
SALI - 17 MAYIS 1938 

Hizmet erbabının vergi 
nisbetlerini indirmek 
için dört yıllık plan 

lfükUmet dün Meclise vasztasız vergilerin hükümlerini 
birleştiren 337 maddelik bir layiha verdi 

liizmet erbabı için yapılan ········G·enerai·--M·arfo ...... 
plinın esasları şehrimizde 

rört yıl içinde 200 liraya kadar maaş alan kısmın 
azanç vergisi yüzde 14, 201 liradan 400 liraya kadar 

Yüzde 16, daha yukarısından yiizde 18 inecek ------------.-7"7"::::?:';::::;:;·;.;:;::~·~·f:"J'llM~-~~~,~-~~~--=~--~ t · !!1 · !tt ı FLUlll!I!!!: 
l J ıi ...... 
Jı 

Ce 
t\ ll ar kabinesi a~ası evvelki gün An karada yapılan hava şehtdleri ihtifalinde 

(fü rı ~ .. l~ (Hususi) - Vasıtasız ver-ı kanun layihasını hükumet bugün Mecli-
&ad 1\f u~ınlerini birleş\irmek ınak - se vermiştir. 
~e Vekaletinde hazırlanan bir (Devamı 11 inci sayfada) 

içinde 900 çocuk okuyan 
bir mektebin üst 

katı çöktü, 21 yaralı var 
1-rol>a ( 

Oltu. lal bliu~si) - Burada ilk ve orta ı teb binasının üst katında orta okul, alt 
lnekted· e elerı bir çatı altında ders gör- katında ilk okul çocukları bulunmakta -

ıtler. Yeni yapılan iki katlı mek- dır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Yan resmi İtalyan gazetesinin 
.. , dikkate değer bir başmakalesi 
b~kly~ ile Almanya, Tuna ve Balkan Avrupasında 
~uran devletlere karşı çok büyük hürmet beslerler" 

~, ' lteıı::.; d'ltalia: «Sanki bu devletler değil de, Afrika ve A•yanın 
4l'>IQ 1 rner:niı mıntakaları kabileleri mevzuubah• İmİf gibi buraları 
lfitle 11 ve .. ltalyan nülu% mıntakalarına tak•im i,in •Ö%de Mu••olini • 

r PlQnforı mevcud bulunduğu hakkındaki icadlar da Franıız 
matbuatının manevralarına dahildir» diyor. 

Dost Yugoslavyanın Har
bjye ve Bahriye Nazırı 

Mareşal Fevzi Çakmağın 
ziyaretini iade ediyor 

General Ma.riç 

'.Albay Y eııremoviç 
(Yazısı J 1 inci sayfada) 

Diyar bakırdaki 
yer sarsıntıları 

Ostüste 21 defa sarsıntı 
kaydedildi 

Ankara 16 (Hususi) - Diyarbakır

claki zelzeleyi müteakib Umumt Mü -
fettiş, Vali ve diğer al§.kadarlar hli.dise 
yerinde tedkikler yapmağa başlamış 
lardır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Kabine dün mühim 
bir toplantı yaptı 

İdare ~leri telefonu: 20203 Fiatı: a kuru§ 

Hatagda çevrilmek 
istenen geni dolap ... ____ _ 

Müstemlekeciler nasihat vermeğe kalktılar: 
"Seçimi tehir edelim! ,, 

Biz müstemlekecilerin işi bu şekle dökmek 
istediklerini zaten tahmin ediyorduk. Tekrar 
söyliyelim : Türkiye davasında haklı ve bu 

davayı neticelendirecek kadar kuvvetlidir 
Antakya 16 (A.A.) - Berutta çıkan 

Oriyan 14 mayıs nüshasında İskende
run hususi muhabirine atfen neşret -
tiği bir yazıda bugün resmen tahak -
kuk etmiş olan idare me.murlan de
ğişildiklerini resmen ve kat'i olarak 
yalanladıktan sonra Türklerin hudut 
mıntakasındakl köylerde bile bezi -
met üzerine hezimet kaydettiklerJni, 
son Antakya hadiselerinin Türklere 
artık Alevilere güvenemiyeceklerinl 
göstermiş olduğunu ve Türklerin bü
tün kombinezonlara ve §iddetli pro -
pagandaya rağmen kaybedeceklerinin 

artık muhakkak olduğunu yazıyor ve 
varmak istediği neticeye varıyor: cE
ti veya gayri Eti, diyor, Sancakta se
çim yapıldığı takdirde, Türk aleyhin
de rey verecektir. 
Kanlı hadiselerin önüne geçmek 

için buna mani olmak lazımdır. Tek 
tarzı hal, intihabatın tehiri ile statü
kodur. 

Bütün partileri tatmin edebilecek 
tek formül Fransız mandasının mu -
vakkaten muhafazasıdır. Milletler Ce
miyeti kontrol komisyonunun huzuru 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Çin - Japon harbi çok 
kanlı bir safhaya girdi 

Lunghay yolunda 600 bin lliş_i çarpışıyor, 
Japonlar tank ve ağır toplarla taarruza geçtileı 

Çin topçu.lan vazife bCl§tnda 
Londra 16 (Hususi) - Lunghay deniz ların da iştirakile şiddetli bir hilcumı 

yolu üzerinde mühim bir sevkülceY§ nok- başlamıştır. 

tası teşkil eden Suçau §ehri civarında, Suçau'nun müdafaasını yapan 400 bl -
Çin ve Japon kuvvetleri arasında pek ni mütecaviz Çin kuvvetleriyse, son nefe
kanlı bir muharebe cereyan etmektedir. re kadar mücadeleye azmetmiş bulunu -

İki yüz bin kişiden ibaret olduğu söy - yorlar. 
lencn Japon kıt'alan, tank ve ağır top - (Devamı 11 inci sa.yfada) 

Kuruçeşmedeki kömür depoları 
Yenikapıya nakledilecek 

Mimar Prost, Müzeler idaresinin Maarif Vekaleti 
yolile yaptığı teklifi muvafık buldu 

Ku.ruçeşme kömür depoları 

Şehircilik mütehassısı Prost, uzaktan l medeki kömür depoları ile meşgul ol -
göze hi9 te güzel aörünıniyen Kuruçeş - maktadır. (Devamı 11 inci sayfa.da) 



2 Sayfa 

H ergün 
Umumi mağazalar 
Ve zirai Varan 
~-- Yazan: Muhittin Birg~n 

ra iz.im ticaret kanunumuzun mad -
lg) deleri arasında, senelerdenberi 

uyuyan iki tabir vardır: Biri Umumi Ma
ğazalar ve diğeri de Varan. Birçok eksik
likleri bulunan ticaret kanunumuzun 
maddeleri arasında bu tabirler, sanki bu 
memlekette ilk defa işitilecek oldukların
dan dolayı, gözükmekten utanarak, yal
sıız başlarına, söz arasında geçerler. Çok 
kimse vardır ki Umumi Mağaza tabirinin 
ne ifade ettiğini bilmez ve Varan keli -
.mesinin de ne demek olduğundan pek 
çok münevverin haberi dahi yoktur; 
çünkü bizde iktısad kültürü çok yenidir. 

Halbuki Umumt Mağaza ve Varan Tür
kiye iktisadiyatı için çok elzem iki huku
lki müessesedir ve bu iki müesseseyi iktı-

SON POSTA 

Resimli Makale : 5 H er bakan görmez .. 

HA'IA'T yo Lt.J 

sadi hayatının teşkilfıt şebekesi içine o- Her insanın kendi muhitinde onu muhtelif yollardan ser- Hayat mektebinde bir bilgiyi iktisab edebilmek ile o 
turtmamış olan memleketler, modern bir vet, saadet ve muvaffakiyete götürmiye memur bir çok reh- bilgiyi kullanmayı öğrenmek yekdiğerinden tamamen ayrı 
iktısad nizamı içinde yaşadıklarını iddia berler dolaşır, adlarına kısaca fırsnt deriz. Fakat gözlerimizde ilti §eydir. Birincisi nazariyatta kalır, ikincisi kendisini 
edemezler. Bunun biri, ticaret mallarının kara camlı birer gözlük vardır, yanlarından geçeriz, kolu- fiiliyatta gösterir, bunun için de ekzersize ihtiyacı vardır, 
hareketini, muhafazasını manipülasyon - muz kollarına ilişir, yalnız yüzde doksan dokuz ihtimalle her gözü olan görmez, görmeyi bilmek bir meleke meselesi-
larıru, ikincisi de bu mağazalara giren kendilerini görmeyiz. dir. Fırsatı görebilenler meleke sahibleridlr. 

E;.fGl~g~!Jl~~~~:?~ ~C~:J===~o=~=c=~ ~=~=~=======§=~=~==:::::::m::::=:J 
bilen bir kıymet olur. 

Bu iki müesseseden birincisi hayata 
geçmek üzeredir; ikincisi de, ticari saha
da, birincisini ikmal eden ve tahakkuku 
evvela onun vücude gelmesine bağlı bu
lunan bir iştir. Şu halde yakın bir za -
manda, birini de, diğerini de göreceğiz 

demektir. 

* Fakat, bu memleketin muhtaç olduğu 

şey, ticaret maddelerinin ·Umumi Mağa
z.alann çatıları altına girdikten sonra 
mütedavil bir kıymet kesbetmesi değil

dir. Bunun elbet pek çok faydalan var
dır; fakat, bundan daha çok mühim o -
lan bir şey vardır ki ona da zirai Varan 
derler. Toprak mahsullerine daha tarla -
dan itibaren tatbik edilip bunları müte -
davil bir kıymet haline kalbetmeğe yarı
yan bu hukuki müessese, başka memle
ketlerde çok geniş bir ölçüde tatbik 
edilir ve köylüyü kredi dilenciliğinden, 

sermaye ihtikarından kurtardığı gibi kre
di denilen şeyin israfa alet olmasına kuv
veili bir mflnia vücude getirir. İşte, TUr-

Hindlileri 
Ayaklandıran bir resim 

-·························································~ ! • 

Hergün bir fıkra 
Neye mi dövüyorum? 
Köylünün biri bir gün pazardan 

köyüne dönerken yolda bir at nalı 
bulmuş. Nalı almış, köydeki evine ge
tirmiş. Kansma: 

- Bak, demiş, yolda bir at nalı bu!
dum. Geriye üç nalla bir at kaldı. He
le at yerine kısrak olursa, doğurur da; 
tayları da olur. 
Köylünıün ocak başında oturan ço- • 

cuğu tay sözünü duyar duymaz, ye· 
f'inden fırlamış: 

- Baba ben de taya binerim .• 
Köylü. birdenbire kızmış, çocuğu. 

yakalamış, dövmeye başlamış. Karısı 
BOTmU§: 

- Çocuğu neye dövüyorsun? 
- Neye mi dövüyorum, dövmiye-

Seylonda Anaradhapurada bir nişanlı yim de taya binip belini kırsın deği! 
mi? 

çift tatillerini ıeçfrmekte iken, delikan- , 1 

Ateş çemberden 
Atlıgan aslan 

lı, nişanlısını Buda heykelinin önünde o- '························································•r-
kiyede köy iktısadiyatının muhtaç oldu- turtarak resmini çekmi§. Ve bu resim de 
ğu en mühim bir yenilık de budur. 

mahalll gazetede çıkınca, Hindliler a -
Kanser tedavisinde 
Elde edilen terakhiler 

Nevyork sirklerinde cKral Aslan> den
mekle maruf aslanın en güç numarala -
rından birisi yukarıdaki resimde görül
mektedir. Bu koca aslan, yanmakta bu -
lunan bir çemberiıl içinden geçerek bir 
masadan diğer bir masa üzerine atlamak
tadır. Vahşt hayvanlar umumiyeUe ateş
ten korktukları halde bu aslan hiç bir te
laş eseri göstermeden vazifesini yapmak
tadır. 

Tatbiki gayet kolay ve bizde, hususi 
bir kild ırf b i b yaklanmışlar ve bu iz'ansız çifte ceza ve-

şe e s inzi at ir maksadla tü- !ngilterede Royal Cancer hastanesinde 
t" · ı· d k 11 l b. d d rilmesini istemişlerdir. İt o kadar dalla-un zıraa ın e u anı ıp ır yan an a yapılan bir içtimada, Dr. Rowentrce kan-
sermayenin ihtikarına vasıta olan bu nevi nıp budaklanmıştır ki, dahili bir isyan ser tedavisinde cmühim terakkiler> elde 
:varan, gayet basit bir tescil ve ilan usu- çıkmak tehlikesi bile baş göstermiştir. edildiğini iddia etmiştir. 
lile, toprak mahsullerimizin bir kısmını, Son bir sene zarfında, muhtelif kan-
hiç olmazsa dam altına girdikten sonra Viganada yeniden sinema serliler üzerinde yapılan tedavilerin ha-
mütedavil bir kıymet haline getirebilir. l k rikuıa.ae neticeler verdiğinı söyliyen dok- HagtJanların mektebe 
Bir kaç maddelik küçük bir kanun ile bu açı amzyaca - •t • l"" 

tor sözüne ~yle devam etmiştir: gı mesz azzmmş 
usulü tesis etmek kafidir. Üst tarafı Zi - Viyana belediyesi şehir sinemaları -

- Artık, ameliyat ile iyi olabilecek H t ··ı h filim Çak M. raat Bankasına kalır. Ziraat Bankası için nın bir çoguv nda her seansta boş yerler ayvana mu e assısı ı-
kanserin hangisi oldu~unu: dil, ağız ve 1 1 ğı o 1 o ooW k i O h 

memleketi, köyde ve şehirde, bu zirat kaldıgınw ı nazarı dikkate alarak yeni - a ' yapaca ış en ogrenme çın ay-
boğaz kanserinde radyom tedavisinin ia- ı kt b ·ım 1 · ıt.-- ı Varan usulünü kolayca kullanmıyn alıştı- den sinema açılmasını bir müddet i,.in van arın me e e gı e en cu..uu o -

k b. tatb·k t ·1 . b l ~ yanı hayret neticeler yarattığını bili- duguw nu söylemektedir. İngı'lterede ye-raca ır ı a programı 1 e ışe aş a- meneyleıniştir. 

