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Yazı işleri telefonu: 20203 PERŞEMBE - 12 MAYIS 1938 

BiiY.iik ~ef Atatürkiin 
Y.eni teberrüleri 

Atatürk evvelce lıazinege hediye ettikleri çiftlikl11rin 
muamelesi biten evrakını da dün imza buyurdular · ........... 

" Atatürkün ziraat için söylediklerinin ve fiilen 
yaptıklarının eşine dünya tarihinde rastlanmaz ,, 

Ankara 11 (A.A.) - Ulu Önder Cumhurrelsi Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisine, ipodrom ve stadyom civann-
beraberlerinde Salih Bozok ve başyaverleri Celil Öner daki arsaları ile çarıı içersindeki bir otel ve altındaki dük-
bulunduğu halde Çiftlikte Marmara köşkünü teşrif bu- kAnları Ankara belediyesine terketmişlerdir. Bu teberrü-
Yurmuşlar ve umumi kfıtibleri Hasan Rıza Soyak, Dahi- lerin resmt muamelesi de bugün yapılmıştır. 
liye Vekili ve C. H. Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Atatürk, imza ve takrir muamelesinden sonra, Dahiliye 
Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu ve Ankara valisi Nevzad ve Ziraat Vekillerlle Ankara valisini yemeğe ahkoymuş-
1'andoganı huzurlanna kabul buyurınu§lardır. lar, teberrü buyurdukları çiftliklere aid hatıralarını, mak-
Atatiırk 5/11/9 37 tarihli başvekalete yazdıkları mektub- sadlarını ve Türk çiftçiliği hakkındaki emir ve direktifleri-

da hazineyı> hediye ettiklerini bildirdikleri çiftliklerin 
ni, bu sahadaki yüksek ideallerini büyük neş'esi içinde na

muameJesı biten evrakını imza buyuracaklardı. 
kil buyurmuşlardır. Bir müddet sonra, Ankara defterdarı ve tapu müdürü 

'Marmara köşküne gelerek kanunun tarifleri dahilinde te- Ziraat Vekilinin şükranlan 
berrü takririni telakki etmişlerdir. Ziraat Vekili F. Kurdoğlu, yemek masasından ayrıhr-

Büyük Önderimiz listesi evvelce bildirilen, hazineye te- ken Türk köylüsü ve çiftçisi adına aşağıdaki kelimelerle 
berrü buyurmuş oldukları gayrimenkullerden başka, Ulus şükranlarım arzetmi~lerdir: 
lllatbaasını, bütün demirbaş eşyası, civarındak1 arsaları ile, (Devamı 11 inci ıayfada) 

Belgrad Türk, Yugoslav lstanbul caddelerinde 
d ı "' d .. · 1 saat tek başına gezen ost. ugunun un yenı 3 yaşındaki kız 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kuruş 

H·atayda bütün şehirler 
bir nevi askeri işgal 

altında bulunduruluyor 
Delege Garo ile bir mülakat 

8. Garo "Ankara kararlarımıza kat'i nazarla bakabi
lirsiniz, bunlar az zamanda tatbik edilecektir n diyor 

Antakya sokaklannda dolaıan asktri müjrezelerden biri 
Antakya, 11 (Gecikmiştir) - Ana

dolu Ajansının hususi muhabiri bildi
riyor: 
İntihab yüzünden vuku bulan kanlı 

hadiseler, gazetelerin kapatılması, :Je
hirlerin bir nevi askeıi işgal altına ko
nulması, Halebden bir tabur asker celtezahürlerine şahid oldu Y edi ••at sonra Gülhan~de bl, Berut'da çıkan ve Eti Türk kellme-

Şam sakin, fakat 
Berut heyecanda, 

ne oluyor ? 
Şam, 8 (Hususi muhabirimiz 

yazıyor) - Hatayda intihabatın 
ilk safhası lhay li hararetli olarak 

(Devamı 11 inci sayfada) 
Başvekilin Yugoslavlara hitabesi ı d k l k sini cChafre Turquie» diye tercüme e-

lram vay atın a a ır en decek kadar cahil olan fransızca cOr-

kurlarıldı yan• gazetesinin Hataydaki bütün 

Küçük G6nül 

(YaZISl 11 inci tayfada) 

Çok garib bir kaza 

(D~vamı JJ inci NJl/odaj 

(Devamı 11 inci sayfada) 

" Sıra Çekoslovakyada 
değil, Macaristandadır!,, 

................ Romandan birkaç fasıl başlığı .............. __ . \ 

lmdad istiyen genç kız - Perili konakta bir facia- 1 
Hayaletin el yazısı - Dört halkalı aşk zinciri • 1 

1 
Nesilleri mahkum eden suç - Delik tavanlar - İ 

Yutulan mektub ! . . , ............................................................................................................ ,,, 
Yazan: Cevad Fehmi 

Cumartesiye başhyoruz 



2 Sayfa 

Her gün 
Toprak 
Mahsulleri 

1 Ofisi 
~Yazan: Muhittin Birg n 

~ ünkü gnzeteler hükumet tara
lbJI fından Meclise verilmiş mü

hiın bir layihadan bahsediyorlardı. La-
yiha, hangi taraftan bakılsa enteresan
dır. 

SON POSTA 

Resimli Makale : Her şeyden anlıyan adam ... 

Evvelfı, layiha Türkiye için büyük bir 
yenilik teşkil eder; bu layiha ile Türki
yede ilk defa olarak devlet, bir ticaret 
müessesesi kurmuş oluyor; hem de kü
çük bir müessese değil, 17 milyon lira 
sermayeli bir ticaret evi. Yenilik bura
dadır; şimdiye kadar devlet bir nevi alış
veriş işlerile meşgul olmamış değildi; fa
kat bütun bu alışveriş işleri evvela, inhi
sar mahiyetini haiz işlere şamildi; ikinci 
derecede bütün bu müesseseler, maliye
nin umumi mürakabe kanunlarının ida-
resi altında bulunuyor ve her şey divanı İşsiz kaldıkları için iş arıyan adamlara çok rastgeliriz. Ellerinden her işin geldiği iddiasında bulunan adam hayat 
muhasebattan geçiyor ve orada toplam- Bunlar ne yapabilecekleri sorulduğu zaman ekseriya ellerin- deresinin a'kmtısına kapılarak sahilden sahile sürüklenmiş 
yordu. Sümer Bank sanayi, Eti Bank ta ôen her işin geldiğini söylerler. Bu gibi adamlar hiçbir şey- bir saman çöpüne benzer, hiçbir işe yaramadığı için her bir 
maden sahalarında inhisar mahiyetini den anlamadıklannın delilini bizzat vermiş olduklarının far- yerde tutunamamıştır, her şeyden anlıyan hiçbir şeyden an-

haiz olmıyan ve divan kontrolünden bir ==.:k:=ın=::d:=a:::=d=::eği:='::ll=er=::di=::r.=:==:==:==:===============l=am=a=z.=================:=ıı:== 

i~;s~::1:r~~~f ~~~E:j:;~ 
ve bir ticaret evi gibi - yahud ona yakın 
bir şekilde - işlemek üzere Türkiyede ilk 
kurulan müessese bu ofis olacaktır. 

Devlet ticaret yapabilir mi? Devlet ti
caret yapmalı mıdır? Ticaret ve devlet 
mefhumlarının birbirlerine muhalif şey
ler gibi telakki edildiği devirlerde deği
liz. Bir zamanlar, devletin ticaret yap
ması fikri en bAtıl fikirlerden biriydi. 
Bugün de hfila bu fikirde olanlar pek 
çoktur; hatta, bizzat, memur, amir ve da
ha yüksek amir olarak bugün bu işlerde 
çalışan bir takım insanlar tanırım ki 
hem işlerler, hem de devletin ticaret ya
pamaz olduğunu söylerler. Halbuki, harb 
sonu iktısad devri devletin pekllla tica
ret yapabileceğini, gerek hukuk bakımın
dan, gerek ameli ve müsbet neticeler is
tihsal bakımından, gayet tabii bir vakıA 
olarak çoktan kabul etmiştir. Bugünkü 
dünya işlerine göre, bazı ahvalde devle
tin ticaret yapması sade mümkün veya 
hak bakımından caiz bir şey değil, belki 
de bir zarurettir. Bu zarureti anlamamış 
olanlar, asrın bugünkü içtimai ihtiyaçla
nnı anlıyaınıyacak derecede geri kalmış 
insanlardır. 

* Yeni tesis edilecek Ofis, bütün tüccar-
lar gibi bir tüccar olacaktır. Şu fark ile: 
Tüccarlar ticareti kendi kar gayelerile 
yaparlar; bu Ofis ticareti devlet hesabına 
ve milletin umumi menfaatleri namına 

yapacaktır. Devlet, gerek sanayi ve ma
adin teşebbüslerinin neticelerinden, ge
rek Ziraat Bankası vasıtasıle idare edilen 
buğday muamelelerinden aldığı cesaret
le bu büyük ticaret mile s sini kurma
ya karar verirken, Türkiye için, başka 
bir bakımdan da yenılık teşkil eden bir 
teşebbüse girişmiştir. 

Bu ikinci yenilik te şudur: Memleketin 
birkaç bakımdan mühim olan bir iktısad 
sahasını merkezi bir sermaye kuvvetinin 
mürakab ve idaresi altında tutmak. Mil
li varlıkları ve milli iktısad hareketleri 
geniş hududlar içinde uzuvlaşmış mem
leketlerde tatbik edilen bu sistem, Tür
k.iyede ilk defa tatbik edilecektir. Avru
pa ve Amerika memleketlerinin hemen 
hepsinde, memleketine göre değişen ik~ı
sadi maddeler üzerinde bu nevi teşek

küller pek çoktur. Türkiyede bu tarzda 
ilk müessese ise bu ofis oluyor. Her ta
rafta prensip ayni yalnız madde ve tat-

' bikat şekilleri ayrıdır. 
Bizde de bu prensip, buğday üzerinde 

Eşeğine mania 
Atlatan cokey 

~··························································~ 1 . ~ 

Hergün bir fıkra · 
Ha ı var 

Adamın biri kumaş almış, terziye 
götürmü.§: 

- Bu kumaştan bana bir elbise çı
kar mı? 

Demi§, terzi adamı ölçmü.§, kuma-
rı ö~m.il§. \ 

- Çıkar! 
Cevabını vermiş. 

Kumaşın sahibi: 
- Bir şeyi merak ettim, demi§, ben 

bu kumaşı köşe başındaki terziye de 
1. götürmüştüm. O da ölçmüştü. Fakat 
H cbundan size bir elbise çıkmaz. diye-
1 ;_ rek iade e'tmişti. ,. 
• Ter.zi gülmüş: 
a - Hakkı var .. Çünkü onun oğlu. 
: • benim oğluma nisbetle hem ci-Jha şi§-

Bu cokey merak etmiş ve eşeğini mü- i man., hem daha. uzun boyludur. 
kemmel surette mania atlamağa lıştır- i . 
mış. Eşek şimdi bir hayli yüksek mania- ~ ....................................................... ••" 

ları resimde gördüğünüz gibi kolaylıkla Sebze sularından istifade 
atlıyormuş. ediniz 
dan dolayı işe birinci derecede el uzat
mış bulunuyor. 

Ofis, buğday işine el atmakla bunun 
modern bir istihsal tarzına intikaline, bu
nun memleketteki fiat siyasetine göre 
bir piyasa sahibi olmasına, buğday müs
tahsillerinin tefeciler, mürabahacılar, 

speküHi.törler elile feci surette istismar 
edilmemesine ve nihayet, cihan harbin
de olduğu gibi, günün birinde, memleke
tin mılli müdafaa bakımından perişan 

t>ir buğday vaziyeti karşısında kalmama-
sına yardım edecektir. Diyebiliriz ki, bu 
yeni teşebbüs, Türkiye iktısadiyatı bakı
mından en iyi hedeflere çevrilmiş bir 
işdir. 

* Bu bahis üzerinde söylenecek daha 
pek çok şey var. Bunları başka bir zama
na bırakarak bugün için yalnız şunu te-
menni edelim: Bu proje hayata geçirilir
ken iyi tatbik edilebilsin. Konulan pren-

Sebze sularından pek çok istifadeler te
mini mümkiindür. Ispanağın haşlandığı 
su ile siyah yünlü kumaşlar iyice temiz
lenmektedir. Fasulya suyunu - fasulya
nın içinde yirmi dört saat bırakıldığı su -
az kaynattıktan sonra sabunlanmış olan 
çamaşırın üzerine döküp çitilemlei. Ça
maşır çok çabuk temizlenir ve bC'yazla
şır. Bu sebze sularını taze olarak kullan
mak icab eder. 

Vindsor Dükünün şoforü . . 
ışsız 

Bir zamanlar, Vindsor dükünün şoför
lüğünü yapmış olan ve dük daha krallık
tan çekilmediği günlerde, müstakbel dü
şesi, Fransaya götüren Ladbruk, şimdi 

Londrada otel kapılarında otomobil ka
pılarını açmakla hayatını kazanmaktadır. 

Şoför, dükün yanında 18 yıl çalışmıs. 

Dükten ayrılınca da, talihinin garib cil
vesile hiçbir iş bulamamıştır. 

Dünyanın en kuvvetli 
Kadını 

Resmini gördüğünüz İzlandalı 
genç kız 22 yaşındadır. Londrayı aörme
ğe gelmiştir. Hayvanat bahçesinde iri bir 
gorile fıstık verirken, hayvan kızın elini 
ısırmış. Genç kız da hiddetlendiği gibi 
yumruğunu kaldınnış ve maymunun ba
şına indirmiştir. Koca hayvan saniyesin
de nnkavt olmuştur. 
Şimdi bu genç kıza dünyanın en kuv

vetli kadını denmektedir. 

Yüz yaşında sevgilisine 
kavuşan adam 

Kolombiyada, 100 lük bir ihtiyar, yü
züncü yıldönümünü kutlular lrutlula
maz: 

- Yalnızlıktan bıktım, diyerek 83 ya
şında bulunan ve 50 scnedenberi sevdiği 
bir kadınla evlenmiştir. 

ihtiyar şimdi .çok şükür emeliıne ka
vuştum, demektedir. 

lngiliz taassubunun bir 
- . numunesı 

Glaskovda açılan İngiliz sergisinde teş
hir edilen ve içinde çıplak kadın tablola
n bulunan büyük resimler, halkın itira
zına uğradığından sergi heyeU bunları 

sergiden kaldırmıştır. siplere göre projeye muvaffak gözile ba- Milletler Cemiyeti tavus 
kabiliriz. Eğer tatbikatta da muvaffak o-
lunursa memleketin büyük bir meselesi kuşu satın alıyor Gandinin daha bir yıllık 
halledilmiş ve Türkiyenin iptidai iktısad Milletler meclisi, bahçelerinde nazlı k / 
sisteminden modern iktısad sistemine nazlı dolaşan dişi tavusların ölümü yü- Ömrü a mzş 

tatbik ediliyor. doğru intikal hareketinde pek büyük bir zünden erkek tavusların da kederden öl- Gandi Bombayda Hindu - İslAm it-
* hamle yapılmış olacaktır. melerini önlemek için on tane dişi tavus tihadını ziyaret ettiği sıralarda, artık 

Muhittin Birgen huşu satın almaya karar vermiştir. bir yıllık ömrüm kaldı, demiştir. 
Neden dolayı buğday üzerinde bu te- =;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;======================;;;;;;;;;;;;==========~ 

şebbüse girişildi? 

Bu suale de şöyle cevab verebiliri2.: 
Buğday, Türkiye için birkaç bakımdan 

en mühim maddedir. Evvela, Türkiycnin 
gıdası buğday üzerine kurulmuştur. Sa
niyen, Türkiye iktısadiyatında en mühim 
mevkii buğday istihsali ve buğday tica
reti işgal eder. Salisen Türkiyede bütün 
fiatlann üzerinde en birinci derecede mü
essir olan ana fiat buğday fiatıdır. Rabi
an, Türlkiy8llin buğday istihsalinde ~ 
çok rolü olan sahası, iktısadi kalkınma 
bakımından en ziyade yardıma muhtaç 
olan memleket parçalarıdır. Devlet, bun-

İSTER 
• 
NAN, iSTER İNANMA! 

Bir meslekdaşımtz ailn başrnuharririnin imzası ile şu sa- cet ka1mıyacaktır.> 
tırlan yazıyordu: Biz bu satırları okuduktan sonra Orta Anadolunun nlsbe-

c- Şimdi Orta Anadolunun ormanlaştırılması daha kolay- ten kurak muhitini bir dakika için bir kenara bırakarak İs
dır. İcab eden yerlerde sulama tertibatı alınır. Şimendiferler tanbulun üniversitesinde on yıl, İstnnbulun Üskildannda 
kurulmuştur. Artık fidanlar kolayca nakledilebilir. Orman dört sene evvel dikilmiş olan ağaçların orman haline geJ
muhafaza teşkilAtı yapılmıştır. Bu da dikilen fidanların mu- mekten henüz ne kadar uzak bulunduklarını dOşündfik ve 
hafazasını kolaylaştırır. Hasılı bu şartlar sayesinde Orta A- bütün bu işlerin yapılmasının öyle söylenildiği kadar kolay 
nadoluda orman yetiştirmek için uzun zaman beklemeye ha· ve çabuk olamıyacağına inandık. Fakat ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R l N A N M A ! 

Mayıs 12 

Sözün Kısası 
-···--

Bendleri yıkarak -gelen 
Sel, ve mütemadiyen 
Akan ince ırmak 

1 

\ lf * J 
- Efendim kanunu getirdim. 
- Hangi kanunu? 
- Verdiğiniz emirlerin yapılamıynca 

ğını gösteren kanunu. 
Büyük muharebedeyiz. Suriye ordula .. 

rı başkumandanı Cemal Paşa, karargahı· 
nm şube müdürlerinden biri ile konu~u· 
yor. Uzun münakaşaya mütehammil d~ 
ğildir ve emrini veriyor: 

- Elinizde taşıdığınız dosyayı bırakı· 
nız ve şu masaya oturarak verdigim e
mirlerin yapılması için hangi kanunun 
hangi maddelerinin değiştirilmesi lazını 

geleceğini yazınız. 

Bir saat sonra telgraf İstanbula gitrnic:. 
ertesi gün muaddel kanun gelmiş, Cemal 
Paşanın emirleri de yapılmıştır. 

* İstanbul şehrinin imanna sarfcdilmek 
üzere hükumetin 6 milyon lira vereceği 
haberi bütün İstanbulluları sevindirdi. 
Bir dostumla konuşuyordum: 

- Fakat arkasi? diye merak etti. 
En çabuk biten su, bendleri yıkarak ge· 

len sel, hiç tükenmiyen hazine kayaların 
arasından mütemadiyen akan ince ır· 
ınaktır. Yardıma şükran borcumuzdur, 
fakat kendimize mahsus, hiç bitıniyece1' 
daimi irad kaynağını bulmalıyız, imarı 

onunla yapmalıyız, başlananı onunla tes· 
ri etmeliyiz. 

Bir anlıyanla konuştum: 
- Güç şey değil, cevabını verdi. Yal· 

nız hangi membaa el atsak karşımıza ktı· 
nuni bir mani çıkıyor. Şurası evkafındır, 
karşısı bir başka daireye verilmiş. Asır
ların biriktirdiği mükteseb haklar önü· 
müzde bir yalçın kaya halinde. Ne yapa
biliriz? 

* En sağlam, en doğru kanun en geç, en 
güç yapılanıdır, en kuvvetli memleketi 

r
de asırlık an'ane kanunları ile idnre e
dilenler arasında buluruz. 

Cumhuriyet Türkiyesi Cemal Paştl 
devrinin Osmanlı imparatıorluğu ile mu· 
kayese edilemez. İstediğimiz dakikada 
kanun yapamayız, beğenmediğimizi der
hal değiştirmek irade ve sinirine hakiITl 
bir milletin harcı olmaz. Fakat terakl<i 
yolunda ayak bağlıyan düsturlara csit 
kalmak ta Türk Cumhuriyetinin şiarı de
ğildir. 

* Sözün kısası: Türkiyenin kültür şehri· 
ni Türkiyenin hükumet şehrine layık bit 
seviyeye getirmek bahis mevzuudur. BU' 
nu yapmak için hükfunet yardımının ha
ricinde belediyenin muntazam varidat 
kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bulmak ko
lay, fakat mani var diyorlar. Müm.kütıı 
fakat nedir bu maniler, söz arasında JJ1• 
şip geçmek kafi değil, bulup göstC'rmeJ; 
işte demek Hi.zım. 

Bir şehrin imarı için umumi büdcesil1' 
den 6 milyonu çıkarıp veren hükfım t O 

şehrin imarının tesri ve idame.si için göS· 
terilen makul taleblerl reddedecek bt1· 
kfunet değildir. 

Bükreşteki geçid resminde 
bir hadise oldu 

Bükreş, 1 1 (AA.) - Rador ajansın ıı 
bildirdiğine göre dün kralın huzurun· 
da tertib edilen askeri bir geçid restıı1 

esnasında bir hadise olmuştur. SpiridoJ' 
ismindeki polis memurunun tıı• 

bancası polis müdürü Brianu'nun oto' 
mobilinin basamağına düşerek ateş al' 
mı.ş ve polis memuru ayağından ysID: 
lanmıştır. ,. 
···························································· 
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• 
inhisarlar büdcesi dün 
Mecliste kabul edildi 

Hararetli müzakereler oldu, lıatihler rakı derecesinin 
indirilmesini, tuz satışlarına ehemmiyet verilmesini 

istediler, vekil uzun izahat verdi 

Bu Sabahki b 
Guetelerde 

Görftğflmflz Fikirtar 
c...aıa.tJe& - Bugilnktl bapnataleJI ya -

saıı Abidin DaYer, BataJdatl eon naııo. hl
cUselerl kaydettikten sonra bu 1ş1n yegane 
çıkar yolunun fesada ve hileye sapmadan 
adalet ft dotrulutıa bantet etmek oldu • 
tunu 1611tıyor, 

* K111'111l - Asım Us Belgrad aeyahattnln a
kisleri serlevhalı makalealnde Başyekll Ba
yarın son seyahatln1n tebarüz ett1rdil1 ltti -
fak ve dostluk aamlmlyetlnden bahsederek 
sözii Başvekil Sofyadan geçerken gösteri -
len dostluk tezahürüne getirmekte ve Bul -
gar htlkQmetlnln Belgrad seyahatinin göa -
terdilt açık hakikati gördükten sonra Bal
kan Antantına yaklaşma siya.seUne hız ve-

e Südet Almanları 
dmJası karşısında 

Yazan: Selhn Ragıp F.met 

A iman devlet reisi B. Bitler ı.. 
talyadan Berline döndü. Ba 

suretle ve bilhassa Orta Avrupaya aid it
lerin inkişaf safhasına arız olan tevakkul 
ta zail olmak üzere bulunuyor. Yalnıa 
Orta Avrupanm değil, bütün Avruparun 

Ankara, 11 (Hususi) - Bugün Meclis- cılıkta geri bulunduğumuzu söylemiştir. tesislerinin bir gaflet olduğunu söylü- receilnl umduğunu yamıaktadır. 
te ınhisarlar idaresinin 1938 büdcesl mü- İnhisarlar Vekili tekrar kürsüye gele- yorlar. Ve bunu itiraf etmemizi isti- * 

hassasiyet ve dikkatle alikadar bulundu.. 
ğu mevzu Çekoslovakya meselesidir. Da
ha doğrusu Çekoslovakyada oturan Sü· 
det Almanları için tanziın edilecek olan 
yeni statüdür. Bu bahiste, elindeki im
kanların en son haddine kadar gitmesini 
tavsiye eden İngiliz ve Fransız hükUmet
lerinln bu teşebbüsünü Çeklerin hüsnü te-

zakere edilmiştir. Müzakere harareW ol- rek demiştir ki: yorlar. Bir gaflet olduğu kanaatinde Tan - Ahmed Emin Yahnan Bant ve a
ınuş, önce Hüsnü Kitabcı ve Emin Sazak cMuhterem Ziya Gevher arkadaşımız değilim. Binaenaleyh itiraf edecek bir hengln sırrı baflıltlı makalesinde Belgradda 
sOz alarak büdce e•rafında mütalea ve geçen sene olduğu gibi bu sene de rakı- şey yoktur. soylenen nutukların apaçık barış siyasetinin 

~ ifadeleri ile dolu oldupnu yazmakta, Baş-
lloktai nazarlarını söylemişlerdir. nın derecesinin yüksekliğinden şikayet Dinçer arkadaşımız boş şişelerin baş- veltll ceıll Bayann Belgradda aöyledill nut-

Mu teakiben kürsüye gelen İnhisarlar ettiler. Geçen sene kendilerine şu ceva- ka müesseseler tarafından doldurulma- ku tahlil 'etmekte, Balkanlardaki barış siya
:Vekıli Ali Rana Tarhan mütalealara ce- .bı arzetmiştim: Bu derecenin sıhhat nok- dan evvel İnhisar İdaresi tarafından setini, barış birlik ve ahengini dünyaya du
:\'ab venniş, tütün limited şirketinin fa- tasından ehemmiyeti korktukları kadar kontrolünü söylediler. Esasen hususi yurnıak lüzumuna işaret etmektedir. 
aliyetı etrafında izahat vererek demiş- Dlmadığını şundan dolayı ümid ediyoruz imalathanelerde kullanılan şişelerin * 

lakki ettikleri bildirildiğine göre, pek ya .. 
kında, bu hususta mı.izakere kapılarının 
açılması beklenilir. Fakat büyük harbin 
nihayetindenberi birbirine karşı müte
madi bir tahrik havası içinde yaşatılmıt 
bulunan Çek ve Alman unsurları, ayni 
memleketin bir gaye güden müşterek 
duygulu evlidlan haline tekrar nasıl ge. 
tirilebilirler? Meselenin asıl müşkül ta
rafı işte buradadır, Sonra, bugün, Çek-. 
lovakyada yaşıyan Almanlar, Çek me
murlarını Nazi usulile selimlamaktadır-

tir ki: ki, rakı su ile içilmektedir. cGülmeler>. temizliğine sureti 1'1ahsusada itina edi- Yeni Sabah - Hüseyin Cahld Yalçın bu-
•Limitedin bilhassa meşgul olduğu pi- Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Su- liyor. İnhisarlann fen memurları hu- günkü başmakalesinde Mllletler Cemiyetine 

yapılan hücumlard~n bahsederek bunun 
~asa. Londra piyasasıdır. Fakat henüz suz içebilenler de var. susi imalathaneleri daima teftiş etmek- manasızlığını izah ediyor. Makale şöyle bit _ 
kat'ı bir netice alamadığımız için maru- Ali Rana Tarhan (Devamla) - Su ile tedirler, bu meyanda şişelerin temiz ol- mektedlr: 
zatta bulunamıyacağım.> içildiği için onun derecesini herkes iste- masını temin hususu bilhassa vardır. Milletler Cemiyetini tezyl! lle vakit kaybe-

İnhisarlar Vekili bu mevzu üzerinde diği Jtadar indirebilir. Maamafih hiç Vekilin izahatından sonra hatibJer decek yerde devletlerin siyasetine hltlm 
~·ap la ı teşebbüsler neticelerinden ümid- şübhe yok ki kendileri sıhhi ve içtimai tekrar söz alarak bira imalat ve ist:h- Mllolanı tıhalkıc ve etklrı umumlyeyl hakiki bir 

h k d 
. • . . . . e er emlyetı turmap hazırlamak da-

;\'ar bulunduğunu da ayrıca kaydettik- bakımdan a lı ırlar. Sıhhat Vekaletı de lakının artırılması, rakı deceresının ha faydalı olur •• 

ten sonra, inhisaılar idaresinin şarab i- bu mesele ile sureti mahsusada meşgul 45 e indirilmesi, rakı imalatının İnhi- ............................................................. . 
lrıalatmı artırmak ve piyasanın ihtiyacını olmaktadtr. Bizden şimdilik 45 derece- sar İdaresi elinde birleştirilmesi, tuz 
ltarşıiamak için aldığı tedbirleri ışaret den fazla rakı yapılmamasını istedi. Biz satışı ve Sekili istasyonu ile memleha
ederek şunlan söylemiştir: bunun derhal tatbikini doğru bulmadık. sı arasında bir dekovil hattı tesisi su-

- Bu sene İzmirde büyük bir şarab Çünkü derecelerin inmesi mali tesirler retile nakliyat maliyetinin indirilmesi 
.fabrıkası kurmayı düşünüyoruz. ~a~. ~nun için. henüz başlıyamadık ve bu istasyonda daiıni bir tuz satış 

Ali R T h inh" 1 .d . . Keyfiyeti ehemmıyetle hatınmızda tuta- deposu tesisi lüzumu İnhisar rnamCıla-
ınu" k ban~ akrı· ~~ . ıdsar11ar. ı .~r~lmsın~ l'ak Sıhhat Vekiletinin tavsiyelerini ted- tına aid şişelerin toplattırılarak 'kulla-

ra a esı şe ı uzerın e erı suru uş . . . · 
01- ""tal 1 kar d . h t rıcen yerme getırmeye çalışacağız.• nılmaması şarabcılığın ve şarab istih-

'utn mu ea ara ~ı a ıza a ver- ' • • 
Jrıi tir. Vekil, şarab imalltı hakkında ve tü- lakinin artırılması, bagcılıgın korunma-

Rakının derecesi 

İnhisar Vekilini müteakip söz alan Zi
)'a Gevher Etili rakının yüzde ellisini is
Pirtonun ihtiva etmekte bulunması iti
barıle bunun inhisar idaresi tarafından 
içtın ai bir mesele ve milli bir dava ola
rak utalea edilmesi lazım geldiğini işa
ret ettikten sonra bu mevzu iızerindeki 
dü ncelerini izah eylemiş ve bir üzüm 
t1b mleketi olmaklığımıza rağmen şarab-

tün ihracına dair izahat verdikten son- sı gibi bazı temennilerde bulunmuşlar

ra tuz meselesine geçerek demiştir ki: dır. 
Her yerde tuz bulunmadığını söylü- İnhisarlar Vekilinin bu meseleler ü-

yorlar. Biz her yerde tuz vardır zanne- zerinde izahatı dinlendikten sonra he
diyoruz. Lütfen lbulunmıyan yerleri yeti umumiyesi üzerindeki müzakere 
bana söylerlerse bilhassa teşekkür ede- kafi görülerek maddelere geçilmiş ve 
rim. Ve oralara da tuz irsalini temin e- idarenin 1938 mali yılı varidatı 48 mil
derim. Vesaitimiz vardır, hiçbir yerin yon 250 bin 500, masarifatı da 8 mil
tuzsuz kalması için sebeb yoktur. yon 331 bin 148 lira olarak kabul edil-

Sonra, Sıvas ve Erzincandaki müd- miştir. 
detleri bitmek üzere olan acentelerin Meclis cuma günü toplanacaktır. 

Bitler - Mussolini mülakatının akisleri 

Bir Sovyet gazetesine göre Romada C~z~ Kan~~~n~a 
müşterek bir tecavüz plam haz1rlanmış muhım degışıkllk 

Bugünlerde Meclise bir 
lioskova, 11 (A.A) - Jurnal dö reken yaptıklan askeri hareketlerin ~i-

kosku, Roma mülakatından bahsede- lançosunu tanzim etmişler, ilerde Is
tek diyor ki: panyada yapacaklan müdahalelerin 

Almanya ile İtalya arasında mevcud plinlarum hazırlamışlar, Akdenizdeki 
, noktainazar ihtiliflarına rağmen, deniz bazlannın müştereken kullanıl
&ı.ı.tler ve Mussolini, Roma'daki görüş- ması meselelerini tedltlk etmişler ve 
~lerinden istifad,. ederek müşterek nihayet iki memleket arasında erkam
b, tecavüz planı tanzim etmişlerdir. harbiye temaslarının sıkılqtırılmasına 
&ı.ı.tler ve Musso1ini, İspanyada müşte- karar vermişlerdir. 

Milletİer Cemiyetinde 
ispanya işi görüşüldü 

1..,anya murahhası silah ambargosunun kaldırılmasını 
• 
ıstedi ve ademi müdahale sisteır.inden şikayet etti 
Cenevre 11 (Hususi) - Bugün öğleden prensipini müdafaa etmiş ve bu sayede 

:-- toplanmış olan MilleUer Cemiye- umumi bir harbin önüne geçildiğini söy
l'l ~ ilk celsesinde İsviçrenin bita- )emiştir. Fransız hariciye nazın Bone, 

llılı nıesetesini görüşmüştür. Lord Halifaksın mütaleasına iştirak et-
len~ bir fasıladan IOlll'a tekrar akdedi- miştir. 
liU •kinci celsede İspanya meselesi görü- Sovyet hariciye komiseri Litvinof ve 

ınuştür. Yeni Zelanda murahhası ise Delvayonun 
~loıı hükfuneti murahhası hariciye noktai nazarına iştirak etmişlerdir. 

