

Bir kaşifin akibeti yirmi 
beş senedir meçhul 

11124 buçuk lira, ilk teminatı 834 lira 34 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü· 
lebilir. İsteklilerin kanuni veslkalarile beraber teklif mektublarını ihale Ha-
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c528> c3035, 

~ 

• (BC!§tarafı 8 inci sayfada) 

sisteminde inkılAb yapan Dieselin kc-şfi
nin üzerine oturdu ve onu, en tabii olan 
bir hakkından mahrum etti. Dıesel, bu 
yeisin tesirile Almanyaya gitti, fakat ge
çirdiği acı tecrübe onu müvesvis yapmış-
tı. Keşiflerinden ve keşiflerine aid şey
lerden hiç kimseye bahsetmiyor, bir keş
fini tamamladıktan sonra eski haksızlı
ğa benzer bir muameleye uğramamak 

için çalıştığı işini dahi terkelmekte te
reddüd göstermiyordu. Diesel bu sıralar-
da yani 1893 yılında ilk eserini r.eşretti. 
Bu eser, Diesel'in motörcülük alemine 
getirdiği büyük inkılabdan, ağır yağlar
la müteharrik Diesel motöründen bahse
diyordu. Dlsel'in bu eseri büyük alaka 
uyandırdı. 

Az sonra meşhur cKrupp> bir mektub
la Disel'i nezdine davet etti, emrine bir 
laboratuar, kafi derecede malzeme ve
rildi ve Diesel cKrupp> müesseselerinde 
çalışmıya başladı. Diesel'in Krupp rnii
essesclerindeki birkaç aylık mesaisi, ye
ni Diesel motörünün tamamlanmış ll]a
rak piyasaya çıkmasını intaç etti. Bu 
rnotörün tescil edilip ruhsatiyesinin alın
ması lazım geliyordu. Bu işi cKrupp> iı

zerine aldı. Fakat ruhsatiyenin muamele
si tamamlandığı zaman, bunu kullanmak 
hakkının cKrupp> a aid olacağı anlaşıldı . 
Esasen her büyük sanayi müessesesinde 
usul böyle idi. Bu hal Diesel'i son derece 
müteessir etti. Kendisine, kendi keşfin
den ayrılan kar payı gayet azdı. 

Diesel bunun acısını çıkarmıya karar 
verdi ve gizli gizli yeni bir motör için 
çalışmıya başladı. Bu motör, diğerınden 
çok daha mükemmeldi. Hususiyetı şu idi 
ki yeni Diesel motörünü lokomotif ve 
gemilerde de kullanmak kabildi. 

Fakat Dicsel bu keşfini meydana vur
madı. Birinci rnotöre aid ruhsatiye müd
detinin bitmesine kadar sakladı. Vakta 
ki bu müddet 1911 senesinde nihayete er
di. Diesel, Alman bahriye nezaretinin 
mümessilleri huzurunda yeni motörUnün 
tecrübesini yaptı. Bu tecrübe büyüit bir 
muvaffakiyetle neticelendi. Bunun üze-

rine Alman bahriye nezaı-eti Diesel'e 
müracaat ederek yeni keşfini Alman hü
kfunetine satmasının bir vatan borcu ol
duğunu bildirdi. Diesel bu zarureti tak
dir etti ve iki taraf arasında müzake
relere başlandı. Fakat Diesel Alman hü
kumetinden ne istediği geniş siparişı, ne 
de beklediği parayı alamadı. Yalnız yüz 
kadar denizaltı motörü siparişi elde etti. 
Bunun neticesinde de Alman bahriyıı ne-
zareti ile cereyan eden müzakere inkıtaa 
uğradı. Ayni hafta içinde Diesel İngiliz 
anıirallığı ile temasa geçti. İngitı.ler, b;:i
yük bir sermaye ile Diesel ad!ı bir ıir
ket kurmaya karar verdiler. Diesel 29 
eylıilde İngiltereye gidecek ve bir (lin 
sonra yeni §İrketin idare heyetine riya
set edip kendisine vadolunan büyük ser
veti elde edecekti. Diesel 1913 yılının 28 
eylfilünde Anversten İngiltereye hareket 
etti ve ondan sonra bu büyük mühendisi 
bir daha gören olmadı. Fakat on ay son
ra yani 1914 yılının ağustosunda büyük 
harb ilan edildiği zaman imaline aid sır
lara yalnız Almanların agfilı bulunduğu 
Diesel motörile mücehhez (290) tahtel
bahir Alman limanlarından hedeflerine 
müteveccihen hareket ediyorlardı. 

P.S. 

Amerikada çok şayanı 
dikkat bir muhakeme 

(Bcıştarafı 9 uncu scıyfada) 

ve hesabı yoktur. Efendisinden ayrılma
mak için köpek karın, buzun üstünde ya
tar. Efendisi ona yiyecek hile vermese 
köpek ondan ayrılmaz. 