mak ciheti gelir. Bu da gayf't basit bir =============== yoruz. ni bir çoban köpeği yetiştirmek isteyen 
şeydir. bilti kolay ve köye can verecek bir şey- Rontgen hafif voltajları ile yüz, '.iudah çobanla,r, eski köpeğin yanına bu yeni 

d. ı ve deri kanserlerini öyle bir kat'iyetle k.. gv · bagwlamaktadırlar Yeni k"-pek Eski reji idaresi tütün zürraını ve tü - ır. ope ı · u 
tün harekeUeri icıini, kaçakçılık bakımın- Madem ki,hükfunet timdi Umuml Ma- tedavi ediyoruz ki eski neticelerimizden ilkgünlerde eski köpeğin hareketine pek 

~ daha kuvvetlidir. h · t kt is d k dan kontrol etmek için, tütünün ekimini ğazalar işini ele almıştır, madem ki bun- e emmıye vermeme e e e pe az 
tescil ettirir ve sonra da bunların hare _ larla beraber ticari Varan tesis edilecek- sonra eski köpekten, çobanların çaldığı 
ketlerini bir takım müsaid formaliteler ile tir; fU halde, bunları beklemeğe lüzum Erkek iken kadın olan muhtelif düdük seslerine karşı nasıl 
takyid ederdi. Bu usul bugün hala tatbik olmadan, derhal zirat Varanı da tatbik delikanlı hareket etmesi Iazım geldiğini öğren -
edilir ve bunun yanıbaşında da, tütün ti- etmeği hazırlamak lazımdır. Köy büyük mektedir. 

b. kr d. iht· a · ın· de kıvranır ve kre İki ay evvelsine kadar, yukan Mısırda Almanyada da kanaryalara ötmek careti ile alAkadar olanlar tarafından bir ır e ı ıy cı ıç -
takını kredi usulleri kullanılır. Memle _ di meselesi hakiki maksadlardan uzak- çiftçilik eden 20 yaşlarında İbrahim Ha- öğretilmektedir. Bu derslere kuşların 

1 intaç d binbir formalite ile lil isminde bir Mısırlı delikanlı, kendi- analarının yardımları olmadan ötme -ketin her tarafında kolaylıkla tatbik cdi- aşmayı e en 
tereddi edip giderken bu basit hukuki sinden gayri tabii haller farkederek has- ğe başladıkları günden on beş gün son 

len bu usul, maalesef, uzun zaman ve · · 1. t ı·· ı d o ki k k müessese ile bu ihtiyacın hiç olmazsa bir taneye gırmış ve ame ıya a uzum o ma- ra başlamnakta ır. va t uş aran-
hattA bugün bile, tütün kumpanyaları - tarafını kolayca halletmek kabilken bu- dan bir genç kız olarak çıkmıştır. Ken- lık bir odaya konmakta ve tamamile 
nın tütün müstahsilleri üzerinde ihtikAr nun ihmali insanın hakikaten yüreğini disine Ümmülkaşif ismi takılmıştır. Yeni kanarya sesi veren ağaçtan yapılmış 
yapmalanna sebeb olmuştur. Varan usulü yakıyor. genç kız şimdi, dikiş ve yemek pişirmeği bir aletle kuşlara iyi ötmeleri öğreti! -
de bunun daha umumi bir şekilde ve da- Muhittin Birgen öğrenmek sevdasındadır. rnektedir. 

ha kolay bir hukuk formalitesi içinde, ~============;i==~~==============;;;=============;;;' 
daha bir çok mahsule birden tatbik edil-
mesinden başka bir şey değildir. 

* Bundan bir hayli sene evvel, ben köy 
kooperatifçiliği ile meşgul olduğum ve 
köy iktisadiyatının içinde bulunduğum 

sıralarda, bu zirai Vatan usulünün te
sisi için hayli propaganda yapmış ve hat
ta bunun için küçük bir kanun lfıyihası 
bile hazırlıyarak Ziraat Bankasile iktısad 
V ckiUetine vermiştim. Takib edilmiyen 
bu teşebbüs, bizim bürokrasinin toz ve 
toprağımı gömüleli çok oldu. Halbuki ne 
kadar basit ve basit olduğu derecede tat-

İSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
Hem memleket içinden, hem memleket dışından bir sey- gelir. Fakat bu şenlikleri tertlb edenler mahalll teşekkül

yah hareketi uyandırmak maksadile bu yıl alınacak ted- !erdir, festivallerin içinde yer alanlar da neş'elenirler ve 
birler arasında muhtelif şehirlerde mahalli festivaller ter- kendi neş'elerini hariçten gelenlere de aşılamış olurlar. 
tibi bulunduğunu da işitiyoruz. Halk şenlikleri tertib ede- Halbuki bizde festivali tertib eden ekseriya hariçten gelen
cek olan şehirlerimizin sayısı İstanbul, Edirne, Bursa, Ber- dir, halkın vazifesi ise seyirci olmaktan ibarettir. 
gama, Efes olarak şimdilik beştir. Binaenaleyh biz, bizzat halkın vazife almasım, aldığı va-
Düşüncc ıyi tatbik edildiği takdirde fayda verir. Nitekim zifeden de neş'e duymasını temin edemedikçe festivalden 

Avrupalıların su ve eğlence şehirlerinde hareket uyandır- beklenen faydaların elde edilebileceğine inanmıyoruz, fa
mak için yaptıkJarı teşebbüslerin başında festival tertibleri kat ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

r 
Sözün Kısası 

İç turizm için 

E. Talu _,,)., 

M uhterem Başvekilimizin '"i 
nanistan ve Yugoslavyaya 

seyahatlerinde lutfen vaki olan mil 
deleri üzerine biz, Türk gazetecileri 
bu iki dost memleketi ziyaret etmek 
satını bulduk. 

Resmi programın icab ettirdiği ı:nı:s 
yen maddeler haricinde, dostlarımız bJ 
güzel yurdlannda birçok yerler gez" 
diler, birçok şeyler gösterdiler. Her 
memlekette de en ziyade gözümüze ç 
pan turizm faaliyet ve teşkilatı oldı.t 
Güzergahımızda en ufak bir kas 

bir köy azmanı yoktu ki orada, ınürC 
hen izaz ve ikram edilmek için ıazııt. 
len bütün medeni vesaitle karşılaşrn 
lırn. Şirin ve oldukça konforlu oteller. 
miz lokantalar, berber dükkanları, 
zaruri eşyayı bulunduran esnaf, P 
telgraf ve telefon merkezi, mahalli t 
hi hususiyetleri izah eden tarifname! 
ve bütün bunlar, misafirin lehine b.e1 

yenin sıkı kontrolü altında .. 
Bir aralık, bize rehberlik eden YU· 

gazeteci arkadaşa sordum: 
- Bu kadar külfeti ne diye ihtiYB 

diyorsunuz Memleketinize çok mu eC 
bi seyyah geliyor? 

- Hayır! dedi; yabancılar eskisi 
çok ve sık gelemiyorlar. Her taraf 
döviz tahdidatı ve ekonomik buhran 
rici turizmi baltaladı. Fakat buna Jtll 
lık ta iç turizm canlandı. GörüyorsLl" 
Bizi buraya getiren tren ne kadar 1' 
balık! Bu kalabalığı teşkil eden ins8r 
hafta tatilinden, yortulardan, busus.İ 
zuniyetlerden istifade ederek temiz !l 
almağa, başlarını dinlendirmeğc ve ) 
du görüp tanımağa koşan kendi ,.ııt 
daşlnrımızdır. Trenlerimiz turistik 0 , 
!erimiz, lokantalarımız ucuzdur. :aı.ı 
yede, aşağı yukarı, tahminen bir, iki ( 
yon kişi memleket içerisinde, ınütc 
diyen seyahat halindedir. Bunun, r: 
ekonomi bakımından da pek çok fa) 
!arını görüyeruz. 

Bu hakikati artık biz de anlamalı 
dahili turizm işini ciddi surette ele 
malıyız. 

Bizim mübarek yurdumuzun, güı 
itibarile de başkalarından geri kalır 
yoktur. Bilakis, tabiat ve iklim bakıtı 
dan, memleketimizin her bucağı b8 
bir hususiyet arzedecek kadar zen#f 
Karadeniz kıyılarında başka, Ege ve 
deniz sahillerinde başka hava, başle~ 
biat, başka manzara buluruz. ~~ 
Rivyera, Adriyatik sahilleri, Tyrol 
lan bizim kendi yurdumuzda me\' 
dur. Beldelerimizin içerisinde hem so 
hem de sıcak memleketler mahsııll 
bir arada yetiştiren cennet köşeleri ' 
d D tr'<if~ ır. ağ, sahra, deniz, orman.. ... .. 
haritasında biribirini takib eder. 1' 
rağbet, bir parça da himmetle bunl 
hepsinden istifade ederiz. Hem de e

1 

liyiz. Yurdumuzu daha yakından t 
mak onu daha çok sevmeyi intac 
Önümüz yaz. DenizyolJan idareıniZ 
yak olup ta Rizeye, Trabzona hattB 
tün O ilahi sahil boyunca tene~züh cC 

leri tertib ederse, sonra devlet deJ11i(. 
ları da dahile doğru ayni toplu tıı 
kısa seyahatler hazırlarsa belki ~ 
yavaş alışır, i~ turizmin tadını alıf1 

Bu iş, herhalde, ve zannolunduğı.t11 
daha çok ehemmiyetlidir; ve uıef 
durmamız elzemdir. 

Hem şunu hesaba katmaLyız ki, jÇ 
rizın, memleketi dış turizme hazırl~t 
için de öz milli bir hamle oJabilit· 
bu yüzden, her taraf ta imar liareketi 
lar: oteller, lokantalar açılır; her bıl~ 
konfor mefhumu girer; ve bf:iylece 111 
leket kalkındıkça, yabancılı.rı ş!J11 
kadar bize gelmekten çekindirtn ab# 
kendiliğinden bertaraf olmuş o.ı'.lr· 

İç turizm, gezdiğimiz yerlerde. go 
ve anladık ki, yirminci asır milf~ııe 
ihmal edemiy~cekleri bir zarur(ttit 

..L)aA .. 
L.. .. / ················································ . 

Emniyet teşhilalı 
Kanununda değiş 'J1I 

Ankara 16 (Hususi) - Em. )'et 
kilat kanununun bazı mad criJl ~ 
ğiştirilmesi hakkında hü.~funct 1\1 
se bir Iiiyiha vermi:::t.ı·. 



17 Mayıs 

Çek Yahudileri de hükiimetteıı 
bazı tavizat istiyorlar 

londra ve Berlini ziyaret ettikten sonra Çekoslovakyaya 
dönen Hen ayn bugün Pragda hükumet erkanile görüşecek 
dr Prag 16 (Hususi) - Geçen hafta Lon
) aya yaptığı ani seyahati hayli alaka u
!J. atıdırnuş olan Südet Alınanlarının şefi 
t enıayn, bir gün Berlinde kaldıktan son-
a dun Çekoslovakyaya dönmüştür. 

1 Yarın Praga gelerek hükumet erkanile 
laenlctslar yapması muhtemel olan Hen -
laYn, Londra seyahatinden iyi intıbalJ.r-

donınüş olduğunu söylemiştir. 
ta licnlaynın yarın bir beyanatta buluna

ğı zannedilmektedir. 
llenJayn'iıı Londradaki teınas1an 
~ Londra 16 (A.A.) - Diplomatik İngi
h. lllahfelleri, Henlaynin Londrada ika
·~et' 
gö .~ ~~~sında Malkolm Makdonald ile 
l' ;uştuğune dair bir sabah gazetesi ta -
~ 111dan verilen haberi tekzib etmekte -

rler. 

~ir .. Robert, Van Siltart müstesna ol -
8.i k ~zere Henlaynin hiç bir resmi ~:ıh
<lUYet Ue temas etmediği aynca tasrih e-

tnekted· Çe ır. 

koslovakyanm cevabı tedkik ediliyor 
S~Ondra 16 (A.A.) - Çekoslovakyanın 

o}alldet Almanları meselesine ınüteaaik 
ed·~ cevabı hariciye nezaretinde tedkik 
~tedir. 

P rag 16 (A.A.) - Çekoslovakya Ya -
hudilerinin dördüncü umumi kongresi 
toplanmış ve B. Beneş ile B. Hodzaya sa
dakat telgrafları göndermiştir. Bu tel • 
graflarda Yahudilerin ekalliyetlere aid 
statünün Çekoslovakyadaki 350,000 Ya
hudinin menafiini hesaba katacağını ü -
mid etmekte olduk.lan beyan edilmekte -
dir. 

Dağıblan risaleler 

Prag 16 (A.A.) - Cumartesi ve pazar 
günü memleketin muhtelif noktaların -
da Çekoslovakyanm ittifakları ve bil -
hassa Fransa ile olan ittüakı aleyhinde 
bir takım risaleler dağıtılmıştır. 

Plzen'de bu gibi risaleleri dağıtan iki 
kişi kaçmağa muvaffak olmuştur. Treyt
nov'da Hofman adında birinin evinde ya
pılan araştırma neticesinde zabıta ta -
rafından 2000 risale musadere edilmiştir. 
Pragda ve Bohemya ile Moravayanın bir 
çok yerlerinde paketlerle risaleler bulun
muştur. 

Yan resmi Çeteka ajansı, bu risalelerin 
fena bir Çek lisan ile yazılmış olmasının 
bunların menşei hakkında şüpheye ma -

ng ·r z ahin esinde bazı 
değ· şiklikler yapıldı 

lia-va ve Müstemlekat Nazırl'!rı istifa etliler. Hariciye 
Nazırı Lord Halifaksında istifası şayiası teeyyüd etmedi 

te ~~dra 16 (Hususi) - Bir müddet
la~ ~rı Semberlayn kabinesinde yapı
kub gı soylenen değişiklikler bugün w-

Ultnuştur. 
tern~av:ı Nazırı Lord Svinton ile müs
lerd·ekat nazırı Orrnsbigor istifa etmiş 
Zırı ~·Sıhhat ve içtimai muavenet na
~ ıngslivud hava nazırlığına de -
ll1Us'0lları nazırı Malkon Makdonald 
~Ho!etnlek5.t nazırlığına, eski müsteşar 
de d 81?Jıat nazırlığına ve Lord Stanli 
ll'ıişl e~ryollar nazırlığına tayin edil -

erdır 

da ~Und~n başka müsteşarlar arasında 
Vap11azı değişiklikler ve yeni tayinler 

tnıştır. 