::ırı Delvayo söz alarak, İspanyaya ya- Cenevre 11 (Hususi) - Haile Selasiye 
~ silüı ihracatı üzerindeki ambargo- bu akşam buraya varmıştır. Kendisi, ya
leı' kaldırılmasını ve silah ticaretinin rın Habeşistan meselesini müzakere e-
;;;ı bıralulmasını istemiştir. decek olan konsey toplantısında bizzat 
~ \'ayo, son zamanlarda İtalya ve Al- hazır bulunacaktır. 
~a tarafından Frankoya yapılan yar- ----------
JQı r~ daha fazlalaştığını ve bun dair lsviçre de bud udlarını 
ı.:etU deliller mevcud olduğunu a:ı- hk" d. 
~ktan sonra, ademi müdahale vadle- ta ım e ıyor 
1tbarutarna~en_ sözden ıbaret. kaldığını Bern, 11 (A.A.) -Hükii.met 400 mil
--.. .z ettırmıı ve devletlerın bu hu- yon İsviçre franklık bir nafıa projesi 
ft& ittihaz ettikleri hareketten acı acı hazırlamıştır. 

aii:~ etmıştir. . Bu paradan- 130 milyonu bilhassa hu-
lr .. 1.:-:·are:. İngiliz haricıye nazırı Lord dudlarda tahkimat yapılmasına sarfe
-..ıaq - alarak ademi müdahale dilecektir. 

kanun projesi verilecek 
Ankara, 11 (Hususi) - Türk Ceza 

Kanununun bazı maddelerinin değiş· 
tirilmesi için hükılınet bir kanun pro
jesi hazırlamıştır. Bu proje önümüz
deki günlerde Meclise verilecek ve a
lAkalı encümenden geçerek yaz tati
linden evvel umumi heyette müzake
re edilecektir. 
Öğrendiğime göre bu değişiklik ka-

nunda devletin şahsiyetine karşı el.İ-

l rümler faslında sayılan bazı suçlar 
için konmuş cezaların şiddetlendiril
mesini istihdaf etmektedir. 

Yeni kabotaj 
Kanunu 
Ankara, 11 (Hususi) - Yeni bir kabo

taj kanunu projesi hazırlanmıştır. :Mer'i
yette olan kanunun tatbikatta görülen 
pürüzleri gözönünde tutularak yıllardan
beri elde edilınif tecrübelerden istifade 
olunarak yeni proje meydana getirilmiş
tir. 

Brezilyada 
Hillliimet darbesi 
Londra 11 (Hususi) - Bugün sabana 

karşı, Brezilyanın merkezi Buenos-A\res
de bir hükumet darbesi yapıldığı haber 
verilmektedir. 

Darbe, geçenlerde dağıtılmış olan yeşil 
gömleklilerin faşist teşkilatile bazı sı\'il 

ve deni% sübaylan tarafından hazırlan
mıştır. 

Asiler ile hükQ.met kuvvetleri arasında 
beş saat süren kanlı çarpışmalardan son
ra, isyan tamamen bastınlmıı ve asayiş 
yeniden teessüs etmi§tir. 

Fransız-İtalyan 
müzakereleri 
tekrar başladı 

lar. Çek istasyonlarının neşriyatını defe
derek yalnız Alınan istasyonlarını alabi
lecek hususi tertibatla yapılmış radyo 
makineleri tedarik edilmesine dair çok 
kesif bir propaganda yapılmaktadır. 

Bütün bunlar Çekleri izab ettiği gibi 
Çeklerin Almanlan izah eden mukabil 
birçok tedbirleri vardır. Böyle bir muhit -
içinde birbirile mücadeleye alışmış olan 
bu iki unsur için hangi ahenkli saha üze
rinde bir anlaşma 7.emhıl bulunabilir? 

Faris 11 (Hususi) - İtalya haricıye 
nazırı Kont Ciano, bugün öğleden sonra 
Fransız maslahatgü.zan Blondell kabul 
ederek, Hitlerin ziyareti münasebetile 
tatil edılmiş olan Fransız - İtalyan müza-
kerelerine devam etmiştir. Bana kalırsa, devletlerin Almanyadan is-

Müzakereler esnasında iki tarafın tek- tedikleri nasıl mucizevi bir fedakarlık 
lif ve mukabil teklifleri tedkik edilmiş- ise, Çekosl~v~ky~dan istenen. de, o nis
tir. Cenevrede, Habeşistan meselesinin b~tte beşerı ımkanl~nn_ ~~vkınde bir lf
kesbettiği yeni mahiyetin bu müzakere- .dır: :>e~ek o~u.yor kı butün ~vrupa, be
ler üzerinde müessir olmıyacaJı tahmlıı şen ımkanın ıçıne sığmıyan bır hayal pe
edilmektıedir, şinden koşuyor, madem ki hakikat bu 

Çekoslovak yada 
bir birlik kabinesi 

kuruluyor 
Prag, 11 (Hususi) - Başvekil Hod

zanın kabinesinde, yakında bazı deği
şiklikler yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Geniş bir birlik esası üzerine kurula
cak olan yeni kabineye genç unsurlar 
tla alınacaktır. 

merkezdedir; bu hayali kovalamaktan 
vazgeçerek tehlike ve münaf eretleri ar
tıracak neticeler peşinden koşmaktan ise, 
vaziyeti düzeltecek ameli bir gayeye u.. 
laşmak için mesaiyi teksif etmek daha 
insani ve daha mantıki değil midir? 

Selim Ragıp Emeç 

ispanyada yağmurlar 
Toplu harekiJta 
Mani oluyor 

Lehistanm vaziyeti Salamanka 11 (AA) - Franko karar• 
Londra 11 (Hususi) - Paristen D;y- gMunın resmi tebliği: Son günlerde ya

li Telegraf gazetesine bildirildiğine gö- ğan fevkalade şiddetli yağmurlar toplu 
re hariciye nazın Bone, Cenevreye ha- askeri harekeUer yapılmasına imkAn bı· 
reketinden evvel Lehistanın Paris sefi- rakmıyacak bir §ekilde toprağı ıslabruf
rini kabul ederek, Çekoslovakya mese- tır. 
lesinde Varşova hükfunetinin ne gibi Sahilde Şivert civannda harelitta 
bir hattı hareket takib etmek niyetin- bulun.an müfrezelerimiz ilerlemiflerdir. 
de olduğunu sormuştur. lerdir. 

Bone, bilhassa Lehistanm Fransa ile Katalonya cebbesinde, düpnan Pirene 
ittifakına sadık kalıp kalmıyacağını an- mıntakasında Lavorsi civannda bir ta
lamak istemiştir. Leh sefiri, bu müla- arnızda bulunmuşsa da bu taarruz to-
kattan sonra Varşovaya gitmiştir. layca püsldirtülmüştür. ···········-······························ ......................... ····-·························· ... ·-·-·-········-·-

Sabahtan Sabaha: 

Yaz acıları 
Alışveriş ettiğim bir kooperatifte geçen giln birbiri üzerine yılılmq bü· 

yük sandıklar gördüm. Sordum. Siv risineJderi öldüren yen1 bir Amerikan 
ilicı olduğunu söylediler. 
İçime bir acı ço""ktü. Kaç gündür bahçede sakız kokulu yefil yapraklann• 

dan sıyrılıp genç kız duvağı gibi gülümsiyen gülleri, mor, pembe heverıkler 
halinde açan erguvanları seyrederken bwştutumuz bahan doya doya içi· 
me sindiriyordum. Bulutsuz mavi gök, çayırlar, erguvanlar ve papatyalarla 
süslenmiş renk renk dağlar, hafif bahar rilzglrile tirfil1i bir mavi aUas ha· 
linde görünen deniz uzun süren kışın bütün acılarını unuttururken bu sivri· 
sinek haberi bir anda neş'emi altüst etti. 

Bahara kanmadan yaza girecetiz ve yazın zevkini tatmadan sivrisinekle~ 
le mücadeleye başlıyacağız. 

İstanbulun derdini İstanbul Belediyesinden daha evvel düşünen bakkal 
daha kıştan ısmarladığı sivrisinek iliçlannı depolarından çıkarıp camekan
larına yerleştiriyor. 

Demek, planlan, projeleri ile modern olmağa hazırlanan İatanbul hlll 
sivrisineklerinden, kara sineklerinden vazgeçemiyor. 

İtiraf edelim ki 38 model radyolu evlerimize ve asfalt yollannuza llnek 11-
bi iğrenç ve müz'iç bir mahlfik yakışmıyor. Hem bununla yalım abht,. tlıl
iresi, nezafet müdürlüğü değil, belediyenin turizm ıubesi de mt!fpl oıa... 

lıdır. A.vfupalı bir seyyah için sivrisinekli memleket ancak orta Afrlkanua 
Çadgölü havalisinde bulunur. Biirhu. CMW 
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ilk tedrisat m ·· f ettişleri 
hazineden maaş alacakla 
Gazi terbiye enstitüsünden mezun olmıyanlar badema 

ilk tedrisat müfettişliği yapamıyacaklar 
İlk tedrisat müfettişleri hazirandan dan yüksek olanlar kar etmektedir. 

itibaren maaşlarını müvazenei umumi- Müfettişlerin ekseriyetini yirmi beş .li
yeden alacaklardır. Böylece ilk tedrisat radan aşağı maaşlılar teşkil eder. Ilk 
muallimlerinin de hususi muhasebeden tedrisat müfettişleri Maarif Vekaletine 
müvazenei umumiyeye nakledilmesi i- başvuracak ve yirmi beş liradan az ma
çin bir adım atılmış olmaktadır. Türki- aşlıların mağdur vaziyete sokulmama
yede bine yakın ilk tedrisat müfettışi !arı için yeni formül bulunmasını isti
mevcuddur. Müfettişler maaşlarından yeceklerdir. 
başka otuzar lira da her ay makam ma- Yeni maarif teşkilatı kanunu ile ilk 
aşı ücreti almaktadırlar. Maarif Veka- tedrisat müfettiş1eri vilayetler arasın
leti müfettişlerin mağdur vaziyette kal- da Maarif Vekaletinin emri ile her za
mamalan için hazirandan itibaren ma- man nakledilebilecektir. Bu zamana 
aşlarını birer derece yükseltmiş ve fa- kadar ilk tedrisat müfettişi olmak için 
kat makam maaş ücretlerini kesmiştir. menşe mevzuubahs değildi. Bundan 
Müfettişlerden yirmi beş liraya kadar sonra ilk tedrisat müfettişi olabilmek 
asli maaşı olanlar bu şekle göre zarar için Gazi Terbiye Enstitüsü mezunu 
etmekte, fakat asli maaşı kırk beş lira- olmak da şarttır. 

.......... ------·----
Kültür işleri: Müteferrik: 
Devamsız muallimler hakkında Bir kısım sanayi erbabının kazanç 

bir sual vergileri yeniden tahdid edildi 

Ecnebi ve ekalliyet rneıkteblerinin ilk Toz mürekkebi mayi haline getirerek 
kısımlarından bazıları ilk tedrisat mü- şişelere koyup satan ticarethanelerin 
fettişlerinin kifayetsizliği yüzünden bir . . . .. . .. . 
senedenberi henüz hiç teftiş görmemiş- gay:ı s~fi varıdatı uzerınden yuzde 40, 
tir. Diğer taraftan bu mekteblerde ça- bezıryagı ya~ıp satanla:ı~, boya yap~p 
lışan muallimlerin bazılarının devam- satanların yuzde 30; pırmçten mamul 
sızhklan görülmüştür. Maarif müdür- musl~k, lava~. ba~yo kazanı, Avrupa 
Jüğü mekteb müdürlüklerine gönderdi- mamulatı hela ve doşeme taşları satan
ği bir tamimde bu muallimlerin hangi ların yüzde 45; salonlarda süs olarak 
günler derslere gelmediklerini sormuş- kullanılan renkli balıklan yetiştirip 
tur. satanların da yüzde 20 nisbetindc ka
San'at mektcb1eri muallimleri ecnebi zanç vergisine tabi tutulmaları karar-

ve ekalliyet mekteblerinde laştınlmıştır. 
çalışamıyacaklar Bu neviden iş yapanlar için kazanç 

San'at mektebleri muallimlerinin e- vergisi kanununda olmadığı gibi. Tica
kalliyet ve ecnebi mekteblerinde de ret Odasının neşrettiği broşürde de hiç
muallimlikler aldıkları görülmüştür. bir sarahat bulunmamaktaydı. 

Bu yıl imendifcr tarifesinde 

değişiklik yok 

SON POSTA 

Almanya ya 
kilo tütün 

Mayıs 12 

Bir yüzen hastane, 
bir de uçan eczane 

satın ahnacak 

beş milyon 
satacağız 

~---___.. ________________________ __ 

Hükumet bir yüzen hastane mü
bayaasına karar vermiştir. Harb 
veyahud buna benzer zamanlarda 
hastane vazifesini görecek olan bu 
gemi her tarafa yetişebilecektir. 

Yüzen hastane A vrupada mevL'Ud 
eşlerinin en moderni olacaktır. Ya
kında bu iş için Avrupaya bir he
yet yollanacaktır. 

Bundan başka deniz harb talebe
lerimizin deniz tatbikatını tam şe
kilde yapabilmeleri için bir de yel
kenli tatbikat gemisi sipariş edile
cektir. Başka memleketlerde deniz 
lisesini bitiren gençler bu yelken
lide ameli surette tatbikat görmek
tedir. Şimdiye kadar Hamidiyede 
deniz tatbikatı gören gençlerimiz 
yelkenli alındıktan sonra yeni ge
mide çalışacaklardır. 

Yelkenli mekteb gemisi ayni za
manda makine ile de müteharrik· 
tir. Zelzele vesaire gibi af etlerde 
felaketzedelerin imdadına bir an 
evvel yetişebilmesi için bir uçan 
eczane mübayaa edileceği de sö •
lenmektedir. 

Almanya ile yapılan son ticaret anlaş
ması üzerine bu memlekete tütün mah

ı 

sulümüzden yeniden beş milyon liralık 

mal satılacaktır~ 
Alman piyasaları için tütün alan §ir

ketler bu yıl her senekinden daha az mal 
almışlardır. Alman sigara fabrikalarının 
ihtiyacı olduğu ve iç piyasalarımızda da
ba satılık tütün bulunduğu halde bu 
memlekete daha fazla tütün satamayışı
.mızın sebebi klering müşkülatıdır. Yeni 
ticaret anlaşmasına tütün mahsulümüz 
için bu kadar klering konulması da bun
dan ileri gelmiştir. 

Halbuki Türk tütünlerinden çok mem
nun olan Alman fabrikaları harmanları
m ıslah için fazla mikdarda Türk tütü
nüne ihtiyaç hissetmektedirler. 936 yılı 

mahsulünden yirmi milyon kiloya yakın 
tütün alan Almanlar, tediye müşkülatı 

yüzünden bu yıl şimdiye kadar ancak 5·6 
milyon kilo tütün alabilmişlerdir. 

Geçenlerde memleketimize gelen Al
man sigara tröstü müdürlerinden Vengel 
ve Reemtsma tröstünün sahibi ve serma
yedarı olan Reemtsma şehrimizde ve An
karada bu hususta alakadarlarla ı;erbest 
klering ile tütün almak için müzakere
lerde bulunmuşlardı. Ancak Almanyada 
faz.la alacağımız bulunduğu için Alman-

J s fan bu /dan Parise ların bu teklifi kabul edilememiştir. Al-

mukavele hükümleri yerine 
cektir. 

getirile' 

Zahire piyasası 
Piyasadan, Yunanistana gönderilıl'lej 

üzere 10000, Almanya için 3000, Nor\'e9 
için de 2000 ton buğday alınmıştır. Yuna• 
nistana, serbest döviz mukabilinde 40,ooC 
ton daha buğday ihraç edileceği söylcJl' 
mektcdir. 

Dün Ziraat Bankası ticaret ve zahirt 
borsasında 200 ü yumuşak 200 ü sert ol• 

' mak üzere 400 ton buğday satmıştır. 
Arpa piyasası isteklidir. 4,25-4,37,5 kt1' 

ruş olan arpanın kilosu, taleb fazla old1" 
ğundan, 4,62,5 kuruşa yükselmiştir. 

• 
Trakyada tütün istihsali vaziyeti 

Edirne (Hususi) - Tütün istihsalatı' 
rnız hakkında bir istatistik yapılmıştı!• 
Bu istatistiğe göre Marmara havzasında 
936 yılında yaprak tütün istihsal yeı>O' 
nu 14,732,019 kilodur. Bu mikdar !ütiill 
12,949 hektar araziy~ ekilmiş ve 36,021 
ekici müstahsil bu işle uğraşmıştır. 

937 yılında Edirncnin yapı:ak tütün iS' 
tihsalatının 1,300,000 kiloyu geçeceği talı' 
min edilmektedir. Trakyada geçen yılıll 
tütün mahsulü mübayaatı sona ermiştif 
Belli başlı alıcı da inhisarlar idaresi ol 
muştur. 

man Reemtsma tröstü bu yıl memfoketi- K b d 
Aktarnıasız gidilece/: mizden alacağı tütünlere mukabil icab e- ara urun a tUtUncUlük 
İstanbul ile Avrupa arasında işliycn den parayı Almanyada bloke olarak bir Karaburun (Hususi) - Knraburund!I 

konvansiyonel katarına haziranın on dör- bankaya yatırmıştır. tütün ekmiyen hiçbir aile yoktur. Geçe!l 

düncü akşamından itibaren Faris için bir Mısır ahm satı mı için tahdidat yıl kazamızda 360,000 kilo tütün istihsııl 
vagon ilave edilecektir. Şimrliye kadar edilmiştir. Tütün ekilen arazi ise 600 het;• 
b k d 1 V. p · · Mısır alım satımında, zahire ve hubu-u atar a ya nız ıyana ve eşte ıçın tardır. Karaburun tütünleri nefaseti yii• 
b d b 1 k d. p bat beyannameı:;inin arkasına malın rü-

irer vagon mevcu u unma ta i ı. a- zünden piyasada daima mu·· şterı· bulma!>' 
· ·d k ı ı B l dd kt tubet derecesi. çürüklüğü, delikliği, bo-

rıse gı ece yo cu ar e gra a a !lrma tadır. Tütünlerin renkleri, kokusu, '-·a\'9ş 
ederek yolculuklarına devam etmekte zukluğu ve kokulu olup olmadığı doğru J 

idiler. şu suretle memleketimizle Avru- olarak yazılmak mecburiyetindedir. Ye- ve tatlı oluşu ve renginin sarılığı yüziifl' 
pa memleketleri arasında trenle seyahat ni verilen bir karara göre, Marmara mı- den çevremiz tütünlerine rağbet gündeJI 
eden yolcuların aktarmasız olarak rahat. sırlarının rütubet derecesi 14, Adana mı- güne artmaktndcr. Karaburunda tütüll' 
ça seyahatleri temin edilmiştir. sırlarının da 16 dan fazla olduğu takdir- cülüğü bilmiyen kimse yoktur, hatta çO" 

Bu vagonda ayni zamanda birinci ikin- de ikişer derece için her dereceye mulci- cuklar bile küçükten tütüncülüğü öğrell' 

Bu vaziyet muallimin 'kendi mektebin
de tam surette çalışmasına engel oldu
ğundan Maarif Vekaleti san'at mektebi 
muallimlerinin ecnebi ve ekalliyet 
mekteblerinde muallimlik yapmalarma 

' Devlet Demiryolları Avrupa hattının .ci ve üçüncü mevki yolcular için kom- bil, bedelinden yüzde birer iskonto yapı- mektedirler. 

izin vermiyecektir. 
her yı1 ıs mayısta değişen katarıar partiman1ar mevcu_d_du_r_. --- ıacak, bundan fazla olursa, aııcı ister a- Erbaada meyvamhg"' a ehemmiyet 

lacak, ister almıyacaktır. 
seyrü hareket tarifesinde bu sene bir ·~ehir işlPr i: verı"lı'yor Yüksek tedrisat unnu.n müdUrii 

Ankaraya ritti 
Şehrimizde tedkikler yapan )'üksek 

tedrisat umum müdürü Cevad Ankara
ya dönmüştür. Haziranda orta tedrisat 
müdilrü Avni ile tekrar 1stanbula gele
cek olan umum müdür Üniversite ve 
Liselerin imtihanları ile meşgul olacak

tebeddül o1mıyacaktır. Beynelmilel Y Mısırlarda çürük, delik ve bozuk yüz-
de ikiye kadar bulunabilecek, yüzde iki- -

ekspres ve konvansiyonel katarları ta- Emmönündeki maimzalann tenzilatlı Erbaa <Husus!) - Kazamızda meyvacııığ 
t.- den yüzde dörde kadar her yüzde bir için bliyük bir ehemmiyet verilmektedir. 937 se• 

rifeleri şimen<iiferciler kongresinde de- satış talebleri mal bedelinden yüzde bir tenzil!t yapı- nesi içinde 23.247 aded muhtelif cins mc~ 
ğişmemi.ş olduğundan hudud1arımız Eminönündeki bazı ticarethaneler, lacaktır. Bundan fazla nisbette bozuk, fidanı aşılanmıştır. Bilhassa pek meşhur O' 

dahilinde seyreden katarların da değiş- mağazalarının istimlak edileceğini ile- çürük ve delik olan mallan ve kokulu lan misket elmalarının çoğaltılmasına çok e• 
· ·· k t ilAtl t k ·· hcmmlyet verilmektedir. Köylerde hununııll tirilmemesi esası kabul edilmiştir. rı surere enz a ı sa ış yapma uze- mısırları alıp almamakta alıcı muhtardır. 

re bir aylık bir müsaade almışlardı. Bu Arada hususi mukavele bulunursa bu bir zeytin yetiştirme faaliyeti göze çarpınalC' 
Y~nukışmüna~beillebirkısmıY~ b~ayhl~i.ş,fuk~.ti~reilianeuhlb- =~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~ 

şilköye kadar giden banliyö katarları }eri, havaların bozuk gitmesinden do- 1 y • ı 
tır. 

Marangozlann murahhaslan Çekmeceye kadar gideceklerdir. Bu su- layı bu zaman zarfında tenzilattan kafi eni neşriyat 
pazartesiye Ankaraya gidecekler retle Florya pliıJ"larına gı·decek yolcu- derecede istifade edemediklerıni iddia --------------------------------
Marangozların muamele vergisinden d k .. dd t" t 1 • t . BAYINDIRLIK DERGİSİ - Bayındırlık 

!arın nakli temin edilmiş olacaktır. Bu e ere mu e ın uza 1 masını 15 emış- Bakanlığının çıkardığı bu mecmuanın ıı inci 
istisna edilmeleri için, Marangozlar lerdir. 
Cemiyeti idare heyeti reisi Alaeddin, değişiklik hazirandan itibaren tatbik f b 
k A:t•b· i Fu d e id :ı.. t• ~ edilmeg~ e başlanacaktır. Halbuki, diğer tara tan, u mağaza-

a ı ıurnurn a v are ueye ı K- Iarın bulunduğu adanın gelecek yıl is-
ıasından Ahmed Tezelden mürekkeb Tahir Kevkeb geleli timlak edileceği anlaşılmakta, hatta, 
bir heyetin Ankaraya giderek Maliye cDenizbank> ın umumt müdür mua- Evkaf idaresinin, bu dükkanlar sahib-
VekAleti nezdinde teşebbüS:~rde ~ulun- vinlerinden İstanbul şubesi müdürü lerile yeniden bir senelik bir konturat 
ması kararlaştırılmıştı. Dün gıtmesi . . . yaptıg-ı da söylenmektedir. 

k la h et h k ti · ö il Tahır Kevkeb Almanyadan gelm1ştır. _ 
mu arrer o n ey , are e nı n - . .. .. Ticaret Odası bu magazaların imar 
müzdeki pazartesi gününe tehir etmiş- Bay Harun hır muddet sonra donecek- lA .b. ' d h"l ·stı·mı·k t b. . . p anı mucı ınce er n ı a e a ı 

tır. tır. olup olmadığını tahkik edecektir. Der

Trakya için ahnan damızhk merkebler 
hal istimlak edilecekleri tahakkuk e
derse, bunlara, istisnaen, on beş gün
lük bir tenzilatlı satış müddeti daha 
verilecektir. 

Yeniden asri helaJar yaptırılacak 

Belediye, şehrin muhtelif yerlerinde 
yeniden asri helalar inşa ettirecektir. 
Fen heyeti hela yaptırılacak yerleri ve 
belilların planlarını tesbit etmiştir. Su
lar idaresi bu helalara su vereceğinden 
ikinci lbir proje de Sular Müdürlüğü 
tarafından hazırlanmıştır. Peyderpey 
inşaata geçilecek ve yakın zamanda 
heJalar tamamlanacaktır. 

Mühürlü damacanalardaki sular 
muayene edilebilecek 

İnhisar memurlarından biri ağzı mü
hürlü musluklu damacanaların içindeki 
mayii muayene etmek için bir emniyet 
mus1uğu meydana getirmiştir. Bu mus
lukla damacananın üstündeki mühür 

sayısı çıkmıştır. 

K.ONYA - Konya Halkevlnln her ay çıkar-
dığı bu kültür ve memleket mecmuasının 

16 - 17 nc1 ıayısı dolgun bir mtlnderecatıa 
çıkmıştır. 

MAÖRUB ADAM - Maruf temaşa muhar-
rlrl Karen Bramson'un bu 1slmdek1 tlç per-
delik piyesi Yaşar Nabi ~rafından dlllınlze 
çevrilmiş, cVarlık Nqrlyatı. ıer1Bl olarak 
neşredllınl.ştlr. Bu piyeste lçtlmat bir tez et-
rafında dönen canlı bir vak'a, temiz bir sah
ne dlllle tasvir edilmektedir. 

BABÇIV AN - Hindli talr Tagore'un cBah-
çıvan11 1slmll eseri Orhan Burlan'ın kalemlle 
türkceye çevrllmlş ve güzel bir şekilde tabe
dllml.ştir. 

VARLIK - Ankarada çıkan bu flk1r, aan-
at ve edebiyat mecmuasının 116 ncı sayısı 

~nınmış imzaların makale, hlkAye ve fllrle
rlle intişar etmiştir. 

AR - Bu pJA.stlk ve fonetik san'atlar, ar-
keolojl mecmuasının nisan sayısı dolgun bir 
münderecatıa ve güzel tablolarla çıkmıştır. .............................................................. 

lstanbul Şehir 
Tiyatrosu 

/ZM/R Elhamra 
ıinemuında her gece 
temıil Yermektedir 

""''"'""" 
lll!!!:::!!!ttı ı 

............................................................•. 
bozulmadan musluğun ağzından su a- Ev kadınları? 
kıtılmaktadır. Belediye emniyet rnus- Blllyor musunuz Türk nleriniıı mı ann 

BALK OPERETi 
Bu akşam: 

BakırkOy Miltiyadi 
tiyatrosunda 

KADINLARD.A .. 
BIKTIM 

Yeni operet 
Pazartesi KadıkO.>' 

Snreyyada 

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

ERTDiBDL SADi TEi 
Bu gece 

Tekirdağ Hali' 

sinemasında 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1883 

ltrm&7ul: 10,000,oot lngills llrUI 

Türkiyenin başlıca şehirlertte 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak· 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, F.omanya. 
Suriye ve Y~tanda Filyallerj 
var<iır. 

Trakya Umumt Müfettişliği tarafından Kıbnstan satın alınan 11 merkeb ay
gın dün İzmir vapurile ıehrlmize getiril miştlr. Bu aygırlar birkaç güne kadar 
Trakyanın muhtelif yerlerindeki aygır depolarına gönderileceklerdir. Bu aygır
lar aşağı yukarı bir beygir cesametinde .hayvanlardır. Resimde bunlardan ikisini 

moda.,-ı nedir? 
luğunu muvafık bulmuştur. Bundan Ka:vanoz, kava.noa reçel " ıişe fQ1'11bD Her turlu banka muameleleri 
sonra damacanalar bu musluğu ihtiva dola kiler ulıibi olmak! !ll'evekkell Ata • 

görüyorsunuz. 
edecek ve bu n_ıuıluk vasıtasile kontrol ıanmız: .ıwersts n, tatsıa runb de- yapar. J 
edilecektir. .._memı.ı __ er_rı _________ _. '-'lllll_ı. .. -•••••••-•_,,. 



lznıirde belediye faaliyeti Kızı~cah~mam~a pirinç 
.. ,. . . . zı raallne musaade 

Çocuk müsamereleri 
Budceye bar olmadan ·yenı yollar yaptırılması ıçın . . 
Pratik bir usul bulundu, Denizbank da belediyeye edılmedı 

Adapazarında iki çocuk müsabakası yapıldı, 
Nevşehirde de çocuk balosu tertib edildi 

30,000 lira verdi Kızılcahamam (Hususi) - Burada 
çeltik kanununun tatbikinde gösterilen 
bazı tereddüd asarı zürraı endişeye dü· 
şürmüş, kazamızın başlıca servet mem
baı olan çeltik zer'iyatını akamete uğ· 
ratmıştrr. 

Çeltik zer'iyatı için müsaade almak 
üzere müracaat yapan zürraa, zamanın 
geçtiği ileri sürülerek ruhsat verilme· 
miştir. Halbuki kazamız rakımı !tiba
rile çok yüksek olduğu için başkn, yer
lere benzememektedir. Burada zcr'iyat 
ancak temmuz, hatta ağustos aylarında 
yapılabilir. Köylü bu noktayı ileri sü
rerek şikayetlerde bulunmuşsa da bu 
işin kaza merkezinde halli imkaru bu
lunamam!§, yüksek makam1ara arzına 
mecburiyet hbıl olmuştur. 

Henüz rnüsbet veya menfi bir cevab Nevşehir (Hwsusi) - Buraaa güzel bir çocuk balosu ve müsameresi tertib edil-
alamıyan zürra sabırsızlıkla neticeyi miştir. :Miniminiler bu müsamere ve bal oda büyükleri bile imrendirecek bir ır u. 
beklemektedir. vaffakiyet göstermişler, fevkalide ııeş'eli bir gece yaratmışlardır. Resimde çocuk 

1zmirden güzel bir görii:nilf balosuna iştirak eden miniminilerden bir grup ve gayet vakur bir çift görül· 
t Daha kazada fasılasız yağmurlar yağ-
~ 1dlnır (Hususi) - Belediyelerin mev- da inşa ettirmek imkAnını elde etmiş dığı ve zer'iyata müsaid hava görülme- mektedir. 
d varidatlarile gündelik ihtiyaçlar- bulunuyor. diği halde mevsim geçmiştir diye ziraa- ,,,.,,,,,,,_ 
d n rnadasını karşılıyamıyacağını tak- 938 Fuan ta müsaade edilmemes~ pirinç ekimile Geyve (Hususi) 
/r eden. İzmir belediyesi, parasızlığa Şimdi İzmirde bütün nazarlar 936 geçinen bura halkını ıztırab ve sefalete Burada küçük mek • 
a tnen I · d b b"" "k ·şler ba teb talebeleri çok gü-ta zmır e. azı uyu ı • fuarına "evrilmiş, şehir ve belediye düşürecektir. Çünkü, köylüler yalnız 

r l'rn kt d B k ıı b ı r ~ zel müsamereler ver-
i~ a ır. ırço yo ar ve .. u v~ - faaliyeti bu nokta üzerinde toplanmış- pirinç zer'iyatına alışıktır ve iklim de 
biı.r -;falt veya parke olarak budcesıne tır. Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz fen başka ziraatlere pek elverişli değildir. mekte, asken bnndo 

olmadan yaptırmaktadır. heyetile birlikte fuar planlan üzerin- Zürra. alakadar makamların bu i~e heyeti de bu müsa • 
u Bunun nasıl olacağı elbette merak de geceli gündilzJü çalışmaktadır. 936 ehemmiyetle el koyacağı ve bir kolay- mcrelerde küçüklere 

andırır. fuarı ışık ve dekorasyon bakımından lık bulunarak ziraata müsaade edile - müznheretint esirge-
um olduğu üzere şehirde otobüs diğer senelerle ölçlilmiyecek bir eser ceği ümidi için bekleşmektedir. memektedir. Resim • 

n1ek hakkı belediyeye aiddir. Bu ha1inde daha şimdiden yükselmiştir. 
l B J k · I de Geyvede müsa -an istifade eden belediyelerin ba- Paris sergisinin elektrik işlerini mey- a 1 8Slr muaJlimJerİ maaş arım 

İzmir belediyesi geliyor. İzmir dana getiren müessec;enin mühendisleri mere veren küçük • 

0 
d }esi, şehrin düzgün yollarında şimdi Kültürparkla çalışıyorlar. Şaşır- tam alamıyorlar lerden bir grup ile 

0 ° <> işletmek istiyenlerden muayyen tıcı eldktrik oyunları, asma elektrik te- Balıkesir (Hususi) - Vilayet ilk bu müsamerenin da • 
1 brızuk yolu asfalt veya parke yaptı- sisatı, paraşüt kulesinden Karşıyakaya mektebi öğretmenlerinin mayıs maaş- ha güzel ve daha ne§'eJi olmasını temin eden askeri bando heyeti g6rülmektedir. 
1 ı mecburiyetini ko~ nrak bir tah- kadar elektrikli ilanlar yapılacaktır. ları iki ve üç derece aşağıdan vcrilmek-

lmaktadır. Bu "suretle izmirde bir Fuarın hayvanat bahçesi de mükem· tedir. Söylendiğine göre, bu, uınumt 
C'ni ve esaslı yollar ) aptırılmışttr. mel bir hale ifrağ edilmiş, yeniden bir meclisee maarif büdcesinin yirmi bin 

,1~ lan itirazlarla karsı la nan bu u..ul, çok vahşi hayvanlar celbedilıniştir. Baş- lira noksan olarak kabul edilmesinden 
~ ette ki ·belediyenin sarih bir hak • lıca hayvanat bahçelerile hayvan mü - ileri gelmektedir. 