Efendisini her vakit müdafaa eder. E
fendisine fenalık edecek olanları evvel

İdareleri İstanbul levazım Amirliğine ba~lı müessesat için müteahhit nam ve 
hesabına 31.050 kilo yataklık ve c277,537> kilo yemlik saman şartnamesinde de
ğişiklik yapıldığından 6.Haziran.938 tarihindeki açık eksiltme 8 Haziran 1938 
Çarşamba günü saa 15,30 da Tophanede Levazım lmirliği Satınalma 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 aıaatte Komisyona gelmelerL c529> c3036> 

,.... 
Dikimevleri için 800 kilo makine yağı müteahhit nam ve hesabına 17 /Hazi • 

ran/938 Cuma günü saat 11 de Tophane de levazım lınirlğii 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 vesikalariyle beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

cİ.> c3252> 
MW 

İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için 88500 kilo taze fasulya, 68 
bin kilo kabak, 17800 aded hıyar 22/Haziran/938 Çarşamba günü saat 11,30 da 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi. 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 11247 buçuk lira ilk teminatı 834 lira 56 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görüle bilir. Anadolu ve Rumeli cihetlerı ayn 
olmak üzere iki kısma ayrılabilir. İsteklilerin kanun! vesikalariyle beraber tek
lif mektublarını ihale saatinden bir ıaat evvel Komisyona vermeleri. c3> .3348> 

~ 

Harb Akademisi eratı içL'l 20 bir1 kilo et 9/6/938 Perşembe günü saat 14,30 da 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Koyun, kuzu, keçi ve sığır etlerinden hangisi ucuz ise mezkiır et
ten alınmak üzere ilk teminatı 480 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona &elmelerL 

c4> c3349> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

502,5 lira muhammen bedel ile 600 kilo soğan, 480 sakız kabağı, 1260 kilo 
ayşekadın fasulya, 600 kilo patates, 810 kilo domates, 270 kilo lahana, 810 bam
ya, 1800 aded patlıcan, 270 kilo prasa, 270 kilo ıspanak, 480 kilo semizotu 14/. 
6/938 Salı gUnü saat H de Salıpazarında Asker! Fabrikalar Yollamasındaki Sa
tınalma Komisyonunda açık eksiltmeye konulacaktır. Muvakkat teminatı olan 
38 lirayı herhangi bir malmüdürlüğüne yatırarak alınacak makbuzla 2490 No. lu 
kanunun l!tediği vesaik.le birlikte mezkfl.r gün ve saatte bulunmaları. Şartname .. 

den sezer. Efendisi en fakir adam olsun, 
k~~oou~~~b~b~~~~hl==~~~==========~==============~ 
bekler... lfıktur. Sizler de itiraf ediniz ki köpek heyetinin hepsini ağlatmıştır. 

ler hergün Komisyonda &örülebilir. c3338> 

Efendisi zarurete düşerse bütün dost- herhalde insandan çok, pek çok üstün- İ§in pyanı dikkat bir ciheti daha var-. 
larmdan ayrılmış olan adamın yanında dür... dır. Müddei köpeğinin katlinden dolayı 
yalnız köpeği kalır. Onun ellerinden ya- Bunu söylemek acıdır, fakat söyleme- yalnız 200 dolar tazminat ls!ediği halde 
lar, öper... lidir ... > mahkeme tüccan 500 dolar vermeğe 

İtte baylar ... Köpek böyle bir mah- Avukatın hitabesi reisi, azalan ve jüri mahkQ.m eylemi§Ur • 
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POYRAZ A-Li 

Bniran 

Oltt 
Türk atletlerine Fener 
stadı kapıları kapandı 

Dünya kupası 
Maçları 

Brezilya, Çekoslovakt" 
Macaristan, balya 

Fransa galib 

Paris 6 (A.A.) - Cihan futbol il~ 
de büyük bir alaka ile beklenıneıct! ti 
dünya kupası maçlannın birlnci 
nun neticeleri alınmıştır. ti' 

4 Haziranda Parlste Almanya .. 
re 1-1 berabere kalmıştır. ~ 

5 haziranda: Strasburgda Br ~ 
Polonya 6-5, Lö H.avr'da ÇekoslO f 
Holanda 3-0, Reyms'de Macaris&aJl 'fİ. 
lemenk Hindistanı 6--0, Marsilya'~ 
ya - Norveç 2-0, Tuluz'da Küba -
ya 1-1, Paris'te Fransa - Belçika s-1-

Avrupa futbol 
Birincileri 
1937-38 senesi zarfında Av~~I, 

muhtelif memleketlerinde yapı~ 
bol birin<illik müsabakalarını a 
takımlar kazanmıştır: , 

Arnavudluk - Tirana futbol Jdi1~~ 
giltere - Arsenal, Belçika - ~I. 
Danimarka - Boldkulcen İskoçY' :J 
klüp) Celtic, Glasgow, ~ansa - ~f 
Holanda - Feyenoord, Macari5taıı_ ,,ı/ 
rencvaros (F. T. C.), İtalya - ~I 
na, Lüksemburg - Apara, Polonyı "JI 
racovia, İsveç - Sleipner, lsvıçra .. 
no, Çekoslovakta - Sparta. ~A 

Almanyada henüz maçlar bitsı' )lt"" 
Hanover veyahud da Schalke 
baştadır. 

Kara Ali Tekirdajjlıya yti/ 
meydan okuyor "f 

Balıkesir, (Husus!) - Kara ~; 
ziranda Bandırma Halltevlnill · ~ 
tiği güreşlerde Türkiye başpebl~ ~ 
kirdağlı Hüseyini müsabakaya :-' 
mektedir. TeJdrdağlınm bu rne'/ 
yuşa cevab vermesi bekleniyor· 

Eski kUrek şampiyon~ f! 
yazı kadromuza gırdi ~ 

önfiınüzdeld haftadan itibare" I; 
lıyacak olan mevsimin bütün sıJ ~ 
lan müsabakalannı eski )rilre• '· 
piyonlarından ve Galatasara)'l!' 
denizcilik başkaptanı Beklr il' 
muntazam bir surette gazeteJ11 
zacaktır. 