Lord Halifaks'ın da kabineden ayrı
lacağına dair musırrane bir şayia de -
veran etmektedir. Fakat bu haber mev 
simsiz addedilmektedir. Çünkü Başve 
kilin Lord Halifaks'ı daha uzun müd -
det ve hiç olmazsa beynelmilel vaziye
tin tavazzuhuna ve bilhassa Südet Al -
manian m eselesinin halline kadar mu
hafaza etmek isteyeceği söylenmekte -
dir. 

Çembcrlayn hasta 
Londra 16 (A.A.) - Çemberlayn bu 

sabah Şekers'den buraya dönmüştür. 
Yalnız bir nekriz krizi geçirmekte ol 
duğundan, Başvekil bugün evinden 
çıkmıyacaktır. 

Cumhuriyetci ispanyollann beton 
müdafaa hatll yanldı 

ra~~hlaınanka 16 (A.A.) - Umumi ka
-6a ın tebliği: 
})·· 

~ıı.Plı ~Ştn~nın Kuevas de Vinoroma'da 
ıtıi~t·gı hır mukabil hücum tardedil -

-v •r. 

iler;~rueı mıntakasında, kıt'alanmızın 
de'-'a areketi, fena havalara rağmen, 
l'an : etmiş ve Korbalan'ın hemen 
ele 

1 a~ında Santa Barbara manastırı 
geçirilmiştir. 
AUeb 

l(asnı us mıntakasında, kıt'alarımız, 
a tepesini, Gudar köyi.inü ve da 

A.Inıanyad.a soğan 
buhranı başladı 

. -aerlln 
Uanbeı; 16 (A.A.) - Birkaç hafta -
l'utn k ıı:v kadınları soğandan malı -
hasad a ışlardır. Soğan kıtlığı gelecek 
t· llıevs· · ı.r. Ga ımıne kadar devam edecek-
~erind Zeteler, Yahud"leri bu madde ü
")ıı.,a e speküiasyon yaparak dünya pi ..._ ınc1a ~ 
~1ekted· 

1 
soganı azaltmakla itham et-

'.E; ır er. 
~ v kadınla w 

ı ak Ve rı sogan yerine prasa, sar 
b?haratı kAlrnanyada bulunan diğer 
dtrler uUanmağa davet edilmekte

İdh. 
aı ediı w en soganlar Haziran so -

ha bir çok düşman mevzilerini zaptet
miştir. 
Hükfımetc:ilerin beton çemberi yarıldı 

Salamanka 16 (A.A.) - Frankist 
kıtaat, Teruel cephesinde ilerlemekte -
dirler. Bu kıtaat Siyyera Gudare'yi 
düşmanın muannidane mukavemetine 
rağmen geçmişlerdir. 

Frankistler, Cumhuriyetcilerin Kur 
balan mıntakasında inşa etmiş olduk -
lan betondap çemberi yannışlardır. 

İglesela mıntakasında fena havalar 
ve arızalı arazi, Frankistlerin ilerle -
melerine mani olmaktadır. 

·--------------------
İngiltere zahire 
stoku yapıyor 

Londra 16 (A.A.) - Deyli Ekspres ga
zetesinin bildirdiğine göre hükumet, muh 
temel bir harb için ihtiyat olarak, yalnız 
buğday, şeker ve haline yağı satın al -
makla kalmamış, fakat ayni zamanda üç 
milyon İngiliz liralık da et sipariş ver -
miştir. Milli müdafaa nezareti l~vazım 
dairesi, bu siparişleri, cenubi Amerikaya, 
Yeni Zelanda ve Avustralyaya vermiştir. 

nuna kadar fabrika ve hastanelere tah
sis edilecektir. 

hal bırakmamakta olduğunu ve tabı ha -
talarının da bunların ecnebi bir memle -
kette basılmış olduklarmı göstermekte 
bulunduğunu beyan etmektedir. 

Çörçil'in sözleri 
L<mdra 16 (Hususi) - Südet Al -

manlarının şefi Henlayn'in ziyaretini 
kabul etmiş ve kendisile uzun boylu 
görüşmüş olan Çörçil, bugün bir nu -
tuk söyliyerek Südetler meselesinin 
muslihane bir surette hallini temenni 
ettikten ve bu hususta ümidvar oldu -
ğunu bildirdikten sonra, sözünü Al -
manyaya intikal ettirerek demiştir ki: 

- Biz, bütün devletler ile olduğu 
gibi Almanya ile de dost geçinmeği ar
zu ederiz. Almanyanın, Sovyet - Çe -
koslavak ittifakından endişesine kat'i
yen mahal yoktur. Almanya Milletler 
Cemiyetine döndüğü takdirde, sebeb
siz bir hücuma maruz kaldığı zaman 
biitün aza devletler kendisine yardım 
edecektir. Hatta, Almanyamn bugün -
kü vaziyetinde, sebebsiz bir hücuma 
maruz kaklığı takdirde, İngiltere ve 
Fransanın kendisine yardım etmeme
leri için hiç b ir sebeb görmüyorum.> 

Lübnanda hükumet 
darbesi teşebbüsü 
Londra l 6 (Hususi) - Lüb-

nan hükfımetini devirmek 
ve Fransız himayesini tekrar ip-
ka etmek üzere hazırlanmış olan 
bir hükfunet darbesi meydana 
çıkarılmıştır. 

Berutta, bu darbe ile alakadar 
olan 70 kişi tevkif edilmiş ve 
yapılan araştırma neticesinde 
mühim evrak ele geçirilmiştir. 

Hadise hakkında mütemmim 
malumat 

Berut 16 (A.A.) - Polis, 
şimdiki parlamentonun rejimi -
nin ilgasını istihdaf eden ve 
doktor Şalfudun idaresi. altında 
bulunan bir gizli teşkilatı mey
dana çıkarmış ve yapılan araş -
tırmalarda da bir çok silah ve 
mühimmat yakalanmıştır. 4 kişi 

tevkif edilmiştir. Bu sırada bazı 
kanlı hadiseler olmuştur. Polis 
seferber halindedir. 

• 
I zmirde bu sabah 
Bir katil asıldı 
Katil, Hüseyin adında 
birini öldürmüş ve taşla 

beynini parçalamıştı 
İzmir, 17 (Hususi) - 193 1 senesin

de Kuruçay mevkiinde, Ahmed adın -
daki arkadaşile bir olarak parasına 
tamaan Hüseyin tabanca ile öldürdük -

ten sonra taşla beynini ezen ve kula 
ğını kesen Eluzıklı Osman ölüm ceza -
sına çarptırılmış ve hüküm tasdik edil
miş olduğundan sabaha karşı infaz e -
dilmiştir. 

Osman sabaha karşı uyandırılarak 

hakkındaki hüküm kendisine okunmuş 
ve vasiyeti ahndıktan sonra hüklımet 
meydanında asılmıştır. Mahkfımun ar
kadaşı Ahmed, 20 sene hapse mahkfun 
edilmişti. 

Japonya Sovyet Rusyayı 
protesto etti 

Moskovn 16 - Sovyet bahriye hnrb 
komiseri tarafından söylenen bir nutuk 
üzerine Japon elçisi hükumete bir pro -
testo notası tevdi etmiştir. Sovyet ma -
kamları bu protestoyu kabul etmemi§ 
lerdir. 

Bu Sabahki b 
Gazetelerde 

GördUgümUz Fikirler ~ 

Cumhuriyet - Nadir Nadi Türk köylüsü 
ve radyo serlevhalı makaleslode !köylünün 
knlkınmasınıo dnvalnrımwn başında geldi
ğini, köylünün sıhhat, kültür, refah ve tah
sil lhtiyaclarının hep birden temin ed!lmesl 
lazım olduğunu yazarak ylrmlncl asrın 
sihirli değneği haline gelen radyoyu bütün 
köylere sokmıy:ı çalışmamız lcab ettl~lnl, 
Ankarada yapılan yeni lstasyonda köylüler 
lçln neşriyat yapılması lüzumunu kaydet -
mekte, radyonun davamızda bize blrlncl 
yardımcı olacağını tebarüz ettirmektedir. 

o 
Tan - Ahmed Emin Yalman Londrada 

varılan neticeler serlevhalı makalesinde kö
mür havzamızda ve diğer bir yerde bir liman 
yapılması ve 3 senelik maden proğramımızın 
Icab ettirdiği ruetıerln İngiltereden mübaye
nsı hakkında Londradan gelen haberlerin 
memnuniyet vcrlel olduğunu kaydederek: 

- cLondrada vanlan neticeler hükfunetl
mlzln taahhüdlcrlnl tutmak esasına daya
nan ve dalma uzaCı gören mali ve iktısadi 

siyesetlnln bir mahsulildür-. demektedir. 

• Yeni Sabah - Yenl Belçika kabinesi ser-
levhalı makalesinde Hüseyin Cahid sosya -
l!zmln Avrupadakl bugünkü vaziyetini tah
ıu etmekte ve : 

- uBugün Belçika kabinesinin başına ge
çen Spak evvelce müfrit bir sosyalist olduğu 
hnlde tekfımül geçirerek parll\mento ve sos
yallzm cereyanını muvafık görmüş ve niha
yet emeline nail olarak Belçikamn muknd -
deratmı eline almıştır. Mutedil sosyalistler 
geçirdikleri tekimüI neticesinde {tabir ca
izse) ehlileşmiş addedilirler. demektedir. 

• Kurun - Asım Us hükfuneUn 17 milyon 
sermayeli blr boğday oflsl teşklllnl kararlaş
tırdığını kaydederek bu yeni teşebbüsün se
beblnl iznh etmekte: 

- cBu teşekkül sayesinde Türk buğdayı 
cihan piyasasında mevki alan bir ihrac 
maddesi haline gelecektir ve ancak bu silye
de memleketin ziraatı lı\y1k olduğu inkişaf 

derecesini bulacaktır. demektedir. .............................................................. 
Filistinde çarpışmalar 

vahim bir şekil aldı 
Dünkü çarpışmalarda 43 

Arab ve 3 lngiliz öldü 
Kudüs l 6 (A.A.) - Dün İngiliz po

lisi ile yerliler arasında vukua gelen 

kanlı hadiselerde 23 Arab ve bir İngi
lız ölmüştür. 

Akklldaki çarpışma 

Kudüs 16 (AA.) - Filistinin şiına 
linde, Akka yakınında vukua gelmiş o
lar müsademede tedhişcilerden 20 ka
dar maktül düşmüştür. 

Diğer taraftan dün bir pusuda yara
lanmış olan iki İngiliz askeri ölmüştür. 

Fransa Amerikadan 100 
bombardıman tayyaresi 

satın alıyor 
Paris 16 (Hususi) - Hava Nazın, 

hükumetin Amerikadan yüz bombardı 
rnan tayyaresi satın alacağını bildir -
miştir. 

Cuınhurreisi Ruzvelt bu satış mua
melesine müsaade etmiştir. Siparişin 

ilk partisi sonteşrinde teslim edilecek-, 
tir., 

Stalin Erivan meb'usu 
seçiliyor 

Sayfa ' 
= 

E 
f~ilistinde çarpzşrnalar 

hô.d bir safhada 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

1936 yılının nisanındanberi Filistinde 
başlıyan siyasi iğtişaşlar hfılfı devam edi
yor. Bazan sükünet bulmuş gibi ~örünen, 
fakat az sonra tekrar parlıyan ateşle için 
için kaynıyan bu milli istiklfıl kazanmı 

karartmak ve Arab mukavemetini b3Ş 

eğmeye mecbur etmek için İngilizler ta· 
rafından şimdiye kadar sarfedilen gayret
lerin hiç biri esaslı bir semere vermemiş
tir. İşin zahiri şekline göre Filistini dünya 
Yahudilerine yurd olarak vaded-:?n L~rd 
Balf ur bu vaziyetin müsebbib ve mes'u
lüdür. Fakat hakikatte Lord Balfur mu
ayyen bir siyasetin mürevviçliğinden baş
ka bir şey yapmadığı için, Filistinin bu· 
günkü müessif halinden onu şahsan 

mes'ul saymak doğru olmaz. 
İngiltere, büyük harbden evvel ve bü· 

yük harb içinde edindiği intibaların sev· 
kile Hindin kara ve deniz yolu üzerinde 
hdemeli bir takım manialar meydana 
getirmek lüzumunu hissettl Filistin, bu 
manialardan biridir. Fakat burada da 
bir Suriye veya Irak eibi bir siyasi tees
süsü vücude getirmek dururken İngilie -
renin daha emniyetli bir vaziyet temin 
eylemek ınaksadile Arabı ve YahudiyJ 
yan ) ana ve birbirile ayni kazanda kay 
nıyamaz bir halde yaşamıya mecbur et· 
mek istemesidir ki Filistinde Arab için 
de, Yauhdi için de tahammül edilmez bil 
cehennem meydana getirmiştir. Fakat nt: 
garib bir tecellidir ki Filistinli Arab, bu· 
gün, İngiltereye, ondan öğrendiği bir ll'Ü-

cadele silfıhile mukabele ediyor. Sanma 
yınız ki Filistinde İngilizlere karşı müca
dele edenler yalnız Arablardır. Avrupalı 
muhabirlerin verdikleri malumata göre 
bunların arasında Arab kadar Çerkes, 
ç, ı kes kadar Ermeni de vardır. Çünkü 
bunlar, yüksek yevmiyelerle ve tıpkı 
maaşlı İngiliz müstemleke efradı gibi 
devşiriliyor ve İngilizlerle mücadele iç.in 
Filistine scvkediliyorlar. Bunların Lüb
nan ve Suriyede silah depoları vardır 

Bir takım propaganda memurları Haleb 
ve Şam sokaklarında, İngilizlere karşı 
mücadele edecek fedaileri alenen toplu· 
yorlar ve bu hal, Suriyedeki Fransız me
murlarının gözü önünde cereyan ediyor 
Bu vaziyet artık İngilizlerin canına wık 
etmiş olacak ki şimdiye kadar açık bir 
halde bulunan Suriye - Filistin Filistin 

' Irak ve Filistin Çöl hududlarında elek-
trikli ve dikenli tellerle aşılmaz mania -
lar meydana getirmektedirler. Bu ara1a 
Fransızların da müzaheretini temin ede
rek Arab çetecilerinin bu hudu':llan 
serbE'stçe geçmelerine mani olacak ted· 
birleri almalarını temin etmişlerdir. ~ 

list,inli milliyetperverler, bundan böyle 
Suriyede, evvelki gibi rahat rahat teş • 
kilat kurup para ve silah tedarik edemi
yeceğe benziyorllar. Ve bunun neticesi 
olarak önümüzdeki günler, Filistindeld 
mücadelenin çok şiddetleneceği günler 
sayıla bilir. Filistinli milliyetperverler, 
asıl bu zamanda, davalarının en çetin ve 
en zahmetlisini tahakkuk ettirecek bir 
safhaya dahil olmuş bulunuyorlar. Eğet 
bu imtihanı da atlatabilirlerse, kend! he
sablanna çok mühim bir muvaffakiyet 
elde etmiş olacaklardır. 