Karaburun (Hu

susi) - Karaburun· 

daki ilk okul talebe-k tı nıeydana koymaktadır. Çünkü iki badelesine başlanmıştır. Hayvanat bah- Başmuallimlerin makam ücretleri de 
~ ornetrelık bir yol üzerinde halktan çesindeki giyik koleksiyonu zenginleş- noksan ayn1mış bulunduğundan mayıs leri Bahar Bayramı-

kuruş ücret a1an otobüsler, beledi- miş, kuş seksyonu da tenevvü göster - makam ücretleri, maaş farklarile be • 

kırlara dökülmüşler, 

Ca t' aid olan bu haktan fazlasile isti • miye başlamıştır. raber düyuna bırakılmı.ştır. nı büyük bir neş'e i· 
e ediyorlar. N 1 . Jdı., Vilayet maarif büdcesindeki bu yir- çinde kutlulamışlar, 
ş . . e. er .. 'J apı • . ml bin lira1ık noksanlığın büdcedeki 

ltı llldi de, bozulan ve 200.000 liraya . Beledıye :e~S! d~rt senede beledıye- bir rakkam yanlışlığından ileri geldiği hocaları ile birlikte 
an 

1 mevzuu bahsolan İnönü cadde- nın başardıgı ışlerı şu rakkamlarla an- ve düzeltileceği söylenmektedir. 
tıı 11 ayni suretle yeniden parke döşen· !atıyor: 
b ı için bir kombinezon bulunmuştur. 249,000 metre murabbaı yeni yol in- kaldırılmış ve temizlenmiştir. açık havada oyunlar 

<> ~ 0Ian ve ihtiyacı karşılamıyan bu şa edilmiş, 77000 metre esaslı surette Belediyenin 2,000,000 liralık istik - oynamışlardır. Re-
rl' a otobüslerin seferden men'i için tamir edilmiş, S6.000 metrenin de ta- raz borcunun 1.400.000 lirası ödenmiş· simde bayrama iştirak eden talebelerden bir grup görülmektedir. 
h le salfilıiyet verilmiştir. Reis, bu miratı mütemadiyesi yapılmıştır. S 616 tir. 
k l\ a otobüslerin işlemesini meneder- tul kanalizasyon yaptırıılmış, 1263 Belediye reisinin verdiği bu rakkam-
~ tramvay şirketile bir kombinezon menfez yeniden yaptırılmıştır. lar, İzmir şehrinin çalışmasını anlatı-
t tır. Şirket, halkın vesaiti nakli- Bu müddet içinde 29892 ağaç dikti· yor. Evvelce memur maaşlarını ödeye-
b t :>acını karşılıyacak nisbette ara- rilmiş, 143,766 çiçek fidanı dikilmiştir. miyen 'belediyenin ihtiyat akçesi ve 

l tecek, otobüslerin kaldırılmasile Yangın sahasında 350,920 metre moloz mevcudu yarım milyon liradır. 

Gönende okuyup yazma öğrenenler 

Adapazarı (Husu
si) - Çocuk Esirge
me Kurumu bir gür. 
büz çocuk müsaba .. 
kası yapmıştır. 3 ili 
5 yaş arasındaki ku. 
cak çocukları arasın. 

f az.ıa miıteneffi olacak. bunun 
b lınde de İnönü cııddesini parke 
et-ek ve tenviratını yapacakt r. Bu 
~ ekiz kilometre!ik muntazam bir 

ediyeye bar olmadan inşa edil
Gönen ( Husu -

si) - Halkevi ta -
rafından açılan halk 

, da yaptlan bu ınü ~ 

acaktır. 

ı kord n için de bir: kombinezon 
nrnuştur. Malfım olduğu üzere bi· 

in Ordon gibi ikinci kordonun da 
ela ve tamiri kordon şirketi zamanın
tı:111 u şi~kete aiddir. Denizbank bu kıs-

tı enıden inşasını kabul etmediğin-

dershaneleri nisan 
sonunda nihayete 

ermiştir. Müdavim • 

lerin dörtte üçü mu 
vaffak olarak §a • 
hadetname almışlar

dir. Resimde ders 

htıı ·'~ Şurayı Devlete aksettirilmiş ve 
bı11 ~ mevzuu olmuştu. Denizbank 30 
bllltı ıra vermek suretile sulh teklifinde 
tft. :nuş ve bu teklif te kabul edilmiş- sonu rnünasebetile 
~ suretle belediye ikinci kordonu muallim Salih Vecdi Bora nutuk söylerken görülmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki ı 

sabakada ·birinciliği 

İbrahim, ikinclliği 

Adnan, üçüncülüğü 

Tolunay dördüncü • 
lüğü Fikret, beşinci· 
liği Melek kazanmış .. 
tır. Birinciye 4, ikin• 

: ciye 3, üçüncüye 2 
dördüncüye 1 kıy -
metli hediye, beşinciye de bif lAstik top 
verilmiştir. 

İlk mektebliler arasında bir müsabaka 
yapılmış, bu müsabakada da birinciliği 

Cumhuriyet okulundan Süheyla, ikin -
dliği Sabihahatun mektebinden Ayten, 
üçüncülüğü M. Kemalpaşa mektebinden 
Sami, dördüncülüğü Sabihahatun mek -

kadar, ağaç yetiştirmeğe de meraklıdır. 
Bu yıl yeni bir okul bahçesi meydana ge
tirmek üzere muhtelif cinslerde 600 ka. -
dar meyva fidanı diktirmiştir. Muallim 
Sabit, kendisindeki bu ağaç merak ve 
zevkini talebesine de aşılamakta, bahçe· 
de onlarla beraber çalışmaktadır. 

Edremid talebeleri Ayvalıkta 
tebinden Ekrem, beşinciliği Sabihahatun Ayvalık (Hususi) - Edremid orta m"k
mektebinden Semahat kazanmıştır. Mil • tehi izcileri kazamıza gelmişlerdir. Ay -

sabakada derece alanlara münasib he • valık orta mektebi talebeleri ,misafirle -
diyeler dağıtılmıştır. Resimde müsame - rini kasaba haricinde istikbal etmişlerdır. 
relere iştirak eden çocuklardan bir grup Bir müddet istirahatten sonra iki mek -
görülmektedir. teb arasında samimi bir futbol maçı ya -

........ li 
\ığı.a asan Bey sade bu işle 
hııe ş~.nlar değil, gazeteler 

0 Ylüyorlar •• 

. . . bu sene çiroz mevsimi 
giroiii halde .. 

.. . meydanda hiç çlroza 
rastgelinmiyormUf ..• 

Talebelerde ağaç sevgisi pılmış Ayvalığın 2-1 galibiyeti ile neti -
Hasan Bey - Çirozlar ken- Ankaradan yazılıyor: Çubuk kazasının celenmiştir. Gelecek sene her iki mekteb 

dilerini taklidden vazgeçen Sirkeli nahiyesi ilk okulu muallimı Sa - birden Bergama harabelerini ziyaret et
bayanlara kızıruj olacaklar? bit Erzurum, talebe yetiştirmeğe olduğu meği kararlaştırmışlardır. 



Hadiseler Karıısında 1 

VENÜ TA~~~ILE 
S ıkılgan genç söz söylemekten 

çekiniyordu. Kendisine cesa

ret verdiler: 
Ne sıkılıyorsun oğlum? dediler, 

İstanbul radyosunda konferans veri
yormuşsun gibi aklına geleni söyle. 

Biri halinden şikayet ediyordu: 
- Kendi evimde bır türlü rahat ede

miyorum. 
Rahat etmesi yolunu öğrettiler: 
- Kendi evinde olduğunu hiç aklına 

getirme. Sayfiyeye giden bir dostuna 
on beş, yirmi günlüğüne misafir git
mişsin gibi rahatına bak! 

• - Bizim mahalleye yeni taşınan 
komşuları sorma .. 

- Neleri var? 
- Evleri sanki taksitle mal satan 

mağaza gibi, misafirin bir ikisi çıkıyor, 
bir ikisi giriyor. 

• - Bizim Nihad bey tıbkı Çinliye 
benziyor. 

- Çekik gözlü, çekik kaşlı mıdır? 
- Hayır, ne yapılsa ses çıkarmaz .. 

fakat birdenbire bir coştu mu karşısı
na çıkacağa aşkolsun! 

• Evde kalmış kızdan bahsediyorlardı: 
- Zavallıcık, dediler, kitabcı came

kanındaki kibata döndü. Ne kimse so
ruyor, ne kimse almak istiyor . 

• Bir yalancıyı anlatıyorlardı: 
- Takvim gibidir, dediler, göz göre 

göre yalan söyler. 

• Mektebde muallim, talebenin yüzü-
ne baktı: 

- Bugün gene yüzünü yıkamadan 
mektebe gelmişsin, siz de evinize ter
kos mu aldınız? 

• - Tuhaf şey, herkes beni köşe başın-
daki dilencinin yerine koyuyor ... 

-?????? 
- İkide bir: cKaç bin liran var?> di-

ye soruyorlar da ... 

• Pazarlık kalktıktan sonra, fazla kar 
elde etmek için yeni bir çare arıyan 
pazarlıkcı esnaf gibi ne düşünüyorsun? 

İsmet Hulılsi 
• 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Büyük harb ölüleri için 

çalman çanllllll• 
1talyada, Adij 

vadisinde Rovere
do şatosu vardır. 

Bu §a toda bir çan 
mevcuddur. Bu 
çan, büyük harbe 
iştirak etmiş mil
letlere aid top par-
çalarının eritilme- -
si suretile yapıl- 1 \ ' 
mıştır. Beş sene c, ~ 
evvel yapılması biten bu çan, o günden

beri her sabah büyük harbde ölen bütün 
ölülerin istirahati ruhu için beş dakika 

çalınır. 

* 
Görme kabiliyetini arhran 

bir madde 
Karanlıkta göz

leri görmiyen in
sanların bu hassa
fannı artırmamak 
için alınacak en te
sirli tedbir bu gibi 
kimselere A vita
mini vermektir. A 
vitaminini en fazla 
ihtiva eden madde ise balıkyağıdır. 

Zengin kız, 
Fakir hız 
Adı cF, harfi ile başlıyan Erzincanlı 

bir erkek okuyucumun derdi: 

- cSevişiyoruz, evlenmek istiyo -
ruz, faknt kızın ailesi fakir, benimki 
ise bana zengin bir izdivaç yaptırtmnk 

hevesinde, muvafakat etmiyor, müş -
kül vaziyetteyiz., 

Fakat bana bu satırları yazan oku -
yucum muhakeme yürütebilmekliğim 

için şahsı hakkında ihtiyacım olan en 
basit malCımatı dahi vermemiştir. Knç 

yaşındadır, tahsili nedir, geçim kay -
nağı nereden akar, hayat serbestisini 
iktisab etmiş midir, etmemiş midir? 

Bütün bunlann hiç birini bilmiyorum. 
O halde faraziyeler ile yürüyeceğiz de
mektir. 

Evvelii gencin maddi manevi her sa
hada ailesine bağlı olduğunu kabul e
delim. Bu takdirde babasının annesi -

nin iradelerinin dışına çıkabilmesi ih
timali tasavvur olunamaz, ne söyle -
nirse onu yapacak, hangi yol gösteri -
lirse oradan gidecektir. Esasen bu va
ziyette ilk ve en büyük hatası evlen-

rniye teşebbüs etmiş olması olmuştur. 
Şimdi yapacağı şey ikna yolunda yü-

Almanya ile lngiltere arasında 
yer mübadelesi 

1890 da Heligo
landı Almanlll"a 
veren İngilizlerin 
Lord Salisbury ka 
binesidir. Buna 
mukabil de, İngil -

tere hüklımeti ~ / 
Zengibar üzerin- ) 
de bir manda te - ; ~ 
s~ eyledi ve bir ~ ,,, ~ 
ınılyon murabba 
millik Afrika toprağı da İngiliz nüfuzu 
'altına girdi yapılan muahede ile de Heli

goland ahalisinden İngiliz tebaası kal -
mak istiyenlerin hakları kabul olundu. 

* DUnyamn meşhur kedileri 
Dünyanın en , \ , ı • / , 

meşhur kedisi, 1 -a ....... ' /:,... 
ran kedisidir. Renk - J/4=-
leri türlü türlü -

~ D .... 
dür. Beyaz, kül ·~ 
renklisi, sarım -.... 
trak olanları var -
dır. Ekserisinin gözleri iki renktir. Biri 

Iaciverd, diğeri sarıdır. Bu kedilerin Asya 

steplerinden geldiği söylenmekle bera

ber, bu iddia tam olarak kabul edilme-
mektedir. 

rümek, imkan bulamazsa bu hayale 
veda etmektir. 

Okuyucumun geçim noktasından 
serbestisini kazanmış olduğu farzedi -
lecek olursa meselenin mahiyeti de -
ğişir. Bu takdirde dahi aile sözüne ria
yeti birinci derecede esas sanıyorum. 
Fakat ailenin her n~ktai nazarı doğru 
olamaz. İcabında onları sizin noktai 
nazarınızı kabule sevkctmek te müm
kündür. Ve madem ki hayat, geçim 
serbestisine pıaliksiniz, daha serbest 
olarak konuşabilirsiniz. 

* Bütün bu mülahazaların haricinde 
czengin ve fakir, izdivaç meselesini 
mücerred olarak tedkike giriştiğiniz 

takdirde her ikisinin lehinde ve aley
hinde de kat'i bir hüküm vermekten 
çekininiz. Her ikisinin de iyi \•e fena 
tarafları vardır. Yalnız şuna dikkat e
diniz: Zengin bir erkek fakir bir kızla 
evlenebilir, bunun aksi ise mutlak su
rette yanlıştır. 

* Bandırmada Bayan (Ş. Ş.) a: 
Madem ki sevmiyorsunuz, maddi 

varlığın sizi bu derece düşündürme -
mesi Uızırn. İstikbaliniz hakkınızda 
daha parlak bir imkan saklamadığı ne 
malum. Unutmak müraccahtır. 

TEYZE 

~ 
Önümüzdeki mevsımde 
göreceğimiz elbiseler Dr.Prof. Mazhar Osman hakkında takiba 

için vilayete tezkere yazıldı 
Bunun sebebi dolandırıcılık suçlusu bir adamı hast9 
olmadığı halde hastadır diye hastaneye alması imiş 

Dün Asliye 1 inci ceza mahkemesinde, Ha- dini fSterim. Müdahil veklllnin gösterdiği 
lid paşa zade Rıfat olduğunu söyliyen, fakat mekten dolayı, kendisine bu makamdan 
Konyalı mühürcü .Mevlüd olduğu iddia edl- §ekkür ederlm, demiştir . 
len dolandırıcılık \'e sahte hüviyet suçlusu- Suçlu, harice !lrar teşebbüsünü şiddt ~ 
nun muhakemesine devam edilmiştir. reddetmiştir. 

Son celselerde çok .karışık bir mecraya dö- Duruşma, Konyadan nüfus kaydının so 
küıen dava, dünkü celsede de yeni ve entere- ması için tallk edllmlş ve tahliye talebi 
san şekiller arzetml§ ve biraz da tekemmül mahkemece reddolunmuştur. 

-
e~~~~~ede önce İzmir Ağırceze mahkeme- Omer Tırıl 15 yıl ağır hapse 
sinden ce1bedJlen maznunun eskl ve mütead- mahkOm oldu dırıp 
dld suçlarına ald dosya mUhtevası tedk.lk edil 
nıiştlr. Müteakiben, suçlu hakkında vo.ktlle 
cSedayl Hdkıı gazt!teslnde yııpılan neşriyatı 
o tarihte iktibas eden Akşam gazetesindeki 
yazı mahkemede okunmuştur. 

Bu yazıda maznunun !abrlkıı.tör Ahmed 
Rıfat, emlak sahibi, Balld pıışa zade gibi 
muhteltf hüviyetleri bulunduğu, muhteılf 

suçların maznunu olduğu, bu arada 10 ya
şındak.1 üvey kızının ırzına tasaddJye teşeb
büs ettiği anlatılıyor ve kendisi Arsen Lü
penle mukayese olunuyordu. 

Suçlu, bu neşriyat hakkında, kendWne so
ruldukta: 

Feriköydc Qvey kızı Remziyeyi kudur:. 
bıçağı ile altı yerinden bıçaklıyarak öJd 
ren kunduracı Ömer Tırılın Ağırcezada f 
rfilen muhakemesi dün bitmiştir. 

Toplanan delillerle suçlunun üvey k! 
kendlslnden istediği bir lirayı vermediği 
kendisine küfredip, tahriktı.mlz sozler 
!ediği için, eline geçirdiği kunduracı bıÇ 
ile öldürdüğü sabit olmuştur. 

Mahkeme Ömer Tırılı ceza kanunun 
MS inci maddesine tevfikan ve tahfifc!l 
sene nITTr hapse, müebbeden Amme hlztıl 
lerlnden mahrumiyete mahkflm etmiştir· 

- Bunlar İzmlrde münteşir ıSeday1 Hll.k1> Kadastro mahkemesinde bir 
Öğleden sonra elbiseleri arasında en ~~~::.si;:t:r~nmış ve o vakit tekzlb edil- sahtekarlık davası ...... 

hoşa gidenler şunlardır: Emprime veya L 
Dosya arasında 26 mart 330 tarihli bir ve- Dün kadastro mahkemesinde bir sahte~ ""q.ç 

(fular) dan dar veya hafif bor roblar. sikadan da maznunun evvelce sirkatten 8 n- lık davasına bakılmıştır. Bu sahtekarııl 
Çoğunun önü büzgülü. Bu ince elbiseler- ya mahkü.ın olduğu anlaşılmıştır. Burada davacısı h::ı.ztne, suçlusu da Karabet ıs~ 
de ince pliler çok moda. Bazı etekler baş- maznunun Mevlüd oğlu Mevlud, Hüseyin Rı- de biridir. Mesele şudur: 
tan başa plili, bazılarının yalnız önünde fnt, Mehmed Rıfnt gibi muht~llf hüviyetler Karabet kendisine Azeryan namını -re 
pli var. taşıdığı da kaydedilmektedir. Maznun, bu ve- bu isimle sahte bir ilmühaber çıkarını,& lr 

Bir kısım roblar, kumaşı düz ve ve - slka hakkında da, şunları söylemiştir: Bu llmühaberle hazineye ald emvalden ~ 
- Ben, bunların hiçbiri değll.lm. Ahmed dükkanı kendi üzerine yaparak Hllml adııt k -

rev konularak yapılıyor. Rıfatım. 339 tarihinde İzmir iktısad kongre- da birisine 1000 liraya satmıştır. Bllflb es * sine iştirak etmiş ve seyahat veslkası almış- cereyan eden mahkemede nüfus ve tapu r' ~ 
Bunlardan başka dar etek - bo1ero da tun. Halbukl, o vakit şübhell eş'hastan olan- yıdiarının tedklki neticesinde sahtet!ıtl -

pek moda. Boleronun altından ya oeyaz lara böyle bir vesika verilmezdl, demiş ve bu meydana çıkmış, Karabetin Azeryan def _ 
pike, ya kolalı keten, yabud yıkanır be _ seyahat vesikasını mahkemeye de ibraz et- Karabet Keçlnen olduğu anlaşılmıştır. _ 
yaz kumaşlardan jile ve bluzlar kullanı- mlştir. Mahkeme malın hazineye aid oldu~tııı; Otta 
lıyor. Burada apartımanı dolandırılan Şerife Ka- dair karar vermiştir. Evrak temyiz mabl< ı 

merln veklll Nazmi Nur! aöz alarak, demiştir mesine gitmiştir. Bu işde 1000 lira zarar .. ~ * ki: ren Hilmi tarafından da müddeiumumuıt 
Sıcak havalarda dantel veya plili par- _ Maznunun hüviyetini tayin maksadlle müracaat vaki olmuştur. Evrak temyiz plll~ 

çalarla süslü keten (etek - ceket) ler çok şahsı tahkikat ve teşebbüsntta bulundum. kemesinden geldikten sonra Karabetin ıısl 
moda olacak. Bunlarda ceket etek birbi _ Konyaya mektub yazdım. Maznunun Kon- ye ceza mahkemesinde muhakemesi b::ışll~ ..... 
rinc ud istikaml tlerde plllidir. yada mühurcü Me.,vlfıd oğlu Mevlüd olduğu- caktır. * - nu, o vakit Hoca Faruk mahaUes1nde otuI'.du- Esrar ve eroin kullanan ı'kı' ki~ 

ğunu, Konya Şere!ettin hamamında çalışan 
Mantosuz çıkmak isterniyenlcr için em- Şerife ile evlendiğini, birçok marul k.lmse

prime roblarla giyilecek ipek veya ince nin, bu arada belediye reis muavini Hacı .Aıı 
yünlüden mevsimlik mantolar da çok zade Nurinln kendisini tanıdıklarını öğren
şık. Bunların önleri yııkarıda ve aşağıda dlm. Suçlunun eski :_esimlerin! teşhis edil-

. . mcsi için Konyaya gonderdlm. AldığlDl ik.1 
çok ~çık. Yalnız bellen bır ağrafla, bir telgrafta bunun MevHid oğlu MeYlfid oldu-
toka ıle kapalı ve sıkı. İçinden giyilen ro- ğu ve t::ı.rsıırıtın mektubla gönderileceği bil-
bun mühim bir kısmı görünüyor. diriliyor. Evvelce Konyada zabıta vasıtasile * yapılan tahkikat noksandır. Yeniden tah

klkat yapılmasını isterim. Spor elbiselere bolerosunun kumaşın
dan geniş bir sentür koymak bu senenin 
en hoşa giden yeniliklerindcndir. Bu bo
lero çizgili, damalı, ekose, hatta robun 
kumaşına zıd renkte düz bir renkten ola
bilir. 

Her kadın bilmelidir 

Buna karşı, maznun: 
- Evvelce yapıldığı cihetle tesbitı hüviyet 

hakkında yeniden tahkikata mahal yoktur. 
Hakkımda sahte hüviyetten İzmir ağırceza
sında açılan davada, iıüvlyctımin sahte ol
madığı sabit olarak beraat etml§tim n bu 
beraat kararı temyizce tasdik edllmlştı, di
yerek ağırceza ve temyiz il~Iarını 1braz et
miştir. 

Yemeği ne fazla, ne de az pişirmemek suçlu veklll do: 
için pişme müddetini bilmelidir. Bu müd- _ Bir adamın hüviyeti şahid.le değll, kay
det zevke göre biraz arttırılıp eksiltile- dı resmi ne tayin edlleblllr. sonra, bu dava
billr. Bazı aileler fazla pişmiş yemeklr.ri, nın mevzuu dolnndıncılıktı. BUA.haro bu 
bazıları bilakis az pişmiş olanları sever- hüviyet meselesi çıktı. Müvekklllm 6 aydan-

berl mevkurtur. MahkQm edilse, bu kadar 
!er.Buna göre yemeğin muayyen zammını müddet yatacaktır. Tedklkat uzıyacaksa, 
ya biraz çoğaltmak, yahud biraz kısalt - tahliyesini taleb ederim, demiştir. 
mak icab eder. Ateşin şekli de (kömiir ve- IMüddelumumt bısan ıse, tu mütaleada bu
ya havagazı) bu müddeti kısaltmıya, uzat- lunmuşt.ur: 
mıya bir sebeb teşkil edebilir. Fakat her - Maznun, gayri mevkuf olarak yapılan 
yemeğin umumiyetle orta derecede piş _ duruşması sırasında, doktor Mazhar Osmana 
rne müddeti bellidir. gidip muayene olmuş, müteaklben Bakırköy 

. " .. . . hastanesine girerek, buradan harice kaçma-
Meseıa. Haşlama balık. - kuçukse - ıçı- ğa teşebbüs etmişti. Sonra, orad~n zabıta 

ne konulan soğuk su kaynamıya başla - kuvvetne cebren alınarak, adliye tabibine 
dığı dakikada pişmiştir. İriler su kayna- muayene cttırlldJ. Bir hastalığa milbtelli bu
mıya başladıktan sonra bir kilo ise on lunmadığı anl~ıldı. Dr. ve Prof . .Mazhar ().;
dakikada pic:er Bundan fnzlası iç' h man hakkında, muktezi muamele yapılmak 

• v • • ~n er için, evrak vllAyete gönderildi. Sübut halin-
kilo başına beş dakika bırakmak laum - de maznunun ııuçu 503 üncü maddenin a~ır 
dır. hükümlerine trıbldir. Tahliye talebinin red-

Bacaksızın maskaralıkları : 

yakalandı 
Evvelki gün Tophanedeki kahvelerde ıır' 

ma yapan kaçakcılık bürosu memurları ıı: 
eroinman ve bir de esrar mübtell\sı yaıtn1 
mışlardır. r 

Tobhanede Hafızın kahvesinde üzerinde Ct 
roln bulunan Abdülhalim ile gene Tophan# 
Kör Basanın kahvesinde üzerinde esrar ııır 
lunan Receb dün beşinci asliye mahkemes! 
sevkedUmlşlerdlr. Bunların ayn ayrı yapıl• 
duruşmalarında her ikisinin de uyuşturıle 
maddelere karşı itıyadlnrmın tbtllli dere~ 
sinde olup olmadığının anlaşılması için il 
tıb işlerinde müşahede altına aıınma1aı 1• 
tarar verllmlştlr. 

Poliste: 

Bakır tilebinde bir kaı:a oldu 
Ortaköy açıklarında demlrll bulunan J3ll 

flleblnde çalışan tahmil tahliye a.meıcsınd 
Yanı oğlu Vangel knzaen vapurun amb::ır1 J 
düşmüş, vücudünün muhtelif yerlerindcll ti' 
ğırca yaralanmıştır. Vangel Beyoğlu hlls 
nesinde tedavi altına alınmıştır. * CibaU vapur iskelesinde çalışan aJl\ı/. 
All oğlu Hasan baskı makinesinde çalışır J 
elini makineye kaptırmış, sağ elln1n parıtı11 

ları ezilmiştir. 

Toplantılar: 

Konferans ve Konser . 
Şişli llalkevinden: ı3 mayıs 1938 cumıı ~ 

nü akşamı saat 21 de Halkevimlzde Ünh' ıs' 
te trı.Ilm heyetinden Bay Orhan Allsball ıı 
rafından {Ulusal endüstrlleşmede matenı• ~ 
ğin yeri) mevzuunda bir konferans ve bir 
caz konseri verilecektir. Herkes geleb~ 

Keşşaf 

. 
' 

• i ' . 



Nezaket 
lorniser hırsıza: 

- O eve hırsız • 
lık maksadile gir
mediğini söylü .. 

' yorsun öyle mi? 
- Evet! 

1 - Hırsızlık mak 
sadile girmiyor -

~ da neye ayakkabılarını çıkarmıştın? 
- Neye olur mu efendim, ayakkabıla
~ çıkarmasaydım, gürültü olur, evde

bıer uyanırlardı. Ben nazı"k bir insanmıt 
'll)lı.Yan bir kimseyi hiç bir zaman uyan

dıtıp rahatsız etmeyi istemem! 

• 
Teselli 

Genç kız, genç erkeğin izdivaç teklifini 
kabul etmemişti, 

gidiyordu. Erkek 
meliil, mahzun 
baktı: 

- Ben bundan 
,, :Jf sonra ne yapaca -

~ ğım, dedi, gece .. 
göi,ıijme uyku girmiyecek. 

Genç kız teselli etti: 
ıı..:--. ~Ütcessir olma, bir yerde bir gece 
~ilıği alırsın .. Mükemmel bir iş. 

• 
Mahkemede 

liakirn maznuna: 
~ L __ Sen gece yarısı adamın yolunu 

"Srtı. 
~ ış.. bıçağını çıkarmış, karnını bı-

<Unışsın. 
- Bu iş kapanmıştı bay hakim. 
- Bu iş kapanmış mıydı? 

il ~ Evet, ben bıçağı sapladıktan sonra 
' flardon, demiştim. 

• 
Söz dinleyen 

....._ R:ocam o kadar sözümü dinlerdi ki 
bir gün ona, cdefol 
git> demiştim. He
men çıkıp gitmi~ -
ti. 

- Ne vakit geri 
geldi! 

~ - Bir daha hiç 
'gelmedi. Çünkü ben ona cdef ol, git> 

'fi(' ~ len sonra c sonra gene geri gelir -
derneyi unutmuştum. 

• 
'l' iştirak 

llL~~Yare takla attı;- pilot, yolcuya 
~U; 

~ A§ağıdan seyredenler kim bilir ne 
~~orkınuşlardır? 
, suratını astı: 

'ttil B:nirn korkuma binde bir iştirak 
er oyıe mi? 

• 
..... Çare . 

:Sayan bu nkşam tiyatroya gidemi -

11tJJ ,· ~-; -.. ~ yecek misiniz 
-:f ~ ·· - Neye? 

\ - Hastasınız da! 
- Zarar yok, o

raya kadar gide -
bilirim, yalnız yü-

~ - .. züklerim, kolye
~t ağır geliyor, takarnıyacağım. Fa -

...._ Orıun için de bir çare düşündüm. 
????".' ....... . 

hı ... 0ıııan sen mahfazalarile eline alır 
,~, locada mahfazaları açar, her
~ceği bir yere bırakırsın! 

1 ~ ı--

Meşhur hatib, konferansının dinleyi
cileT üzerinde yapa.cağı tesiri düşünür
ken. • 

Baytar, apartımanın beşinci katm -
da oturursa... 

cBir varmıJ bir yokmUJ, geCf! bekçi
sinin çok kıskanç biT ka.rısı varını§ ...• 

v •..: Tren. ate§cisi, evin.cU yumurta P><i• • 
riyor. 

SON POSTA 

Meşhur hatib, konferansının dinleyi
ciler üzerinde ya.pt.ığı tesiri dÜ§Üniir • 
ken. .. 

Affediniz 
Şef, daktilonun çalıştığı odaya girdi. 

Daktilo bir yan • 
dan makinede ya
zı yazıyor. Bir yan 
dan şarkı söylü • 
yordu; şef kızdı: 

- Bayan .ma -
kineyle yazı ya -
zarken şarkı mı söylüyorsunuz? 

Daktilo toparlandı: 
- Affediniz bay, birdenbire dalmış, 

kendimi piyano çalıyor zannetmiştim. 

• 
Yüzüyorlar 

Sayfa '7 

:~~-1iRA, J:,~~ 
iiılat,;~a:1i~~iii:lıllıl: 

Koyunculukta iyi bakımın 
fay dalı neticeleri 

* Jf. "" 
Merino• bölguinin mahtdil malıalerinde yapılmıı olan h.zu lıuim 
konkurları ba lt.ae daha gö.termiıtir ki, iyi bakılan .ürülain ku~ları 
hem daha iri, hem daha verimli obalar: iyi bakılmlf 130 ~ünlük bir 

kuzu canlı İltt!n 44 itila gebnif H lıemince 30.2 kilo et vermİflİr. 