SELANiK BANKASI 
( Battarafı 10 uncu sayfad• ) 

~ Ye rehin kayıdlanndan vaz geçer ve haiz olduğu Der tDrll hukuk 
..::tiYazdan feragat ...e ipoteği fekkeder, alel&nwn her tftrlü IWda takad
~ bahf ve her nevi umuru idare vetasarıılfa nıUtıea'Jltk CJlaa b6cümle 
~ litı ifa ve icra eyler, Meclisin mukarreratına tibi ~ prti!le 
.. llrıunmun idaresi için azasından bir veya birkaç zata salAhiyeti klfiye 
~ Aza. sıfatını ita edebilir ve bu yüzden maktu wya niabi 
t l'lne verilecek ücretin mikdanm tayin eder. 
~dare Meclisi, dahili bir nizanın ame ihzan ile mükelleftir ve bunda 
"l kanuna uygun surette müşterilere açılacak krediler iÇin takib oluna

IO eşkal ve merasimi tesbit eyler. 
.. t - İdare Meclisi, İdare Komitesinin faaliyetini mürakabe ile m~elle.f

dare Meclisi azalarından her: biri İdare Komitesinden, bu Komıterun 
eti hakkında her türlü malfunatı istemeğe, münasib göreceli her nevi 
lü yapmağa salahiyetlidir. 

ı mukarrerdir ki, İdare Meclis:ne bahşolunan salahiyetler tahdidi 
P tidadidir. 

kOMiTESi - İdare Komitesi, kanunun kendisine ifasım tndi ettiği 
leri görmekle mükellef tir. 

MF.c:List "Ye İDARE KOMİTFSİ - Kanunun ahkamını tatbiken, 
Glıdaki istisnalar mahfuz kalmak şartiyle İdare Meclisi ve İdare Komitesi 
\te izalannın doğrudan doğruya veya müvazaa yolu ile Bankadan her 

"ide olursa olsun kredi almaları Bankaya lehlerine olarak kefalet veya 
Verdirmeleri, yahud menfaat rabıtasile bağlı olduklan eşhas ve 

eler lehine kredi, kefalet veya teminat verilmesini temin ettirmeleri 
Udur. İdare Meclisi ve İdare Komitesi reis ve azaları Hukuk Usulü 

eleri Kanununun 245 inci maddesinin 3 numaralı bendinde yazılı 
e karabeti bulunan kimselere taalluk eden kredi, teminat ve ke -

taleblerinin müzakeresine iştirak edemezler ve bu iş hakkında rey 
ler. 
20 - Bu maddenin eski ~ekli yerine atideki metin konulmuştur: 

eti Umumiye, bir ila azami üç sene için kanunun tayin ettiği vazife
tııı..... ita e.tnıek üzere bir veya birkaç mürakip tayin ede:. Bunl~rın b~lı~ 
~lerı senelik hesabatı tedkik ve raporlarını Heyetı Umumıyeye ıblag 
~·Bu raporlar Bankanın Merkezinde Hissedarların emrine amade 
~ üzere Heyeti Urnumiyenin içtimaından asgari 1 S gün evvel İdare 
~İlle tevdi edilmelidir. Mürakipler Heyeti Umumiyeye verdikleri ra
~ birer suretini alakadar Vekaletlere de takdim ederler. 

' eti Umumiye, muvazzaf müraki pl:rin . vazi!eler~ni yap~dıklan hal-
~ bu vazifeleri ifa edecek yedek murakıplen tayın edebılır. 

' ~. hükümlerini tatbiken ve kanundaki istisnalar mahfuz ~almak 
tı.a..._- llıurakipler, Şirketten her ne şekilde olursa olsun, gerek dogrudan 
~t, gerek müvazaa tarikile kredi, kefalet, temin:t alamazlar, . ve ay~i 
'1de llıenfaat rabıtasile bağlı oldukları eşhas ve muesseseler lehine kredi, 
~Veya teminat verilmesini temin edemezler. 
1'1.....--..~ 28 - Bu maddenin eski şekli yerine atideki metin ~onulmuştur: 
;:tetın mali senesi 1 K.Sanide başlar ve 31 K.Evvelde bıter. 
~Meclisi her sene sonunda Şirketin vaziyetini matlO.bat ve düyunatını 
~ eden umumi mevcudat defteri tanzim eder. Hesabat Heyeti Umumi-

lrıolunur; Heyeti Umumiye işbu hesabatı tasdik veya reddeder ve 
s:Plerin raporunu dinledikten sonra temettüün mikdannı tayin eyler. 
~-:' bilançolarla ve kar ve zarar hesabları Meclisi ~~re v~ _mürakipl~r 
'>""l'!aıiyıe birlikte Heyeti Umumiyenin toplanma tarıhinden ıtıbaren hır 
~~de Maliye ve İktisad Vekaletlerine veril~ .. Bilançol~r a~ mü~~et 
~,biri Resmi Gazete olmak üzere en az ıkı gazete ile neşır ve ilan 

~ 29 - Bu maddenin eski şekli yerine. atid~k~. metin kon~~uştur: . 
"1.a;:'Uatı gayri sifi yeden masarifi umumiye ıle bılcümle taahhudat tenzil 

·~ sonra kalan hasılatı safiye temettüatı teşkil eder. 