Selim Ragıp Emeç 

MoskO\'a 16 {A.A.) -Tas ajansı bil- Samsun' meb'usu dün defned:ldi 
diriyor: 

Erivan müntehibleri, Stalinden Er Evvelki gün vefat eden Samsun S3y· 
menistan Sovyet Sosyalist (:umhuriye- lavı Etem Tuncel dün merasimle def . 
ti yüksek meclisine meb'us namzedli- nedilmiştir. 

ö-inin konulmasına müsaade almıslar - Merhum 1891 de Trabzonda dogw -b • 

dır. Müntehiblcr, Sovyetler Birliği muş, 1312 de de mülkiyeden mezun ol-
halk komiserleri meclisi ikinci reisi muştur. Kastamonu, Harput, Trabzon 
Mikovan'dan da Erivan şehrinden meb i dadı müdürlüklennde, Vakfıkebir, Ti 
usiuğa namzedliğinin konulması mü _ rebrılu. Çarşamba, Tarsus kaymakam -
·aadesini istihsal etmişlerdir. Stalin ve Jıklarında, Gelibolu, Antalya, Nigde, 
Mikovan'ın namzedlikleri, Erivan se - Afyonkarahisar, Bilecik, Kayseri, Or -
. . . . du mutasarnfl,klarında ve milli müca-
çım daı resınce tescıl olunmuştur. d 1 d d Ati k h " ı· e e en sonra a LJ'Oll ara ısar va ı-

Bu hab~rler üzerine, bütün Erivan r -· d b l t M b' l w 
f b 'k l d h tı· ·ı· l te 1 ı gın e u unmuş ur. e us ugu es -
a rı a arın a arare ı mı ıng er r d 'k' · t'h b d · d Nafi t 'b 1 t nasın a ı ı m ı a evr~ın e .a 
ı 0 unmuş ur. encümeni reisliğinde, son devrede de 
.. Bütü!1 federe Cumhuriyetlerde bü - dahilile encümeni ikinci reısliğinde 

vuk seçım topl~ntıl.an yapılmakta ber- bulunmuştur. Üçü erkek, üçü kız ol 
devamdı:~. ~tal~n . 11~ . .. a~~~.~aşlar~mn mak üzere 6 çocuğu vardır. Büyük oğ
namzedlıgının ılen suruldugu fabnka- lu Ankarada doçenttir. Merhuma rah -
lar ve müesseselerin adedi gittikçe art- met, kederdide ailesine de sabır ve ta-
maktadır. hammül dileriz. 



Umum 

on 

çuşlar yapacak, kabiliyetlerini arttıra
caklardır. 

Kırkçeşme suyu 
meselesi 

sordular 

Yünlü dokuma fabrikalarının bir 
yıl ilk faaliyet bilançosu 

81lmerba~k'a ı..&llı cTürklye 7\inlil doku- ri ve bllhassa kereste, elma, butday, 
ma ve yün ipllğl fabrikaları anonim flrlr.eU. hayvan maddeler! üzerine iş yapan 1 
tarafından idare edilen Hereke ve Fe.shane ctların mümes,,illiğlnl yapmalı: lsteditl 
yiinlt1 fabrikaları, geçen çalışma Jllını, çolr. blldirmişlerdlr. 

müaaid tartlar ve lr.uvtetli blr inkitaf seyri Gene Hlndistandan blr tlnna Türk 
lçlnde tamamlaml§lardır. Bu JJtl fabrltamı- catcılarlle her nevi maddeler almak 
zın 1937 Jllında aldıit neticeler blr müddet temasa geçmek talebinde bulunmalr.tadlr 
sıkıntılı blr devre geçlrmlş olan mWl yünlll Macaristanda mühim bir ihracat ve 
endüstrlmlzlh .salAh ve yübelme aahuına halAt müessesesi Macariatana lhrac oJUJll 
ıtnnlş olduğuna en aarlh blr deW teıltll et- bilecek bütün Türk mahsullerine allta 

Türkkuşunun geçen seneki büdcesi 
yüz elli bin lira kadardı. Bu sene bir 
buçuk milyon liraya iblağ edilmek is- Türkkuşu teşkilatı pek yakında Av
tenen büdce, Türkkuşunun bir umum rupadakilerine benzer teşekküller me
müdürlük haline sokulması üzerine i yanında mümtaz bir mevki kazanacak

Şurayi Devletin vermiş olduğu ka
rara göre camilere Kırkçeşme suları 
nın yerine verilecek şehir suyu tesi -
satını camilere kadar sular idaresi, ca
milerdeki tesisatı da Vakıflar idaresi 
yapacaktır. Haziran ayı yaklaştığı hal
de sular idaresi hiç bir harekete geç -
miş değildir. Vakıflar Başmüdürlüğü 
belediye fen hey'etinden Kırkçeşıne 

suyunun camilerden kesilmesi etra -
fmda verilen kararın ne zaman tatbi 
kine geçileceğini sormuştur. 

mektedlr. terecetlni blldlrmektedlr. 
Her lkl fabrika lçin §irket taralından 1938 Bazı memleketlerden maden taleblerl 

J1lı zarfında 553.719 llra kıymetinde 889.051 vatı olmaktadır. Stotholmde blr m 
ltllo yeril 7apatı alınm1ftı. Bu yettin 1937 10.000 ton krom ve mümkün oldulu 
.aeneslnde 93f.924 llra kıymetinde 1.469.etl az fosforlu 5000 ton manganez almak 
kiloya çılmıı§tır. Ayni müddet zarfında ya - llnl : Torlnoda bir flrma da mamul, yarı 
bancı yapat mübayaası 8.559 llralılr. 24.20'7 mul ve ham her nevl maden ilzerinde 
kilodan 412.883 llralılr. 109.152 ldloya, ll:amgam müesseselerlle temasa geçmek arzusunda 
mffi>~aa.sı 303.925 tllodan 322.196 ııaı~. dutunu blldlrmlşlerdlr. 

ki milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
İki milyon lira ile Türkkuşu teşkilatı 
tevsi olunacaktır. 

Türkkuşunda sivil pilot yetiştirme 
işine ziyadesile ehemmiyet verilecek -

tir. Böylece harb zamanlarında pilot 
sıkıntısı çekilmiyecek, bu şekilde ye -

tiştirilen pilotlar ihtiyat pilot olarak 
kullanılacaktır. 

tır. 

Türkkuşu umum müdürlilğü yüksek 
mekteblerde teşkilat vücude getirmek 
üzere faaliyete geçmiştir. Her yüksek 
mektebde bir Türkkuşu teşekkülü mev 
cud bulunacak, bayram günlerinde 
Türkkuşunun faaliyeti her teşekkülden 
ziyade olacaktır. 

pamuk 2.359 kllodan .. 42.930 ldloya çıkınıştır. Balkanlar arası müşterek 
1938 da 4.811 ton lr.omtır almıt olan flrJı:et 

1937 de kömür mübayaasmı 8.374 tona çı - nakliyat tar;fesi 
tannqtır. Geçen sene de hariçten alınlD1f 
olan Jı:amgam tpllğl, bundan böyle Borsada Balkanlar arası müşterek tren 

Türkkuşu talebelerini davet 
Hava Kurumu İstanbul Şubesinden: 

Türldmşu yeniden on tayyare sipa- 19 Mayı.s bayramına iştirak edecek Ttirk-
riş etmiştir. Bu tayyareler bır sene için tuşu talebeleri, 0 gün saat aetlzde Tepebap 
de inşa edilip teslim edilecektir. On Şehir tiyatrosu bahçesinde toplanacalr.la -
tayyareden bir kısmı talim, mekteb, rından ve orada hazır bulundurulacak lr.om-

Belediye, Maarif Müdürlüğü vası -
tasıle meıtteblerde kullanılan sular hak 
kında rnalfunat istemiştir. Suların ev -
safı, hangi suların kullanıldığı, mek -
teblerde filtre tesisatı mevcud olup ol
madığı sorulmaktadır. Dahiliye Veki -
leti, İstanbul sulan hakkında beledi 
yeden yeni malumat istemiş bulundu
ğundan mekteblerden gelecek cevab -
lardan bu hususta malumat edinile -
cektir. 

faallyette bulunan Merinos ytınlpllt fabrı _ ve tarifesi üzerinde istanbulda 
Jr.amızdan temin edllecektlr. şırır.et Merlnoa mtlzakerelere devam etmek üzere devlet 
fabritamızclan geçen sene $rfında 11.217 mlryolları ticaret dairesi müdürü N~ 
ltllo yün iplik satın alınmıştır. hareket dairesi rels muavini FerldundaA 

Feshane fabrlJı:asında 1937 senesinde retlr.eb blr hey'etin, evvell Sotyaya, 
"5.297 kilogram iplllr. bükülmüttür. Geçen da Bükreşe gltmek üzere dün veya b 

blnezonlan giyeceklerinden ve hemen dlğer 
bir kısmı da propaganda tayyaresi ola- kafllelerle birlttte harekete geçeceklerinden 
caktır. Talebeler yeni tayyarelerle İs- bunların geç talmamalan ve tam vaktinde 
tanbul, Eskişehir, Ankara arasında u adı geçen yerde hazır bulunmaıan. 

sene bu ratam 175.858 kilo idi. İplWerin hareket etmesi kararlaştırılmlftı. 
vaaatl · numarası geçen .aene 3.69, l93'1 de Bulgaristandan gelen btr haber 
:>.91 dir. Kamıarn ipllli lmalltı da 43.293 hey'et, hareketlnl, gayri mua17en blr 
klloya çıkmıttır. Bunlar da vasati numara lçin tehlr etmlştlr. 

~- .............. ~ 
Hamamcılar Cemiyeti dün beledi -

yeye yeni bir müracaat yapmış, Kırk
çeşme suyunun r.slahı mevzuubahs bu 
lunduğundan kendilerinin bu şekilden 
ne tarzda istifade göreceklerini sor -
muşlardır. Hamamcılann müracaatı 
tedkik olunmaktadır. 

21.s dır. Suriye hakkmda kaldırdın 
Hereke fabrikasında artık askeri ve pl -

Şehir lf IPrl: 

Dthı bin koyun getirildl 
Dün İstanbula bin kadar kasaplık 

koyun getirilmiştir. Beledıyenin elin -
de İzmir ve İstanbulda on bin koyun 
mevcuddur. 

Belediye çapJerin ayıklanmua 
bakklD1 25 bin liraya utacak 

Hastalık tevlid etmesi mevzuubahs 
olduğu için bu sene şehir çöplerinden 
işe yarar maddelerin ayıklanması me
ıı.edilınişti. Belediye bu maddelerin a -
yıldanmuı hakkım her sene 10 bin lira
,. satıyordu. 

Fakat mernnuiyete r~ğmen bir çok 
kimselerin çöpler arasından paçavra 

ve işe yarar madde çıkarmakta devam 
ettikleri görülmüştür. Bunun üzerine 
çöpler arasındaki paçavralann ve işe 

yarar maddelerin tekrar satılmasına 
karar verilmiştir. Hazirandan itibaren 

denize dökülecek olan çöplerin paçav
talan yirmi beş bin liraya müteahhi 
~e verilecektir. 

Şelıirclekl çap btaayonlan 
kalchnlıyor 

Sokak aralarında tesis edilen çöp is
tasyonlannın etrafa koku neşrettiğin -
den adedleri yediden ikiye indirilmişti. 
Zeyrek ve Aksarayda bulunan bu iki 
çöp istasyonu da gelecek haftadan son
n kaldmlacaktır. 

Ham maddeler idhali için 
imkanlar aramyor 

oeneı ldbal&ı reJlmlntn tadlllnden aonra 
ball bam maddelerin idhallndeld detışllr. -
11.t ve neta)'lcl balr.tında aanayi •rbabı gö -
rifJD8lere devam etmettedlrler. Yann ıene 
SanaJl Blrlllinde toplanaealr. olan anaylcl
ler aralannda ıörifecetlerdlr. Muvakkat 
taramamı ne ham maddeler ıüınrilkten lh
rac ecUJmi.pe de bunların blr müddet aonııa 
l&l'fedllecetl ve yeniden ham madde lhtl -
racınm artacalı anlqılmattadır. Sana)'lcl-

Mille/ errlll: yasa pyalr.ları yapılmamakta ve bunlann :ve bir kayıd 
rlnl tutacak İskoç ve emsall yeril lpllkten Surlyeye Türklye, Fllistin ve Maverdl 

Dün 450 aeyy ah geldi 
kumaşlann lmali gün geçtikçe artmaktadır. tlrdün menşeli sıfırların idhall ve 
Herekenln ipllk imalltı 66.010 kilodur. sureWe Suriyeden geçirilmesi yasat edil 

Dün limanımıza İngiliz bandıralı 
Oryon vapurile muhtelif milletlere 
mensub 450 seyyah gelmiştir. Şehre 
çıkarak cami, müze, Kapalıçarşı ve şeh 
rin görülmeğe değer yerlerini gezen 
seyyahlar bugün limandan ayrılacak -
lardır. 