Yazan: TaftDllM!I 

.t1tr koyu" ağılı 

.1 

Yünlü dokuma sanayümizin kemiyet Çanakkaleye kadar uzanan Merinos böl-
ve keyfiyetçe verimini arttırabilmek için, gesinde, nisan ayı içerisinde yapılan (ku
işe uygun bir yün-ipliğine, böyle bir iplik zu kesim konkurları) bu cümledendir . 
için de onu yapmıya elverişli bir yapağı- İyi bakımın şayanı dikkat neticelerini 
ya lüzum bulunduğu anlaşılalıberi, mem- gösteren bu konkurlardan bir ikisinin 

Sarhoşlar arasında: Iekette esaslı bir faaliyet devam etmek - rakamlarını birlikte inceliyellın: 
- Ben derdlerimi kadehteki içkide tedir. Bursanın Yenişehir kazasında, sürüle-

boğmak için içiyorum. 1 Bugün bir hayli ilerlemiş ve bir ba - rine iyi baktıkları evvelce tesbit edilen 
- Benim derdlerime içki de kar et- kundan semeresini bile vermeğe başlamış yetiştiriciler, seksener günlük kuzuları 

miyor. olan o çalışma neticelerinden fırsat bul- ile bu konkura girmişler. Bunların canlı 
- Neye? dukçı:ı bahsettiğimi belki hatırlarsınız: ağırlıkları ile, kesildikten sonra verdikle-
- Usta oldular. İçinde boğulmuyor- Aradığımız evsaftaki yün-ipliği hazır- ri et randımanı ve bunun canlı ağırlığa 

lar, üstüne çıkıp yüzüyorlar. lıyan (Bursa Merinos fabrikası), yılba - nisbeti şöyle bulunmuştur: 
şındı:ınbcri işe başlamış bulunuyor. Öte Canlı Et • 

Yıldız 
Sinema yıldızı, rasadhane 

sordu: ~ 
- Gök yüzünde ,;:.- ı.:•· 

kaç tane yıldu: j , .. ,. 
vardır bilir misi -
niz? 

Rasadhane mü- 't_ı. 
dürü cevab verdi: 

müdüciine 

- Tam rakamı bilmiyoruz ama, &iz 
yer yüzüne indilCtenberi bir tane daha 
eksildi. 

• Kavga 

tarafta da olanca gayretle bu fabrikanın ağırlık Verimi Yüzde Not 
beklediği üç milyon kilo kadar iyi ya - 32.0 20.5 64 96 
Pağıyı verebilecek Merinos koyunlarının 34.0 21.0 61 95 
üretilmesine devam edilmektedir. 31.0 19.0 61 92 

Hükumet, bilhassa davanın bu ikinci 33.0 19.5 59 92 
kısmında ısrarlı bir me.aai sar!etmekte - 30.00 18.0 60 90 
dir. Çünkü fabrikanın kurulması nihayet • 25.0 16.0 64 89 
para ve emeğe bağlı bir işti: Harcanan 27.0 16.0 59 86 
para ve emek nisbetinde, eserin de mey- 30.0 17.0 56 86 
dana çıkması tezce olup biüvermiştir, fa- 25.0 15.0 60 85 
kat beriyanda fabrikanın dilediği ilkel 25.0 14.0 56 81 
maddeyi, yani işe yarar yapağıyı yetiştir- 20.0 12.0 60 81 
mek, ·ayni sadelikte bir iş değildir. 21.0 12.0 57 78 - -Bu tarafın en esaslı farkı, mesainin za- Vasat! 27.7 15.3 55 82 

Karı koca kavga ettiler: 
- Acaba bu çocuk, fena 

hangimizden aldı? 

ma.n ve tabiaUe mukayyed olmasıdır. Bir Gördüğünüz veçhile seksen günlük ku
dcfa Merinos koyunlarının memlekette zuların en küçüğü 20 kilo gelmiştir. A
yctiştirilmesi, birçok ıartlar dolayısile lelade kuzularda canlı ağırlığın % 50 si 
(Melezlemeyi) amir bulunmaktadır. Me- kadar et almak normal iken, iyi bakıla."l 

huylarını rinos koçlarını yerli kıvırcık koyunlan - bu kuzularda et randımanı % 56 dan a· 

- Herhalde benden değil! 
mıza katarak yavrularını elde etmek bir pğı düşmemiştir. 

- Evet hakkın var, sen, sendekilerini 
tamamile muhafaza etmişsindir. 

• 
Doğru 

.. .. 
goruş 

yıla; bu yavrulann dişilerini büyütt!l'ek Ayni yaştaki kuzulardan canlı ağırlığı 
tekrar Merinos koçlarile birlcştirmekse en fazla olan ve bu ağırlığa nisbetle yüz
üç yıla bağlıdır. Bunu, &oyun iyice baba- de en çok et veren kuzu; en iyi yeti(Jril
ya çekeceği bir zamana kadar devam et- miş olan kuzudur. Yani sade irilik deği!ı 
tirmek mecburiyetini düşünürseniz, ilk 0 iriliğe göre çok et vermesi de aranır . 
ağızda iyi yapağının nasıl yıllara bağlı Cetveli bu gözle tedkik ederseniz 32 kilo 
olduğunu takdir edersiniz. gelen birinci kuzuya en yüksek puvanı, 

- Diin tanıştığım genç bana ilanı aşk Bereket ki, hükfunet fennin en aon u- 33 kilo gelen dördüncü kuzuya ise ancnk, 
etti. sullerini (Dünyada Sovyet Rusyadan son- dördüncülük notunu vereceksiniz. Çiin• 

- Ne dedi? ra ~ "ganc devlet olmak üzere) tatbik e- kü birinci kuzu küçüklüğüne rağmen 
- cSenin ipek den:.k başkalarının on yılda eriştiği neti- fazla et satacak, öteki büyüklüğüne bn-

saçlannı, güzel ceyi lıeş yılda almayı garanti etmiştir. karak daha az et satacak demektir. Bu -
yüzünü, tatlı ba - Bugü:1 sun'i tohumlama sayesinde az nunla beraber konkura girenlerin hepsi, 
kışlarını, zarif vü- -.. koçla. az zamanda, çok koyunu aşılayıp bakılmıyan sürülerin kuzularından üs -
cudünü çok beğen· çok kuzu almak imkanı bulunmuştur. tündür ve hepsi kilo başına altı kuruş 
dim, çok sevdim> dedi. Sonra da, esen be- Yoksa hem kaliteyi yükseltinciye kadar farkla piyasa bulmuşlardır . 
nim nemi beğendin?> diye sordu. melezleştirmeye devam etmek, hem de Bursa merkezi ile Karacabeyde yapılan 

- Sen ne cevab verdin? bu kalite yükseldikten sonra üç milyon konkur daha başkadır. Oralara 180-135 er 
- cDoğru görüşlü insanları ben çok kilo yapağı verecek kadar çok koyun ü- günlük kuzularla iştirak etmişler. İyi ba-

beğenirim• dedim.. rctmek azim bir mesele olurdu. kımın güzel örneklerini veren bu kuzu • 

• 
Lokantada 

- Garson, bu kadar fena yemek öm
rümde yemedim. 

Hükumet, sür'ati ve zamandan tasar - larda ayni notlar §Öyle tesbit edilmiştir: 
rufu temin eden bu sun't tohumlama u- Canlı Et 
sulünden sonra beş nesle mütevakkıf o- ağırlık Verimi Yüzde Not 
lan işi, üç nesilde alabilmek. imkanlannı 44.0 30.2 68 112 
da azami mertebede temine çalışıyor: 36.2 25.0 69 105 

- Bay, bizim lokantaya 
geliyorlar zannederim.? 

ilk defa Başka memleketlerin yıllardanberi 38.1 25.0 65 103 

• 
Müteessirim 

- Oh Nihad, nihayet hayalimde ya 
şattığım erkeği 

buldum. 
- Çok mütees -

sirim, onunla ev -
leneceksin öyle 
mi? 

- Maatteessüf 
o evliymiş. Bu yüzden artık seninle ev -
lenmiye karar verdim. 

yaptıkları tecrübelerle anlaşılmıştır ki, 34.2 23.0 67 101 
yünün kalitesinde yalnız ırkın tesiri de- 38.l 24 O 62 100 
ğil, iyi bakımın da büyük dahl ve tesıri 35.1 22 O 62 97 
vardır. Koyunlar ne kadar iyi bakılırlar- 31.1 20.0 64 95 
sa o nisbette arzulanan üstünlüğe çabuk 26.2 18 O 68 94 
ula!;ırlar. Koyunculuğa çok musı:ıid olan 32.0 20.0 62 94 
ve milyonla koyun yetiştınlen yurdu - 26 O 17..J 67 93 
muzda maalesef bu cihet layıkile takdu 26.4 17.5 66 92 
edilmemi tir. Koyunculuğu (kendi ken - 26.4 17.0 64 90 
dine olmak) tan kurtarmak Iazımdır. 25.1 15 O 59 84 
Mrnınuniyetle kayda değer ki Merinos 29.1 15.5 53 82 

dav::ısı vesilesile hükumet fenni koyun - Vasati 32.0 20.7 64 96 
culuğu ve iyi bakımı temin edecek hir Burada en üste gelen birinci kuzu, ade· 
çok güzel tedbirler abnıftır: Bursadan (Devamı 13 üncü sayfada) 



1 Sayfa 

' ' Sıra Çekoslovakyada 
değil, Macaristandadır! ,, 

Hitlerle müteaddid defalar konuşmuş olan bir lngiliz 
emekli albay ve muharririnin yazdığı makale 

Londrada çıkan 

Sandey Ekspres aa
zetelinde emekli al· 
bay P. T. Ethei'ton 
yazıyor: 

Kanaatimce IDtle
rin elinde bulunan 
kozlar §lllllardır: 

1 - Nazi liderleri-
Jlin, her ne pahasına 
olursa olsun muvaf
fak olacaklarına dair 

1933 yılında, San
dey Ekspresin husus! 
muhabiri sıfatile Hit· asla sarsılmıyan ka-
lerle bir müllkatımı naat ve imanlarllt 
neşretmiş ve bu mü- birlikte bütün Al-
Jakatta onun neler · manyayı kaplıyaca.k 
yapmak istediğini a- derecede geniş ve ga-
na hatlarile belirt• yet hararetli bir ~-
:miştlm. Bu müllkat· kilde tatbik olunan 
tan daha önce Hitleı teşkilAtlanma .. 
devlet idaresini eline 2 - Bir Avrupa 
almadan vukubulan harbinden kaçınmak 
konupnamızda da, Açin ellerinden gelen 
Führer iktidar mev• her ıeyi ihmal etmi-
kiine geldiği takdir· yem demokrasi dev-
de, yapacağı ıeyleri letlerinln tereddüdü. 
bana anlatmıştı. 3 - İtalyayı ayni 

B iki k d safa getirmek. 
u onU§Illa a Mahanfre AJmanyanın birçok 4nJetlerln 

&öylediklerinin hepsi bahri mukadderatıarım tayin edecek k.a- 4 - Geçe:.1 ~arb
çıktı. dar deııbaltı kunetine malik balundutıma den daha rnuessır ve 

A - Almanya Mil- söyllyeo eU.l Alınan nllahcli muktedir bir halde 
Jetler Cemiyetinden ayrıldı. ı bulunan Alman erkfmı harbiye~i. 

B - Reni işgal etti. Şurasını da hatırlamalıdır ki, Hitler 
C - Tedrici bir şekilde Polonya kori- mevkii iktidara geldiğindenberi, hüku-

doru meselesi halledildi. met, ülkenin yalnız sınai, sosyal ve zirai 
D - Avusturya, Alman konfederasyo- kaynaklarını değil, ayni zamanda di-

n una ilhak edildi. mağları da seferber etmeğe başlamıştır. 
Ve bu mesele böylece devam etmekte. Nazi hareketinin muvaffak olması, kuv

Hitler sağına soluna bakmadan ilerle- vetlenmesi için profesörler, fen adamla
mektedir. rı, ve kimyagerler yardıma çağınlmış-

Hitlerin gayesi, Almanyayı dünya ü- !ardır. 
zerinde en büyük devlet yapmaktır. Hit- Beş senedenberi Almanyada gayet ha
ler, Baltıktan, Karadeniz ve Akdenize raretli bir hazırlanma göze çarpmakta
kadar uzanan bir Almanyayı tahayyül ve dır. Hitler programını müsellah kuvvet
istihdaf etmektedir. Öyle bir Almanya ki, le takviye etmek için, ilkönce bir hava 
insanca kendi kendisine kifayet etsin ve kuvveti üstünlüğüne ehemmiyet verdi. 
icabında, ona karşı koyanlara hücum e- Bugün hiçbir ülkenin Almanlar kadar 
debilsin. Hazırlanan program, bu ana ka- kuvvetli bir hava filosu meydana çıka
dar kat'i neticeler elde edilmek iartile, ramıyacağı düşünülebilir. Almanyanın 
adım adım tatbik sahasına konulmuştur. bütün sivil tayyareleri 24 saatte harb 
Ve bu muvaffakiyet te, karşısına çıkan tayyaresine çevrilebilir. 
herhangi bir muhalefeti ezen muazzam Almanyanın hava kuvvetlerinde gös
bir teşkilAt ve gayet müessir biı;. kudret- terdiği terakkideki Amillerden biri de, 
le meydana gelmiştir. gayet az bir masrafla pilot ihtiyatları ye-

Nazilerin bundan ıonraki hedefleri ne- tiştirmek üzere açılmış olan uçuş mek· 
dlr? tıebleridir. Ziyaret ettiğim bu mekteb-

Bütün yazılan, çizilen ve söylenen ıey- !erden biri, her sömestrde 180 pilot ve 
terin aksine olarak, bundan 80nraki he· rasıd çıkarıyormuş ve Almanyada bunun 
def Çekoslovakya değil, orta Avrupanın gibi 106 tane UÇU§ mektebi varmış. Bu
buğday ambarlarından biri olan Maca- gün Nazi hava kuvveti, sür'atli tek sa
ristandır. tıhlı tayyarelerden müteşekkildir. Eski 

Hitler daha şimdiden Alman hududu- zayıf kanadlılar ıskartaya çıkarılmıştır. 
nu Brenner geçidinde İtalya ile birleştır- Tayyare ve malzemelerine mahsus fab
miş bulunuyor ve Akdenlze doğru inmek rikalar, hangarlar sadece bir iki mühim 
tasavvurundadır. Hitler, Almanların bil- şehirde değil, bütün Almanya içinde a
hassa ehemmiyet atfettikleri denizaltı gc- çılmıştır. 
mileri için kuvvetli bir bahri üs vücude Hitlerin hazırlanışı, varlığının, şahsi
getirebileceği Triesteyi ikinci bir Ham- yetinin ruh ve karakterile teve'ümdür: 
burg, Kiel yapmak istiyor. Bütün dünya Asgari hadde indirilen bir tehlikeye kar
hilmektedir ki, Almanya bir müddetten- şı her noktada müsellMı bir Almanya ... 
beri, fevkalade sür'ate malik, son harb- Yeraltı tayyare meydanlarında da bunu 
lerdekinden kat kat üstün denizaltı ge- görüyoruz. Bunlardan her birisi 250 tay
mileri inşa etmektedir. Bunlar parça par- yare alacak kadar büyüktür. Bittabi bu
ça yapıldıklarından icab ettiği zaman, rada gene tamirat atölyeleri, hangarlar 
ya deniz veyahud da hava yolile istenilen da vardır. 
,ıoktaya getirilebilir. Hazırlık planının diğer bir veçhesi de, 

Almanların bir kısmı ilerideki deniz fevkalade sür'atle ateş eden makineli tü
harblnin deniz üstünde değil, deniz al- feklerin kullanılmasıdır. Bunlar yalnız 
tında yapılacağına inanıyorlar ve bu tah- karada değil, havada da kullanılacak şe
telbahirler de, birçok devletlerin bahri kildedir. Ayrıca roket tecrübeleri de ya
mukadderatlannı tayin etmeğe mukte- pılmaktadır. Almanlar, kaç zamandan
dir bulunuyorlar. beri, kuvvetli hava taarruzlarına karşı 

Bunu bana söyliyenlerden biri de eski tedafüi vaziyetleri bir sistem dahilinde 
Alman veliahdidlr. vücude getirmeğe çalışıyorlardı. Kimya-
Diğer taraftan Al.manya, Franko ile de gerleri tayyareleri ve askerleri felce uğ

fşi tatlı tutmaktadır. Bittabi Franko dtı ratacak vasıtalar, gazlar aramakla meş
gördüğü yardım ve dinlediği tavsiyeler- guldürler. 
den dolayı, Al.manyaya borçlu olacaktır. Cebhane stoku herhalde hazırlanmı~tır. 

Almanya, 1spınıyol limanlarını, Ulke- Almanya muhtelif askeri mıntakalara 
tini ve zenginliği malOm madenlerıni bölünmüştür. Askeri talim ve terbiye en 
pekAli kullanabilir ve Akdenizde şimal son sistem usuller üzerine yapılmaktadır. 
Afrikasına doğru Fransa için, şarka doğ- Öyle ki şimdiye kadar üç milyondan faz
ru Mıınr ve Hindistan taraflannda da in- la Alman askeri mekteb ve yeni sistem-
giltere içtll tehlike teşkil edebllir. lerin imtihanını vermiş bulunmaktadır. 

Alman militaristleri Baltıktan ta Ka- Almanlar, makineli tüfeğe daima bü-
radenize kadar Avrupayı kat'ederek ge- ·~k bi: .ehemmiyet atfederlerdi: Şimdi 
nlşliyen bir Almanyanın teşekkülünden ıse, esk~sınden daha fazla ehemrnıyet ver
.maada, uzak Hindistanı da daima bir he- mektedırler. 
pef olarak telakki etmişlerdir. Kısacası Almanya, Avrupa ülkesjnin 

ister yakın, ister uzak bir istikbalde en başta gelen devleti olmak azmindedir 
tahakkuk edecek olan bu ihtiras, Adriya- ve hiçbir Alman da ı:1man erkanıharbi-

tıkt k l k b h 
• .. 

1 1 
h ,_ik .yesinin kararlarını munakaşa edemez. 

e uru aca a rı us er e ar. at . ' liftler Almanyası, programını tamamı-
ıahasına yakınlaştırılmış bulunacaktır. 1 t tbik ed k b' d d h h ·· . . . . e a ece ır uruma a a enuz 

Hiç şObhe yok kı Hıtlerın elinde çok 1 ı..+' F k t b büt·· . • ge mem"1.ır. a a u programın un 
lyı kozlar var. Ne ve nasıl oynıyacağını dd 1 · 1 · tir k ı · 
k t,. 1 b'lf ma e erın yerme ge me cın var 

a ıyet e ı yor. L .. ,,_ alı kt dır 
auvveu.ııs ç pna a • 

SON .POSTA 

Mancuko için 2400 
evlenecek kız aranıyor 

Mukdenden bir manzara 

Londra (L'intran) - Tokyodan bildi
rildiğine göre Japonyanın en büyük ga
zetelexinden birinin küçük ll8nlar say
fasının (Serbest i§ler) serlevhalı sütu
nunda Mancuko hükılmeti tarafından 

verilmiş olan fU ilAn çıkmıştır: 
cMancuko'ya giderek oraya hicret 

etmiş Japon erkeklerile evlenmeye razı 
olacak 2400 tane genç kız aranmaktadır. 
Sıhhatli ol.malan ve kır hayatından hoş
lanmaları şarttır.> 

3 yaşında bir çocuğun ticari 
kıymeti nedir? 

Londra, (L'intran) - Üç yaşında bir 
çocuk ne eder? 

Bugün istinaf mahkemesi huzurunda 
bir dava görülürken bu sual soruldu. 

Shephard isminde bir adamın üç ya~ 
şındaki çocuğu çok hızlı giden bir otomo
bilin altında kalarak ölmüştü. Bidayet 
mahkemesi otomobil sahibinin çocuğun 
babasına 750 lira tazminat vermesine 
hükmetmişti, Baba kararı istinaf etti, is
tinaf mahkemesi de bidayet mahkemesi
nin tesbit ettiği mikdarı çok az buldu. 
Kararnamede hül~saten §Öyle deniliyor: 

c Üç yaşındaki bir çocuğun ticari kıy
metini tayin etmek şübhe yok ki çok gilç
tilr ve müddeialeyhin vekili bu yaşta bu
lunan bir çocuğun laakal 12 yıl müddetle 
bir masraf membaı bulduğunu söyle
mekte haklıdır. Fakat tam sıhhatte bir 
çocuğun büyüdüğü zaman hazan ailesi 
için tahmin edilemiyecek derecede geni~ 
kazanç membaı olabileceği düşünülürse 
avukatın bu mütaleası cerhedilebilir. 
Bahsedilen masraflar bilahare faizi ile 
istirdad edilebilecek bir sermaye vaz'ına 
benzer. 

Bidayet mahkemesinin karan İngiliz 
kanununa tevfikan ikinci başka bir bida
yet mahkemesine yollanacaktır. 

Otomobil kullanacak adam 
evvelA centilmen olmahdırl 

Londra, (L'intran) - Polis mahkemesi 
belediye nizamlarına riayet etmiyen bir 
otomobilciye yarım lira para cezası ver
miş ve ehliyetnamesini <ie elinden .:ılmış
tır. Polis hakimi kararnamesinde hülasa
ten şöyle diyordu: 

- Makul ve münasib şekilde otomobil 
kullanmak için iki şey esastır. Birincisi 
diğer otomobilcilere karşı nazik bulun
mak, daha mühim olan, ikincisi ise önde 
bulunan otomobilin münasib şekilde ha
reket etmediğini görünce her insanın 

hissedebileceği sıkıntıya sabırla taham
mül etmeyi bilmektedir. Otomobil kul
lanmak istiyen adamın her şeyden evvel 
centilmen olmayı öğrenmesi lazımdır. 

Briçte inanılmıyacak kadar 
garib bir tesadüf 

Nevyork, (L'intran) - Dün Findlay 
şehrinde dört kadın briç oynuyorlardı. 

Bir aralık kağıdJar güzelce karıştırıldı 

ve usulü dairesinde kesildi. Herkes ka
ğıdını eline aldı ve elindeki on üç kağıdı 
sıraladı. Oyuncular o zaman hayretle 
gördüler ki hepsinin elindeki k§ğ1dlar 

dört rengin birer serisinden başka bir şey 
değildir. 

Derhal Nevyorkta beynelmilel briç 
mütehassısı Bay Culberson'a telgraf çe
kilerek tesadüf haber verildi. Bu zattan 
gelen cevabda böyle bir tesadüfün riyazi 
bir hesabla ancak 158 milyar defa kAğıd 
dağıtılııta bir defa vukua gelebileceği 
söyleniyordu. · 

Mayıs 12 

Tarihten sayfalar : 

Demosten'in ölümü ..• 
* ~ » 

Demoıten kendi•ini yakalamıya gelen Arkiyas'ın yüzüne tükiiriİf 
6ibi homurdandı: «Al~ak! Antip ater'e teslim edeceğin ıey, Dem~ 
ten değil, onun lefidirl» Atinalılar onun için Agora'ya tunçtan bit 
heykel diktiler ve altına fU ıöz.leri yazdılar: «Demosten! Kolun"" 
6ÜCÜ de dehan derece•inde olaydı Yunanlılar hiç bir zaman Make' 

donya kılıcına boyun eğmezlerdi.» 

Yazan: Kadirc:ın Kaflı 

Demostenin nasıl yetiştiğini yazmıştık. rıyorsun Eşin! Bana alçak demekten çt: 
Bu ateşli hatib ayni zamanda büyük bir kinmiyorsun! Sadece bir nutkuınla fi 
vatanperver, milli bir kahramandır. Ma- !ipin kudret ve büyüklüğüne niçin us 
kedonya kralı Filip, Büyük İskender ve çıkmadığımı sorarken yüzün k.ızar.Jl'11 ) 
onun yerine geçen Antipatere karşı Yu - Benim bütün servetim dilimdi. Ne ~ 
nanistanı müdafaa etmiş: İstiklal ve hür- senin hayatına, ne askerlere ve ne de b~r 
riyet uğrunda çalışmıştır. işlerine karışıyordum. Vazifem olan 
Deınosten ilk zamanlarda hukuka aid tlblik işinde beni sorguya çek! Felô.ltt 

hitabelerle meşguldü. Mahkemelerde mü- sebeblerini a'.raştırmak, onun tesirlei 
dafaalar yapıyordu. Esasen hayatını bu önceden görmek, herkese anlatmak: 
fekilde kazanıyordu. benim yaptıklarım. Yavaşlığın, teredd11 

Yunan şehirleri arasında rekabet var - }erin, yanlışlıklann, hile ve menfaııt111 
dı. Makedonya kralı Filip bundan isti!a- restliklerin önünü almak; vatandaşı 
de ederek bu, san'at, §iir ve güzellik ü1 -
kesini zaptetmeğe karar verdi. Bunun 
için de Atinaya casuslar gönderiyor, saç
tığı paralarla bir çok hainleri elde edi -
yordu. Bu adamlar Filiple birleşmek i~in 
(Makedonya fırkası) adile bir fırka kur
dular. 

Filipin bir düşmanı vardı. Adı (Eşin) 

di ve tanınmış bir hatibdi. Demosten ona 
karşı mücadeleye başladı. Demokrasiyi 
kuvvetlendirmiye çalıştı. Filip onu elde 
etmek için her şeyi yapmağa hazırdı. Fa
kat ne parlak tekli:fler, ne de sarı sarı al -
tın yığınları bu büyük vatan fedaisinin 
gözlerini kamaştıramadı. 

Demosten miladdan 351 sene evvel (Fi
lipik) adı altındaki meşhur hitabelerin 
birincisini büyük bir halk kütlesi önün -
de söyledi. Makedonya kralının çevirdiği 
entrikaları, vatandaşlardan, hatta meş -
hur generallerden bazılarının bile ona 
nasıl aldandıklarını, Filipin ihtiraslarına 
alet olduklarını açıkça anlattı. Müdhiş su
rette alkışlandı. 

Kral Filip iki sene sonra Halkidikya -
nın en meşhur ve bUyük şehri olan 0-
lenti tehdid etti. Demosten yeniden sah
nede görüldü. Olentiyen adını taşıyan üç 
nutuk verdi. Atinalılara: 

- Demokrasiyi müdafaa için asker ve 
siJAh hazırlayınız! 

Diye haykırdı. HAll şüphe edenler var
dı. Biraz sonra Filip Olent şehrini zapte -
dince halkın bir kısmı imansızlıklarını 

acı bir surette anladılar. Fakat Atinaltlar 
bir türlü ayni gaye etrafında toplana
mıyor lardı. Makedonya fırkası kral Fi -
liple anlaştı. (Termopil) geçidini ona bı
raktı. Demosten bunu şiddetle tenkid etti. 
Fakat murahhas heyetinin hepsi de Ma -
kedonya kralından bol bol para almışlar, 
kendilerini ve vatanlarını satmışlardı. 

Dcmosten Filipik namındaki nutukla • 
rının üçüncüsünü verdi. Halk büyük teh
likeyi bütün dehşetile anlıyordu. (Ago -
ra) da kaynaşmalar vardı. Yer yer Ma -
kedonyalılara karşı halk taarruzları olu
yordu. Kral Filip güçlüklerle karşılaştı. 
O kadar kJ: 

- Demostenin beliğati bana Atinalıla
rın bütün ordularından, bütün donan -
malarından ziyade zarar veriyor. Onun 
nutukları bütün Yunanistanda satın al -
dığım hatiblerin getirdikleri faydaları 

hiçe indiriyor! demişti. 

O sırada Filip öldü. Demosten büyük 
bir ümide düştü. Fakat Makedonya fır -
kası yeni kral İskenderle de anlaştı. On-

dan aldıkları kuvveUe de Demostene 
karşı hücuma geçtiler. 

Atinalılar Demostenln vatanperverliği
ni alkışlıyorlardı. Onun yaptığı hizmet
lere şükranlarını göstermek için bir al -
tın çelenk verdiler. Makedonya fırkası -
nın birinci hatibi Eşin asıl buna itiraz etti: 

- Bu çelengin verilmesi son derecede 
manasızdır. Demosten Atina ve Yuna -
nistanı yıkılmıya mahkum ediyor. Harb, 
vatandaşları fakir yapmaktan, öldürmek
ten başka hiç bir netice vermiyecektir. 

Diye ba~ırdı. Bu mevzu üzerinde halkı 
kandıran parlak sözler söyledi. Çoğu De
mostenin artık yenildiğini, bu sözler kar
şısında susmaktan başka bir şey yapa -

mıyacağını söylüordu. Fakat ateşli hatib 
düşmanını yere sermekte gecikmedi. Ce
vab olarak söylediği (taç nutku) nun en 
canlı noktaları şunlardı: 

cEy Atinalılar! Beni murahhas olarak 
gönderdiğiniz yerlerde Filipln murahhas
larına mağl-Qb olmadan dönemedim. Çün
kü sözle kazandığım zaferi onların si -
llhları yok ediyordu. Sen de bana saldı-

birlik ve vatan aşkı aşılamak iste 
Bunları yapmadım mı? Bunların her l 1 

gi birinde beni suçlu çıkaracak olan!! ', 
dece gülerim. Kral Filipin bana kar~ 1 
sıl muzaffer olduğunu sorarsanız l> 

herkes bilir: Her tarafa gönderdiği si 
larla, bol bol saçtığı ve herkesi satın 11 , 

ğı paralarla ... Ona karşı nasıl uğraşıı1~ 1 
lıydım? Ayni vasıtalarla mı? BeniJJl 
hazinelerim, ne de ordularım vardır! ~ 
na rağmen ben Filipi başka bir ceplt 
yendim: Adamlarına ve parasına keP f. 
satmıyarak ... Bir adam kendisini satıı , 
alan galibdir. Bir adam rüşvete karŞı 1' 
yarsa onu satın almak istiycn adarnı 'f 
miş olur. İşte bu suretle A tina J>e11 

şahsımda muzafferdir.> d 
Eşin mahkum oldu ve Radosa siirıJ1 
Fakat Demostenin düşmanları oıııı 

sefer başka bir noktadan suçlu göste 

ler. Büyük bir para cezasına mahkiırtı/ 
tiler. Demosten veremedi, hapsed1 

sonra sürgüne gitti. , 

1skenderin ölümll üzerine tekrar ~ıı; 
riyet ümialerine düştü. Atinaya do11 

Bu ümidler boş çıktı. Çünkü 1skende , 

Hindistandan Adriyatik kıyılarına J<' t 
dar uzıyan memleketini muhtelif ge~ 
raller paylaşınca Makedonyayı da }.fi 

pater almıştı. Atina gene Makedon~, 
esiri oldu. Demostenin yakalanıp ge~ 
rilmesini e.rqretti. Demosten Kalavri 9 

sına kaçtı. 

Komedyacı Arkiyasın kumanda et~ 
bir kuvvet adaya çıktı. Demosten ölll . e,. 
den kurtulmak için Neptün mabedıtlJ 
ğındı. Böyle yapanlara tecavüz et tfır 
din noktasından yasaktı. Fakat dinle 
dilet:. İçeri girdiler. ı,ıl 

Demosten düşmanlarının karşısııı9 b 
esir olarak çıkmayı hiç bir zaman J<B rJJ 
etmemişti. Böyle olmaktansa hür olıı~' 
ölmek istedi. Her zaman üzerinde tıı ,.r 
dığı müdhiş bir zehiri yuttu. O sırad8 
kiyas içeri girmişti. 

Demosten onun yüzüne tükürilr f 
homurdandı: 

' - Alçak! Antipatere teslim edeCe \ 
şey, Demosten değil, onun leşidir! d 
mern;ıer. basamaklar üzerine cansız 
tü. 

Demostenin bile muvaffak olarnııdıl 
gördükten .sonra clafla peynir geııtiSİ bV 
rümez! > sözünü bir defa daha haklı 
mamak mümkün olmuyor. 

Bununla beraber bu söz Denıoste e 
kudretini ve kıymetini hiç bir zaırıa11 

siltemez. Nitekim bu büyük vatand~ 
kıymetini vaktinde takdir edemiye!l 1 
nahlar öldükten sonra Agoraya tu~~ 
bir heykelini diktiler ve altına şu so 
yazdılar: 

d ~· cDemosten! Kolunun gu·· cü de e ., 
derecesinde olaydı Yunanlılnr biç bi e ' 
man Makedonya kılıcına boyun eğrtı 
lerdi.> fı 

Kadircan J{tl 

lzmir sahilinde bir 
Kaçakçı motörü 
Yakalandı 
İzmir, 11 (Hususi) - İki YunaP,. 

törü Karaburun sahilinde kaçak o· 

J 

•• f1 
balık avlanırken 60 numaralı gi.1 t 
motörümüzün cdur> emrine kar§'1• eıJ 
mişlerdir. Arada mukabil ateş t~ıı~1 ; 

miştir. Kaçakçı motörlerlnden bıfl tf. 
mış, diğeri yakalanmıştır. Yakalan811~ ,r 
törün içinde bulunan biri yaralı be 

çakçı İzmire getirilmişlerdir. 