t) te!nettüattan~ 
\) % S bir kanuni ihtiyat akçesi teşkiline, w 

t) % 5 ileride vukuu muhtemel zarar karşılıgına, 
S % S c.A> hisse senedatının tediy~olunı:ıuş. olan. se~yesine, .~ acı ~~d
~~arrer olduğu veçhile kümüla1if bır ılk hisseyı temettü tevzıme 

t) ı ~ebaliğe, ,, . . .. . . 
\ 1 'l'ahsıs ve tefrik olunan artan kar, veçhı atı uzere tevzı olunacaktır. 
~O lralarında tevzi olunmak üzere Mecl~~ İdare azalar:na; % 5 bastal~. -
~ lrlenıurlara yardım olmak üzere Meclisi İdare emnne olan teavun 
~-.. ıe, ayrılır. 
~dan sonra kalan kar fazlası seneyi atiyeye devri veya husust ihtiyat r teşkili için heyeti umumiyece tensib edilecek olan mikdar tenzil edil
S' IOnra bilumum cA> ve cB> senetleri arasında bilitefrik ft müsavat 
~ ~i edilecektir. 
: .. ~ 30 - Bu maddenin eski şekli yerine atideki metin konu~uştur: 
~ Urıt ihtiyat akçesi ve ileride ~kuu rn~~temel ~rar karşılıgı 29 .~ncu 
~cibince her sene karından ilraz edılıp terakum eden mebalıgden 

~ dır. S Uııi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin. beşte birine baliğ ?lduğu t~k -
)\ t-.. ~ettüattan her sene ayrılım~ olan mıkdar Hey:ti Umuı~uye kararıyle 

~'"'"'llil veyahud ileride yeniden ıfraza başlanmak uzere talik olunur. 
~ llııcu maddede derpiş olunan ihtiyat akçeleri sermayenin iamamına 
~Olduğu takdirde, Heyeti Unıumit>'e .karariyle il~ide vukuu ı:nuhtemel 

k._ ~şılığı olarak her sene ayrı~a~ m~kdar ya. tenzıl veyah~d talık o~unur. 
,~tı seneviye şirket sermayesı uzerınden hısse başına bır temettü tev
~. kifayet eylemediği takdirde noksanı 29 uncu maddenin son fıkrasında 
i.~. ~lunan hususi ihtiyat akçesinden ikmal edilebilir. 
~ 32 - Bu maddenin eski şekli yerine atideki metin konulmuştur: 

' eu Umumiye, şirket sermayesinin nısfını kaybedince inkizayi müddet
~~el feshine karar verebilir ise de bundan gay~ ~alde şirketin mü~deti 
"-'~ olmadan evvel feshi ancak şirket sermayesınm nısfına malik hısse-
~ karariyle mümkün olabilir. , 
~ 33 - Bu maddenin eski şekli yerine atideki metin komılmuştur: 

,_, ~~etin inkizai müddetinde veya daha evvel feshi halinde H.,.eti. Umumi
~ ~lisi İdarenin teklifi üzerine tasfiyenin şeklini tesbit, bir veya mütead· 
l.d.._ ~Ye memuru tayin, tasfiyeye memur olanlara mefsuh Şirketin bütün 
·~ hisae senedleri, obligasyonlannı ahara devre1mek hakkı dahli olmak 
~ ltabit edeceği hak ve salihiyetleri tefviz eder. . 
~~e cereyan ederken Heyeti Umunılymin sallhiyeıtl Şirkeön hali faa
·~ haiz bulunduiu sallhiyetin •Jlli olarak bKi bı.c,ktlr. 

eti Umumiye, ezcümle tafsiye hesablarını tasüt, tufi19 ~urlanm 

BOK POST.& 

Devlet Derniryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları 
Devlet DemirJoUan Yol, Cer, Tıcaret "Ye Hasılat Hareket, Muhasebe, lıfal:ze

me SerYisleri için Anbrada ve ltletme lerde çalışmak üzere .müabaka ile me
mar alınacaktır. 
Alınacak memurlar Yilbek, Lille, Orta ınekteb mezunu olabWr. 
Yüksek mekteb mezunlarına W lira w lNnlardan u.an bilenlere 130 L 

IJ.se • • '" • • • • 83 • 
Orta • • • • • • • l'1 • 

ücret verilecektir. 
Ankarada istihdam edileceklere aynca 15 llra mesken tahsisatı verilir. 

Taliblerin 35 yaşını geçmemif olmalan ve memurin talimatnamesindeki me
murluk evsafını luliz obnaları prttır. Her tahsil dereceaine göre ayrı ayrı im
tihan açılacaktır. Sorulacak sualler, umumi malumat riyaziye w muhasebeden 
ibaret olup aynca ihtiyar! herhangı bir lisandan da yazı yudınlacaktır. İmti
hanlar Ankara, Haydarpaşa ve İzmir, Adanada İşletme Müdürlüklerinde yapı
lacaktır. 

İmtihan 20/Haziran/938 Pazartesi günü saat 13 de ba§lıyacattır. 
Talib olanların ellerllıdeki vesaik ile i§letmelere müracaat etmeleri "Ye taleb

namelerinde hangi servisi intihab ettiklerini ilave etmeleri .imtihandan evvel 
idare doktoruna muayene olmalan lüzumu ilan olunur. cl717• c3339> 

~ 
Bugünku program 

ISTANBUL 
ötte neşriyatı: 
12.30: PlWa Türk musikisi. 12.50: Ba.,.. 

dia. 13.05: Plltıa Türk musikisl. 13.30: Mub
tellf pllk netriyatı. 