Kumaş imalatına gelince: Feshane fabrt- mtştl. 

tasından bir sene evvellnln MB.118 metrealne Ahiren, Fransa hüktimetl Suriye '11 
muJı:abll 1937 de 944.442 metre lr.umq do - }nıserllğlnln lttlhaz ettiği blr :tararl• 
ltunınuş ve atkı Adedi 1.269.777.000 den memnuiyet kaldınlmıştır. 
1.433.730.580 e çı.tır. Yabancı Jr.amgarn 

Tevkifhanede 
Bir gara/ama vak'ası 

tpllfinden Jı:umaş lmall 155.489 metre, yeril 
ipllkten imalat lse 788.983 metredir. 1938 da 
812.548 metre idi. 

n·· T k'fh d b. 1 hA Hereke fabrikasında blr sene evvellnln 
Ankara borsası 

--··--
Mil.zeler mildtirO lzmitte 

Müzeler Umum Müdürü Aziz İzmite 
gitmiş, tarihi eserleri tedkike başlamıştır. 
Müzeler umum müdürünün tedkikleri, 
İzmit tarihi lçln çok kıymetli safhalar Ar-

Açılq • kapanq fiatlan 16 • 5 • un ev 1 ane e ır yara ama a 420."34 metresine mukabil 1937 de 517.288 

disesi olmuştur. metre kuma11 dokunmuştur. Atla adedi M3 1----------ııı-----_,,.W 
Bahriyeli Salim ve Ömer adlı iki milyondan 1.131.800,000 e çıkmqtır. Bu ku- ÇEKLER 

mevkuf arasında henüz malum olmı - mqların 71.588 metreal İskoç ve mümaaill 1-------=:__--=------.-ı:~w 

zedecektir. 

yan bi,r sebebden dolayı bir kavga çık.. fantazi elbise ve paltoluk, t39.898 metreal de 
lr.amgam laımaşlandır. Kamgarn kumat l -

mış, bütün gardiyanların ve arkadaş - mail 1936 da 3.32.800 metre idi. Her iki tab-
larının ayırmağa çalışmalarına rağmen rltanın kumaş lmall yetOnu 1936 da 1.283.550 
Bahriyeli Salim taşımakta olduğu kes- metreden 1937 de 1.881.728 metreye yüJı:.sel -

Trakya otobüsler~ arasmda kin bir iletle Öm~ri ayağından yara - mlştlr. Blr sene evveline nazaran imallttalr.1 

rekabet başladı lamıştır. Carih hakkında kanuni mu )'iik.sellş nlsbetl iplik aılr.letinde Feahanede 
~ 10,5, kuma• <metre) lmallnde Feahanede 

meleye tevessül olunmuş, mecruh da ..n.... 18 H t d """'zd 2"" dil 1 İstanbul ue Tratya arasında asfalt yollle .r.._.e , ere e e "'"' e ,. r. Umum -
Tevkifhane hastanesinde tedavi altına malltta artış yüzde 15.5 dür. Fe.shane fab -

yapılmakta olan otobO. ve ta.myon aervt.s - alınmıştır. rlkasında imal edilen battaniye ve velenıe 
leri aon günlerde ehemmlyetll saraınt.ııara adedi 1938 da 20.587 den 1937 de U.289 a, 
maruz kalmıştır. Devlet demlryollan Avru- Kavga edenlerden Bahriyeli Salim, ltlllm adedi 42.295 den 44.950 ye çıkmqtır. 
pa hattı lfletmealnln eşya tarifelerinden Nazım ismindeki arkadaşile birlikte İmallttatl artışa müvazi olarak ifçl vuatı.sl 
yüzde 50 _ 80 nlabetinde blr tenzillt yap • bir polis öldürmekten, Ömer de arka- de Hereke fabrikasında 437 den 137 ye, 
ması; ucuzluk dolayıslle kamyonlarla yapı- daşı Bekirle birlikte Kuruçayda bir a- Feshane fabrlkaamda 1009 dan 1088 ya Jilk-

dam öldürmekten suçludur. Salimin selmtştlr. 1937 senesinde fabrika mamull -
lan eşya nakllyatını blr hayli azaltlD1ftır. tından aatlflarda blr sene evveline nazaran 
Bunun üzerine bu hatta çalıp.n elli tamyo- taşıdığı keskin iletin bir demir veya artış nlabeti Herelte fabrikalı için " ~. J'el
nun aahlbleri tetrar yük flatlarını lr.ınnıf - çivi parçasının ucu taşa sürtülmek su- hane fabrlJı:ası için "128 dır. 
tardır. Bugün l!'.dlrne ve KJrır.ıareııne tonu retne keskin bir hale getirildiği tah - lktısad daireleri dördUncU 
1000, Lüleburgaz ve Tetirdaluıa 825, Baba- min edilmektedir. 
eslr.1 VI Saraya '150, Çorluya 600 tunıfa et - -··········-........................................ - .. ,.. vakii hamnda toplanıyor 

ya tafımata ba§la1nı1ıardır. Buna ratnıen 1 Yeni a epiya t IIulrandan ltlbaren İatanbuldald iıçün-
devlet demlryollan f)f)'a naJı:llyatında mah- _ ctı mıntalr.a lt dalred lmlrllll ile yeni ku-
IÜI bır arY1 ır.aydedllmettedlr. Bahçıvan ruıacaac topraır. mab.sullerı oı1s1 tatanbuı ıu

beal Dördüncii VaJı:ıthan'a natledecelr., pey -
Diler taraftan bu hatta yeniden bazı o- derpey lktlaad veWetıne batlı clıter mües • 

tobüsler lllveal dolayıalle otobüa ifletenler Yası artadqımı1 İbrahim Boy! dfınya e-
debiyatı tızerindelr.1 çalışmalanrun yeni blr seseler de Haziran nihayetine kadar bu han-

aruında da relr.abet bqlamıtır. Beher roıcu eaerlnl daha verdi: Şarkın en bflyüt plrl da yerletecelr.lerdlr. Bu auretıe İltanbul tl -
başına Edlrne ve Kırtlarellne 150, Telr.lrdal Hlndll Rablntranat Tagore'un taheaeri caret aara7ı kendlllğlnden kurulmUf ola -
ve Babaeskl ve Saraya 100, Lüleburıaza 75, «Bahçıvan• ı Türtceye çevirdi. Her mısra - calr.tır. 
Çorlu ve SWmye 50 k~ almaktadırlar. ında ayrı blr .san'atln ve ayrı blr aevtln mah- Fransadan idhalAt yapmak 
Bu vaziyet otobüslerin benzin vı yal ırtas - sulü olan bu eser, İbrahim Hoylnln temiz • • 1 b" 
ratıanna bne teır.abtıı etmı:receır. tadar dü- tıaıt\bue btr ır.at daha ıaymetıenm1.t. renkll ıstıyen erin ır mDracaati 
şütt.tır bir tapalr. içinde bastırılarak abla çıta - Fransız frangının sukutu üzerine, 

· nımıttır. Btnd felaefeltnln gOzel, ve parlat 
blr-örnell oıan bu eserde, etaanevt Hind ha- Fransada eşya fiatı başka paralarla u-

Bahkesirde inhisar maddeleri 
satışı 

Açılış 
Parla 
Nev-York 
Mlllno 
BriiUel 
Atına 

Cenevre 
Sof ya 
Amaterdam 
Prag 
Viyana -. 
Madr1cl 110168 
Berlln ı,9662 
Vaf1()va 4.1867 
Buda peşte S.9880 
Biikreı ı06 8730 
Belgrad 34,6826 
Yolr.ohama 2,7260 
Btokholm s.01ııo 

Londra 630, 
Moskova t.3,8276 

ESHAM 

~ .. 
Anadolu llJl. " eo 
pefin 
A. em. " eo vadeli 
Bomontı - Nektar 
Aslan çimento 11 91 ıı ,. 
Merkez Bankuı 92 92 
f.ı Bankası l(I fO ıo• 
Telefon 8 liO 
İttihat ve Detlr. 12 76 

Şart Delirmenl 1 

Terkos 7 

İSTİKBAZLAS 

Ttlrlr. borcu I pefln 
• • I ndeU 
• • II yadelt 

llr ba 16ritmelerden 10nra talr.u ltlerlnde Balılr.eairde lnhlsarlar mamulltı •tlllan 
Um maddeler için daha gen1f lmlr.lnlar W- artmıt, altı ayda 830 bin liralık algara, Tl 

yabnın çlzglleri çolr. canlı ve renlr.lldlr. B1r cuzlamış, Fransa ile ticaret yapmak da 
köle lle bir lcrallc;e arasında geçen blr mu - ha kirlı bir iş haline gelmiştir. Bunu 
havere lle bqhyan eserin kudreti gtttllr.ce göz önüne alan bazı firmalar, Fransa
daha tunetll bir ifade ile ytllr.selmelr.te, oku· 
yanlan 10nuna lr.&dar ayni &lllra ne rirüt- dan demir alat vesair baiı eşya getirt-
ıemettedlr. mek üzere talebler yapm.Jl)ardır. meıuılllnde bulunacaklardır. bin llralık ta müaldrat atııı olmQftur. ___ ........... ·-····· .. ··············-------- Anadolu I pe. -

Hamidiye m~kteb gemisi 
dün Burgaza gitti 

TAKViM 
MAYIS 

R...r •• 17 Arabi .... 
UM U67 - ı....ı .... -

Fransadaki firmalar, bu istenen eş
yayı ancak tiftik mukabilinde verecek
lerini, hesab takası suretile mal vere -
miyeceklerini bildirmişlerdir. 

Bu müesseseler, bu idhalAtı yap -
mak ilzere tiftik ihrac etmeleri için a
likadar makamlardan müsaade itte -
mişlerdir. 

• I vadeU -
• II pe. -
• II va. 

Anadolu mtı. petin -
Dtınya muharrirlerinden tercllJll 

ıerisi numara : 84 Gemi Burıazda 3 gün kalı\cak, 20 Mayısta Köstencede, 
24 Mayısta Sulina limanında bulunacak 

Bulgar ve Rumen limanlarını ziyarete- tarafından karşılanacak ve sahil batar -
decek olan H11ımidiye mekteb gemisi dün yaları tarafından 21 pare top atılmak 

aat H de Haydarpapdan hareket ede- suretile lellmlanacaktıi-. Hamidiye kru
rek Karadenize Çılunıftır. ' vazöru Burgazda üç gün kalacak ve JO 

İçinde Deniz Harb okulunun bu Jl}kl mayısta Köstencede olacaktır. 24 mayısta 
mezunlarından stajyerler de bulunaa Ha- Sulina Jlmanına gidecek olan kruvazör 
midiye bq(bı BUJ'laza varacaktır. Ha - üç IÜJl Sulinada kalaca,k ve 28 m&YlSta 

midiye Burıazda iki Bulpr to iclosu limanımıza döneeettlr. 
~...:..::.,__-
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z. 
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Rebiülevel 
D. 
20 17 40 
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4 liO 1 47 1J 
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12 

AK 

s. o. 
7 18 
2 '8 

Yata 

s. D. 
1 • 11 ı.s 

TUrk mahsullerine karşı 
rağbet artıyor 

Tart mahsulleri, lflnden süne, btlttın 
dtlnya plya.salannda tanınmata ve ralbet 
aörmete bqlaD11ftlr. Her nevi mahsulle~ il -
serlnde, alllr.&dar matamlara, bel'IÜD ,eni 
yeni taıebler valr.1 olmaktadır. Ba '8lebler 
aruında, Blndlstan pbi çok uzat yerlerden 
yapılanlan da vardır. Bu ctlmleden olmak 
tllere Blndlltanda Amrttlar flhrlnde blr nr
ma :rtın. badem, Antep fıatılı almak, l'llta -
UDde im arma da mütelll Tlrk mablulle-

v. lh&a1ev 

Y. zozuLA ~ 

RUS Hlkl yele!! 
Ruıcadan çeviren : 

Hasan Ali Ed'!. 



Trabzonun su işini halletmek için 
icabeden tahsisat aymldı 

fttt 'rrab~n (Hususi) - Atatürk'ün ge

'~ i~tidasında Tr~bzonu şe -
h U dirdiklerı sırada şehrin içme su
~ Yakından alakadar olarak ver -
-. tar ~rnir ve işaretlerile yapılması -
~ ar verilen içme suyu için Ba -

lık Bakanlığınca yapılan tedkik 
~ :ceıemeler sonunda 518.304 lira -
feıl hr tahsisat verilmiştir. Bakanlığın 
ıttı .. _ ey'e~ince projesi ve planları ha -
~ıan ıçme suyunun inşaatına ya -
~başlanmak üzere münakasaya çı
~tır. 518,304 lira kadar azim bir 
~ a meydana gelecek olan bu su 
~ sayesinde Trabzon en hayati ve 
' bir ihtiyacını temin etmiş ola -

~n hızlı bir inkişaf devrine gir-
tbı buıunmaktachr. Profesör Lamb~ 
~Ptı.ğı plan peyderpey tatbi~ sa
!lbı gırece1dir. Trabzon beledıyesi
oı.!.aPtıracağı sebze hali de çok güzel 
~· Halin projesi çok beğenil-

'l\-a Modem bir ilk okul 
~bzonda merkez kazada içinde beş 
~ .. n fazla talebeyi barındıracak bü
\ ha ilkte her türlü levazım ve teçhiza
~ Ve Ankara Gazi Enstitüsünün 
'eti b· bi~ modeli halinde on dersha -
~ ılk okul inşasına başlanmıştır 

'rra Ye zabıta komiserini vurdular 
s~bzon belediye zabıta komiseri 

ı aralarında geçen bir münaka-

Trabzon belediyesinin yeni açtığı 

kimyakned.e gıda maddderl 
k01Vtırol edilirken 

şa yUzünden Şehir klübü civarında 
Mustafa adlı bir şahıs tarafından bı -
çakla yedi yerinden vurulmak sureti -
le ağır bir şekilde yaralanmıştır. Müm-

taz derhal hastaneye nakledilerek te -
davi altına alınmıştır. Doktorların mu
ayenesi neticesinde Mümtazın aldığı 
yaraların dördü ağır ve üçü de hafü 
olduğu anlaşılmıştır. 