1 Garib ve inanılmıyacak şeyler 

Milletler Cemiyeti 
istatiııtilc bürosunun yapmıt 

oldutu tedkildere nazaran 1914 • 
1918 11eneleri aruında dünyayı kana 
boyamıt olan Umumi harb tem 10 

trilyon franga mal olmııştu:r~~\;~~~~=ı 

Garib 
bir hadise 

86yük harbde Aaiago 
' muutırı gerek Avua- • 

Vefakar Balina 
Bu baliu ltalıtı 
1842 •• 1930 
•nuine kedar , 
tam 88 8eııe müd
cletle, her yıl ayal 
lı:örfeııe gelmiı, o

rada 11tı•mıftır. 
1930 da da ölüü. 
... bile "nrınaıtur. 
Halk bandaa do-

Bir 
icadın 
tarihi 

Banda lllOO 
yıl •Tftl Wr ....... 
krali~ itki -
lerial w .. rb.t -
leriai albaduı ya-
pdq bir bautJa 

iverdi ..... limonata ... r

- bllUf bllaaaak da 
orada blmfbl 

la Siapporla 

kargı 

lumıı oldatu 
Mide, yalı:tcı, b
nnıea bir tiiDef 
albllda tam alb 
lı:ilo-trelilı: yola 

tur,a w prebe h.lyu toplarile miteaddid defaJar bombar
•- eıllltii. llaaMbr Mftanbqa yıkıldıtı halde, bahçede 

Çilelı:, nebatat ilmine gönı Ye 

faaileai itibarile aalında 

layı kendiain• ft· 

falı:ir balina 11- Ba lı:atlana yanlan 
btıetmlftir 

w .... Wr ..,..Ua a kiçik par~ bile kopmadı 
n.inl ftFMİfti tem•İJDJİ aaclınr. Her 

domatestir biriade 640 kut baluam 
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''Son Posta ,, nın zabıta lıikigeleri -·~· E 
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Davet Edilmiyen 
Misafir c···· ...... H~~~;deu;;ki,~ii""""""""""") 

.................................................................................. ········"' 
S ir Villam Brend İngiliz polis mii

düriyetinin cinayet tubesi başına 
)ilkselnıi§ti. Sert, ara§tıncı bir karakteri 
oldufu için yeni koltuğunu da dolduru-
1ordu. Fakat ben onun pmdiye kadar gö
~p geçirdiği vazifelerden büsbütün baş
._ olan bu ifte ne yapacafmı merak edi
)Ol'dum. 

~k geçmeden kendimıden bir dave -
tlJe aldım: 

•Jltetfe!Dbe günü Sydenhan köyünde 
'l'u.rret Houae admı t.pyan köııke yeme
h lelir misiniz? Robert Ston ile üçüncü 
~ misafir de bulunacaktır. Unutulmaz 
4u. lece aeçireceiinizi vldederima diyor-

'-t~Yle merak uyandıncı bir daveti el -
kaçıramudım. Hemen muvafakat 

lle\tabımı yolladım. Mektubumun bir ke
llarında da haşiye olarak yanıma silah 
llıp almamak lüzumunu .arduın. Cevab 
lek kelimeli bir telgraf halinde geldi: 

- Evet. 
Tek oda 

.2°_•Yin edilen günde fırtınalı bir ikinci 
-trin havası olmasına ratmen Turret 
~·e lftUm. Daha iyi ıünler görmüş 
~ lemtte, bir çam yılJnmın gerisindey-

~pıyı bir erkek hizmetçi açtı. Tuğ]a 
atı U bir tqlıfa girdim. Hizmetçi palto -

ll aldı. O zaman hayretle gördüm ki bu 
~Ya tek bir kapı açılmaktadır. Orası da 
•qqek odasıdır. 

L ~fra kurulmU§tu.. S1r Villam Brend 
~ bir köpye ıevkettl, söze başlangıç 
-U-ak ta: 
-.-:: Mazur görünüz. Bu evde kullandı -
~ Yegine oda bu içinde bulunduğu -
:_oqaur, dedi Ben hayretler içindeydim, 
--vrdunı: 

- Siz burada oturmuyorsunuz ya? 
llıı lluııatabım pencerelerin ağır perdele
..., e baktı, gülümsedi: 

- AlJaha şükür hayır. Fakat Robert 
Ston görünür görünmez burada meraklı 
bir masal işiteceksiniz. Şimdilik bir ka -
deh maritini içiniz. 

Bütün dünyayı dolaşmış, ince uzun 
boylu bir muharrir olan Robert Ston gö
rünmekte gecikmedi. Kapıdan girerken: 

- Brend bu ne demek? Beni türbe gibi 
bir yere getirdiniz? diye bağırıyordu. 

Üçüncü misafİI' 
- Azizim, ben size bu gece bir bAdise 

vadettim, bana inanmazsanız doğruca evi
nize dönebilirsiniz. 

- Ne münasebet? Yemek olsun da ne
rede olursa olsun! 

- O halde oturunuz ve dinleyiniz. Ü
çüncü misafirimizin gelmesine daha e -
peyce zaman var. Bir müddet evvel bu 
semtte bir cinayet olmuştu, bilmem ha -
tırlar mısınız? Faili tutulmadığı için de 
epeyce dedikoduyu mucip olmuştu. 

Müll_emmel bİI' mekin tayini 

Sir Villam Brend devam etti: 
- Fakat ben katilin kim olduğunu bi

liyordum. Polis de biliyordu. Öldürülen 
kadının yeğeni idi.. Yalnız bu adam cina
yetin vukuu sırasında başka bir yerde 
bulunduğunu isbat edebilecek mevki -
deydi. Mükemmel surette mekan tayin e
diyordu. Tutulsaydı, nafile yere para ve 
zaman kaybedecektik. Sonunda da mah
kemeden beraet kararı aldığını görecek
tik. Polis müdüriyetinden işi bana bırak
masını ve sabırlı olmasını istedim. 

Ve bir saniye durduktan sonra ilave 
etti: 

- Efendiler bu gece tabir caizse fa -
1 

cianın son perdesini seyredeceğiz. Şimdi 
size hadisenin tafsilatını vereyim: 

- Geçen yıl ik.inciteşrin ayının 17 nci 
günü, yani saati saatine tam bir sene ev
vel, ihtiyar, kimsesiz bir kadın olan Mis 

Ferguson hizmetçisine mutad iznini ver
dikten sonra yemek odasına inmişti. Hiz
metçi kız konjesinden döndüğü zaman 
hanımını yerde boğulmuş olarak bulmuı
tu. Muhtelif deliller hadiseyi yeğeninin 

yaptığında şüphe bırakmıyordu. Fakat a
dam o sırada başka bir yerde olduğunu 
isbat edecek mevkideydi. Bu, polisin aciz 
kaldığı nadir işlerden biridir. 

Bir dostluk 
Polis müdüriyetinden ayrıldıktan ı.on

ra ne yapabileceğimi düfilndüm. 
Yeğen Bedford isminde bir adamdı ve 

öldürdüğü kadının yegane varisi sıfatile 
bütün emlakine tevarüs ediyordu. Bu e
vi de §imdilik satmıya lüzum görmemiş
ti Kiracı olarak karşısına ben çıktım ve 
kendisile dost oldum. Yavaş yavaş tat
bik edeceğim planı tasarlamıya başlamış
tmı: 

Her cani müvesvistir ve her cani ci -
nayetini yaptığı yerlerde dolaşır. Hele 
yıJdönümlerinde behemehal oraya uğrar, 
benim planım bu ruht noktadan başladı. 
Bugün cinayetin yıldönümüdür ve John 
Bedford benim davetim üzerine buraya 
yemek yemeğe gelecektir. 

Tam hava 
Muharrir.Ston sabırsızlıkla: 
- E sonra.. diye ıordu. Sir Viliam 

Brend de devam etti: 
- Bu planımın esasından olarak İngilte

renin trajedi san'atkirı Mis Mayın yar
dımını istedim. Tam yemeğin orta yerin
de maktul kadının kıy af etinde olarak içe
ri girecektir. Fakat biz hiç bir şeyi far
ketmemiş gibi görüneceğiz. Bu, bir ha -
yaldir, ve yalnız katile görünecektir. 

Genç muharrir heyecanla sordu: 
- Fakat katilin bu gece, bu ıerait al

tında buraya geleceğinden emin misiniz? 
- Elbette. Başka zamanlarda gelmiştir, 

bu gece de gelecektir. Alelhusus sizin gi-

VAZBSIZ KARÜKATCR 

bi bir muharrirle tanışacatmı ela bil - ttyar Dlr kadın duruyordu. Trajedi san'at 
mektedir. Yalnız unutmadan bir bç not- klrı Mis Mayı beu bir çok defalar gör . 
tayı daha ıöyliyeyim: Gerçi katilin her mi1ftilm. Fakat bu dakikadaki sima de • 
hangi bir ta§lwılıkta bulunmuı ihtimali li§tirmesl gerçekten bir §aheserdi. 
yoktur. Fakat buna ralınen eve bir kaç Ne oluyor? 
polis memuru &izledim. Bu memurlar Bu atmanın onun üzerinde yaptığı tesiri 
tam yemeğin ortumda elektrik ziyumı anlamak için brpmdaki adama bir göz 
söndüreceklerdir. Cereyanın kesildilbll attım. Şüphesiz henüz görmü§til. Göz • 
aöyliyecejiz ve mum l§lğı .altmda yemek lerlmi tabatıma diktim ve o anda Bed • 
yiyeceğiz. Tam cinayet ıecesinin hava - forddan hafif bir ses işittim. Fakat Sir 
sını (atmosferini) yaptmak llzım. Anla- Villam hemen sordu: 
dınız mı? - Ne var, ne oluyor, aziz dostum? 

Beklmm adam.. O: 
Tasdik lpreti yapacak kadar vakit bu- - Hiç, hiç! dedi Sir Viliam mümkün-

lamaınıştık ki oda hizmetçiat, Mister ae biraz daha ışık getirtiniz. Yarı karan• 
Bedfordun geldiğini bildirdi Otuz yq - lık daima benim sinirlerime dokunur. 
larında bir gençti. Takdim resm.iıı1 mü - - Müteessifim, fakat neredeyse cere -
teakib sofraya ıeçerken: yan gelecektir. Lütfen bir kadeh şam • 

- Ne fena hava, diye §iklyet ediyordu, panya daha! 
sırsıklam oldum. Fakat buruı da pek 11- - Tefekkür ederim. 
cak. Ağır ağır içtl Yalnız kadehinin sonu • 

Sir Villam Brend işaret etti, hizmetçi na gelmemişti ki birdenbire sordu: 
pencereyi açtı, yemek de başlamıı oldu. - Siz bir feY görmüyor musunuz? Gö-

Muharrir Ston: receksiniz. göreceksiniz .. 
- Hakikaten çok fena bir iklimimiz Sir Villam tefkatle alakadar oluyordu; 

var, diyordu. Kışın neden İngilterede o- bir kadeh daha pmpanya sunarak: 
tururuz bilmem. Geçen sene ben Rivye- - Aziz Bedfordum, aziz Bedfordum, 
radaydım. deyip duruyordu. 

Bir şeyler söylemi§ olmak için ben de Şimdi muhavere tamamen durmuştu. 

ilave ettim: Bu sırada kadın ağır ağır Bedforda dı>I· 
- Ben de P'ka gitmi§tim. ru yürümiye başlamıştı. Bu kadehi taşı-
Sir Viliam Brend düşünceli görünü - ran son damla oldu. Adam gözü haya • 

yordu. lette, bütün mevcudiyeti ile titriyordu. 
- Bana gelince ... 17 iklncitefri.n.. 17 Bizim huzurumuzu tamamen unutmuş, 

ikinciteşrin.. Evet geçen sene bu tarih- yalnız ona dalmış, ayağa kalkmıya çalı • 
te ben Londrada bulunuyordum, binbir ııyordu. Birdenbire boğuk bir sesle ba • 
vak'a içindeydim. ğırmıya başladı: 

Ve hizmetçiye hitabetti: - Git, git, diyorum. Yoksa gene bo • 
- Mistr Bedforda biraz ıarap verse - ğacağım, bir daha boğacağım. 

nize. Nefesimizi tutmuştuk. O şimdi yarı a-
Vaziyet benim için bile tahammül ~ - yaktaydı. Hançeresinin bütün kuvvetile 

dilmez bir hale gelmişti. Tam bu sırada bağırıyordu: 
birdenbire elektrik söndil. Uzun mild - - Bir daha öldüreceğim, bir daha öl
det karanlıkta kaldık. Derken kapı açı - düreceğim, gidiniz diyorum, anlamıvor 
larak elinde pmdanlarla bir hizmetçi musunuz? 
göründü: Sir Viliam Brend ayağa kalkarak du· 

- Cereyan kesildi Şoföril anlamıya varda bir zile bastı. Odaya iki polis girdi: 
yolladık. - Tutunuz bu adamı! Ümid ederim ki 

O IÖylerken ben odanın içinde ansı - itirafını işitmişsinizdir? 
mı bir yabancının peyda olduğunu JıiJ - Bedford ter içinde koltuğuna yığılmıt-
1etUm. Sonra da gördüm. Sir Villam b. Etrafında olup biteni anladığını san • 
Brenclin kolıutunun ıeriainde zayıf, lh- (Devamı l3 iindi ıa.yfcıdcı) 
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934 Süleyman Bostan sergisi 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Celfil 

Mustafa 

Necati 

M. İzzet 

Numan 

Rıdvan 

Mehmet Ali 

M. Nuri 

Hüseyin 

An don 

A. Kazazyan 
ve. Ş. 

İsmail 

Bostan sergisi 

Berber 

Arpa ve saman 

Otelci 

Kahveci 

Gramofoneu ' 

Tütüncü 

Avukat 

.~ah veci 

Terzi 

Komisyoncu 

Bakkal 

İspiro Komisyoncu 

Karnik ve Şe. a 

Karnilt ve Şe. 

Salih Asım Börekçi 

Raşid Kebapçı 

Polidor Gramofonc11 

Mm. Yranuhi Lokantacı 

> Yetvart Maııifaturact 

> Ali Cemal Bostan sergisi 

> Yakub Berber 

• Haralambos Bakkal 

Halil Ağa Kahveci 

> Nikt Terzi 

İstasyon Sahilbo -
yu 18 No. 

3.24 K. 
50 c. 
75 B. 

İstasyon Sahilbo - 3.24 K. 
50 c. 
75 B. 

17.75 K. 
2.36 c. 
3.61 B. 

20.10 K. 

yu 18 No. 

, Hocapaşa 29 

Hocapaşa 39 

Orhaniye 5 

Hamidiye 3 

Ha.midiye 51 

Aziziye 91 

Aziziye 99/6 

3.01 c. 
4.67 B. 

215.25 K.. 
43.15 B. 

161.88 K. 
32.38 B. 

U0.23 K. 
42.05 B. 
47.10 K. 
'1.07 c. 

10.83 B. 

45.00 K. 
9.00 B. 

Aziziye 99/5 15.00 K. 
3.00 B. 

Ebüssuut Cad. 88/6 35.30 K. 

K. Türkiye H. 3 

i\ksaraylılar Han 
bili. 
Kayserili han 11) 

Dilsizzade han 23 

Dilsizzade han 23 

Vezir iskelesi 2 

Hamidiye C. 10 

Hamidiye C. 12 

Hamidiye C. 24 

Demirkapı 35 

İstasyon Sahilbo • 
yu numara 7 

Orhaniye C. 19 

Muradiye C. 49 

Hoca.paşa 33-35 

Aksaraylılar H. H 

5.30 z. 
8.22 c. 

37.12 K. 
7.42 B. 

13.08 K. 
2.62 B. 

37.80 K. 
7.56 B. 

216.00 K. 
216.00 z. 
86.40 B. 

288.00 K. 
288.00 c. 
115.20 B. 

40.33 K. 
8.06 B. 

17.02 K. 
3.06 c. 
4.02 B. 

155.26 K. 
31.05 B. 

581.35 K. 
116.27 B. 

16.59 K. 

3.32 B. 
2.26 K . 

45 B. 

14.00 K. 
2.10 c. 
2.22 B. 

72.00 K. 
10.80 B. 
44.57 K. 

Emin Refik Hafta Adina gaıete Avni Bey han 2 

8.91 B. 
8.55 K. 
1.28 c. 
1.97 B. 
7.37 K. 
1.10 c. 
1.68 B. 

> Hüseyin Kahveci 

Almale Kolonyacı 

Bahtiyaı Kahvecl 

Aziziye 99/1 15.00 K.. 
3.00 B. 

Horasanciyan H. 
102 

103.23 K.. 
20.64 B. 

5 129.15 K. 

> Armaldo ve Ş. KomlsyonCiU Emin han 2f 
25.83 B. 

54 K. 
11 B. 

> Muammer 

> Emin Refik 

> Reşid 

> Numan 

Çuval tamiri Hoca han 6 

Hafta Adna eue • Avni B. han 3/2 
tesi 
Avukat Köprülü H. 25 

Kıraathane Hamidiye 3 

10.80 K. 
2.16 B. 

138.60 K. 
27.72 B. 

72.00 K. 
14.20 B. 

'31 İspiro Lokantacı Aziziye 134 

161.88 K. 
32.38 B. 

175.00 K. 

934 J. Herkoviç Matbaa 

> Rıdvan 

> Necati 

> Yahya 

Muhsin 
Münir 

Gramofoncu 

Arpa ve .amancı 

ve Plastik eşya :fab -
rikası 

> Mustafa Sami T. KomisyonC11 

> İsmail Yumurtaca 

Aziziye 80 

Hamidiye 51 

Hocapaşa 39 

Ralli han 1/2 

480.00 K. 

480.00 c. 
192.00 B. 

210.23 K. 
42.05 B. 
20.10 K. 

. 3.01 c. 
4.62 B. 

96.00 K. 
96.00 c. 

38.40 B. 

Reşid efendi H. 15 196.35 K. 
16 196.35 c. 

78.54 B. 

Katıreıoğlu H. 

Hocapaşa 64 

28.80 K. 
5.76 B. 
9.54 K. 
1.91 B. 

1/62 

1/65 

1/66 

1/70 

9/61 

11/86 

11/62 

1/79 

2/46 

8/73 

2/45 

2/46 

10/56 

1/32 

46/72 

46/73 

8/57 

8/33 

11/7 

8/42 

8/96 

8/38 

11/71 

11/23 

11/34 

11/59 

11/4 

8/73 

11/64 

1/52 

42/71 

8/34 

12/60 

2/52 

11/86 

ikinci 
6/5 

birinci 

46/19 

11/62 

1/70 

1/53 

4/18 

9/60 

934 Hasan Fehmi Mübayaacı 

Hüseym 

Nuri ve Bay
ram 

Mangan ezen 
Ha~k Ap -
karyan 
Nuri v,. Şe. 

935 Kerım 

> Gratof 

> Kemal 

Daktilo 

Kal aşçı 

Anonim şirket 
Çuha ve kaznıjr<:J. 

• 
Lokantacı 

Kırtasiyeci 

Pansiyoncu 

> Ramazan Avukat / 

Hakkı 

> Ahmet ÇavUJ Berber 
.. 

> Ramazan Avukat 
Hakkı 

> Mehmed Aşçı 

> Hüseyin Sucu, Tütüncü 

> Jnn Batist Komisyoncu 

> Jan Batist > 

> Eşref Kahveçi 

> Yakoml 'Lokantacı 

Ziya Gardrop 

> Musa ve Fazıl AŞÇl 

> Rasim Aşçı 

Aksaraylılar lL 1 

Hekimçıkmaz:ı 7 

Hamam caddesi 
8/1 
4 üncü Vakıf han 
Aşir Ef. Cad. 58 

Hamam sokak 8/1 

Vezir iskelesi 1 

Aziz.iye 84 

Cağaloğlu yokuşu 

35 
Letafet han 8 

Nöbethane 

Letafet han 6 

Hafız Ferhad 2 

Vezir iskelesi 15/l 

67.35 K. 
13.47 B. 
56.91 K. 
11.38 B. 

9.00 K. 
1.80 B. 

5.00 K. 
11.28 K. 

2.26 B. 
8.25 K. 

1.24 c. 
1.90 B. 

20.76 K. 
20.76 c. 
8.30 B. 

24.97 K. 
3.73 c. 
5.74 B. 

34.77 K. 

6.95 B. 
13.46 K. 
2.69 B. 
4.20 K. 

84 B. 
39.35 K. 

7.87 B. 
12.75 K. 

2.85 C. 
1.91 B. 

34.69 K. 
5.20 c. 
7.97 B. 

Cebbariye han 16 259.31 K. 

259.31 c. 
103.70 B. 

Cebbariye han 16 111.78 K. 

111.78 c. 
44.71 B. 

Orhaniyc 15-17 117.06 K. 
23.41 c. 

Aziziye 58 110.70 K. 
22.14 B. 

Vezir iskelesi 15/1 30.63 K. 
4.59 c. 
7.14 B. 

Hamidiyc Türbe 32 155.25 K. 
25.48 B. 

Vezir iskelesi 42/2 6.16 K. 
92 c. 

L42 B. 

3/46 

4/34 

4/35 

3/4 
3/79 

41,/37 

1/92 

8/8 

10/47 

10/11 

10/48 

82fll 

10/26 

83/9 

53/10 

13/5 

13/25 

10/25 

2/75 

10/75 

> Fuad Otomobil yazıha • Orhaniye 38/1 
nesi 

17.50 K. 
2.63 c. 
4.03 B. 

10/34 

> 

> 

Münir Ah • 

med 
Abdullah 

Muhiddin 
Mihriye 

> İ. Hakkı 

> Parsih 

> Valburk 

> Remzi 

Avukat 

Kebabcı 

Terzi 

Bağırsakçl 

Limitet §irket 

Terzi • 

Sanasaryan han 35 150.00 K. 12/35 

Cağaloğlu 38/2 

Malatya han 1 

Sanasaryan han 

Muhsin zade han 
bila 

Ü mid Ankara 1 

30.00 B. 
15.00 K. 

3.00 B. 
37.80 K. 
7.56 B. 

8/14 

5/87 

35.61 K. 10/90 
7.12 B. 

64 K. 8/27 
13 B. 

1.76 K. 51/8 

1.76 c. 
71 B. 

Hüdavendigar han 15.00 K. 10/18 
55 3.00 B. 

> Münir ve 
Muhsin 

Plastik eşya fab ~ Reşid efendi han 477.86 K. 48/6 
rikası 14 No. 477.86 C. 

> Zühtü Dişçi 

> Ali Kahveci 

> Fredman Makine şerit imali 

Hayık Ap - Çuha ve kazmir 
karyan 

> > > > > 

> > > 

> > 

> > > 

> Eyüb Talaşçı 

192.24 B. 
Letafet han 134.60 K. 46/53 

134.60 c. 
73.83 B. 

Hüdavendigar 49 111.30 K. 3/24 
22.26 B. 

Agopyan han 15 38.60 K. 4/3 
5.79 c. 
7~ B. 

Aşir Ef. caddesi 58 16.20 K. 
3.24 B. 

3/80 

A§ir Efendi Han 

> 

> 

Hamam sokak 8/1 

98.25 K. 3/35 
19.65 B. 

6.69 K. 3/81 
1.34 B. 

22.47 K. 3/36 
4.49 B. 

10.00 K. 
2.00 B . 

75 K. 
11 c. 
17.B. 

3/46 

4/39 

Hocapaşa Maliye Şubesi 934 ve 935 mali yıllan kazanç vergisinden borçlu olan 
yukarıda isimleri ve eski iş yerleri yaz.ılı bulunan mükelleflerin terki ticaret et

miş olmaları, yapılan tahkikatta yeni iş ve ikametgah adreslerinin :meçhul bu -
lunması itibarile vergi ihbarnamelerinin tebliği miımkün olmam sına binaen 

hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve 144 üncü maddelerine tevfikan 
ilan yolıle tebliğat ifasına lüzum görülmüş ve yukanda müfredatı yazılı işbu 
\•ergiler ilan tarihinden itibaren 30 gün zarfında itiraz olunmadığı takdirde 
.kaliyet kesbedeceği tebliğ olunur. (2745) 

1 

iÇ 
lhti yari a mı yan 
Bir kadının sırrı 

Bu Bayan 25 mi ? 
Yoksa 40 yaşında mı ? 

45 ya§Jnda o!duğu halde yüzünde hfÇ 
bır buruş-..ığu \•e hıç bir ~.z.i yoktur. Açık. 
yumuşak ve bır genç k:z gıbi kusursUS 
bir cild. Adeta bir har~ka, fakat, bu
nur~ da fenni b:r izahı vardır. Viyan• 
Ünıversitesi profesörü Doktor Stejt" 
kal'ın şayanı hayret keşfi olan ve 
cDİGCEL• tablr c-dilen kıymettar cild 
unsuru. her yumuşak ve b-.ıruşuksuS 

cild için elzem tabü ve ihyn edici bıt 
cevhHdı:- k: şımdi; penbe rengindeki 
TCJkalon kremi terkibinde nıevcuddut· 
Sız uyurken cıldinızi besler ve genç-' 
leştırir. Her sabah daha genç olarak 
uyan.t'Sl!lız. Bütün buruşukiuklar v• 
çızgiler tamayıen silinmiş \'e kaybol
muştur. Gündüz için, cild unsuru olsJI 
(ya~51z) beyaz re!lgındek.i Tokalon ıcreo 
mıni kuilı.rıınız. CiJcilntzi terü taze tu
tar ve b<'ya?_;atır, siyah noktalan ,,e 
gayri saf rnaddelerıni erHir. On yaş da
ha gen(\l<'şiniz ve d."'ha E?enç kalınJI. 

Yüziımizün zayıflamış adalelerine ni" 
hayet wrin!2. ve bu çirkin tenden kUt .. 
tulıırak yanakJarmıza gençliğinizin ta
zelığını veriniz. 

Bayanların 
nazarı dikkatine: 

Satın aldığını"& T okalon Jaeınİ 
nz.olarmın büyük bir kıymeti 
,.ardır. Onlan bayiiniıe iade et
tiğinizde beheri iç.in 5 kul'Uf ala
cak, ayni zamanda kıymettar DJi
kifatlan bulunan T okalon mü .. ~ 
bakaaına İ§tİrak lıakkını Teren bit 
bilet takdim edilecektir. 

Doktor 

lbrahlm Zail Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada becgQJI 

Ö~leden ısonra hastalarını kabı» 

~ı----• eder. 

Son Posta 
Yevmi, &yasl, Havadl.s l'e Halk cazete.sl 

Yerebatan, Çatalçefme 110taı::, 35 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı vf 
resimlerin bütün haJdBt1 
mahfuz ve gazetemize aitti'· 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14UO 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eVTak geri verilm6 
ilanlardan mes'uliyet alınnUJf'"J 

Cevab için mektublara 10 kııruŞlll 
Pul ilavesi lazımdır. 
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ffatayda bütün şehirler bir nevi askeri Aranan ve bulunamıyan 
· I it d b I d I bir mahkom ağır ceza 
ışga a m a u un uru uyor kaleminde yakalandı 

~ (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
'l'urklerin Kemalist olmadığı ve 1 2 bin 
~nti Kemalist Türkün hem de Millet
er Cemiyeti komisyonunun kararı ile 
nıuhalefet listesine kaydedfilmeğe ka
tar vermiş oldukları yolundaki ne~ri
Yatı burada oldukca gergin bir h:wa 
Yaratmış bulunuyordu. Bu vaziyet kor
~sınaa Fransanın Hatay'daki delegesi 
~aro'nun ne düşünduğünü oğrerunek •ste
bu ·. Kendi.sine vaki müracatlmi dostc:ı. ve 
teli Yük bir nezaketle kabul eden Garo, muh-

rekkebdlr. Kıt'a gayet lnzibatlı ve hakkanl.- (BQ§ tarafı 1 inci sayfada) 
yetli hareket için emir almıştır. Karar temyizce de tasdik olunmuş, 

- Son vak' da ölen iki Türk jandarması- fakat gayri mevkuf olan Artin bir tür
nın dtğer jandarma arkadaşları tarafından 
öldurtlldıikleri söyleniyor? lü ele geçirilemediği için, infaz oluna-

- Aala. Ben çok mi.ıhlm olan bu meseleyi mamı.ştı. 
ne dramatize, ne de· istismar etmek istemi- Nihayet, bir tesadüf Artinin mahkfıın 
yorum. HüdLse hakkında .istediğiniz gibi tah- edildiği mahkemenin kaleminde yaka
klka t yapabUirslniz. Esasen yalan ve yanlış lanmasma sebeb olmuştur. Artin baş
şayla ve haberlerin vaziyetin gerglnltğınde 
buytik tesirı vardır. Gayri mes'ul membalar ka bir işini iakib etmek için, dün Ağır-
her tarafa ve bilhassa Türkiyeye bir90~ yan- ceza kalemine gelmiştir. Fakat, katib
lış haberler göndet.iyorlar. Sizden buna mani. 1erden biri kendisini tanımış, keyfiyet 

f suallerime aşağıdaki cevabları verdi: 
olmanızı rica e~eceğhn. derhal müddeiumumiliğe bildirilmiştir. 

- Bir tescil burosundaki Yunan azanın ye- .. d · il"'" d·-· · ·· 
trı - Seyahat.iniz ve Ankara hakkındaki u-

llnıl intıbaınız? 
rine bir diğerinin ikame edildiği blldirlllyor. ~ud eıu.~um ~ ver ıgı emır u-
Bu hususta malfımatınız var mı? zerme, polıs Refik tarafından yakala-

fil - Mükemmel. Bir kelime ile hayranlığımı 
lrı~Uyeblltrhn. İnsanın, kalkınmağa azmet
ı 

1 
ş bir milletin neler yapabileceğini anlamak 

~il n:ıuhakkak o milleti yerinde görmesi lü
t\tnuna bir kere daha kani oldum. İ.şltllen, 
trı.ı Unan şeyler ve tahmin kablUyeti kiifi gel
rıı:or. Bu sozlerimle bildiklerimle gördukle
l'ıuıı.arasındakl bUyilk farkı anlatmak istlyo-

- Bunu ilk defa sizden duyuyorum. Ko- nan suçlu, neye uğradığını şaşırmıştır. 
misyondan biçbir rıza da bana bu yolda bir Polise: 
gey söylemiş değildir. _ Ne oluyor, anlıyaınıyorurn, diye 

Bu beyanatını Hatay'da çıknn türkce gaze- _ .. . 
telere de tebliğ et.mekllğime müsaade eden sormaga baş1amış, derhal uç Jandar-
delege Garo'ya teşe1'kur ederek yanından ma gelerek kendisini teslim almıştır. 
ayrıldım. Artin, hapishaneye sevkedilmiştir. 

ıe;:; Temaslarınız ve göriıştüğünüz mesclc

!lı - Ruşdü Aras ve Şükrü Kaya ile umumi 
P.t ahJyetteki noktalar üzerinde görüştük ve 
ıe:nenıencioğlu ne seyahatimin mevzuunu 
te tlI eden meselenin bütün noktalarını in
'Co den inceye teferrüatlle tedklk ettik. Bir
ilik kararlar verdik. Bunları az zamanda ya
~ birkaç gun içinde tatbik edeceğiz. Size, bu 

rarların mahiyeti !hakkında sarih malü
ltıat 'lerecek vaziyette değU!m. Gerçi bunla
~ mahiyeti hakkında gazetelerde neşriyat 
e~rduın. Fakat bunlar tatblklerinden evvel 
C!ı:A.rı unıumlyeye aksedecek kararlar olmn
lö ından bu hususta müteessir olduğumu 
ra~emeğl hizumlu addederim. Bununla. be
"t r Şimdiden şunu da söyllyebUirlm 1:1, 
'4~ru:n kararlar mahalli hukfımeti ıntıhab 
ltı erınde kat'i olarak bitarar vaziyete koy-
ağa matuftur 

lıı;urır.: halkı ;kserlya mahalll memurların 
ha kısmı bize karşı tarafgirane hissiyatla 
~~eket ediyor diye şiktıyet ediyor. Muhaıt
cı1ı; Olan bir şey varsa o da, müteaddld hl
bı eler vuku bulduğu ve bunda birçok me
la Urların da aiyas1 vaziyet almış bulundıık
cıa11dır. Bunlar arasında yalnız Suriye tnraf
cıırrı nıemurlar değil, Türk memurlar da vnr
!lı · Ancak bu suretle hareket eden Türk me
l! Urlar adedinin çok daha az olduğunu tes
b~ ederim. Memurların bu tarzı harekC'ti 
Ilı <lS4a mazide böyle olmuştur. Çünkü o za-
1.u an idare doğrudan do~ruya Şam'o. merbut
rı 'e Türk ve Arab unsurlar dalma birbirl
~d ve muhalif idi ve memurların bu an
tırı amazlığa dahil olması gayri kablll ic
te ab idi. Ben eyll'llde gelir gelmez radikal 
tr.~bir aldım; ~attı\ bu tedbirleri Sancak sta-
11&tinün tatbikından daha evvel aldım. 
!lı~eşrınıevvelde siyasette en ziyade kompro
~bu 01an Suriyeli memurları azlettim ve ze
litı • bltaraflı~ı temin ic;ln hazırladım. Bu-
111 illa tam bir muvaffaklyet temin etmio ol
'ô atta öviinemem. Paris'e ve Ankarıı.'ya da 
,~ledıtıın gibi bu vaziyeti dalma itidalle ve 
le aYlşla takdir ve o suretle hüküm vermek 
ıtı~ eder. Çünkü tam bir idari bitaraflık te-
111 1 lçln muhakkak Türk - Arab bütün me
llatırıara yol vermek lazımdır. Zira bütün 
'1l nca>ı: siltıhhdır ve bu hal uzun ayların kar
\oık.Jı itımadsızlığının neticesidir. Tecavliz 
~U8undnn ileri gelmiştir. Halbliki silah 
teı ak yasaktır. Hükflmet silahları eUnden 
lor~I~ kadar topluyor, elinden geleni yapı-

~....... :Sugün Berut'a gideceğinizi. öğrendim. 
bt~ &eyehat Ankara'da verilen kararların tat-

le rnı. atrıkadardır? 