Aqam aetrlJatı: 
18.30: Plltıa dans musik1sl. 19.15: Konfe

rana. 19.55: Borsa haberleri. 20: Vedia Rıa. 
ve artad&§lan tarafından Türk mmlkist w 
halk prkılan. 20."5: Bava raporu. 20.48: Ö
mer Rıza tarafından aral>ca aöylev. 11: 
Tahsin Karatuı ve artadaf}an tarafmdalı 
Türk muslklsl ve halk tartılan. <saat ara
n), 21,45: Orkeatra. 22.15: Ajana haberleri. 
22.30: Plltla sololar, opera ve operet parça
ları. 22.50: Son haberler· ve ertesi gilnln 
programı. 

ANKARA 
7 lluirıuı 1938 Salı 

ötıe nepi)ratı: 

1 İstanbul Belediyesi lliıılan 1 ,.,:,~ ... ~=!.ı::.: ':'"'.:!:: ~":.; =: •-----------------------------.1. 11 ve harici haberler. 
Senelik muhammen kirası 500 lira o1an Floryada Çimenli ve Ağaçlı gazino 

939 enesi şubat sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görük?bilir. İstekli olanlar 37 lira 50 ku
ruşluk ilk teminat mektub \•eya makbuzu ile 8/6/938 Çaıpmba günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3058) 

Antalya Orman Başmühendisliğinden : 

Akşam n.ıJatı: 

18.30: PlA.tla dana mus1tisl. 19.15: Türk 
m~ikisi ve halk tartılan CHltmet Rıza .,. 
arkadaşlan). 20: Saat Ayan ve arabca Del
ıiyat. 20.15: Türk mualklsi ve halk şarkllan 
(Leman ve artadqlan). 21: Konferans: Dr. 
Nusret Karasu. 21.15: stüdyo aalon oıluıl

trası. 22: Ajans haberleri, 22.15: Yarmtl 
program ve İatitlAl marşL 

····················-···-·····--·····-··--··········--
1 - Antalyanm Alanya kazasının Sazak - Çulluca ormanından bir sene. 1 Yeni neıriyat 1 

müddetle satılığa çıkanlan 3752 metre mikap gayri mamul çam, 1064 metre ._ _____________ _ 
mikap gayri mamul köknar, 443 metre _mikap gayri mamul yq ve kuru katran Konya - Konya B&lltevi tarafından her 
eşcarı 15 gün müddetle ve k.ipalı zart usuliyle arttırmaya çıkanlmıştır. ay çıkarılan bu tiiltür, !olklör, tarih meo-

muasının 18-19 uncu aayısı dolgun münde-
2 - Arttırma 10/6/938 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de Antalya Or- recatıa intişar etmlftlr. 

man idaresinde yapılacaktır. Çalta:ran _ Antalyada çıkan bu edeblya' 
3 - Çamın beher gayri mamul metre mikabı 490, köknarın 370 ve Katranın san•at ve fikir mecmuasının 17 ncı sayısı ın-

780 kuruştur. Uşar etmiştir. 

4 - Muvakkat teminat 1933 lira 28 kuruştur. Ba:rınchrlık İşleri Derrisl - Bayındırlık 
5-Satıı orman kanununun muvakkat altıncı maddesine göre memleket ihti- Bakanlığının mesleld mecmuasıdır. M&Jll 

aayıaı çıkmıştır. 
yacı için yapılacaktır. 

Yeni Kerem De .a.tı - Şair ve mi1.abcJ 
6 - Şartname ve mukavelenameyi fÖrmek istiyenlerin Antalya Orman Baş- Orhan Seyfi -ıalk masallannın 1k1 entere-

mühendis muavinliği.pa ve Ankarad.a Orman Umum Müdürlüjüne müracaatları. ıan tipi olan Kerem lle Aslıyı, yeni devirde, 
c3220• yeni bir ruh içinde yaratarak m1zahl bir a

TASHİH 
1-3-5 Haziran 1938 tarihli nüsbalarımızla ilin edilen Antalya Orman Başmü

hendisliğinin Alanya - Saza~< - Çulluca orman satış ilanında le>M metre mikap 
köknar yazılmamış olduğundan keyfiyet tashihen ·uan olunur. 

Emniyet Umum Mlidürlüğllnden: 
1 - Elde mevcud nümunesine ve şartnamede yazılı vasıflan dairesinde zabıta 

memurları için azı 5700, çoğu 6000 çift fotin kapalı zarf usuliyle 'JJ)/6/938 Pa
zartesi günü saat 15 de münakasaya konulmUflur. 

2 - Beher çiftine 475 kuruş fiat biçilen fotinlere aid prtıwneyi almak ve nü
munesini görmek istiyenlerin Umum Müdürlük satınalma komilyonuna müra -
caatlan. 