Memlekette spor 
Çok hararetli bir maçtan sonra Kastamonuspor, 
Çaınsporu 2 • 1 mağliıb etmeğe muvaffak oldu 

t.._. Kastamonu.spor takımı kaptan ve idarecı1erile t>eraoer 

~~onu (Hususi) - Gazi stadında, Sadık aldığı ara pasını falsolu vuruşla 
~en fazla seyirci karşısında; Kasta- sol zaviyeden Çamspor ağlarına taktı. 
~ • Çarnspor takımları arasında ya- Oyun bundan sonra çok hararetlendl • ::aç 2-1 Kastamonusporun galebe- Fakat iki taraf ta fazla gol çıkaramadı-

ttı. ğından maç bu netice ile yani 2-1 Kas-
~ tiazharın idaresinde oyun baş- tımonusporun galebesile nihayete erdl 
Po Porlar seri bir akınla, Kasta- S. A. K. 

r kalesine indiler; fakat, bek lzmitteld maç 
~ t1 rnüdahalesi topu Kastamonu-
~ 0rvetine ulaştırdı ve 15 dakika İzmit (Hususi) - Haydarpaşa lisesi ... , ._;t nısıf sahasında cereyan eden o- sporcuları şehrimize gelmişler ve Halke
~ ıa\ti rfor Hamdirıin güzel bir şütü vi takımı ile bir maç yapmışlardır. İzmit 

l~en Çamspor ağlarına takıldı. takımının iyi hazırlanmaması yüzünden 
'ti..~• c\~ada Mustafanm verdiği pen- İzmit takımı 5-3 sayı ile mağlub olmuştur. 
.. ~\illan çekti ve topu Kastamonu İstifaya mecbur tutulan futbol ajanının 

ilet h taktı. yerine Bay Müfid seçilmiştir. 

~' 1::~~: Kastamonusporlular ga- Kağıdspor takımı da, Halkevi takımı-
~'Yı unu. kazanmak için, sağ haf na oyuncu vermemi§ ve mağlilbiyete A

SQl ıçe aldılar. 20 nci dakikada mil olmuştur. 

Öylebeli köyünde 
bir cesed bulundu 

1 

Vak'anın bir cinayet eseri 
olduğu tahmin ediliyor 
Zafranbolu (Hususi) - Karabük'ün 

Öylebeli köyü civarında çaydan bir kadın 
cesedi bulunmuştur. Cesedin on beı 
iÜll evvel Yürük köyünden Şaziye 

adında genç bir kadına aid olduğu tah
min edilmiş, yapılan tahkikatta da bu 
tahmin tahakkuk etmiştir. Memleket has
tanesinde cesede otopsi yapılmış ve bu 
otopside Şaziyenin boğularak ölmediği, 

öldürüldükten sonra dereye atıldığı an
laşılmıştır, henüz yeni gelin olmuş genç 
bir kadın olan Şaziyenin böyle gizli bir 
cinayete kurban gitmiş olması heyecanla 
karıılaşmış, tahkikata başlanılmıştır. 

Gümüşhacıköyde 
bir cinayet 

Gümüşhacıköy (Hususi) Burada 
hızır günü kıyamet kopacağına, müdhif 
sellerin geleceğine dair şayialar dolaş -
makta idL Bu endişeye biraz da orta A
nadoludaki zelzele felaket haberlerinin 
milbalağalı akislerinin saik olduğu hisso
lunuyordu. Nihayet hızır günü geldi ha-

' va çok güzeldi. Şayiaya inananlar te -
reddüdle bir köşede düşünüyorlardı. Ak
şam üzeri müdhiş bir heyecan ve telif 
kasabayı sardı; halk, akın, akın hükft -
mete doğru koşuyorlardı. En sonra anla
fıldı ki şimdiye kadar deveran etmekte 
olan kıyamet şayiası iki kişinin başında 
kopmuş bulunuyordu. 

Dörtyol ağzında Gümüş caddesi üze • 
rinde hükOmet konağına elli metrelik bir 
mesafede Tangal oğlu Mehmed sarhoş -
luk yüzünden Mustafa oğlu Hüseyini iki 
yerinden ağır suretle yaralamış, Hüse -
yin fazla kan zayi ettiğinden ölmüştür. 
Katil kaÇDllf, bilahare yakalanarak tev
kif edilmiştir. 

Zafranbohi esnafmm bir 
müracaatı 

Zafranbolu (Hususi) - İki senedenbe
ri tatbik edilıneğe başlanan hafta tatili
nin kaldırılması için esnaf ve tüccarlar 
ticaret odasına müracaat etmişlerdir. Be
lediye teklifi rcddetmi§ ve keyfiyeti kay
makamlığa da bildirmi§tir. 

Bursa şoförleri bir örnek 
giyinecekler 

Bursa (Hususi) - Belediye ıoförlere 
yeknesak elbise yaptırmaktadır. Şimdilik 
yalnız şehir dahilinde çalışan ıoför giy
dirilecek, ileride hepsi ayni elbiseyi giy
mek mecburiyetinde olacaklardır. 

Nazilli sandık eminine işden 
el çektirildi 

Nazillide maliye müfettişi tarafından 

yapılan teftişler neticesinde veznede 3500 
liralık pul açığı meydana çıkmıştır. San
dıR emini Bay Mehmede işden el çektiril
miştir. Tahkikata devam edilmektedir . 

Durakta bir çobam vurdular 
Durak nahiyesinin Çalkandil köyün

den çoban Aliyi; aralarında çıkan bir 
kavgada bu köyden Yaşar oğlu Şerif çifte 
ile ate§ ederek üç yerinden ağır ve teh
likeli surette yaralamış, suçlu yakalan
mış, yaralı da hastanede tedavi altına a
lınmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

·~· . 

Mekteblilerin müsamereleri 
Yurdun her tarafında miniminiler ıüzel müsamereler 
veriyorlar, Zafranbolunun Başköyiinde müsamere 

esnasında feci bir kaza da oldu, bir yavru öldü 

Edirne (Hususi) - İlk okullar ilkbahar ıezlntnert yapllll§lardır. Kan ook 1fi.ze1 
bulutsuz ve ılık bir bahar güntı oldutu için bu tenezzüh çok neş'ell olmut n talebe ak
ıama kadar kır eğlencelerll• meşgul oımuılardır. Umuml Müfettl§ General ıa.zım Dl
rik ile Edirne val1s1 Niyazı Mqen de ller10 kurulunda bu tenezzühe l§ttrak etmJtlerdlr. 
Resmımı. umumi möfettif va ftll lle b1rl1kte ötretmen ve talebeden bir ırupu pter
mektedtr. 

Manisa (Hususl) - Bundan bir mlddet evvel Balkevinde temin edllen huılat.Ja n 
hamiyetıı Manisa kadmlarUUn :yardımll• 71 z elliden fazla fakir ve tımsesll çocuk tç 
çamaıırlarma varmcıya tadar 111dlr1lm1t, kltaıb, kalem ve çantalan temin ecUJmqt1r. 
Manisa mekteblerlndekl mınımınner büytlk bir tefkatle ve neı'ell olarak ret1ft1r1lmek
tedirler. Resimde Manlsa metteblerlnde otu yan talebelerden bir grup metteb ~fet
lerl ile IÖl'ülmektedlr. 

• (>IT• 

Gönen (Hususi) -
bl.Qnektteb mü!ettışlerl 
buradald melr.teblerde 
teftı§lere bqlamıflar• 

dır. Teftlf edilen her r 
mekteb bir müsamere 
vermekte, bu müsame
reler çok güzel ve mu' 
vaffaklyetll olmakta· 
dır. Küçiiklerln man~ 

eumelerl, monolotlan 
zevltle dinlenmekte vı 
verdikleri temsiller .s11-
rekll alkışlarla tarıı• 

lanmaktadır. 
Reslmde müsamere 

veren mekteblerden b1r1nln taıebeler1Dden lal r ınıp lle hocalan göıillm.ettedır. 

• 
Kırkağaç ilkmektell 

talebeleri de güzel mü· 
Bamereler vermektedlr~ 
ıer. Kasabada bir da 
çocuk balosu tertlb e
dilmiştir. Okullarda ve• 
rtıen müsamereler pe' !"' 
büyük takdirler kazan• 
maktadır. Ka8aba bil.· 
yükleri tarafından çolr 
alkışlanan küçükler, bu 
müsamerelere çok 171 
bir şekilde hazırlan

mışlar, bu yüzden de 
muvaffaklyetıerl tak- _ 
dlrle karşılanmıştır. 
Resimde miniminiler en bllytlkler1nln rumtn1 kucaklarında taşırlarken ıörmmektedlrler. 

• 
Bursa (Hususi) -

8edbaşı Ut okulunda 
gtizel blr müsamere ve
rildi. Bugllne kadar 
emsaline az rastlanan 
bir Jflükemmellyet ve 
muvaffaldyetle başan
lan bu müsamere mu
hitte lyl bir tatdlr u
yandırmıt, gösterilen 
umuml ralbet ve lstek 
üzerine daha ü9 gece 
temadi ettırllmlştir. 

Müsamerede vali, ku
mandan ve ıehrlmlzln 
diler güzide zevatı ha
zır bulunmuşlardır. Müteharrllt ay, ctıneş 
ve pırıldıyan yıldızlarla sii8lenen &bentll 
hareketler ilk okul çocuklarının çot muvaf
fak olan bedll duygularına kartı umumi bir 
hayranlık husule getirmiş, bol bol alkll top
lamalarına vesile olmuştur. Reslmde Bedba-

teesstıı tçlnde kalmıştır. İlk okulda vertıecell 
müaamerenln provası yapılırken on üç yaş-
larında Ba.haeddln adındaki çocuğun rcıl 
icabı kullandığı çifte ateş almıştır. Çıkan 

...._ şı ilk okulu çocuklan bir gösteri esnasında 
~n B görülmektedirler. 

saçmalar karşısındaki Şerlfenln gözünden 
gimılf ve derhal öHıınüne sebebiyet ver
miştir. 

ey, senin a - Kafa sarılı kol sarılı Akşam üstü tramva H B y k . .. , , .. . • asan ey - o ca • kom · Zafranbolunwı Başköyündeld kasa 
Olıa. şunu gor - bacak sarılı... ya mı binmlf, vapur gişe- nım, bir maçta hakem dur-

ne olmuş öyle ... , sinden pazar ,Unü bilet mtıf olacakl Zafranbolu (Hususi> - Başköyde çok a-
ıt.w:..1..._ ______________ .;._ __ ~~~~~~~~~~~---'--L~••~-------------------------------------------------U:lEılLI1ll.r...l~l..QJ~lLJ~·llün!m...balk bü~t bir 

Kaş talebelerinin bayramı 

Kaş (Hususi) - İlk okul talebeleri met
teblller bayramı münasebetlle Kalkan nahi
ye.sine liderek neş'ell bir ııün ıeçirmlflerdlr. 
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ı __ H_A_d_i•_el_e_r_K_a_r_fl_•ı_n_d_• __ , 

ARGO ~ 
( /ki perdelik komidt ) Küçükler için 

bir göz gezdireyim. fe;=ı §has: Genç, ihtiyar; kadın, erkek; 

~ birçok kişi. 
(BİRİNCİ PERDE) 

, Sahne: Mahalle kahvesi, vapur salonu, 
• sokak ortası, yahud bunlara benzer baş-

cO gün moruk mortoyu çekmişti. Vur
gun vurgundu. Biraz eski bıraktıysa oıı

ları aşırcmento; fertik.. Var mı yan ba - ı 

kan! 

gündelik elbiseler 

ka bir mahal. Perde açılır, bütün eşhas 
sahnede. 

Nurullah Ataç -Hele §U mecmuayı da 
karıştırayım. Bu bir grup tasviri olacak. 

Okur: , - Nurullah Atacın cDenilebilir ki> 
başlıklı bir makalesi çıkmış okudunuz 
mu? 

cAkşam oluyordu, güneş aynas~z 

- Hayır, sen okudun mu? 
- Oukudum, size de anlatayım! 
-Ne diyor? 
- Diyor ki: cArgo kelimeleri, argo ta-

görmüş, ökse gibi tüymeye bakıyordu. 

Gece nerede ise dünyayı enseliyecekti. 
Ay gecenin fiyakasını evvelden bozum et
mek için tango bulutlann altından may -
tap ediverdi. Yıldızlar başladılar gök yü
zünde manitaya ... birleri bir yazıya hiç bir zaman adilik 

vermez.> Nurullah Ataç - Hele bunu da bir ya
na bırakayım. - Yani argoya taraftar desene? 

- Taraftar da söz mü, bayılıyor, bira - · Bir gazete alır: 
- Siyasi bir makale okuyayım! 
Okur: 

der bayılıyor. 
(Perde kapanır.) 

* (İKİNCİ PERDE) 
Nurullah Ataç masası başında otur -

maktadır. 

cSiyaset donficn hazırlop yumurtaya 
pabuç bıl'1kan kaldı mı sanki? Şimdi dev
letler lafa gümrük vermiyorlar. Ortada 
bir hır oldu mu yapışıyorlar altıpatlarla
ra, grav grav. Şıpın işi vurgunu vuran 
keka. Nurullah Ataç - Bugün de ne çok 

~ktub, kitab, mecmua geldi. Hele §U 

zarfı bir açayım.. 
Nurullah Ataç - (Düşünür) bütün 

bunlar benim yazdığım makaleden il -
ham alınış olacaklar.. (Gene düşünür) 
her halde kendilerinden bahsetmem la
zım. 

Zarfı açar, kAğıda göz gezdirir. 
- Bir şairin bir şiiri. 
Okur: 
cİmanım Ataç, bey baba,, 
cElini öpeyim dedi bana;> 

Kağıd kalem alır, yazar: 

cŞairlikten biz de çakarız değil mi?> 
cBu işde afiye bakarız değil mi?> 
cBiz de çıktık Babıaliye erkete.> 
Nurullah Ataç - Hele şu romana da 

cDün bir kaç kitab, bir kaç mecmua ve 
gazete elime geçmişti. Bunlarda edebi -
yatımızın şaheseri addedilmeğe değer ya
zılar okudum. Vesaire vesaire ... > 

1 smet H ulUsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Orman yangmı çıkaran buhar 

{f' " Alaska toprakla- lf )} 
rından çıkar ve 
bin derece fahre
nayt sıcaklığında 

bulunan buhaı.rlar, 

ormanları tutuş

turnıakta ve yer 
yer yangınlar vü
cuda getirmekte
air. 