Tecavüzler 
Antakya, 7 <Gecikmiştir) - Anadolu A

jansı'nın hususi muhabiri bUdiriyor: 
Kapatılan Yeni Günün yerine bugünden 

itibaren intişara başlıyan cıAtayolu. gazetesi, 
Antakyada işgal kıt.asına mensub efrad ta
rafından sUCth arama vesilesile vukua geti
rilen bazı dovmek, hakaret vakalan ve bazı 
sarhoş askerler tarafından atılan taşlardan 
Kasab Şuaylb isminde bir Türkün 13 yaşla
rında kızının yaralandığını kaydediyor. 

Eti Türklerinin miiracaatları 
İskenderun, 11 (A.A.) - Anadolu Ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Yirmi ylrmibeş kadar Eti Türk reisi, Ata

t iirke, Milletler Cemiyetine ve illi komisere 
bırer telgraf çekerek burada 1ntihab serbes
tlsi kalmadığını, muhaUnerlnin hükumetle 
birlikte kendilerine karşı tnzyik ve tedhiş 

hareketi tatbik ettiklerini bildirmişler, mah
rum kaldıklan intıhab scrbestlslnin iadesi 1-
çin miıdnhalelerini istemişlerdir. 

Hatay gıızetesi 
İskenderun, 11 (A.A.) - Anadolu Ajansı

nın hususi muhabiri bilcllrlyor: 
İskenderun'daki Vahdet gazetesi ıı inci 

yıldönümll olan önllmfizdekl 18 mayıstan i
t!baren Hatay adı lle çıkacaktır. 

Askeri işgal 
Antakya ... 11 (A.A.) - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bUdlrlyor: 
Şehirde birkaç gündenberi ha.kim olan as

kerl i§gal manzarası tedricen hafiflemekte
dir. Köprli başında artık bir m!Hrcze değil, 
yalnız nöbete! neferler görfilmekte, çarşıda 
ıse normal ıblr hava esmektedir. 

Bir cinayet 
Antakya, 11 CA.A.) - Anadolu ajansının 

bususı muhabiri blldlrlyor: 
Bugün öğle üzeri burada sıyasl bir ehem

miyeti yok gibi görünen, fakat hakikatte hfı
kim olan ruhi haleti tebarüz ettirmesi ttıba
rile kayda değer olan tipik bir cinayet ol
muştur. 

Hisar nahiyesinden Köse Ali. 1.smlnde bir 
Türk, şehrin oldukca kalabalık btr yerinde 
bisikletle geçen biri tarafından bıçaltla ya
ralanmıştır. Vak'anın sebebi yoktur. Blsiklet
ll adam Alinin ellndeki gillleri ıstemlş, o da 
itiraz etmiştir. Ali elli beş yaşlannda ta.sket
l!dlr. Yarnlıyan fesl!dlr. Yirmi be§ J&.fların
dadır. Aliyi hastanede ziyaret etthn. Kendi
sine hastanede polis tarafından birkaç adam 
gösterilmiş, hangisi olduğu sorulmuş, o da 
iyi hatırlamıyor. Buna binaen tevkif edlUp 
edUmedlğlni henüz öğrenemedim. 

Garo tayyare ile 
Beruttan döndü 

~ El-et. Bugun Berut'a gidiyorum. Bu se
\a;atını Fransız fı.li komiserine Ankara·nın 
tin arlarını bildirmek ve bunların tatbikı 1-
t~iıı alınacak tedbirleri birlikte ittihaz etmek İskenderun 10 - Anadolu ajansının 

titr. Salı gunü döneceğim. hususi muhabiri bildiriyor': Delege Garo il;; Gerek Sancak'da, gerek Türkiyedeki n- bu sabah Beruttan tayyare ile dönmüş
~ 8ebebile Berut'daki görüşmeleriniz ne- t"" 
'tt bhıi buraya avdetlnlzden evvel ö~ennıek ur. 
lltt& ~arı Türk efkarı umumiyesine bildir- Garo toyyare ile geldikten sonra bütün 
tıuy Uın!dl ne ben de Berut'a gltmeğl dUşü- Fransız memurlarını toplamış, uzun müd-

..... 0tunı. Acaba buna lilzum var mı? det müzakerede bulunmuştur. Saat 17 30 
to~ayır. Çünkü bu seyahatim tamamen da başkonsolosumuz kendisini ziya~et 
lallnı te ve nezaket icabıdır. Ankarn karar- . 
)ıı~ lza knt'i nazarla bakabilirsiniz. Bunlar . ettı. . . . 
bık. tda söylediğim gibi çok az zamanda tat- Hatay meselesı hakkında şımdıye ka
ıal'l.l:dllecektır. Esasen Türkiyenın konsolos- dar az çok sükuneti muhafaza eden Su-

Clt datnıı temas halindeyim. riye gazeteleri hep birden ve güdümlü 
babı 1re~ıertmizl telif, nizami barışı ve lntt- kanaatini veren bir ağız birliğile taarr -
~ n Sukün içinde yapılmasını temin !çin. . u 

hnk. n elimden geleni yapacağım. Türkiye za geçtıler. 
11~ fıınetınin bllhassa Sancak igini tnklb e- ', . • 
ttııtte~enemencioğ1u·nun Türk unsuru rıze- Son Post~,, muharrırı Belgrad 
it~ •bu un urun soğukkanlılığını ve mllsel- d d b" h't b d b 1 d 
la_l'tııOlan Vakarını muhafazıı ve diğer unsur- ra yosun a ır J a e 9 U un U 
lçltı hldise çıkarmalarına vesile vennemE.'si (BQ§ tarafı 1 inci sayfada) 

........ nüfuzunu kullanmasına güveniyorum. 
tıe d Oryan gazetesinin bugünkü neşriyatına kiye Başvekili refakatindeki heyet ve 

!!rsınb:? gazetecilere karşı izhar ettiği pek s:ımi-
~;; :Su gazete son zamanlarda çok tahrlkd- mi ve ı:\Sil duygulardan hararetle bah
tııı ırı.ızııar yazıyor, pireyi deve yapıyor. Bu- settikten sonra ezcümle demiştir ki: 
bıı t)ı.~ad haline getirdi. Sebebi anln~ılmıya.n c- Necib Yugoslav milletinin Türki-
Clıtıc:1 baırt~alı neşriyatı ruı komiserlik nez-

..... e e.,asen protesto etmiş bulunuyorum. yeye ve onun Büyük Yapıcısı Atatür-
~aı Antakya'da gördüğüm bir nevi askeri ke karşı beslediği duygular, muhterem 

....... 'lattyetı hakkındaki mütalealarmız? Başvekilimiz CelAl Bayann bu dost ve 
tl11 bAnkaradan avdetımde vaziyeti çok ger- kardeş millete yaptığı ziyaret münase
lııa111 Uldum. Derhal Berut'a gitmekllğlme 
cı<l~ olan da bu oldu. AsAyijfİı muhafaznsın- betile, yeni yeni tezahürlere vesile o-
b1tı 1~es·uı mevkide bulunuyorum. Bu ted- luyor. 
~~erıtlhaza mecbur kaldım. Şehri işgal eden Türk - Yugoslav dostluğu ebedidir 
\>otaa kıt'a yalnız disiplinle birleşmlşUr. ve Balkan Antantı çerçevesi dahilinde 

• Türk, Arab muhtelif unsurlardan mü- daima inkişaf edecektir.• 

Şam sakin, fakat 
Berııt heyecanda, 
Ne oluyor? 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
başladı ve maalesef silah sesleri, kav
galar, görültüler arasında inkişaf edi
yor. Manda hükCırneti bu münasebetle 
Hataya bir hayli askeri kuvvet götür
müştür. Bu asken kuvvetin vücudüne 
rağmen de hadiseler eksik değildir. 
Şam muhiti Hatay mücadelelerinin bu 

hararetli safhasıno. rağmen çok salcin ve 
az alakalı görünmektedir. Matbuatta tah
rik alametleri yoktur. Bunun Ankara ko
nuşmalarının uyandırdığı sükunet ve 
dostluk havasının eseri olduğu tahmin e
dilebilir. Fakat Şamın bugünlük sakir. 
görünen havasına mukabil Berutta Ha
tay işlerine karşı hususi bir alaka uyan
dığı göze çarpıyor. Arada smrda Türki
ye aleyhinde neşriyat yapan, hiç değilse 
ikide bir Türklere bir iğne batırmayı ma
rifet sayan ôryan (Orient) gazetesi Ha
tay davasına her nedense pek alakalan
.mış ve hususi surette oraya Tosbath is
minde bir muhabir göndermiş. Bu muha
birin orada nereden ilham almış olduğu
nu bilmemekle beraber intihab mücade
lesinde Türk davasına karşı aleyhtar bir 
tavır tutmuş olduğu gözden kaçmıyor. 
Mesela, Hataydaki bütün Türklerin Ke
malist olmadığını ve 12,000 Türkün, ken
dilerini intihab listelerine cSüruıi müs
lüman, olarak kaydettirmek 'suretile 
muhalefet tarafına geçtiklerini söylüyor. 
Bu haberin doğru veya yanlış olduğunu 
buradan kestirmek kabil değilse de Ori
ent muhabirinin bu havadisi vermekten 
zevk duyduğu meydandadır. Ayni muha
bir, Hatayda gerek Türklerin ve gerC'k 
Arabların Alevileri kendi lehlerine ka
zanmak için ayn ayrı gayret sarfett!kle
rini, fakat, Türklerin bütün bu gayretle
re rağmen şimdiye kadar yalnız tek bir 
taraftar kazandıklarını da memnuniyet
le ilave ediyor. 

Bunun gibi, muhabir, Türklerin :Uy
bcttikleri 12,000 kişiyi telafi etmek üze
re Anadoludan 150 kişi getirdiklerim ve 
bu yüz elli kişinin İskt!f lerun sokakla
rında nümayişkarane bir geçid yaptıkla
rını da istihzalı bir dille anlatıyor. An
lattığı diğer şeylerde de muhabir ayni 
ruhu gösteriyor. Şimdiye kadar Hatay 
işlerine karşı bu kadar ciddi bir al8ka 
göstermemiş olan bu gazetenin birden
bire neden böyle harekete geçtiğini an
lamak kabil değildir. Gerek gazetenin, 
gerek muhabirin bu işlere karşı aldık
ları tavırda füzuli bir propagandacı hRll 
vardır ve propagandayı Hatayda değil, 
Hatayın haricinde yapmakla meşgul gö
rünüyor. Mesela Berutun bu tntlı su fren
gi Hatayda Türkiyenin az sempatik ol
duğunu gösterecek bir dil kullanırken 

Arabların c Yaşasın Fransa!. diye hay
kırdıklarını ilave etmeği de unutmamış
tır. Muharririn bir taraftan da çekine
rek müzevircesine yazdıklarından çı

kan umumi manaya göre Türklerin Ha
tayda mütecaviz bir tavır alını§ oldukla
.rını ve Arablann da kendilerini müdafaa 
vaziyetinde bulunduklarını anlamak ve 
bundan dolayı da bir takım hadiseler çık
masını beklemek lAzım gelecek.Hül!sa bu 
meselede Berut gazetelerinden çok fazla 
al€ıkadar olan Şam muhitindeki sülrun 
ve itidale mukabil bu füzuli gayretkefin 
aldığı tavrı pek garlb görüyorum ve 
.Acaba ortada iki tarafa da dönen bir 
dolab mı var?, diye düşünmekten ken· 
dimi alamıyorum. 

Büyük Şef Atatürkün 
yeni teberrüleri 

"(Baş tarafı 1 inci sayfada) ğan da Büyük Şefe şehir adına minnet 
cAtatürk, bugün bir faninin erebilece- .ve şükranlarını arzetmiş ve Atatürk, Zi

ği en yüksek iki mazhariyetle karşılaş- raat VekHine ve belediye reisine :;ıuvaf
tım: Beni yüksek huzurunuza kabul bu- fakiyet temenni ederek tahassüs ve mem
yurdunuz, sofranıza alıkoydunuz, ehem- nuniyetlerini izhar buyurmuşlardır. 
mlyctini vücude getirilişlerindeki büyük Ziraat Vekilinin beyanatı 
maksada ve kıymeti gelecek nesillerin Ankara, 11 (A.A.) - Ziraat Vekille-> 
birbirleriruien daha fazla nisbette anla- tinde kendisini gören bir muharririmi
yıp öveceği büyük ve ilicenab teberru- ze Kur.doğlu aşağıdaki beyanatta bu
nuzun tarihi bir safhasında hazır bulun- lunmuştur: 

durdunuz. cAtatürk çiftcilik sahasında bizlere 
Bu asil hareketiniz yekpare kendi ya- ve memleket çiftcisinc en hakiki, en iyi 

pınız sayısız hizmetlerinizin ve verdiği- yolu göstermiştir. Bu çiftlikler realist 
niz yüz binlerce eser ve direktifleriniz a- düşüncelerden doğmuş, bu memleket i
rasında bir işdir. Ululuğunu ve yüceliği- çin hakik"i nümune çiftlikleridir. Yalnız 
ni, eşiğinde bulunan bizlerden çok1 iler- milli değil, beynelmilel ölçüde, kıymet
ledikçe tarih görecek ve minnet ve şük- te eserlerdir. Mevcud vesait ve şerait 
ranla övecektir. içinde azim ile, sebat ile, sistem ve tek-

Ben, şahsan köylüyüm, köylü olarak n:kle vücude getirilmiş abidelerdir. 
kendi aduna ve bu memleketin, emriniz- Maddi kıymetleri dört buçuk milyona 
le ziraat işleri başında bulunmak mazha- yaklaşır. Manevi 'bakımdan, mekteb ve 
riyetile, Türk köylü.sil ve çiftçiliği adına, model olarak, ülkü olarak kıymetleri
~ dakikada hepsinin kalbinin benim kal- nin ölçüsü yoktur. 
bim gibi çarptığından emin, teşekkür et- Atatürk, her sahada ve her iı:;de en 
meyi ve minnet duygularını arzetmeyi büyük kıymet, ve hakikat şahikasıdır. 
en tabü bir borç telôkki ediyorum. Bu- Atatürkün ziraat için söylediklerinin 
nun da bir ifadesi olarak ellerinizden öp- ve fiilen de yaptıklarının eşine dünya 
meme müsaadelerini dilerim.> tarihinde rastlanmaz. Atatürk her sa 

Ankara namına minnet ve şükran hada, her işde ve her fikirde ulu lider-
Ankara vali ve beled_i!~ _ı:_e!~ _ ~~~~~-_ ~~r_: Ona bin minnet ve şükran .. '> 

-44#4~~~ 

Belgrad Türk, Yugoslav dostluğunun 
dün yeni tezahürlerine şahid oldu 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) nin sadık mfitteflkleri olan biiler Jçin, Ata

türk'ün ismi muazzam bir programı tem.sil 
eylemekle ve Atatürk'ün eseri ise hayrnnlı
ğımızı muclb olan bir eser olarak gözukmek
tcdir» 

ler, meb'uslar ve Türk, Yugoslav gaze
tecileri hazır bulunmuşlardır. Ziyafet 
çok samimi bir hava içinde saat yediye 
kadar sürmüş, villa ve müştemilatı ge· 
zilrniştir. lstanbul caddelerinde 

Doktor Stoyadinoviç ve refikası mi- 7 k b 
safirlerini kendilerine has ince .bir zara- saat le aşına 
fet içinde izaz etmişlerdir. Gezen 3 yaşındaki kız 

Bu samimi toplantı esnasında iki dost Dün saat 17,30 da Gülhane parkı önün-
ve müttefik hükfunet reisleri gazete- de görenleri heyecan içinde bırakan bir 
cilerle uzun ve çok dostane görüşmeler- hadise olmuştur. 
de bulunmuşlardır. Sultanahmedden Sirkeci istikametine 

Gece de Türk elçiliğinde mükellef bir gitmekte olan bir tramvay arabası tam 
ziyafet verildi. Ziyafeti süvare takib et- Gülhane bahçesi önüne geldiği sırada üç 
ti, misafirler geç vakte kadar neş'eli sa- yaşında bir kız çocuğu birden raylann 
atler geçirdiler. üzerine atlamış ve arkasını dönüp tram-

. Ercilmend Ekrem Talu vayı görünce can hevli ile koçıp kurtul-
Başvekilin hitabesi mak isterken ayağı kaymış, rayların a-

Belgrad 11 {A.A.) - Başvekil Celal rasma düşmüştür. Bunu gören vntman 
Bayar, bu akşam, Belgrad radyosunda büyük bir soğukkanlılıkla frenleri sıkış
Yugoslavya milletine hitaben aşağıdaki tırmış, tramvay yolcularının feryadları 
mesajı okumuşlardır: arasında minimininin canını kurtarmağa 

Biz, Yugoslavyaya, dost ve müttefjk asil muvaffak olmuştur. 
millete Türkiyenin samimi selamlarını Kaza atlatılıp tramvay yoluna devam 
getirmek için geldik. ettikten sonra çocuk Gülhane bahçesine 
Gördüğümüz hüsnü ki.bul ve hakiki doğru ilerleıneğe başlamıştır. O sııada 

dostluk tezahürleri milletlerimizi birbi- tesadüf en oradan geçen bir polis memu
rine bağlıyan derin hissiyatın parlak bir nı kendisinden nereye gittiğini sormuşsa. 
bürhanıdır. da daha henüz söylediğini herkese anla-

Memleketinizde her adımda müşahede tamıyacak kadar küçük olan m.lniminiden 
ettiğimiz muhteşem başanlar ve refah bir şey öğrenmek mümkün olmamıştır. 
manzarası, bizi hayran bıraktı. 'Yalnız onun son derece sevimli bir sima-

Biz.im gibi Yugoslavyanın sadık dost- ya malik olması ve elbiselerinin temiz. 
ları için, başında dostumuz başvekil Sto· liği itibarile sokakta annesini kaybetmiş 
yadinoviç gibi güzide bir şahsiyet bulu- olmasına ihtimal verilerek Alemdar ka
nan ve kendisini tamamile memleketinin rakoluna getirilmiş ve bütün karnlrnllara 
hizmetine vakfetmiş olan bir hükume- mıntakalarında kayıb çocuk olup olma· 
tin hakim idaresi sayesinde Yugoslav dığı telefonla sorulmağa başlanmıştır. 
milletinin elde ettiği gıptaya değer refah Nihayet çocuğun Kumkapıda Tiyatro 
derecesini müşahede etmekten daha bü- -caddesinde 68 numaralı evde oturan Tıb 
yük bir zevk tasavvur edemiyorum. Talebe Yurdu memurlarından Ziyanın 

Milletlerimiz için hakiki sulh ve saa- kızı olduğu anlaşılmış ve bir polisle 
det kaynağını Balkan milletleri arasında Kumkapıya gönderilerek saatlerdenberi 
kardeşçe işbirliğinde bulacağımıza ka- heyecanlar içinde kıvranmakta oltın ana
nllz. Balkan Antantı, bu kanaatimin en sına, babasına teslim edilmiştir. 
yüksek ve müsbet ifadesidir. İsmi Gönül olan bu yaramaz sabahle-

Bu idealin umumileşmesini ve bütün yin ıo da kimseye görünmeden tek ba
Balkan milletlerinin ideali olmasını bü- şına evden sıvışmış, yürüye yürüye Gül-
tün kalbimizle temenni ederiz. haneye kadar gelmiştir. Kendisine oraya 

Atatürk'ün muazzam eseri niçin gittiğini soran annesine: 
Belgrad, 11 (A.A.) - Bütün gazeteler Tür-

klye Başveklll Cel(ı.l Bayar'ın Belgradı ziya- - Çiçek toplamağa gittim! cevabını 
retine uzun sütunlar tah.!lıı etmektedirler. vermiştir. 
Gazeteler, dün akşam teati edilen nutukları --------
aynen ncşreylemekte ve halkın yaptığı te
zahürlerin samimiyetini bllhnssa tebaruz et
tirerek dfinkü günün tafsiltıtını vermekte
dir. Gazeteler bugun, Ba§V kil CeUıl Bayar 
ve Hariciye Vekili Dr. Rüşdü Aras'ın Bel
graddakl ikametJerine aid birçok fotogrnf
larla süslenmiş olarak çıkmıştır. 

Samoprava gazetesi, dün akşam teati e
dilen nutuklan tahlil eden yazısında ezcüm
le diyor ki: 

.B. Celal Bayar, ve Rüşdü Aras'ın Belgra
dı ziyaretleri, bütün Yugoslnvyada çok bu
yült akisler doğurmuştur. Büttln Yugoslav 
efkarı umumiyMl, Türktln milli kabrnman
Iığının, milli vicdanının ve manevi yüksekli
ğinin sembolü olan Reisicumhur Atatürkı.in 

bırtnci mesai arkadaşı B. Celftl Bayan mlit 
t.e.flkan seH'ı.mlamıştır. Türkiye cumhur!yctl-

Çok garib 
Bir kaza 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Urfalı Mehrnedin Ayhan adındaki a

tına binmiş olan jokey Hüseyinle Cey· 
handan A'hmedin al renkteki atına bin· 
miş olan jokey Seyfi koşu mahallinde 
atlarını karşılıklı olarak koşturmağa 

başlamışlardır. Atlar tam karşı karşıya 
geldikleri sırada birbirine çarpmışlar., 
her ikisi de yere yıkılmışlardır. Atlar 
sademenin şiddetinden ölmüşlerdir. Jo
keylerden de Seyf. ölmüştür. Diğer jo
key ağır yaralıdır. 



~IK-llD•'· "Son Posta,, nın Hikayesi Orman Koruma Genel Komotaniık 
Satınalma Komisyonundan: 1 

i ODUN HIRSIZI 1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 34909 ila 52345 
metre yazlık elbise kumaşı kapalı zarf. usulile ihalesi 17/Mayıs/938 Sah g ·nü saat 
15 de Ankarada Yenişehirde Komutanlık binasındaki Satınalma Kornisj onunda 
yapılacaktır. ~111-1111111111-llllllllll-lllUUIH-llh.. Ruscadan çeviren: H. 

2 - Muhammen bedeli 28789 lira 75 k uruı ve muvakkat teminatı 2159 lir:ı 25 
kuruştur. 

Bu anlatacağım hadise noel yortuların-, 
da ofau. Gazeteler, küçük harflerle cza
bıta sütunu> nda bundan bir kaç kelime\ 
ile bahsettiler .. 

Halbuki ben sinirli ve meraklı bir a -
damım.. Gazetelerin bu kısa yazılarile 
kanaat edemedim. Gazetelerde ismi ge -
çen adrese gittim. Vak'anın kahramanını 
buldum. İtimadını kazandım. Bana bu 
hadiseyi mufassalan anlatmasını rlca et
tim. 
Rakı masası başında hadiseyi etrafiıca 

dinledim. 
Okuyucu, itimadsız bir mahlO.ktur. Be

rı im bu satırlarımı okur okumaz: Gene 
atmaga başladı diye düşünür. 

Aziz okuyucu! Ben yalan söylemiyo -
rum. Ben, aziz okuyucu, şimdi bile senin 
parlak gözlerinin ta içine bakarak cesa -
retle: c Yalan söylemiyorum!> diyebi .. 
lırim. 

Esasen ben hiç bir zaman yalan s~y -
lernedim. Uydurmadan yazmağa gayret 
ederim. Fantezi ile başım hoş değildir. 

Bunun için de kıymetli vakitlerimi uy
durma işlere bağlamağı hiç sevmem. A -
ziz okuyucu, ben hayatın edebiyattan da
ha mühim olduğunu her vakit bilirim. 

Bu mukaddemeden sonra, şimdi de, an
la tacaklanmı dinleyin!.. 
Rakı masası başındaki muhatabım: 

- Odun, diye söze başladı, çok mülrtm 
ve kıymetli bir nesnedir. Bilhassa soğuk
lar bastırıp kar yağ.mağa başladığı zaman 
odundan kıymetli ne olabilir? .. 

Odun öyle bir şeydir ki, insan çekin -
meden isim gününde bir dostuna bile he
dive olarak götürebilir. 

Mesela ben, görümcem Lizanın isim 
giıniınde kadıncağıza bir yük odun he -
diye etmiştim. Halbuki görümcemin ser
sem ve sinirli kocası Petr Semeniç bu -
nun kıymetini takdir etmediği için ka -
fama odunla vurmuş: 

- cUlan abdal, demişti, şimdi 1919 se
nesi mi ki odun hediye ediyorsun!> 

Fakat, kafama bir odun yemiş olmama 
rağmen odun hakkındaki kanaatimi de -
ğiştirmedim. Odun mukaddes ve kıymeUi 
bir neısnedir. 

Me.scıa bir kış günü bir tahta parmak -
lığın yanından geçerken insan ihtiyar! 
haricinde parmaklığı okşamak arzulan -
na kapılır .. 

Odun hı-rsızlığı, odunun kıymetile mü
tenasib olarak, büyük bir hünerdir. Bu, 
diğer çeşid hırsızlıklara, yankesıtilije 
falan kat'iyyen benzemez!. Sizin anlıya -
cağınız odun hırsızları pek yaman olu • 
~ or. Onları ele geçirmek de cidden ifiç 
bir iştir. 

Biz böyie bir hırsızı oldukça entere -
saıı bir usulle ele geçirdik. 

Biz büyük ve müşterek bir evde otu -
ruyorduk. Ev halkına aid müşterek odun
lar da evin umumi avlusunda bir yığın 
halinde duruyordu. Fakat günün birinde 
umuma aid bu odunların esrarengiz bir 

Odunlann çalınma.nTU!tı m çok haıs asiyet götte-ren 4 numaradıı kiracı 
Sereja. Pestrikovdu 

surette eksilmekte olduklarını farkettik... İnfilak bir kişinin hayatına maloldu. 
Hemen hemen her gün bir iki kucak o - Gusev isminde maldı bir kiracının ödü 
dun eksiliyordu.. patladı. Adamcağız rahmeti rahmana ka-
Odunların çalınması işinde en çok has- vuştu .. 

sasiyet gösteren 4 numaradaki kiracı Se- Sereja Pestrikova ~ce, annesile be
reja Pestrikov oldu. Hepimizin kapısını raber hArn o harab odada oturmaktadır. 
ayn ayrı çalarak: Tabii bunlar, odun hırsızlığından ötürü, 

- Kardeşler, dedi, odunları nöbetleşe ailece mahkemeye sev.kedildiler .. 
beklemekten başka çare yok. Aksi tak -
dirde hırsızı yakalıyamayız!. Yalnız canımı sıkan bir nokta var: Ye

ğenim Mişka Vlasov hıırsızın meydana 
çıkarılması muvaffakiyetini kendisil"le 

3 - Şartnameler bir lira kırk bet kuruş mukabilinde Satınalma komisyonund:ıl 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ilin olunur. c2512• 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatyada Sürgü Regülatörü tevsii inşaatı ile Re

ğülatörden itibaren takriben 12,200 metre uzunluğundaki Sürgü kanalımn ik· 
mali ve imalatı sınaiyesi, keşif bedeli 128,600 liradır. 

2 - Eksiltme 24/Mayıs/938 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Nafia v~ 
kMeti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme Komisyonu odasında jtap:ıh za. f 
usuliyle yapılacaktır. 

8 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri ge· 
nel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 6 lira 43 kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7 >>ltJ 
liralık muvakkat teminat vermesi, 60,000 liralık Nafia Su İşlerini veva ~;una 
muadil nafia işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil rıafıa 

işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış 'llÜt~ 
ahhitlik vesikası ibraz etmesi. 

4 .....- İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev• 
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz rnukablinde vermeleri lizundır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2416> 

~ 
Bugünkü program 
ISTANBUL 

12 l\layıs 1938 Pel'fllllbe 

Bütün net'eıile rillüyof 

ÇOnkü ağzında tllr kadar 
Gnzel df tleri Tar ı 

Herkes bu teklife razı oldu. Nöbetleşe 
odunları beklemeğe başladık. Fakat gel 
gelelim hırsızlık gene devam etti. rnaletmek istiyor. Ben enayi değilim.. Öfle neşriyatı: 

Aradan bir ay kadar bir zaman geçtl. 
Bir gün 4f>ana yeğenim Mişka Vlasov gel
di: 

- Benim kimyacılar birliğinde aza ol
duğumu tabii biliyorsunuzdur, dedl Ak
raba olmamız c!olayısile size ucuz bir fiat
la dinamit tedarik edebilirim. Siz bu di -
namiti odunlardan birinin arasına sıkış -
tırınız \re neticeyi bekleyiniz!. Bizim o -
turduğumuz müıterek evdeki odunlar da, 
sizdeki gibi, çalınıp duruyordu.. Bu u
sul sayesinde hırsızlığın önüne geçtik.. 

Ben bu teklife çok sevindim: 
- Getir, dedim, hemen bugün koruz. 
Yeğenim dinamiti getirdi. Odunlardan 

birinde usturuplu bir yarık açtım. Dina -
miti oraya yerleştirdim. Merakla neti -
ceyi beklemeğe başladım. 

Geceleyin evin içinde oldukça ıiddetli 
bir infilak oldu. Bütün kiracıların ödü 
patladı. Yeğenimle benden başka mese -
leyi bilen yoktu. 

İnfilak 4 numaradaki Sereja Pestrikov 
larda olmuştu. 

Ben tabii Serejaya hiç bir ıey tınma -
dım. Yalnız onun alçak suratına, harab 
olmuş odasına, bir yığın toprak haline 
gelmi§ sobasına, kırılmış kapısına bir göz 
atarak, sessiz odasından çıktım. 

Mahkemeye çıktığımız zaman odunu ya - 12.30: Pl~kla Türk muslklal. 12.60: Ban· 
rarak dinamiti yerleştirenin ben olduğu- dis. 13.05: Pl~kla Türk mustkll1. 11.30: lıluh-
mu tabii söyliyeceğim.. tellf plAk neırlyatı. 

Akşam neşriyata: 

Adil mahkeme dinamiti yerleştirme şe- 18.30: Spor ve gençlik bayramı: Konferana 
refinin kime aid olduJl. .. nu elb tt h 11 _ Turgut Kaya, Hukuk Fakültealnde~. 11.D: 

15w e e a e Plakla dans musikisi. 19.15: Spor müaahabe-
der. ıerı: Eşref Şefik. 19.55: Borsa haberleri. 20: 

""'\ Sadi Hoşses ve arkadaşları tarafından Tilrk 
YARINKİ NÜSHAMIZDA: , musikisi ve halk şarkıları. 20.41: Ban raporu. 

Gar-ajdalci cesed 
Yazan: Mark H-ellinger 

Çeviren: 1bra1ıim Hoyi 

·································--························· 
Hıdırellezde Konyayı 

yıldıdırım duştu 
Konya (Hususi) - Hıdırellez milna

sebetile halk kırlara dökülınüştü. Ak
şam üzeri b~lıyan şiddetli yağmur yü
zünden herkes evine dönmeğe mecbur 
kalmıştır. Maamafih çiftçi bu bereketli 
yağmurdan sevinmiştir. Hükumet dai
resine yakın bulunanr Pürcüklü mahal

lesinde bir bacaya yıldırım isabet et -
miş ise de yalnız baca yıkılmış nüfusca 
bir zayiat olmamıştır. 

20.48: Ömer Rıza tarafından. arabca .Ortn. 
21: Radife Neydik Ye arkad&f}an taralm
dan Türk musikisi ve halk p.rkılan, <ıaat 
ayarı). 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haber
leri. 22.30: PlAkla sololar, opera ve operet 
parçaları. 22.50: Son haberler Ti ertuı ıtı-
nün programı. 

• ANKARA 
11 Mayıs 19SI ........ 

ötıe neşriyatı: 
12.30: Karışık plAk nepiyatı. 12.50: Pllt: 

Türk musikisi ve halk prtııan. 11.15: Dahi
li ve harici haberler. 17.30: BalteTtnden 
naklen inkılllb dersi. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: PlAka dans mua~ 11.11: Tlirk 
musiki.si ve halk şarkıları: <Senet Adnan 
ve arkadaştan), 20: Saat lJan n Arabca 
neşriyat, 20.15: Radyofonik temsll; (CJenoter 
grupu>, 21: Konferans: <Cemal Oökdat; lttll 
tür Bakanlığı beden terblye&l Dlrektörfl>, 
21.15: Stüdyo salon orkestruı, 22: Ajans ha
berleri, 22.15: Yannki program. 