3 - Eksiltmeye girmek ~enlerin 2237 lira 50 kunıfluk teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 
2-3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat H de kadar 
komisyona teslim etmel&i. «3271. 

tayin ve Meclisi İdarenin salihiyetlerine nihayet vemıek hakkına maliktir. 
Şirketin hini tasfiyesinde şirketi münfesibanm bilcümle düyunatı tesviye 

edildikten ve cA> hisse senedatı için tediye olunmuş olan sermaye tesviye 
olunduktan sonra geriye kalacak mebaliğ kirı teşkil edecek ve cA> hisse 
senedleriyle cB• temettü senedatı aralarında bili.tefrik ve müsavi bir surette 
tevzi edilecektir. İDARE MECıJst 

"8 ,, 
SELANiK BANKASI 

T ERTIBi TEMETIO SENEDLERi HAMiLLERiNiN HUSUSi 
HEY'ETi UMUliYE TOPLANTISI 

sun hikaye halinde yazmıştır. Aralannda blr 
çok ıilrlerln de yer aldığı bu eser, tanıdıtı
mız birçok klınselerl de konuşturması 1t1ba
rlle dikkate şayandır. 

Deniz - Türk Ticaret ve Maklnlstlerl Ce
miyetinin bu meslek mecmuasının S6 ıncı a
yısı intişar etmiştir. Bu aayıda deterli süva
rllerimizden bir çolunun güzel yazıları ftl'• 
dır. 

Tlrk ıtaaa4ı - Zonguldak Hava Ktın1 -
mu tubeslnln tertlb ettiği blr deniz gezin
tisi milnuebetlle bu ıstmde bir broşür çı 
tanımıştır. İçinde değerli imzaların yazılan 
vardır. 

Yaft'11tiirk - Uç yıldır ilk okul çocu~ "" 
lan 1çln cumartesi günleri çıkarılmakta o • 
lan (Yavrutiirt) çocuk ıazeteslnln 110 un • 
cu sayısı çıkml§tır. 

·········-···············---······----··-·----
DOYÇE ORIENT BAKN 

Dre.tıaer Bak tubell 
Merkul: BerllD 

Tirlıi7«felıi .,,,.,_,, 

Galata - Ltanbul - lzmlr 
Deposu: l.t. TQıüD Gamriiil 
* ff• tirli ....... ,,.* 

······················································--
1011 Posta 

Yerebatan, Ç&talç~e 10kak, • 
Selinik Bankasının ..B• tertibi temettü senedi himilleri, Esas Mukave - ı s TAN Bu L 

lenin 6 ncı maddesinin 1 O uncUo bendine tevfikan, cA. tertibi hiue Beiedi 1--------------
hamillerinin ayni gündeki fevkalade ioplantısında mevıuubahs olacak Gazetemizde çıkan :razı .,. 
olan Esas Mukavelenin tadili teklifinin kabulü halinde .B• tertibi temettü resimlerin bütün bılr1an 
senedlerine merbut hukuka ciheti taallOlru hususunda müzakerede bulun - mahfuz Ye pzetemi7.e altt:lr, 

mak üzere, 29 Haziran 1938 Çarşamba giinü saat 16 da Galatada A!sikura -
zioni Cenerall Hanındaki İdare Merkezinde Umumi He,.etı toplantısında 
bulunmalan rica olunur. 

Bu toplantıda bil'asale veya bilveklle bulunmak istiyen cB• tertibi temet
tü senedleri bammeri, .içtima gününden asgari bir hafta evvel, yaııi en ieç 
22 Haziran 1938 tarihine kadar, temettü eenedlerini 

tsTANBUL'da : Şirketin Merkednıt 

tevdi etmeleri lizımdır. 
Ayni ~' temetti aenedlerini, içtima gününden 1 S ıf.ilı evvel, yani en 

geç 15 Haziran 19 31 tarlhiae kadaı': 

sEIANIK'te : Sellnik Banbsına, 
PA&ls'ta ~ OREDİT FONl1ER mA.LODÜE ET DE TUNlsİE'ye 

Cambon dağı 4.3 Jıio. 
PABis'te : SOC:IETı: GENERALE'• Boulewrd Bmımrwnn No. 9 

tevdi edebilirler. 
:Esas Mukavelenin 6 BCI medcbshb 9 aca bendine tnalwı, her •B> ter

tibi temettü senedi JıAmm, velev bir temettü senedine ..mı: olsa bile, mik
dar tahdid edilmebizbt, t&ıettl amedt ldeıiiDCI, ı..,. malt olarak müzake-
re,e Jttink ...... ...... "WC2 w .... 

--··----
ABONE FIATLARI 

1 • a t 
Sene Ay Ay ., 

Kr. Kr. Kr. ıcs. 

TURK1YE 1400 700 400 ., 
YUNANİSTAN 2340 ı~ 710 278 
ECNEBİ 2700 1400 ~ 800 

Abone bedeli peflndir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. --·-

Gelen .oralı wm NrWnd. 
llônlardan mu'aliyet al111111111. 

Cevab için mektublara 10 kurUflai 
Pul Slvesi llzımdır. 

·ı''· .. ;:;;;;;;;;·;·7;·~-;J 
Telgraf : Son Pcıaa 

• Telefon : 'JJ)203 "-................ ·-·-·· -



16 Sayfa 

BURUŞUKLUKLARIMDAN 
NASIL KURTULDUM? 

ve 1 O yaş daha gene 
nasd cöründüm ? 

Pariı'te ikamet eden Bayan Lilian Grebert, Bu t•J••ı harret 
tebeddülü nml temine auıyaffak olduj'llD• anlatıyor: 

Bir gün kendime aynada b•· 
karken kendi kendime sôylen
dım : c Azizem, sen artık ihtl· 
yarlamağa başladım ! .. • göz
lerim ve ağızım etratında kQ· 
çok çizgiler ve alnımda derin 
buruşukluklar gOrdUm. Daha 
sonra tesadüfen cild unsuru 
olan Bioeel Tokalon kremine 
aid bir nan okudum ve çok 
dUınnmeka.izln ıırf ·merak ıa!· 
kasile tecrnt>eye karu verdim. 

ettim. Alb hatta nibay.t:inde 
bOtttn çlzii ve buruşukJuklımm 
tamamen kayboldu. 