Bazı garib hAdiseler 
e İnsan vücudündeki kemiklerin yüz

de ellisi sudur. 

e Çamaşırlarınızı mavi veya laciverd 
kağıdla paket yaparsanız, sararmazlar. 

e Domates köklerini mumla veya pa
rafinle sıvarsanız tazeliği uzun müddet 
devam eder. 

e Boynuzlu kertenkelelere dokundu
nuz mu gözlerinin ucundan bir metre u
zağa kan fışkırtırlar. 

·····························································································································• 

cFuad11 imzalı, çok ş:ıyanı dikkat b1r 
mektub aldım. Bay Fuad, mektubuna ~u 
satırlarla başlıyor: 

- cHayatm, bazan ne elim tesadüfler! 
ur: Beride evine merbut, her türlil se • 
fahnt ve sullstlmnllerden uznk erkekler, 
ıtrret kadınların ellerinde cehennem a
za.plan çekiyorlar. Ötede melek glbl iyl 
Ye güzel kadınlar, sefih kocaların kahır
larlle temiz yataklanna kan kusuyorlar. 
Ne olurdu? Görünmez bir el, bunların 

7erlerlnl değiştirseydi? 

İıuan, bu satırları okuyunca, çok maz
lfım, çok mağdur bir insanın ıztırabları
nı dinleyeceğini sanıyor. Halbuki, Bay Fu
ad, mektubuna bu zannı tekzlb eden 
fU satırlarla devam ediyor: 

girmemeye, ona hltab etmemeye başla • 
dun: Ağladı. Ayrılalım! dedim, gene ağ
ladı. 

Bu vazıyet kar§ısında ne yapacağımı 
ıaşırdım. 

Sizden bir çare soruyorum ı Acaba, lta
nmı kendimden soğutmak için, ablasına 
mı taarruz edeyim? 

Şimdi düıünellm: 

Bu mektubu yazan delikanlının yilz ll
ra aylığı var. Bu maaşdan eline geçen 
paranın 30 llrasını da kendi keyfine har
cıyor. Geri kalan paranın da blriktlr11 -
memesinden şlkft.yet ediyor. 

Bu sene ba ..... rı 
görmedik. Ama ya -
kında nasıl olsa sıcak 
günler başlıyacak. 
Küçük kızınız bu e -
tekleri bol, yakası 

güz~ bir şekilde ke
silmiş sade elbise 

< 

içinde o zaman bir yaş daha büyümüş 
gibi görünür. 
Oğlunuz bu raglan kollu ipek bluzla, 

bluza düğmelenmiş kısa pantalonu, bütün 
hareketlerine serbesti verdiği için, pek 
çok sever. 

Tayyör modeli 
• 

Bol verev etek, yakası klasik biçimde 
bolero. Gene çizgili kumaştandır. Şapka, 
eldivenler, çanta, ayakkabı ve bluz elbise 
ile güzel bir ahenk yapıyor. Bu takım da 
çok genç ve çok şıktır. 

---o----
Her kadın bilmelidir 

Aşcı diyor ki: 
- cBen evllylm. Anadoluda dört sene 

mes'ud yaşadık. Geçen sene İstanbula ta
yin olundum. Karım: 

•- Boşuna ev kirası vermeyelim. Al -
lemln yanında oturalımh dedi. İtiraz et
medim. İkl taraflı bir evln bir parçasına 
biz yerleştik. 

Hiç bir sefahati, israfı olmıyan zevce
sinin bütün günahı, talihsiz hemşiresine, 
yardımsız anacığına, sakat kardeşine, ve 
bedbaht yengesine ara sıra öte beri ver
mek. Buna mukabil, yılda bir defa, bir 
sinemaya bile gitmeyecek kadar teragat
kdr, fedak~ davranıyor. Bütün bunları 
yaptıktan sonra da, zevcinden hakaret 
görüyor, hatta. dayak ylyor, ve her türlü 
ihmale uğruyor: Bütün bunlara muka -
bil gösterdlğ1 yegA.ne ~an da üç beş 
damla göz yaşından H>aret. 

Biftek, kotlet ve her türlü ızkara etler 
kuvvetli ateş üstünde pişirilmelidir. İlk 
yüzleri dört dakika, ikinci yüzleri üç da
kikada pişer. 

Çanakkalede batan ltalyan vapuru içi 
983,959 lira tazminat isteniyor 

Ticaret mahkemesi· bu talebi tedkik ediyor, yakınd 
her iki tarafa da karar tefhim olunacak 

Çanakkalede İtalyan ve İspanyol vapur -
lan arasında vuku bulan ve İtalyan bandı
ralı Kapoplno vapurunun batmaslle netice
lenen kazanın muhakemesi 2 inci Ticaret 
mahkemesinde neticelenmiş ve karara kal
mıştı. 

Diğer taraftan İtalyan acentası vetl 
batan vapurdaki zarar ziyanı tesb1t eC 
mahkemeye blldlrmlşlerdir. . 

Buna göre, batan gemide 30 bin l 
lirası kıymetinde 2478 ton buğday, 8 biti 
glllz llrası kıymetinde 050 ton kereste. 
bin İng111z llrası tutan diğer bazı ıı,ı! Tedklkatını bitiren ehlivukuf hey'etı mah 

kemeye verdiği raporda hMlsede bpanyol 
bandıralı Magalleno:ı vapuru kaptanının 
mes'ul bulunduğunu, men'i müsademe nl -
zamnames1ne aykırı hareket ett.iAlnl tesblt 
etmişlerdir. Ehllvukuf, bu kanaaUerlnln da
vanın son ceiseslnde §if ahen de izah etmiş
ler ve duruşma netlcelenmlttlr. 

mevcuddur. 
Gemi için istenen tazminat ise 37,184 

glllz lirasıdır. 
Bütün bu p:ıralnrın yekunu da 1 

İngiliz llrası tutmaktadır. Bu para d 
günkü rayiç üzerinden 983 959 TUr!C 
tutmaktadır. 

Karşı taraf vekilleri buna karşı bazı mü
talea ve 1tire.zlarda bulunmuşlardır. Faknt, 
bu ltlrazat mahkemece rcddedllm1ştir. 

Mahkeme şimdi bu iddiayı tedldl> 
mektedir. Tedklkatı müteakib karar tef 
olunacaktır. -------Bir mahkOm ilamat dairesini 

altüst etti 
Dün adllyede U§.mat dairesinde blr hfl.dl

se olmuştur. 
Hristo isminde bırt. tespllrot'Jyet eden 6 

günlük bir mahkftmiyetlnln infaz edilmesi 
tçln Uamat dairesine geUrllmlştlr. 

Fakat, hapishaneye gitmek istemeyen suç 
lu, birdenbire hiddete gelmiş ve masa üs -
tündeki dahlll telefon cihazını kaptı~ı g1b1 
cama fırlatıruf, camları lndirmlştır. 

Suçlu, bundan sonra hokka, kalem gibi 
eşyadan eline nı geçtiyse guraya buraya fır 
latmağa başlamış, 1§1 büsbütün azıtml§tır. 

Nihayet 1fe pol1s müdahale etmı.ş, suçlu 
hakkında zabıt tutularak cürmll meşhud 

müddelumumlllğine verllm1§tlr. 
Bu hMise Ulmat dairesindeki kadın me

murları da fazla heyecana düşürmüş, içle
rinden ikisi bayılmıştır . 

Hristo. müddelumumlllktekl lfadeslnde: 
- Benim bazan üstüme bir fenalık geli -

yor, böyle işler yapıyorum. Bugün de ne yap 
tığımı bllmlyoruın, denıJştir. 

Suçlu z1hn1 vaziyetinde bir gayrltabllllk 
olup olmadığınm anlaşılması için müşahede 
altına alınmak ftzere, tıbbı adliye gönder1l
mlştir. 

Poliste: 

Otobüs - Tramvay mtisademeleri 
Şoför Mabmudun idaresindeki 3424 nu -

maralı Şlşll - Fatih otobüsü Ue vatman Ha
lld tarafından kullanılan 193 numaralı 

tramvay arabam arasında Şişlide bir çar -
pışma olmuş, lkl.!1 de hasara uğraUUftır. 

* Ram! - Sirkeci arasında Jşleyen 3296 
numaralı otobüs ile Yeşllköy tayyare mek -
teblne aid bir a.ııkerı kamyon arasında Fa -
Uhde bir çarpışma olmu~. her 1k1s1 de ehem
miyetli surette hasara uğramıştır. Nlltusca 
zayiat olmaınıftır. 

Bir çocuğa cenaze arabuı, 
bir çucuğa da 

sıhhi imdad otomobili çarpb 
Küçükpazarda Leblebicl sokağında otu -

ran MevlUd kızı 12 yaşında Güner KQçükpa
zar caddesinden geçerken belediyeye aJd ce
naze arabası kendls1ne çarpllll§, Güner ha -
cağından yaralanmış, Haseki hutaneslnde 
tedavi altına alınmıştır. Arabacı Fazıl ya -
kalanmıştır. * Şoför P'alfln idaresindeki 186 numara
lı belediyeye ald cankurtaran otomob111 Çar
şıkapıda Yenlçerller caddesinden geçerken 
Kumkapıda Çuturçeşme sokağında oturan 
8 yaşlarında Nazike çarparak bQfından ve 
bacağından ağırca yaralamıştır. Yaralı Ha
seki hastanesine kaldırılmış, şoför yakala -
narak tahkikata başlanmıştır. 

* Vatman lsmallln idaresindeki 262 nu
maralı tramvay araba.!l ile şoför Şeyket ta
rafından kullanılan 2027 numaralı tataı o -
tomobili arasında Aksaray caddesinde bir 
çarpışma olmuş, her ildsl de hasara u~ra -
mıştır. 

Sevgilisini yaralıyan bir gen 
tevkif edildi 

Sevgllls1 Zehrayı ağır surette bıçald• 
ralıımaktan maznun Kftmll 1smlnde biri 
adliyeye verilmiştir. 

Suçlu, Sultanahmed ı incl sulh 
yapılan sorgusunda: 

- Zehrayı, ben bıçaklamadım. sırP 
gezmeğe gitmiştik. Orada, önümüze biC 

1 

dam çıktı: 
- Ben Zebranın iki aydır n!şanıısıyıııı 

yerek, bıçağını çekti. Ben de korkudntı 
tun, demiştir. 

Hlıklın, suçlunun tevkifine karar re 
mlştir. 

Ortaköy cinayetinin faili 
tevkif edildi 

Ortnköyde aşcı İbrahimin dükkfınıtıd# 
tikten sonra, sarhoşluk yüzünden şofot ti 
tını, arkadaşı Emini, Artının babası /. ııe 
tası bıçaklıyarak ağır yaralıyan ve ftl'i 
Mehmedi ôldüren Şerif dün adliyeye te 
mlş ve 7 inci .sorgu hftklminln karıı.rUe 
kit edllmlştir. / 

Askerlik işleı·i: 
Şubeye davet 

~ Plynd~ binbaşı Ferid Şakir oğ. sos 
11 sun Türken Erzurum: Piyade asteğı:ne ti 

ııı Mevl\ıd oğ. Hüseyin ımmı 316 ~ 
(324-92) piyade asteğmen: Ahmed 0 

Cemil Bolu. (11705) plyade yarsüba~1ııı 
oğ. 309 Salih Bursa. (133) piyade ııe 
Osman oğ. 311 Ahmed Fadıl. (10763>iıı~ 
asteğmen Salih Rüşdü oğ. 309 Halil 
İstanbul (38177) Eminönü yerli AS· ş 
gelmeler! llfın olunur. 

Sokakların sulanması için 
hazırlık yapılıyor (9 

. Il g 
Bu sene Istanbul sokak.lan o . '-" diSl ır 

zozla sulanacaktır. Bunların ~;.. dı 
lediye temizlik işleri müdürliı~1 ttı1 
üçünü itfaiye müdürlüğü temın e 
tir. Kullanışsız olduğundan depOd: 
lundurulan otuz iki kadar su ~r t 
üzerinde tadilat yapılacak, bUil ~ 
sokakları sulamada kullanılacaktı · 

lki mahalle kavgası ti ~ 
tllt' 

Nişantaşındn Tavanlı sokakta o fi' 
11 kızı Fatma !le komşusu Rnştd Jt1Zl 11' ı;J 
arasında kıskançlık yüzünden çıkan b ti 
gada Raşid kızı Fatma dl~er Fatı:nllfl 
başından ağırca yaralamıştır. cıırı 

Yaralı Beyoğlu hastanesine :ıcııl 
suçlu yakalanmıştır. •ıP 

. n ?t• * Şişlide Aralık soknkda otura JJıP 
1a kızı Rahime ne ayni evde oturall ,.~ 
fa kızı Fatma arasında çıkan bit 1' şı• . 
her ikisi de birblrlerlnln başlarını tll 

ralamışlardır. 

Reflkamın evde kalmış ablası, malül 
ağabeysi, annesi ve yengesi, sahlb bulun
dukları bu evin, diğer parçasını işgal e
diyorlardı. Vft.kın, daireler aynydı: Fa -
tat ara yerde geçme bir kapı vardı. Ve 
zevcem, evimize giren erzakın kısmı aza
mını, bu kapıdan, öteki tarafa ta§ıyor -
du. Çunkü, aylığımın yalnız otuz lirası

nı ne~me harcadığım halde, artan pa -
ra, zevcemin, çocuğumun ve benim mas
rafımıza ancak Uf! geliyor. 

Sonra unutmamak l~mdır ki, bütün 
!bunlar, bu kadıncağw zalim ve §lrret 
göstermek maksadlle karalanmış bir şl
ktlyet mektubundan çıkarılmış olan mfl.
nalardır. Bacaksızın maskaralıkları : Mes'ul 

Üstelik, karım, sokak düşmanıdır. İs -
tanbula geldl~lzdenber1 bir defa bir si
nemaya blle götüremedim. Onu bu inzi
va ömründen vazgeçirmek, ve iktisada 
alıştırmak için, baş \'Urmadık çare bı .. 
rnkınadım: T\lUılıkla söyledim: 

Ağladı. Acı söyledim: Ağladı. Tehdid 
etUm ağladL Sarhoş olup eve geldim. Da
yak attım: Ağladı. Kendisine tamamen 
vabancı kaldım. Akşam eve ondan evvel 

Bana mektub yazan okuyucu, kendi • 
alnJ mağdur, haklı göstermek için, kale -
minin bütün 1ktldannı seferber eaiyor. 