RADYOLiN 
En kısa zamanda size de aym 
parlak neticeyi kazandırabilir. 

Sabah, öğle •e akşam 
her yemekten sonra 

RADYOLiN 

~ "Son Posta• nın edebi romanı: a ~ Çocukluğumda çiftliğe geldiğim za - Civa gibi ele avuca sığmaz bir mah - larını görmek hevesile biitun köyl 
manlar köy daha küçüktü. Hasan dayı luktu. Yılan gibi daima kıvrılan, b(l • sokaklara uğramışlar. 

Ç 1 N A R A L T 1 iki yıl evvel Şumnunun varlıklı çift- killen bir vücudü vardı. İri bebekli ye- Hasan dayı arkamda 'bir teşrifat 
çilerinden on hane daha geldiğini söy- şil gözleri şikarına atlıyacak bir şahin zu•ı gibi muhtara, ;muallime sokul 
lüyordu. Bunlar çiftlik hududları dı- gibi parıl parıl alev saçardı. Sonra İz- bir şeyler fısıldayor ve kendine g · 

~~ Bürhan Cahid ~ şında, arazi edinmişler. Fakat bem~e - mirli bir genci sevdi. İstanbuldan aynl- talimat veriyordu. 
Eski adamların çoğu böyle ölümle- yatı insanları belli etmeden için için rileri burada olduğu için evlerini bi- dı, şimdi nerelerde, ne halde bilmem. Beni böyle alayla mekteble cami 

rine kadar yıpranmıyorlar. Babam da elma ağaçlarını kemiren kurd gibi için- zim köyde yapmışlar. Bizim çiftlık işle- Onun da benim gibi bir çiftliğe çekile- nündeki söğüdlerin altına götürdü! 
son günlerine kadar neş'esini ve iştiha- den boşaltıp kurutuyor. Altı ay evvel rine bakan avukat Sedadın bana bun- ceğini hiç zannetmem. Çünkü o ka - Halılar serilmiş, masalar hazırlanrn 
ıını kaybetmemişti. beni birdenbire yatağa düşüren hasta- dan bahsettiğini hatırlıyorum. Galiba dında öyle bir ateş vardı ki ancak ö- yerler sulanmıştı. 
Babamın çapkınlıklarını da amcam- lığın uzun sefahat alemlerinin neticesi onların köye yerleşmeleri için bizim lüm söndürebilir!. Adeta göz hapsinde idim. Bütün ~öt: 

dan dinlemiştim. olduğunu ben anlamıştım. İçinde ciddi müsaademiz lazımmış, o zamanlar böy- ... Hasan dayının bazı hallerine si _ lerin üzerimde toplandığını görmek 
Rahmetli cesur bir adamdı. 1stan- bir meşgale, muntazam bir spor hare- le masallar dinJiyecek vaziyette değil- nirleniyorum. Köye geleceğimi ona fena halde sıkılıyordum. Keşki yaırııf 

boldan çiftliğe araba araba kadın taşı- keti olmadan geçen bu hayat gençlik u- dim. Kadıköyünde Nevin hanıın:la söylemekte hata etmişim .. benden ev- gelseydim. 

d - ·· 1 ı B · f · 1 ·ftlik 1 · · b · t tıl gib · ·· ·· ·· ·· ·· balayı yaşıyordum. Bir hafta peşimde .. _.,.. ıgını soy er er. \l mısa ır er çı - sare ennı ır ır ı somurup gotur- koştuktan sonra beni nihayet b. vel atlı çıkaımış. Koye yaklqırken mek Muallim çoban armağanı, çam sakır' 
te haftalarca kalırlarmış. Kim bilir yat- müş. İçki, kadın ve gece alemleri en f t od k 

1 
vuk t 1~r g~~e teb muallirninin çocukları önüne katıp diye üstüste soğuk ayran, koruk şerbl" 

tığım şu odada ne eğlenceler, ortadaki dayanıklı bünyeyi yatkın bir kumaş 
1
1Y.; r k~ !:

1 
a ı~~ at a ~ ete 

1
1r yolumuza çıktığını gördüm. Çok ııktl- ti, kahve, çay ikram ediyor. Yalnız ~ 

büyük silah salonunda ne alemler ol- gibi çürütüyor. Günün birinde küçük da ım ka~ ar u uş urmuş u. mza a- dım. Gerçi on!ların istedilderi kdreyi koruk şerbeti içebildim. Bütün köY 
muş. Babamın çiftliğe her gelişinde be- bir har_eketle insan ne kadar boşalıp ım, 0 a a~. getiriyordum ama böyle merasimle ver- etrafımızda halka olmuşlar. Çoculd,t 
ni getirmemesinin sebeblerini sonradan kofaldıgım anlıyor. Ah o Nevın .. ne çapkın, ne hırslı ka- k · t· d d - .1d. M ksad köye gelmiş bir cambaz kumpanyasırıO' . k me nıye ın e egı ım. a ım a-
anladım. Babamla, amcam hesablı ve ölçülü d~n~ı, yarabbi. Zen~dı, . ocasını uşak yak üzeri mektebe uğrayıp köyil -gör- marifetlerini temaşa eder gibi beni ~ 

Yemek odasındaki dolablarda hAIA hareket etmjŞler. Dai !havas~ 9iftli.k gıbı kullanırdı. Benimle bı; zaman yal- mekti. rediyorlar. 
eski sarab şişeleri olması da anlatıyor bayatı onlan gövdeleri kurumuş görün- ~ız ~almak için onu ~ırdeki emllk . Biraz sinirlerim yatıştığı zaman si' 
ki rahmetli burada tam bir derebeyi düğü halde mevsimi gelince genç fi - ışlerıni takibe göndennıştf. . Karşıcıları gorunce hayvandan ın - tık sıkılmayı bırakarak ben de onı.t' 
&ibı vaşamış. danlar, dallan yeşeren ulu çınarlar Çifte havuzlardaki köşkünde üç haf- d~. Ço~ukl~ bir ~:ıan kmaöyrı ok~- seyretmeğe başladım. Muallim bu yd 
Çapkınlıkta ben de babam ve amca- gibi herdem taze bırakmış. ta mahpus kaldım. İmıirdekt işlerin yor ar. ~a '. m r, eıra 1 

mektebten birinci çıkan çocuğu kÖ~ 
ma çekmişim ama aramızda ne derin Nihayet ben de çiftliğe geldim. Ben bittiğini haber veren telgraf biraz da- kafile halin.de köye yo~dık. İlk bah- lünün yardımı ile kasabadaki Jise1' 
farklar var. Onlar ömürlerinin sonuna d~ onlar gibi yaşa.mağa başladım ama ha geçikseydl havuı •1ınmıt balon gibi çeler, evler arasında koy kızları, ~- göndereceğini anlatırken ben de ctrıı" 
kadar iyi marka bir saat gibi işlemişler. bilmem pek geç mi kaldım. sönüverecektim. Bereket adamcağız it- ~ınlan ~olurn~za s~~lanıyorlardı. Çıft- fımızı çeviren kızları ve kad nlprı 1s 
Ben daıha yarı yolda Ayarımı şaşmağa e leri çabuk bitirdi. Köşkten ayrıldığım lık beyınin koylerını gezmiye gelmesi tanbullu bir çapkın gözü ile k ....... +r tdal' 
başladım. Bu sabah ıezintilinde kGyı kadar u- gUn merdivenleri inerken aözlerim onlar i9Kı bir bayram oJmuştu. Öyle geçiriyordum. 

Muhakkak ki şehir .hayatı, gece ha- zandım. karanyordu. hl5sediyordwn ki eaki beylerinin oiul- {ATkası '1GrJ 

IÖ 

E 



IOH POSTA 

N~ımit birden gözlerini Kadıköy sahillerine çevirdi, Moda koyunun Marmaraya 
1°tüs veren ve tabii haldeki vahşi toprak yığınlarını andıran 1üksek kıyılarını 

acıyan bakışlarla süzdü. Nihayet gözleri Haydarpaşa gannda durdu 
E 12 nin 1 S günlük ilk maceraları ta
~en başıboş denecek bir serbestlik
llt geçirilmişti. Naşmit, her akşam fır
l'a buldukca gizli üssüne uğruyor; o
~' ya Nabudiyi buluyor, yahud da o-

tarafından bırakılmış bir puslanın 
~teViyatını okuyor; siparişlerini ay
t...ı~e~e yazıp bırakıyor; ertesi günü is
'"""'11t1erini oradan tamamen alıyordu. 
lo G~:ı bir bahar akşamıydı. Martın 

11• gunleri, ılık bir bava ve Marmara 
~lerine mahsus tatlı ve hülya dolu 
~b saatleri yaşatıyordu. E 12 Mar
ha da bir dol~ yapmış, 3 motör 
.. ~, gizli üssüne etraf hakkında 
~ftnıat almağa gelmişti. 
~~ulun meşhur gurubunu seyret
~ ıçın bu gelişi fırsat sayan Naşmit, 
~ t adaya çıkmış, ikincisi Hil ile be
ht...~' çıplak kayalann arasında yavaş 
k:.:Clf Ufukta silinen İstanbulun silue-
~seyre dalmışlardı. c- Hil, görüyor musun., §U trcınapor un f/1lklüyor/. 

~' bomboş ve ıssızdı. Kadıköy kını, memleketini düşünüyor. Ve dil- leşecek gibi görünen bir hayal. Çocu
t;:""1'lan bile ortada görünmüyorlar- şünmek mecburiyetindedir de. Lakin, ğunun, yavrusunun minimini, tombul 
11._!_reğli Havzasının azıcık kömür is- içinde bulunduğumuz macera, şu, mo- kollarını uzatan, onu çağıran gölgesini 
~_eden ocakları bütün istihsalatını del olacak hareket tarzımız, memleket ıörür gibi oluyordu . 

S.yfa 13 

Ziraat : Koyunculukta iyi bakımın 
faydalı neticeleri 

"(Bq tartıfı 7 tıei ıayfcıda) Atıl yapmak bir para meselesi olsa. bile, 
ta koyun gibidir değil mi? Ondan sonra yıldan yıla tedrici tadllı\tla mevcudları daha 

sıhhl bir hale sokmak lı\zım ve kabildir. HÜ• 
ıelenler de iyi bakımın hep birer nefis kdmet bir ununla atıl yaı>acatıara aıaml 
örneğidir. İçindekilerden sarfı nazar, va- kolaylıklar göstıermiftır. 
satl bile 32 kilodan aşağı gelmemekte ve 7 _ Alılların gayn sıhhi olU§u, icabına& 
et randımanı % M dil tutmaktadır. bir bastalıtı gidermek için tedbirler alın .. 

M. Kemalpqa, Bandırma vesair yer - maaına mlnldlr. Bilhassa kuzusunu dütüren 
lerdekl konkurlar da bunlara benzar ra- koyunlarla bir arada bulunan dlter koyun4 
kamlarla iyi bakımın faydal"""'" tebarii la.rın da kuzusunu dütürdütil görülmüıtür. 

• • • - ~&A z Yani tuzu düşürmenin sari olan bir hastalık 
ettırmişlerdir. Fakat ben bır kaçını yaz- şekil vardır. Bunu bllmek, sırasında erbabın~ 
malda iktifa 'diyorum. Demek istediğim baf vurup fenni ve aıhhl tedbirler almak lA .. 
fUdur ki, sürülerine iyi bakanların ku - zımdır. Bu nokta çot mühimdir ve atılın va
zulan dalma daha verimli olacaktır. Ye- zlyetl lle pek allkadardır. 
tiştiriciler bunu gözönünde tutarak ona 8 - Çlçet. Dalat Alalaksl, Kelebek ıibJ 
göre davranırlarsa sonunda elbette ki ka- baatalıklar lilrtılerimlzl her yıl tehdid et • 

mektedlr. Bu hastalıklara tutulmuş süriller-
zaiçlı çıkarlar. Kaldı ki bu güzel neticeyi de kuzu atma vukuatı dalma çok olur. Ted-
elde etmiş olan koyuncuları Ziraat Ve • birli bir koyuncu vattınde l.:o••t••larını aşı .. 
kileti de ayrıca nakdi müklfaUa taltif latmakla, lllçlannı hazır · ·l ~ ıurmakla bil· 

tün bu hastalıkları önllyeblllr ve bir zarara 
Tcınmıman sebeb olmıı.dan savuşturabilir. Bir çok UAc;lan 

hükftmet meccanen tevzi ettitl gibi, ~ıla .. 
rını da veterinerlerine az bir ücretle yaotır-

etmiştir. 

* Ko111D1arm kan diişünneslnl ÖllllJecek maktadır. -
tedbirlerden enelkl bJr yammma bamet • 9 - Koyunlan tottunnalc, lüzumsuz yere 
llllıftik. Bqln de, b• tedbirlerin mitebakl hendekten atlatmak, yıllıtı ucuz olur diye 
Panıına dnam edip bWrtyoras: beceriksiz çobanlar lrullanmak akıl kArı de ., 

il - Bazı tarımmanlar yemlemenin ehem- tlldir. Becerlkll bir çoban lyl otlatmak, vak
mtyetint takdir etmiyor detuıer. Fakat yem-
lemenin lözumu kadar yemlerin 'de lyl seçil- tinde •ulamak, JW.lıftan, esintiden t.orumaJC 
meaını n muhatua.sını bilmek llsundır. llbl at1n1ca tedbirlerle, olacatı varsa blle, 
Küllü ve nem a1mıf her türlü oU&r, taneler, kuzuların dÜflllealnl önler. Sürünün veri .. 
ktispeler derhal tuzuJu dtlf1lr1lr, an&Jl da u- mln1 arttırır. 
ıun zaman ra.bat.sıı eder. ıo - Htlllsa, vakit vakit yapılan tedklk .. 

8 - Atıllanmız ~ 90 fenadır. Sudan ya - ıer .Uriilerlmlııdeti akıt hldtselerlnln çok• 
pılan, rutubet .,. 98muru lçlnden hiç eltllk ıutunu, bunun da tanmmanlann ihmal ve 
olmıyan bu atıllar, koyunların btıhesw ce- dlttatslzllklerl yüzünden ileri geldlllnl mey
bellklerl esnaamda ııhhatıerlne çok muzır - dana çıtanror. Koyunculuktan kazanç bek· 
dır. Böyle atılla.rda 11.yıkl Teçhile bannma'k llyenlerln bu söylenenleri yabana atmama
detll, clrlp çıkarken bile blr aıtn vak'uına lan her halde tendl menfaatleri ıttlzasıdır. 
utramamat pnaa ballıdır. T. 

~ harbiye diye bahri:,te ve har- hesabına kaydedilen en büyük fedakar- Naşmit, yaşaran gözlerini Hilin na
~. nezaretlerine veriyor; o zamanki lıklardan biridir .. Düşün bir kere. Fi- zarlarından saklamak için uzaklara 
~Yl'tsefain İdaresi ancak mücavir sa- !omuzun başaramadığı bir işi, boğaz bakmak mecburiyetinde kalmıştı. Hil 
ttb~~ sabah ve akşam iki vapur kaldı- müdafilerinin ablukasını ufacık tekne- de için için ağlıyor, hı.çkırmamak için 
~Yordu. Nede buhran yoktu ki? mizle biz başardık ve başarmaktayız kendisini güç zaptediyordu. Nihayet 
ktfı Jnaddeleri ortadan kalkmış, şe- da! kaptan Naşmit ağırlaşan bir sesle de-

1 'ile e Üzüm yer değiştirmiş, kuru incir, Daha 20 gün evvel asude bir Osman- vam etti: lstanbul Belediyesi İlinları 1 
~~U~~~~b~~·~Iı~~~~ra~~i~ık~ -~a~m~~~~~~ •- - ---------------------------• 

8 
bir hale gelmişti. nemizin saldığı dehşetle tirtir titriyor. memleket meselesini teşkil eden öz me-

~' iki ecnebi kaptanın gözlerinin ö- İki harb gemisi ve 15 e yakın deniz sele bizi nasıl büyük fedakarlıklar yap-
~ e uzanan, dünyanın en büyük ti- vasıtası batırdık. Boğazın deniz yolunu mağa mecbur· etmişse, böyle his mese
.... limanı olmak liyakatindeki boş kestik; bugün koskoca donanmasına lelerinde kalb ve gönül işlerinde de! 
~-ıssız bir halde kalmıştı. rağmen Osmanlı imparatorluğunun iç metin davranmamızı emreder!.. Düşün-
~~anm en güzel yerlerinden biri denizlerinde İngiliz deniz hakimiyeti me; şimdiye kadar yaptıklarımız, seni 
~ilan Boğaziçi, tablatln vahşi güzel- kendini gösteriyor. de, beni de; E 12 nin tekmil müretteba
~ ~de toplıyan bir kanal ci- Hil, zaman olur ki insan çoluğunu, tını da tarihe geçirmek için kifi men-
'llı andınyordu. Bu tabii güzellikle- ~ocuğunu düşünmek değil, memleketin kıbeler teşkil ediyor. Ne yapalım?. 
~~ sınat tezgAhlar, kömür menafii namına onları kurban eder, ö- Süvari sözüne devam edemedi. Bu
\t; ları. ne fena duruyor; tıbkı güzE:l lüınün soğuk ellerine verir. Ve çok şu- lunduklan noktanın çok yakınlarında 
it E~ ortasına konan siyah bir sine- kür ki bugün bizim için bu mevzuubahs gizlice suya batırdığı çıkardığı şıpırtı 
llt~ordu. değildir. seslerinden anlaşılan bir çift kürek iki 
-~t, gözlerini birden Kadıköy Naşmit, bunları anlatırken kalbinde düşman gemicinin yüreğini ağzına ge-
~ çevirdi. Moda koyunun Mar- kınlan bir hissin bütün vücudüne ya- tirir gibi oldu. 
S'Ya ıöiüa veren ve tabii haldeki yılan ezici, üzücü, bayıltıcı tesirini du- Naşmit iki elile Hilin omuzlarından 
~ toprak yığınlarını andıran yük- yar gibi oluyor, gözlerinde canlanan sıkı sıkı tuttu. Sade dikkat kesilen iki 
~ lahineriııi acıyan bakışlarla süadü. bir hayal, karısının sarı saçlarla hileli kaptanın iki çift gözü, loşlaşan sularda 
!.ti ~ sahil boyunu takib eden göz- genç ve üzüntülü bir hissin manasını gölgesi farkedilen bir sandalı gördüler. "l Ydarpqa p.nna kadar sürük- taşıyan yüzü, onu arıyan gözleri deni- Oldukları gibi donup kaldılar. 

Jl.,~. zin derinliklerinden çıkan ve maddi- (Arka.n var) 

~~ nıabsUs bir faaliyet göze çar-

~ın ilminde kaynaşan bir yığın 
~.\'ardı. Garın hemen yanında, 
~ arkasına düşen kısımda 
~e. un fabrikaları, bacaların
~'4111an tüten bu gıda istihsal mer
l\ ,.,__ durmadan 981ışıyorlar, şehrin 
, .. ~.~bhe olan boğaz müdafileri
~ ~lk ununu hazırlıyorlardı. 

l'ıtıtnna aborda etmiş, beyaz, 
~ ~ sUt damlasını andıran birkaç 
~ tkia bir transpor, gınltıları de
~ faaıt ler bırakan vinçlerin mü te
.:'llll "'-~etlerile kaldırdığı un çuval
la& ~-.:polarma indiriyor; ambarları-
~ lfu~ulesile dolduruyordu. Naş
'lh..' lfu~ bunu gösterdi; ve ilave etti: 
"'il ~ • Görnyor musun? Ş-.1 transpor 
~ -~~·_Bu unlar muhakkak bo-
~~annın iaşesi için kulla-

~ ti: dOfünceu diifüncell cevab ver-

:~ kaptan! 
~ °h1ı? Ok.. Yok ... Belki değil, muhak-' ... 
~et kapiten• 
~ "t, du~nnda hafif bir te
"'liııı ~u_lunduğu halde Hilin omuzu

' J.rn -oJdu: 
kh~ Çok dfüı.. lis" 1 \ ~gözıe . . -,unee m ... 
ttM~.=-:rtni kumandanın ayakların-
'~ cevab verdi: 

~":".1.t . değil kapiten! 
~ ~etini, ~çocuklarını 
~-hiç mi? ..• 
~~ cevab vermedi... Naşmit, 
.~qı 1lciJaYOIUnlu bir taşa iskarpinleri-
' elti· tı.fit tekmeler vura vura de-

' ~ var Bil! İnsan, evini, bar-

« Son Pos » nm zabıta hikayeleri 
(Bcııtcırafı 9 uncu sayfada) tepsiyi uzatarak: 

mıyordum. Polisler koluna girerek ıö - - Bu telgraf 1izin namınıza fimdi gel
türdüler. Yalnız kalmıştık. Derin bir sü - Dl.iştir, dedi. 
klit içindeydik. Sessizliği evvela muhar- Sir Villam Brend Uğıdı alarak açtı: 
rir bozdu: - Aman Yarabbi! diye söylendiğini 

- Her halde memnun kaldınız ümidin- l§lttim, yüzü hayret içindeydi. Telgrafı 
deyim. bana uzattı: 

Sir Viliam Brend: Ve okudum: 
- Tamamen, dedi, güç bir iştl Fakat •Çok mlteeallbn, 1atakta basta 1aUıtun

istediğim gibi oldu. Yalnız planın tatbiki daa pleml1eeettm. 
için bize yardım etmiş olan Mis Maya te
şekkür etmeliyiz. Lan bakınız Mis May 
nereye gitmiş? 

Hizmetçi Lan odadan çıktı. Bir iki da
kika sonra elinde bir gümüş tepsi ile geri 
geldi: 

- Efendim, polise sordum, eve hiç bir 
kadın gelip gitmemiş. 

Ve üzerinde bir telgraf kağıdı duran 

Yabani arllara kovan olan 
tarihi kule 

Berlin, (L'intran) - Silezyada Schlaup 
kilisesi kulesinin tamiri esnasında kule
nin asırlardanberi yabani arılara kovan 
teşkil ettiği görülmüı ve içinde 3 ton bal 
bulunmuştur. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
(Mezat kaime No. su 9443 1 C 1 marka 10 No. kanun! safi siltleti 201 kilo ağır

lığında 164 lira 43 kuruş değerinde ağaç kundurakalıbı M. K. N. 426 NSB, 434 M 
ve N. KS 54 K 31 LD pamuk ağ ipliği MKN 663 AA 5194 M ve N KS 150 K 
231 L 64 KD kağıda yapıştırılmış Aliminyum varak MKN 7142 bili M ve N tah
mini siklet! 1000 kilo ağırlığında 80 lira değerinde Yemişte Tekirdağ iskelesinde 
vapurlara mahsus demir su sarnıcı). Bu kerre içindeki eşya dahile pazarlıkla sa -
tılır. MKN 1087 T marka bili No. GS 2250K517L16 KD adi bot fife MKN 323 NAŞ 
467947 M ve N KS 1857 K 806 L 48 KD eski bir adet binek otomobili MKN 3171 
BS 2 M ve N KS 78 K 397 L 72 KD Jilet bıçağı MKN 68 JT 9453 M ve N KS 18 K 358 
L 358 KD podüsüet deri, MKN 65 SWHL 17317 M ve N KS 6 K 500 G 45 L 11 
KD sun'l ipek iplik, MKN 599 AA 41,1023 M ve N KS 108 K 78 LD galvanezli 
demir çanta ağızlığı 1549 sayılı kanun pıucibince 16/5/938 günü saat 13 de 
2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde Sirkeci Reşadiye caddesindeki aatıf sa
lonunda aktarmaya satılacaktır. İsteklilerden malın değerinin % 7,5 pey akçesi 
makbuzile maliye ünvan tezkeresi istenir, pey akçelerinin 1aat 12 ye kadar yatı-
rılması mecburidir. (2735) 

Keşif bedeli 1875 lira 25 kuruf olan Tepebaşı bahçesile Perapalas oteli bah
çesi istinat ve ihata duvannın tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evra -
kile prtnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanun
da yazılı vesikadan başka Fen İşleri ~ üdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve
sikasile 140 lira 64 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/5/93' 
Pazartesi günü sac.• 14 de Daimi Encümende bulunmalıdıdar. (B.) (2588) 

Senelik llubammen ilk 

ArnavntkOyönde LtUtıye mahalleelnde Ktıçtıkayuma 
ıokağında 26-51 N. Ev. 
ArnavutkOyOnde LQtfiye 
.&7-28 No. Ev 

• . Elçi ıokatmda 

Yenibahoect• Mimar Sinan maballeeinde 68-60-87 N. 
Bostan 
Yenibabçede • • • 81-67 No. Boltan 

• Sulukole oaddNinde 81 N. Bollan 
Unkapanında Zeyrek caddellııde 18 N. Dtlkkln 
tlskOdarda Tembel Hacı Mehmet maballealnde demir
ciler sokatında 78 N. h dOkkln 
tltJkQdarda Ha&eDe hatun mahallesbıde llkelebllfl 
ıokağında 2 N. lılihrlmab mettebl 
Bulgurlu maball81inin Çlnaraltı aotatında•2 metre 

kiram temlnab 

72 6,'10 

'2 8,151 

~ 16,80 
&O 8,76 
86 2,70 

102 '1,65 

'12 fi,40 

80 2,25 

96 santimetre murabbaı aahalı yol fazlan 9 0,68 
KadıkOytıııde Kızıltoprak ıokalJııda ZObt11pqa Mektebi 60 •,ıso 

Yukarda aemtt. senelik Muhammen kiralan yuılı olan mahal\eı 989 ten• 
il Mayıs aomma kadar ayn ayn ktraya vertlmet bere açık arttırmaya 

~onulmllflar. Şartnameleri Levazım MlldOrlQtO.nde ,OrOleblllr. llteklller bl· 
zalannda ıosterlleıı ilk teminat makbus veya mettublle beraber 2'-5-988 
Salı gQnQ 1&at 1' de Daimi Eocllmende bulunmahdırlar. (1) (8'1) 

Senellk mu- bk 
bammen kirası teminab 

ArnavtıtkOyDnde 

LDtnye mahallesinde Elçi ıokatmda 
69-88 No. ev '12 6,40 

• • Koçokayazma 45-H N. Ev. '13 fi,"6 

• • • • 8- fi • • 'la 6,40 

• • • • 80-63 • • '12 f>,40 

• • • • 10-21 • • '12 6,40 

• • • • 11-28 • • '12 f>,40 

• • • • 11-18 • • 60 4,50 

• • • • 19-18 • • 48 8,60 

• • • • 2'-49 • • 86 2,70 

• • Arabk 10kqmda 9-11 • • 80 4,00 

• • Orta sokakta 7. 9 • • 80 ,,60 
• • Aralık sok.akta 10-15 • • eo 4,50 

• • Ön • 4-81 • • 48 8,60 
• • • • • 1)- 7 • • 72 6.40 

• • Arka • 12-27 • • 86 2,70 

• » • • 12-.,~ • • 66 4,96 

• • Elçi • n-a1 • • '12 5,40 

• •• • • 27-M • • 86 2,70 

• • • • 29-67 • • 48 8,60 .. • Palam • 18-29 • 
" 

86 2,70 

Yukanda temtt, MDellk muhammen kiralan yazılı olan mahaller 939 
tenesl Jılayıa sonuna kadar ayn ayn kiraya verilmek tızere açık artbrmaya 
konulmllflm, Şartnameleri Levazım Mtıdtırltıttınde gOrOlebWr. lsteklller biza
lannda ıoaterllen ilk teminat makbus veya mektublle beraber 20-5-988 Cuma · 
atına aat 14 de Daimi Eııcllmende bulunmalıdırlar. (1) (2'10) 
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Son Posta 'nuı tuihl tefrikası: 13 

v Z< Ali 
Yazan: A. R. 

Kral birinci F ransuva, karşısındaki çökmüş, adeta ihtiyarlamış olan adamın, 
kendisini Madriddeki esaret hayatından kurtaran, Osmanlı padişahının hima

yesini temin eden Şövalye Cem olduğunda tereddüd ediyordu 

Muhterem kral hazretleri de bü- siz olan Şövalye Cemi, bu vaziyette gö- - Evet, haşmetpenah. 
yük bir sevinç ve sürur içinde receğirni ümid etmezdim. 
idi. Ve o kadar sürur içinde idi Diye söylenmiş, şövalyenin yanında
ki; neş'esinden :ıiendini zaptedememiş, ki sandalyeyi çekerek oraya yerleş
oradaki bütün asilzadeleri büfenin ö- mişti. Ve silahşorlarına dönerek: 

- Bu ismi koymaktan maksadın!Zı, 
şimdi anlıyorum. Siz, hakikaten çok 
zeki ve çok kıymetli bir adamsınız. Si
zi, Çerhal kendime mabeynci alıyo -

nüne toplıyarak, yanında duran bir şö- - Efendiler!.. Başkalarının buraya - rum. 
valyeyi göstermiş, parlak bir nutuk i- gelerek bizi rahatsız etmelerini istc-
rad etmişti. Bu nutkunda da aynen şu miyorum. Bu eski dost ile rahat l'ahat Antuvan, müstehzi bir kahkaha ile 
sözleri söylemişti: konuşmayı arzu ediyorum. Kapıyı mu- gülerek eğildi. Hatta, bu hareketindeki 

- Size, kara günlerimin dostu .. asll hafaza ediniz. istihzayı tamamile krala hissettirmek 
(Şövalye Cem) i takdim ediyorum. Ve Demişti. için adeta, başı yere değecekti. Doğrul-
hep beraber onun şerefine birer bardak Antuvan, tekrar kralın önünde eğil- duktan sonra, cevab verdi: 
şarab içmeyi teklif eyliyorum. Kendi- mişti. - Haşmetmeap!.. Luvr sarayının o 
sini, şu andan itibaren, hassa alayları- - H~etmeap! Muhterem jantiyom- muhteşem gecesinde, hassa alaylannı
mın kumandanlığına tayin ettim. Cesa- larınızın, Pariste birkaç kere bizimle kı zın kumandanlığına tayin buyurduğu
ret ve merdliğine hayran kaldığım bu lıç idmanı yapmak h1tfunda bulunduk- nuz muhterem şövalye hazretleri, o ge
şövalye, yalnız şah.mn benim değil; larını hatırlıyorum. Bu kıymetli hatı - cenin bakiyesini Bastil zindanlarında ge 
Fransa sarayının ve Fransız milletinin ralar dolayısile kendilerine küçük bir çirdiğimizi hatırlıyorum. Lutuflarınızı, 
de dostudur: Onu sız de benim gibi se- hizmette bulunmak istiyorum. Müsaade birer şeametin takip ettiğini arzeder -
viniz, hürmet ediniz ve kadehlerinizi o- buyurursanız, kendileri masalarında o- sem, küstahlık etmiş olurum. Onun için 
nun ~erefinc içiniz... turarak rahat rahat şaraplarını içsin- böyle bir şey söylemek istemiyorum. 

Kral Birinci Fransuva, birdenbire ler. Kapıyı rnu:hafaza etnnek; acizane Sadece, bu aciz kulunuza ihsan buyuru-
başını dimdik kaldırmıştı: bendenizin vazüemdir. lan o şerefli memuriyetten derhal isti-

- Ah .. hatırlıyorum .. şimdi, her ~eyi - Vazife mi? fa ediyorum. 
çok iyi ~atırlıyorum .. Cem ... ~öv~lye - Evet, haşmetmeap! .. Burada; yük- Kral şaşırmıştL 
Cem .. Sız de onunla beraberdınız, oy le sek zevk sahibi dilber garsonlar bulun-
değil mi?... duracak kadar becerikli bir adam ol _ - Nasıl? .. O gecenin bakiyesini Bas-

.ı... h' Ş" l h tilde mi geçirdiniz? - Evet naşmetpena ... ova ye az- madığunı itiraf etmekle beraber, c:unu 
retlerire; hazan at uşağı, hazan oda arzedeyim ki.. bu lokantanın pat;onu - Hatırımda öyle kalmış, haşmetme-
hizmetcisi, hazan da yaver vazifesi ifa benim. 

1 

ap ... Hatta, yalnız o gecenin bakiyesini 
ederdim. O geceki vazifem, yaverlik - Siz, ha.. 1leği1.. onu takip eden geceleri ve gün-
olduğu için, ben de maiyetlerinde bu- - Evet, haşmetpenah. leri. 
lunmak ve böylece de huzurunuza ~ık- - Demek bu, cHilal ve Zambak• is- fil-al, elini alnında dolaştırmıştı. Ba-
mak şerefini iktisab eylemiştim. mini siz buldunuz ve lokantanıza bu şını önüne eğerek: 

- .Aıa .. çok ala .. bana, hakikaten ha· ismi siz koydunuz? (Arkası var) 
yatımın tarihi bir g~esini hatırlathi~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nız için size pek çok teşekkür ederim ... 
Bana biraz da Şövalve Cem'den bahse-
d .. . ? ş· d' d ? er mı ınız. ım ı o, nere e ... 