SON POSTA 

Gayet modern biçimde, 
Ori 9'6 beyaz fanlll pantalonlır, 

Fantazi tanllA pantalonlar, 
Palmbeach (ılny•) pantalonlar, 
Keten ve pamuklu pantalonların 

Zengin tık çeşitleri 

ReklAm fiatınıt Beyoğlunda 

8 A il 18 Magazalarmda 

SELANIK BANKASI 
Teafı tarihi : 1881 

• tdare Merkeu : İSTANBUL (GALATA) 

TllrlıiyeJelti Şııbelai ı 

ISTANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Bfiroıu 

Y •nanidanclalli Şubei.}ri ı 

SELA.NtK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

l.tanbul a•liye Oçftncü hukuk 
mahkeme.inden: 

Şlşll Bomontı Birahane aokağında 2:i No. 
lu evde mukim Rüşlt Borçka tarafından 
Ferlköyünde Baruthane caddesinde 88 No. 
lu nde oturan karw Hüseyin Ayfe aleyhine 
mahkemenin 938/ 350 No. ıu dosyuUe açılan 
boşanma da va.sında möddeaaleyhtn ika -
met.g1hı meçhul olmuı hueblle l!Anen teb· 
llğat yapıJdıtı halde tahkikat günü 2-8-938 
tarihli celsesinde saat 10 da isltatı yilcud et. 
mediğlnden hakkında ıı1ap taran blllttı -
haz beş gün urtında Ulnına n tahkikatın 
7-7-HS Per§embe ıünü ıaat 10 na talikine 

Karariğer, böbrek, taş ve ~ 
dan mütcvellid sancılarınız, daJlllf 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri • 
nizi U R 1 N A L ile geçirinlz. 

URİNAL 
Vü cudde toplanan asid ürik w - • 
salat gibi maddeleri eritir, kanı tt • 
mizler, lezzeti boş, alınması kola1 • 
dır. Yemeklerden sonra yarım bit• 
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUI< 
ECZANESi 

BEYoGLU - İSTANBUL 

Yalnız EV 1 N 1 Z D E değil, CEBiNiZDE bile 

bir 
şişe 

bulun
malı 

N E R v ·ı N UYKUSUZLUK • StNIR AÖRILABI. 
ASABI ÖKSÜRÜKLER • BAYGINIJ' • 

BAŞ DÖNMESi • ÇARPINTI 'ft 

SlNIRDEN ileri ıelen bO«ın RAHATSIZLIKLARI 

iYi EDER Taıavvur ediniz ki on ıtın kı· 
dar sonra arkadaşlarım, tue 
ve beyaz tenimden dolayı beni 
tebrike başladılar. Ben de bay· 
rette kaldım ve bundan ceıa· 
retıenerek tecrO.belerime denm 

MÜHİM : Her akpm yatmaı
dan eTYel clld nnıuru olan 
peobe rengindeki Tokalon kre
mını kullanınız. Terkibinde 
ıençlltin tabii unsuru olan 
Blocel vardlr, OQndQz için dt 
beyaz renkteki (Y atsız) 1'oka· 
lon kremini de kullanımı H 

bu iluretle cildi ıiyab benler· 
den T8 gayn aar mıcldelerden 
kurtarır 'H açık. meaamelert 
sıklaştınr. Munffakıyetli se
mereler garantidir. Aksi tak· 
dirde paramı iade edilir. 

karar verilmiş olmakla mumalleyha Hüse • 
yln tızı Aytenln meztdr ıün n .aaatte mah- ae ntbatt nt klmyevt zehirli hiç bJr madde yoktur 

kemeye reımul Yeya blr 9'etU ıönderme - ~-------~ Her •c••••tl• llulunur. 
~niffa~~~lr~~~t~nmu~b- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

~-... SiGARA TIRYAKiLERINE MÜJDE 
Fennin ıon icadı Ye yüzde 89 dereceıinde tiittlnün Nikotin. 
Piridin, Amonyak gibi tOtllııdeki zararlı maddelerini ailı:ea 

b.~ 
Sıhhi 

Avrupadan gelmiştir. AğlZllklan 
10 aded lllcı ile beraber 150 kr. 

Sallş yeri : PiPO PAZABI Sulİanhamam 
iz.mir; Kemeralb, Mazhar OngOr • Bursa : Uzunçarşı saatçi Nureddin • 
Ankara; Totancn Ali TOmen, Taşhıtn -. Zonguldak; Saatçi Osman Gurdal· 
Trabzon; Hakkı Atmaca, Kunduracılar· Adana : Hacı Halil, Yat camii. 

.. -~ Samsun: Ekrem Hamdi TamtOrk · 1'::Skişehir Şlfa f!Czanesi 4111-~ 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden : 
Etil sınıfına .dahil olmıyan alkol metalik, probilik vesaire gibi alkollerin si

parişinden evvel İnhis:ırlıır İdaresinden mezuniyet istihsal edilmesi lazım gel-
diği alıikadarların malılmu olmak üzere ilan olunur. c3329ı 

.:!] 1ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uı. 