Antuvan, kısa bir tereddüd anı geçir
mişti. 

- Şövalye mi, haşmetpenah? .• 
-Evet. 
- O, size karşı verdiği sözü ifa et-

miştir. Ve bu suretle de, vazifesi bit
miştir. Artık onunla meşgul olmamza 
ne lüzum var, haşmetpenah? .. 

- Hayır, hayır .. o rnerd ve ,cesur gen
cin ne olduğunu öğrenmek isterim. 

- Demek iki, bu hususta ısTar buyu
ruyorsunuz?, 

- Evet. 
- O halde, arzedeyim .. işte ... 
Antuvan, geri çekilmiş .. ve elile, şö

valyeyi işaret etmişti. 
Kral Birinci Fransuvanın gözleri, bir 

anda masanın başında oturan şövalye
ye, ve onun yanında duvara dayalı olan 
koltuk değneklerine çevrilmişti. 

Kral, karşısındaki çökmüş .. adeta, ih
tiyarlamış olan adamın; kendisini Mad
riddeki esaret hayatından kurtaran, 
Osmanlı padişahının himayesini temine 
çalışan ve nihayet, koca Osmanlı ordu
sunun Viyana üzerine yürümesine se
beb olarak kendisini ve Fransayı teh
did eden İmparator Sarlkenin ordula
rından halasa muvaffak olan Şövalye 
Cem olduğunda tereddüd etmişti. 

Gözlerini ondan ayıramıyarak, yavaş 
yavaş şövalyeye ilerlemişti. 

Şövalye Cem; mahzun nazarlarını, 
kralın mütereddid gözlerine çevirmiş
ti. Kalbinin elem ve ıztırabından titre
yen bir sesle: 

- Haşmetpenah!.. Görüyorsunuz ya, 
artık eski Şövalye Cem değilim ... Şlın

' di, bir insan enkazı haline geldim. 
Diyebilmişti. Ve bu sözleri, bir hıç

kırık takib etmişti. 
Poyraz Ali, daha hala elinde duran 

yalın kılıcını kınına yerleştirerek, bu 
Jıazin manzara karşısında sulanan göz
lerini göstermemek için arkasını çevir
mişti. 

Kral Birinci Fransuva; havaime~reb 
olduğu kadar, hassas olduğunu gö.ste
ren bir tavırla derhal şövalyeyi kucak
lamış: 

- Hey, Allahın günü ... Nelerle kar
§ılaşıyorum. Bütün azizler şahid olsun
Jar ki; her kadının kalbinde hasretli a
levler parlatacak kadar zarif ve emsal-
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SOLDAN SAÖA: 
1 - Türkün tarihe geçnıl.ş zafer yerlerin-

den biri. 
2 - Mukemmel, nida işareti, 1s1nı. 
3 - Aşık, at yavrusu. 
4 - Şehrin emnlyeUnl temin eden me-

murlar. 
5 - Sakal kesmek, toprak. 
6 - Trenler üzerinden gider, nota. 
7 - Merak, bir vapur idaresi. 
8 - Blr harfin okunuşu, bir fevko.ladeltlt 

göstermlyen. 
9 - İsim, istanbulun bir sayfiye yeri. 

10 - Hatırlarken. 

YUKARIDAN AŞAÖIYA: 

ı - İstanbulun bir semti. 
2 - Aziz, ekseriya elbiselerde husule gelir. 
3 - İstanbula komşu bir deniz. 
4 - Llitlfe. 
5 - Tehlikeli bir hastalık, doğru olmıyan. 
6 - Japonların batırdıkları meşhur bir 

Amerikan gemisi, tavır. 

7 - Akslllkler. 
8 - Hamamda insan yıkayan, bir harfin 

okunuşu. 

9 - Aletler, şey. 
10 - Zor bir ilim. 

I 2 3 'f 5 6 7 6 9 ıo 
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Evvelki bulmaccın.• halledilmif ıekli 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Gözde sık sık 
Görülen arpacıklar 
Birçok çocukları ve gençleri oldukca ra
hatsız eden bu arpacık derdl, kirpiklerin 
diblerinln hftd bir lltlhabıdır. Sebebi he
men dalma. staphylocoque denilen ve ce
raho.t yapan bir mlkrobdur. Birdenblıe 
göz kapağının blr tarafında bir kızartı, 
şiş görülür. Oldukca ıztırab verir. Birkaç 
gün içinde ucunda bir beyaz cerahat 
başgösterir. Sıcak pansımanla açılır, bı
raz kan llc cerahat akar ve iki gün zar
fında her şey hail tabliye gelir. Fakat 
birkaç gün sonra diğer blr tanesi daha 
çıkar. Ve böylece biri biter, biri çıkar v~ 
kirpikler de dökülmeğe başlar. Batılm:ı
dığı takdirde göz kirpiksiz ve çipil kalır. 
Tabii bu hlç de hoş olmıyan bir vazıyet 
ve manznra meydana getirir. 
Arpacık ekseriya kan zayıflığı olnnlarcla 
len!atıklerde görillür. Bir taraftan göz
de mevzii tedavi tatbik edlllrken diğer ta.
raftan hastanın bunyeslnl takviye et
mek, kilo aldırmak için kuvvet şurublnrı 
ve fazla gıdo. vermek lfızımdır. Ancak o 
zaman gözde t.ntb!k edilen mevzii tedavi 
sür'atle neticesini verir. 

Cevnb isteyen okuyucularımızın posta 
pulıı yoliar.ıalarını rica ederiz. Aksi tak· 
dirde fçtekierl mukabelesiz kalabilir. 

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

Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneıu tunlar

dır: 

İstanbul cibetlndekiler: 
Aksarayda: (Sarım), Alemdarda: <Sır

rı Asım), B?yazıdda: <Asador), Samatya
da: (Erofilos), Eminönünde: <Beşir Ke
mal), Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: (E
m!lyadl), Şehremininde: (Nazım), Şeh

zndebaşmda: ( Asaf ), KnragümrUkte: 
(Suad), Küçükpazarda: <Hulfisl), Bakır
köyünde: (İstepan). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstikl~ caddesinde: (Knnzuk), Gala -

tada: (İsmet), Taksimde: CNlzameddln), 
Kurtuluşta: <Necdet). Yenlşehlröe: (Pa
runakyan), Bostanbru}ında: (İtlmad), Be
şlktnşta: (Nail Halid). 

Boğaz.içi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: < İmrahor ), Sanyerde: 

(Nuri), Kadıköyilnde: (Saadet, Osman 
HulUst>, Büyükadada: (Şinasi Rıza), 
Heybellde: <Tana§). 

25 inci tertip • 
pıyangonu 

ilk keşidesi bugün bitti '-a: 
41tın . 
~ 

40,000 lira kazanan 39543 1614 39812 35906 3434 bt.\Jt) 
28527 8909 12562 8739 15327 '-uıd 

28551 
23935 9773 29366 19561 28814 'l'iirk ı 
18365 25262 15831 8450 34865 lltriçt 
22632 31226 33306 38225 23336 .\!tın 

Sonları ( 51 ) rakamlarile biten bütün 2422 3256 33980 8273 27010 41tına 

numaralar onda bir hesabile ikişer lira 14346 22228 39223 17792 89~ 
dtı\'lzı( 
bı~er 

amorti alacaklardır. 18741 19526 2039 35301 24090 lıakiyE 

12,000 lira kazanan 9606 6908 15438 3041 34954 rı.tiıı 
14380 20347 31276 29558 17709 lletııh 

2929 
39716 37985 16147 4708 14683 ~rşu, 
d.8483 16817 21886 24607 8963 ltanuı 
33489 28346 22576 34641 30799 tine · 

2,000 lira kazananlar 20,000 lirahk mükafat 'lkJ 1 

&tnec: 
~z· 

7038 Keşldeden sonra dolabdan yetti 'l'i I CA 
kırk numara çekilmiş ve 20 bin 11 t&haz 

1,000 lira kazananlar 
mükafat şu 40 numara arasında 
yüz lira olarak taksim edilmiştir: "._ 

23840 4545 
23802 18221 15776 38128 3386 
30836 7601 22841 31325 31864 

,_ 

500 lira kazananlar 
27894 19491 11544 10788 4602 "\· 
10796 19490 28967 13029 31307 
3864 27166 5385 22422 10927 

21073 38172 36588 24726 32544 29196 31318 32075 35620 9872 35288 
32781 18653 39749 1156 4652 16661 29060 1573 4864 12168 
10021 10212 38585 38588 15892 14545 

10,000 lirahk mükafat 150 lira kazananlar 
15061 27626 18781 9494 7618 6362 En son çekilen (25070) numaraY8 

27322 28947 8664 19014 9820 27088 
on bin liralık mükafat isabet etmiştir· 
·····•················································ 3827 35329 30565 33430 24615 17308 iki yaramaz 11970 28624 31021 1965 12198 

100 lira kazananlar Bir manavın 
19951 4494 14096 33944 7007 11260 

Başını yardılar 34624 183 15422 1876 21685 10994 
21090 26574 3038 3667 31714 18940 

Dün Arnavudköyünde çok garib ~ 
24014 27945 8208 2841 10635 36245 
16919 16980 24803 38209 26097 19934 kaza olmuştur. 

Arnavudköyünde İnci sokağında o~~ 
38093 12915 68 6935 1953 12334 

ran Tannş oğlu İstavri ile Handan iSjjf. 
2580 29206 19516 34143 24421 1&829 

iki çocuk oyun oynarlarken taş ntJl'~ 
33659 37204 37546 başlnmışlardır. Çocukların attıkları tıl 

50 lira kazananlar lar o sırada oradan geçmekte olan se)1 
manav Panaytitun başına isabet ede 

36890 1749 8105 30165 33672 33678 onu başının iki yerinden ağırca yarsl' 
27661 27483 32505 38320 34392 1041!) mıştır. Derhal kadırımlar üzerine seti 
26428 25777 3339 12053 25752 36966 len Panaytit celbcdilen sıhhi imdad ot 
35644 24818 20730 32741 22368 35899 mobili ile Beyoğlu hastanesine kaldı 
2~29 357!>9 30785 9715 25829 5956 nuş iki küçük suçlu yakalanarak ha1'1 

25255 15587 13490 2566 9103 5635 rında kanuni muameleye tevessül olııJl 
10801 29606 10861 1668 39497 14729 muştur. 
31457 6195 4380 35679 27049 16074 ························································ 
28348 36520 39174 39860 27837 29223 
.30739 1046 15901 30449 6284 22616 Ankara borsası 8701 8227 29953 36026 32980 20520 
18016 321 5223 8278 5402 28419 --···-
33565 33118 137 11072 29695 10931 Açılış - kapanış fiatları 1 1 - 5 -

5950 27534 2813 1339 24433 22222 
ÇEKLER 

19116 39220 26377 25382 14434 15209 c 
35434 3628 10152 35223 7656 29443 Açılı~ Kııpıııı1 

11677 22900 37626 6786 S639 12715 Parls 28 225 ~8 2 ı6 • • 9 

23193 37827 14236 12025 34827 4276 Nev-York o. 78969-1 o.1s,, 
2337 1306 16276 33738 2487 25771 

Mllano lfi, 0090 16, oO 9-f' 
Brüksel 

38485 3049 21746 29808 16044 37379 Atina 
4.6~63 4,6 fi 

66.78 66.~ 
2126 34604 25740 4071 Hi245 37665 Cenevre S.4666 S, t 

30395 39301 4256 2189 24171 30024 Sof ya 63,6766 63,61~ 
19991 16225 9863 24062 3233 7263 Amsterdam l,4267 ı,4j -:t 

34452 10482 10051 37704 16038 33527 
Prag 22,6963 ~2.ns 
Viyana -, 

;;~~ 25608 8796 26343 25283 32217 38459 Madrld 12.703:& 

38656 14709 33273• 18324 5466 21152 Berlln 1,9066 1. ~ 
33212 10295 26815 7589 6442 9634 Varşova 4.1876 4.1~ 

23649 
Budapeşte 3.9896 s.9 
Bfikreş 106.2325 106·!96 

30 lira kazananlar Belgrad !14,6963 54,~ 
Yokohama 2.7258 2.n9' 

19157 23534 
Stokholm s 08 3 v7 

11776 10022 39765 5838 Londra 629,76 
10583 35392 30170 17821 28704 25533 Moskovn ~.8J ı 5 

10816 13768 21952 28648 20511 38280 
21462 23027 6179 15394 33403 32401 ESHAI\I 

25510 20256 29210 36174 3373 9356 Açılıı Kap-111f 

8370 19244 19761 12227 35368 20542 Anadolu flll. % 60 

19510 16351 18256 2372 36192 38236 
peşin 

A. Şm. % 60 vadeli 
24594 16926 29855 39402 13702 23125 Bomontl - Nektar 
11324 22696 17001 23676 17933 33805 Aslan çimento 
9178 23440 10273 10111 18618 1138 Merkez Bankası 9'l 92 

17152 14017 27102 30563 1237 6206 !o Bankası 10 '° ıo 60 

9793 20468 35873 23700 2194 21160 Telefon 8 liO 
İttihat ve Değir. 12 75 

4087 14360 18241 27949 642 17703 Şark Değirmeni 1 

8807 784 3834 34671 19696 14952 Terkos 7 

12239 1655 33618 22694 2328 29293 
İSTİKRAZLAR 18941 34596 21594 24177 26626 24929 

36934 16874 22137 11919 19560 29645 Açılıı 

10895 17050 17066 35177 1631 24012 Türk borcu I pe~in 19 ~ 

1825 13035 36830 29348 21773 16913 JI JI I vadell 19,676 

26149 21647 30010 24179 12278 36265 JI » n vadeli 

33975 1760 18 26804 25062 31727 TA.HVİLAT 
30573 22797 26434 9269 26425 20194 
25991 10864 13694 21876 34407 447 

Açıllı Kapa.ıılf 
Anadolu I pe. -1022 31938 38498 6975 39892 18617 » I vadeli 

2190 3763 11974 30226 10135 24034 • II pe . 
836 32567 32898 9959 39100 2056 D II va. 

32577 5685 3089 16048 28506 27734 Anadolu mü. peşin 

24621 28329 28693 7230 32489 8009 



SON POSTA 

1'Urkiye CUmhuriyet Merkez Bankası 
7 - Mayıs - 1998 Vaziyeti 

• AKTİF PAS i F 

1 '-a: 
24.125.303,451 
20.~.785,-

1.189.255,31 

L ira 
Sennaye : o.rum.ıı 1 

Lira 
15.000.000.-

fal 

r 

41tın : 8aft kilogram 17.151,746 Adi ve fevkaJAde 
~OT 
"'Aln.ıK ihtiyat Akçeei : 8.712.JM,11 

tı.Jıudeki Muhabirler : 
°l'iirk lirası 
lf.tiçteki Muhabirler: 
:tın : Safi kilogram 9.054,614 
dötına tahvill kabU seı best 
bi vtıler 
"-ter dovlzler ve Borçlu kllring 
"llkJyeJerı 

it.ti.ne Tahvilleri : 

586.214!,41 

12.786.038,32 

24.713.25 

16.499.823,68 

46.'724.343,'76 Hususi 

586.214,41 Tedavüldeki Banknotlar : 

29.260.575,25 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 Jncl maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

vft.kl tediyat 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

8.000.000,-

158.'148.563,-

U.919.489,-

HS .829.0741,-

19.000.000,-

~tııhte edi, evrakı nakdi)e 
it t§ıJığı 158.748.563,-

Karşılığı tamamen altın olarak 
Ha ve ten tedn vüle vazedilen 
Reeskont muknblli ilaveten ted, 
Tazd, 13.000.000.- 175.829.tr74.-

anunun 6 - 8 inci maddele
~~ tevfikan hazine tarafından 

'! tedJyat 
Türk Lirası Mevduatı : 

143.829.074,-•Döviz taahhüdatı : 
16.119.226,87 

&enecıat Cüzdanı: 
~İNE BONOLARI 

14 919.489,-

Altına tahvili kabil dövl ıer 
Dlğer dovlzl'lf ve aıacnklı k.lirlng 

1.569,07 

31.249.605 56 Sl.251.164,63 l4 CAJıJ SENEDAT 

hanı ve Tahvilat Cüzdanı : 
'4.122.232,10 bakiyeleri 44.122.232,10 

Muhtelli: 91.113.770,81 

4 <Deruhde edilen evrakı nak· 
- <diyenin karşılığı Esham ve 

l <Tahvllftt itibari kıymetle) 
.\ - Serbest esham ve tahvllftt 

"&nslar · 41 • 
'tathbl ve Döviz üzerine 

k:_ ~at uzerlne 
~rlar: 
~-.telif: 

39.202 791 58 
7.013.442,21 46.216.233,79 

55.635 61 
9.176.009,01 9.231.644,62 

4..500.000,-
14.555.160,49 

-
Yekun 338.025.478,42 

z= 
Yekfuı 338 025.478,42 

Süvari .. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
İskonto haddi % S! , Altın üzerine avanı % 41 

.. . ---~-------~-=-"-----, 

TÜRKiYE 
CUMHU RİYETt 

21l1Afil:BflNKRSI 
A skeri Levazım Amirliği lıanları SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi : 1888 

• 
~U aaatB;nıciUk okulu için 175548 kilo taze çayır otu 16/Mayıs/938 Pazartesi 

eJtsUtnı ~ de Tophanede Levazım amirliği Satınalma komisyonunca pazarlık
i8 kuru t esı Yapılacaktır. Tahmin bedeli 2369 lira 90 kuruş, ilk teminatı 355 lira 

'l:lılsyona§ gu~. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko -
e nıeleri. c516> c2748> 

İdare Merkezi : lSTANBUL (GALA'!'A) 

llti ,,,,.,.,., 
!l No. lu Diki . 
1.~ Pazarlığı 16 

mev1 için 11000 metre lcanaveçenin müteahhid nam ve hesabı-
llğı Satınaı /Mayı~/938 Pazartesi günüsaat 14,30 da Tophanede Levazım funir-
l9 lira 62 ~a Konıısyonunca yapılacaktır. Tahınin bedeli 1595 lira, ilk teminatı 
~nUni Vesik u~u~tur. Şartname ve nümuncsi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

a arıyle beıaber belli saatte Komisyona gelmeleri c517> c2749, 

ld."ı._ u· ~ 
13 ~~ 6 ah de . 
ıt/Mayı8;938 c=~~ ~ıd .bahçe duvarının keşfi mucibince yaptınlacağmdan 
~ tn.isyonunca pa lgunu saat 15 de Tophanede Levazım amirliği satmalma 

· İlk . zar ı~a eksiltmesi yapılacaktır. Keşü bedeli 997 lira 65 kuruş-

Tiirlıiyedelıi Şubeleri ı 

1STANBUL (Galata Ye YenicamI)' 

MERSİN, ADANA Bür0tu 

Yananialandalıi Şubcl~ ı 

SELANİK • ATİNA 

• 
Her nevi banlra muameleleri 

Kiralık balar serviai 

• 

1 

rAZtA DOl..AfMA· 
Yeni 

Kum•tlar 
Yeni 

Çefldler 
Yeni 

Flatlar ---~~ : 
~~.!'J 
./!' 

YERLi MALLAR 
PAZARLARI HDA 

ll U l.A,AKllH .. 

Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
Her bir metresine tahmin edilen fi&tı 30 kuruş oJan 300 bin metre yatak kılıflığı 

bez kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 18/Mayıs/938 Çarşamba 

günü saat 15 dedir. Evsaf ve şartnamesi 450 kuruş rnukabılinde M. M. Vek~leti 
Satınalma Komisyonundan alınır. İlk teminatı 5750 liradır. Eksiltmeye girecek· 

lcrin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif 

mektublariyle birlıkte ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. Ve-
kaleti satınalma komisyonuna vermeleri. 

"""""" 
Beher metresine tahmin edilen :!iatı 285 kuruş olan 102000 metre kışlık elbiselik 

kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksıltme 23/5/938 Pazartesi günü 
saat 15 de Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk 

teminatı 15378 lira olup şartnamesi 14 lira 54 kuruşa M. M. Vekfileti Satınalma 
Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka -
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlıkte teklif mektublannı 

eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. c833> c2480> 

,,,,.,.,., 
Her bir metresine tahmin edilen fiatı 285 kuruş olan 100 bin metre kışlık elbi· 

selik kumaş kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İhalesi 25/5/938 Çar· 
şamba günü saat 15 tedir. İlk teminatı 15150 liradır. Evsaf ve şartnamesi 14 lira 

25 kuruş mukabilinde Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınır. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kar.unun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen 
vesaikle teminat ve teklif mektublariyle biİ-likte ve ihale saatinden en az bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. c834> c248h 

~ 

Her bir metresine tahmin edilen fiatı 285 kuruş olan 65000 metre kı lık elbise
lik kumaş kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmustur. İhale i 20/5/938 Cuma 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı 10512 buçuk liradır. Evsaf ve şartname 927 ku
ruş mukabılinde M. M. Vekaleti Satınalma Komi yonundan al nır. E~iltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünrü madd lerınde gö terilen v ikle 
teminat ve teklif mektublarile birlıkte ihale saatinden en az bir saat evvel An· 
karada Komisyona vermeleri. 

"""""" 17830 adet firenk gömlekliği münakasa gi.münde beher adedine teklif edilen 
224 kuruş fiat Vekaletçe gali görüldüğünden tekrar kapalı zarfla münaka aya 
konulmuştur. İhalesi l/6/938 Çarşamba gunu saat 15 tedir. İlk teminat 299~ lira 

44 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 200 kuruş mukabilinde M. M Vekaleti Satın· 
alma komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-

cü maddelerinde yazılı vesaikle teminat ve teklıf mektublarile birlikte ih le saa
tinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonu
na vermeleri. .84ı. ·257h 

,,,,.,.,,., 
Beher tanesine tahmin edilen fiatı 260 kuruş olan 12,000 tane yün fanila kapalı 

~rf usuliyle münakasaya konulmuştur. İhalesi 24/Mayısjl938 Salı günü. saat 15 
tedir. İlk teminatı 2340 liradır. Evsaf ve şartnamesi 156 kuı uş mukabiUndc M. M. 

V. Satınalma Ko. dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını birlikte 

ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalrna Ko. na ver· 
meleri. (846) (2599) 

~ 

Vekaletçe ihale bedeli pahalı görülen 500,000 metre astarlık bez yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bezin beher metresiniQ tahmin edilen fiatı 
30 kuruş olup ilk teminatı 8750 liradır Şartnamesi 750 kuru bedel muk bilin-

de M. M. Vekileti Satınalma Ko. dan almmalıldır. İhalesi 24/Mayıs/19 8 Sa ı 
günü saat 11 de yapılacaktır. Eksiltmeye girmek i tiyenl rin 2490 sayılı k nunu 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlariyle birlıkt..: teklif mel -
tublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalm 
Ko. na vermeleri (850) (2603) 

1 İstanbul Komutanlığı İlanları 
İstanbul Komutanlığına bağlı olan ve olmıyan birlıı.Ier natnın3 binek, koşw 

ve mekiri hayvaniyle nakliye ve motörlü birlikler okulu için de 4 baş ı nkliy..ı 
kOfUDl hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. Hayvan sahihlerinin hayvanlnriyie 
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1 
idrar 

-Kesesi 

3 
Kirli kan 

4 

SON POSTA 

Böbreklerimiz; hilkatin yarattığı müdhi.ş bir süzme maki
nesidir. Günde beş yüz litre kan süzer. İçtiğimiz şeylerin fay

dalılarını uzviyetimize, muzur olanlarını idrar yollle harice 

atar. Bu harikalar nümunesi makinenin çalışma kuvvetini 

artırmak sıhhatimizi temiz ve arızasız iekilde yaşatmak de-. 

mektir. Bu kudreti yalnız 

HE MOBLÖ 
kaşeleri temin eder. (H E L M O B L Ö) böbreklerin faali

yetini artırır. Böbreklerden idrar torbasına kadar olan yol

lardaki hastalıkların mikroblarmı kökünden te.mlder. Bil

hassa kadın ve erkek eski, yeni belsoğukluğu, mesane ilti
habı, orşit, sistik, idrar zorlukları, bel ağrısı, sık sık idrar 

bozmak ve bozarken yanmak hallerini defeder. İdrarı çoğal

tır. Vücudün içerisini güzelce yıkayıp temizler. Sıhhat Veki

letimizin resmi müsaadesini haiz bulunan (H E L M O B L Ö) 

her eczanede bul.unur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavile~· 
tirir. 

Uııblnlerce kişi gibi siz de \l 
kullanınız, memnun olacaksı- -t1,t'f, 
nız. Horoz morkasına dikkat.~ \ \J/-1 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

o~ ,_,\t M 1 DE 
Ekşilik, Şişkinlik ve yanmalarını 

giderir. Ağızdttki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki ı as· 
lığı defeder. Mide ve barsttkları allştırmaı. lştihanm 
ve sıhhatinizi dUzeltlr. 

Son derece teksir edilmiş bir tuz olmRkla rnllşabih 
isimlileri ve tnklidlerl ısrarla reddediniz. 

VİROZA ve F• ·maklarınıa 
aruındaki kqıntılıu için kullanınız 

Dolama, meme iltihabı Ye çat
laklıklar, flegmonlar, yanıklar, 
traı yaraları, ergenlikler, Ye 
koltuk alb çıbanları için ViR z PATI 

kullanınız 
En çabuk ve en emin bir ıurette TEDAVİ EDER 

ÖKSÜRÜK 
En muannit öksürüklerle 
bronıit, astm, ve boğmaca 
öksürüğünün kat'i ilacı· 

dır. Göğüsleri zayıf olan
lara vikaye edici tesiri 

şayanı dikkattir. 

8UtU11 eczenelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, latanbuJ 

ŞURUBU 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilAnları 

Muhammen 
aylığı 

Semti ve Mahnllesi Cadde veya Sokajtı No. su Cinsi Lira Kr. 
Bahçekapıda 4-üncn Vakır hımın zemin katında 68 Mağaza 140 00 

,. • • ,. • ,. • 60 • 140 00 
Yudarda yazılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek 

..Uzere artttrmalan uzatılmıştır. lsteklller 17-Mayıs-938 Salı günü Saat onbeşe 
kadar pey paralarJle beraber Çenberlitaşta Jstanbul Vakıflar BaşmOdOrlQ· 
tünde Akarat kalemine gelmeleri. (2736) 

SiGARA TiRYAKILERINE MÜJDE 
Fennin aon icadı Ye yüzde 89 dereceıinde tütünün Nikotin, 
Piridin, Amonyak gibi tütlindeki zararlı maddelerini ailzen 

$!~ 
Sıhhi 

Avrupada11< gelmiştir. Ağızlıkları 
10 aded Hlcı ile beraber 150 kr. 

Satış yeri: PiPO PAZABI Sultanhamam 
tımir; Kemeralb, Mazhar Öngör • Bursa : Uzunçarşı saatçi Nureddin • 
Ankara; TlltUncn Ali Tümen, Taşhan • Zonguldak; Saatçi Osman Ourdal • 
Trnbzon; Hakkı Atmaca, Kunduracılar • Adana: Hacı Halil, Yat camii. 
~-~ Samsun: Ekrem Hamdi Tamtnrk • Eakitebll' ~a ttezanesi ._ _ _, 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesl Liret 700,000,000 
İhtlynt akçesi Liret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahirl 
Müttehldesl, Brezilya, şm, Uruguay, 

ArJantın, Peru, Ek.vatör ve 
Kolumblyada 
Atilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galııt.a Voyvoda caddesi Karaköy 
Pal~s <Telef: 44841 /213/4/5) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

İstanbulda: Alfilemclyan hanında 
Telef 22900 /3/11/12/15; Beyoğlun

da: istlklll caddesi Telef. '1046 

İZMİRDE ŞUBE 

Or. HAF iZ CEMAL 
(Lokman He\dm) 

DabUl7e milteııassm: Paaı:dan maada 
IMrsQn (1 - 1) DlY&DJOl9 Dum&ra ll)f. n '9-

lefODU 22398 - lllK' 

llAn Tarifemiz 
Birinci ıahile 400 lıuruı 
llıinci ıahil• 250 )) 

Vçüncü 111/aile 200 )) 

Dördüncü jahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayy&n bir müddet zarfında faz
laca mikdarda illn yaptıracaklar ay
nca tenzilA.tlı tarifemizden istüade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve Çf'yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der
Pİf edilmiştir. 

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

İJincıhk Iollektif Şirketi 
Kabramanzade Han 

Anbn caddMJ 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Erıı.eç 
. t 8. Ragıp EMEÇ 

SAIUPLER : A. Bbem UŞAKLlGlL 

MEY VA ÖZÜ 
İŞTAHSIZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞiŞKİNLİK - EKŞİLİK - Bt.JLAH'd 
GAZ - SANCI - MİDE BOZUKLUG U - DİLPASLIGI - BARSAK AT 

Tİ - İNKIBAZ • SARILIK - SAFRA • KARACİGER - SI-
KINTI - SİNİR· HORLAMAK 

ve bütün mide ve barsak rahatsızlıklarında mutlaka 
Hasan Meyva Özü istimal ediniz. Mide için her yemek
ten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde ve 
barsak hastalıkla. 
rında her sabah ve
ya gece yatarken aç 
karnına 1 - 2 çorba 
kaşığı yarım bardak 
~u içinde köpüde
rek içmelidir. 

HASAN MEYVA 
ÖZÜ meyvalardan 
ve meyvaların özle
rinden yapılmış bir 
harikai san'attir. Av 
rupa ve bi1hassa İn
giliz meyva tuzla
rından daha yüksek 
olduğu kat'iyetle sa
bittiı. Buna rağmen 
Avrupa meyva özle
rinden beş misli da
ha ucuzdur. 

HASAN MEYV A ÖZÜ yalnız bir :türlü olup şekersizdir ve 
çok köpürür. 25 - 40 - 60 - 100 :kuruştur. 

HASAN 
GAZOZ Ö z·ü 

LİMON· PORTAKAL - ÇİLEK - MANDALİNA. AGAÇ ÇILEöi -~ 
NAS - FRENK ÜZÜMÜ - SİNALKO - ŞEFTALİ - MUZ • KAYISI. ~:4 
nevilerind!: o.~up şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. ~ 
MEYVA OZU'nün bütün evsafına malik olmakla beraber mide ve bil""'" 
rahatsızlrk1arma çok iyi gelir. 

Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve A~ 
da gazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucuzluğu sebebile kullanılır. lnY. 
ve İtalyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek evsafa tıl 
liktir. .litı 

Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhht bir mayıo_:, 
Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka HASAN GAZOZ ÖZÜ içiniz. ŞiŞV" 

kavanoz halinde 25 - '40 - 60 - 100 kuruştur. 

~--------------------------------~ Bir Tecrübe Kafidir! 

BASUR MEMELERiNi 

PATI 
Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnıan 

Sirkeci'de Tahmll Te Tahli3 e ücretlerinde tenı.ilii 

15/Mayıs/1938 tarihinden itibaren Sirkeci istasyonu hududu dahilindeki ~ 
mil ve Tahliye işleri, İdare teşkilatı tarafından yapılacaktır. Yüz metreden flİ' 
mesafelerde iki misli alınmak üzere beher ameliyeden ton başına 20 ve am~ , 
da teslim veya tesellüm edilen hamulenin ambardan arabalara tahmill veya at' 
balardan ambara tahliyesi için ton başına 25 kuru~ ücret alınacaktır. 

Vinçle yapılan işlerin ücreti, vinç tarifelerine göre hesab edilir. Vinçleriıı y# 
şemediği mahallerde hususi alit ve edevilt ile yapılacak işlerin ücreti iki ta~ 
rızasile tesbit edilir. 

Vagonlar içinde nakledilerek yapılması lazım gelen işlerde kullanılan vtıdfl'I' 
beher dingili için maktuan 60 kUI11f alınır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. c2668, 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Kilo Cins 

6000 Yamalık Kanaviçe 
2000 > Çul 

200 > Çuval 
3000 İskarta Kanaviçe 
3000 > Çul 
2500 > Çuval 
400 > Marka bezi 

3700 > tp 
3000 > Kınnap 

1 - Cins ve mikdarı yukarıda yazılı sargılar pazarlıkla satılacaktır. ,,,,p 
II - Pazarlık, 13/V /938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de JCab' 

Levazım ve Mübayaat Şubesi Satıı Komisyonunda yapılacaktır. 
ili - Satılacak mallar Ahırkapı bakımevinde hergün görülebilir . I"! 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 ıemtnat~ 

lariyle birlikte yukarıda adı ıeçen komisyona müracaatları ilin olunur. 