1 Türk Hava Kurumu ~ 

B~!P.1~ ll~H~!a~!~!!ŞU 1 -
Bügiik ikramiye: 45.000 Llradır ... ı 

meye devam olunarak bir daha celseye ta
bu! olunmıyacatı teblli makamına tatm 
olmak üzere Uln olunur. {1083) 

Bu bir fennl haki k1tttlr ki : 

DEM PDTIV 
Cildi temizl6r, pttrOzsUz ye 

gergin tutar. 

Buruşukluklan giderir, tablt 

gnzellitt muhafaza eder. 

............................................................... 

İlan Tarifemiz 
Bu inci sahile 400 hraı 
ikinci •ah ile 250 )) 

Vçü.ncii Nlail .. 200 )) 

Dördüncü •ahil• 100 )) 

iç •«hileler 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
nca tenzilatlı tarifemizden üıtifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve Ç<'yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarına aid 
lfler için ıu adrese müracaat edil
melidir: 

lılııcıhk Kellektil 9~ell 
Kalınmaoaade Han 

An.kara cadd"1 

Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle § 
{ 10.000 ve 20.000) liralık iki adet müklfat Yardır... §!§ .... ~.~ .. p~~·;; .. M;tb;;.·~············--··· .. ·· .. ···· 

Şimd~y~ kadar binlerce kifiyi a:eaJin eden bu piyanıoya §! ~:~;;;·~~··;i~;;~;~; .. &;iim Ragıp Emeç 

. 'ııııııııuııı:ıı~~ıııiıiriı~ıı~~;~:ıİın~~ll~;,ıı:~:;:,~ııı~ı~;~u;;,uniıııııııııııııl SAHİPLERi: ~. ::.~ ... B~r;KL/G/L 

Böbreklerden idrar torbamaa kadar yollardaki hutabldann 
mikroblannı kökündeıa temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınıı. 

ELMOB 
86breklerin çalıımak kudretlıd arhrır, kadın, erkek idrar zor· 
luldannı, eski Ye yeni Belaoğukluj'unu, mesane iltihabı, bel 
•inamı, •k ak idrar bozmak, ye bozarken yanmak haUerini 
fiderir. Bol idrar temiıı eder. Sıhhat Veklletimizin rumi 
rub1&tım laai& bulunan HRLMOBLÖ her eczanede bulunur. 

Dikkat: HELlılOBLÔ idraruun temizliyerek maTilqtirir. 

Maliye V ekiletinden : 
Ankara, İzmir ve Bursa Villyetlerind.e istihdam edilmek üzere lmtihaılla 1" 

hesap mütehassısı alınacaktır. İmtihan 1 ve 2 Temmuz 1938 tarihlerind• ._.., 
bul ve Ankara'da yapılacaktır. 
İmtihanı kazananlar muvaffakiyet derecelerine göre 150 ve 200 lira fl~ 

tayin olunacaktır. · 

1 - imtihana gireceklerin memurin kan ununun beşinci maddesinde ~ 
şartları haiz olduktan maada devlet ve müessesatı muhasebelerinde, ban~ 
da ve mümasil mühim firkat ve malt mU esse.sat muhasebelerinde llakal r'! ---' 
fef muavini derecesinde en aı beı yıl mu vaffakiyetle çalı§lllll ve yüksek ~ 
ikmal etmiş olmaları llzımdır. 

Ahlak ve seciyeleri hakkında yapılacak tahkikat neticesine göre talı~ 
imtihana kabul edilip edilın\yeceli kat1 olarak Vekaletce tayin edilir. 

2 - İmtihan programı: 
A - Kazanç, muamele ve istihlak vergilerinin tarh vt tahakkuk ve t8' 

müteallik kanuni hükümler. 
B - Ticaret kanunu hillimleri . 
C - Ticari usulü defteri. 
D - Hesap. ,_,. 

_ İmtihana girmek istiyenlerin 20/Hazlr an/938 tarihine kadar evrakı ına* .,
!erine raptedecekleri bir istida ile Ankara'da Maliye Vekaleti Varidat t1~ 
Müdürlüğüne ve İstanbulda Defterdarlığa müracaat etmeleri. cl390> ~ 

Eizema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak içia 

EKZAMiN 
kullanınız. Binlerce hastayı turtarmışbr. Eczanelerden lateylniS. ~ 

1939 Newyork Sergisi DekorasyoJI 
Müsabakası : 

" ı - 1939 New York Dünya Sergisinde inşa edilmiş olan Türkiye Pavyao• 
hili dekorasyonu içln bir mü.iabaka açılmıştır. tfl' 

2 - Müsagakaya girecek reııimler İktısad Vekaletinin tayin edecelt bit 

heyetince tedkik edilecektir. ., 
3 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15/7 / 938 tarihine kadar ~ 

İktısad Vekaletinde New York Dünya Sergisi Türkiye Koml.Jel' 
makbuz mukabilinde tevdi edilmiş olması şarttır. 

• - Müsabakayı kazanan san'atklr:ı 1000 lira mükafat verilecektir. el' 
5 - Müsabakaya girip te kazanmıyan san'atkarlara aid eserlerden istıf* _tttfl• 

len kısımlar için verilecek bedel jüri heyetince ayrıca takdir edi~dı 
6 - Müsabakaya gönderilecek resimler in evsafı, mevzuu vesaire h~ 

şartname, Türk Pavyonu planiyle maktaları ve bu hususta liZill' ;,; 
izahat Ankara'da lktısad Vekaleti dahilinde sergi komiserliğinden al 
lir. c1720> c334h ..../ 