Fakat buna rağmen zevce.sının masu • 
mlyetlnl ftrt bas edemiyor. Bir de zevce -
.sini dinlesek, eminim ki, vereb1leceğlın1J 
hüküm, daha fazla aleyhine olacaktır. 

Ve gene dQşünQn ki, bu mektubu ya -
zan kalemin sahibi, hayatm aeı tesadüf -
Jerlnden m~tek!dlr. Bant öyle gelir kt, 
onun ştkfl.yet ettiği bu acı tesadüflere kur 
han olan kendisinden ıı!yade zevcesidlr, 

Görülüyor ki, mes'ud, memnun olma .. 
sı !Azım gelen bir vatandaş, bayatından 
§lkt'ıyetcldlr. 

Bu da bize, en büyük bedbahtlığın, sa
adetin kadrini bilmemekten doğduğunu 
gösteren sa~ız mlaallerden birisi değil 
midir? 

TEYZE 



Yazım tanıyamamıştım 
....... Sana telgraf çekmiştim. 
..... O telgraf senden miydi? 
..... :Evet! 

~ » e tuhaf.. bak yazını da 
ıyl?nanuştım. 

e Pekala 
tatı~1 çOcuklu kadın, çocuklarının fotog-
111: tıı Çektirmek için !otografçıya gir· 

..... İ{af'\!'\ f'Ak • • ? 
-.... Al~ ~-- ersınız. 
1> h tan · • b" li <\Q.d esını ır raya .•. 

ın dü .. d-
' il ŞUn u: 
~ on.~kaıa dedi, altıncı çocuğum da doğ

an sonra gelirimi 

• 
.\\'Clla Sen 
'h r arasında: 

tn. 41U&\in 
~ hangimiz daha çok av vura-

' 'l' ' "li abu sen! 
......_ s:Ye? , 

~ d.e •• n. benden daha çok yalan söyler-

o 
, a~ Dökülmüştür 'b;tük babam seksen yaşındadır 
' ~a~da bir tek tel beyaz saçı yoktur. 
'h,.. q olur"> 
~ Qijuı • 

il el.elen ~çları daha otuz yaşında 
lilrnuştür de .. 

• ~ ı>k Yorulmam 
' b acıy" girdı·. 

qati! . · 
' 'l'anıd~~r şapka istiyorum, dedi.. . 
ti a &eli gırn pek çoktur da, hafif o
~tk~ rn Verrnek için şapkamı çıkanp, 

l"oruıınam. 

'2'QJc 

Göreyim her an 
Yüzüne baktım güul; 
Bir kerecik gül, diye •• 
Çekinme yakına gel; 
Koklayım b~r gül, diytı. 

Saçlarını okıayım , 
Bir yığın ipek, diye.. ' 
Git, peıinde koıayım; 
Kaçtı kelebek, diye.. 

U zaklaf arayayım; 
Bir parça sokul, diye .. 
Sokulma yalvarayım, 
Sana oldum kul, diye. 

Bir kere görün e mi? 
Aık budur İnan, diye. 
Kapayım gözlerimi; 
Göreyim her an, diye .. 

** 
D· 

Haydudun karısı - Küçük tabanca 
ile oynuyor. 
Haydud - Zarar yok, ben verdim .. 
Kendime bir mitralyöz aldım da ..• 

111 

rıı 

- Nene bu sepeti merdivenden yu
varlıyôrsun? 

- Kardeşimi eğlendirnıck için1 
- Kardeşin nerede? 
- Sepetin için.de! 

SON 

Altı ay 
- Ellerini cebine koyma! 
- Neye? 
- Bu yüzden altı ay hapiste 

yattım. 

- Sen de ellerini cebine mi 
koymuştun? 

- Evet ama başkasının sebjne 
koymuştum. 

Yeni zengin - (Resim sergisinde) 
işte bu resmi bec'iendim. Bana bun
dan yirmi tane gönderiniz. •............................................................. 

Spor 
Yüzü, gözü sarılı adama sordular: 
- Ne oldun? 

- Spor yüzünden bu hale geldim. 

- Demek oluyor ki artık spor yapı-
yorsun? .. 

- Hayır, ben yapmİyorum, karım y:ı· 
pıyor. 

A~ız kalacak 
Büyük ağızlı kadın fotografcıya girdi, 

çantasından bir fotograf çıkardı: 
- Bu fotografı büyültür müsünüz? 
- Hayhay bayan kaç defa büyüyecek? 
- Üç defa büyüyecek; yalnız nğı.L ol-

duğu gibi kalacak! 

• Taksit 
Doktor, muayene odasından çıktı, bek

leme odasına girdi; bekliyenlere: 
- En çok kim bekledi ise sıra onun 

dedi, bir erkek ayağa kalktı: 
- Öyle ise sıra benim bay doktor. Tam 

nltı aydır bekliyorum. O zaman yaptırdı
ğınız elbisenin ilk taksitini istiyeceğim. 

• 
Ayni şartla 

- Bu ev kiralık mı? 
- Evet bay, kiralık .. ev sahibi eski ki-

racıyı aylık vermediği için çıkardı. 
- Ev sahibine söyleyin, ben de bu evi 

ayni şartla tutarım . 

• Bir Nisan 
Yalancıya sordular: 
- Bir nisanda kaç yalan söyledin? 
- Bir tane bile söylemedim. 
- Nasıl oldu bu iş? 
- Bir nisan yaptım! 

~~len · 
mt §1.ıraya koymu~tu.m, §imdi bulamıyorum. Müzede kaybolan çocuk - Anne, anne/_ 

Sayfa 1 

-Trak vapuru dün geldi 
136,269 liraya malolan bu vapur sayesinde Mudanya -

İstanbul yolculuğu iki llucuk saate iniyor 
,.. 

.... 

" ' 

Trakta birinci mevki mlonu 

Trakta. mutfak 

penizyoUan umum mi.idüri yeni ge miyi tedkik ederken alınmış bir r.:.rlm.: 
kaptan kö§künde 

Denizyollan idaresi tarafından Almnnya
yn sipariş edilen Trak vapuru dun saat 10.80 
da Kızkulesl açıklarına gelm.1§ ve demirle -
mlştır. 

Bu sırada llmcında bulunan bütün va -
purlar duduk çalmak suretlle geın1y1 sellim
lıımışlardır. 

Vapur demirledikten sonra Denlzyollnn 
idaresinden ve Deniz Ticaret Müdürlfif;un -
den bir hey'et motörle gemiye giderek kap
tan ve mürettebatı tebrik etmiş ve genılyi 

gezmiştir. 

Trak Almanyanın Kll llmanından buraya 
kadnr Kenan kaptanın idaresinde 15 günde 
gelmiştir. 

Gemide 11 zabit. ve 32 mlirettebat vnr -
dır. Trak gemisi 3500 tonluk olup maldne -
lerl de 2000 beygir tuvvetlndedlr. 

37 yataklı 20 tane birinci ve 44 yatnklı 16 
tane ikinci mevki kamarası. sigara, müzik ve 
yemek salonlan nrdır. Kamaralarda hava 

değiştirme teslsatı ve akar sıcak ve soğuk su 
bulunmaktadır. Gemide üç ambar ve altı 

vinç vardır. Trak 136,269 liraya mal olmUJ .. 
tur. 

Trnk vapurunun Almanyada fena havada 
ynpüan sür'at tecrübelerinde 18,9 mll yap· 
tığı cörülmüştür. 

Trak önumüzdekl pazar günü ilk seferi
ni husust mahiyette olarak Mudanyayn yn
pacak ve ayın 23 ünden itibaren İstanbul
Mudunya hattında ç:ıJışac:ıktır. Yeni vapur 
sayesinde İstanbul - Mudanya yolculuğu 2,5 
saate inmektedir. Trak vapurunun gümrük 
muayenesi tamamlandıktan sonra fenni mu 
ayenesi yapılacaktır~ 

Denlzbank Umum Müdürü Yusuf Ziya 
Önlş ve Denlzb:mk erkfmı dün akşam mo -
törle gemiye giderek vnpuru gezmişler ve 
çok beğenmlşlerdlr. 

Denizyollcırının Almnnyadn yaptırmak -
ta olduğu Etrüsk adlı ikinci vapur dn blr ay 
sonra limanımıza gelecekt1r. 



8 Sayfa 

Edebiyat bahisleri: 

32 ilkteşrin ve Cevad Fehmi 
* • lf. 

Bugün z.abıta romanı Janrı, dünya edebiyatının en lxqta gelen bir 
ıubesi sayılıyor. «Valide Sultanın gerdanlığı» müellifinin ba yeni e•e· 
rinin edebiyatımız için yepyeni bir kaz.anç olacağı muhakkaktır 

Yazan: İbrahim Hoyi 

SON POSTA l\layıs 1 

İngilterenin tayyare taarruzuna karşı 
haz r ığH Hava baraj arı 

Türk edebiyatında, belld de arzuslle de-
tercüme zabıta ro - fil, rırl kaderinin ~o-
manları epeyce kök tile polisliğe girmiş 

salınış bulunuyor: I babacan bir adamdır. 
Nat Pinkertonlar, Elle tutulacak ka-
Şarlok Holmesler Nik dar haklkt olan kah-
Karterler, daha oku-• ramanlar, gene be • 
ma zevkini yeni ye -

1 
nim kanaatime göre 

ni tatmaya başladı- Konan Doly'ün Şar • 
ğımız zamandanberi lok Holmesinden faz. 
bizi sarmış ve diye - lasile hakiktdirler. 
bilirim ki adet! ro - Şarlok Holrneste, ne 
man okuma zevkini bileyim, ben fevkat • 
bize aşılamıştır. Bu - tabia bir sezi§ kud • 
gün de ayni çağda o- ' reti bµlurwn. Şarlok 
lanlar, inanınız ki ' Holmes kendisine 
ayni zabıta romanla- verilen her hAdiseyi 
rını gene ayni zevk müstehzi bir §ekilde 
ve istekle okuyor - Cevad Fehminin yarattığı tiplerden: · karşılar ve okuyucu
lar. Serkomiscr Osman ya adeta, cCanım ben 

Telif ismi altında çıkan zabıta roman- işin içyüzünü biliyorum, ama, romanın 
ları ise, daha ziyade ecnebi dillerden a- hatırı için vaziyet billt1rlanıncıya kadar 
dapte edilmiş olan romanlardır. Onlarda, yüzlerce sayfa okumalısın> der. Halbuki 
edebiyat çeşnisi olmaktan ziyade, neşre- Rıdvan Sadullah sizin, benim kadar ba
denin sırf maddi menfaat kaygusunu gü- kikidir. Bütün o yukarıda saydığım has
den bir koku hakimdir. Halbuki (zabıta !etlerine rağmen her insan oğlu gibi tür
ıromanı) janrı, bugün dünya edebiyatının lü türlü muvaffakiyetsizliklere uğrar. 
en başta gelen bir şubesi olarak sayılı- * 
yor. Sürükleyici, fakat gayri ahlaki olmı- Cevad Fehmi ikinci zabıta romanını 
yan, usta bir görüşün, keskin, işliyen bir neşrediyor. İsmi de bildiğiniz gibi: 32 1lk
zekfının bütün oyunlannı edebi bir üs- teşrin. Daha eserin isminden meraka tu
ltlbla bize veren bu eserler, her aile kil- tulduğunuza, manhğınızın isyan ederek 
tübhanesinde yer buluyor. Mekteb, üni- 32 İlkteşrin olur mu? diye haykırdığına 
versite kütübhanelerine sokuluyor. eminim. Haklısınız. * İçinde gene ayni sacayak kahramanla-

Bizde, ilk ve hakikt yerli zabıta roma- rın, yani Rıdvan Sadullah, serkomiser 
nını yazmak ve Türk edebiyatına ver- Osman ve Cevad Fehminin bulunacağı 
mek şerefi Cevad Fehminindir. Cevad bu zabıta romanını ben de merakla bek
Fehmi, Türk okurlarının ])iç te yabancı- liyorum. Valide Sultanın gerdanlığı ro
sı değildir. Senelerce gazetelerin hikôye manını müsvedde halinde okumuş. 
sütunlarında en seçme, en güzel ve hep- sonra tefrika edilirJıııen de ayni merak ve 
ılnde en usta bir görüşün emekleri bu- heyecanla takib etmiştim. Cevad Fehmi, 
lunan hikayeleri çıkan, sonra da küçük 32 İlkteşrin eserinin, ilkinden daha güzel 
çaplı fakat muhtevası itibarile epeyce olduğunu, birincisinin daha ziyade bir 
yüklü bulunan, cGeceleri bizleri kimler deneme mahiyetinde bulunduğwıu tava
bekliyor> adlı eserinde, dikkatli ve kılı zula ima etti. Ne yazık ki, seçkin üstadın 
kırk yaran, adi bir gözün göremiyeceği bu seferki romanını önceden okumuş de
lncellkleri bulup çıkaran müşahedesinin ğilim. Fakat şuna inanıyorum ki, bu e
canlı birer abidesi ıeklini alan röportaj- ser, edebiyatımız için yepyeni bir kazanç 
larile Cevad Fehmi, benim inanışımca olacak, ve okuyucular da, hakiki bir za
yüksek kaliteli bir muharrirdir. (Alela- bıta romanının bütün zevklerini, incelik
de) nin sathında gezlnmiyen, türlü nü- !erini bu eserde bulacaklardır. 
anslarile (iç )i görmek, neşterlemek isti- Yüzümün kara çıkmıyacağına eminim. 
7en ve bunu yaparken de, iddiasız, üzen- lbrahim Hoyi 
tisiz fakat o nisbette renkli, akıcı üslft-
bunu coşturan bir muharrir, romancıdır. 

* c Valide Sultanın gerdanlığı•, usta mu-
harririn ayni zamanda, edebiyatımızın 
da ilk yerli zabıta romanıdır. 

Valide Sultanın gerdanlığı, (kitab şek
linde çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum) 
vak'aları hazırlayışı, toplayışı, sıralayışı 

ve bunları yekdiğerine bağlıyarak, oku
)'Ucunun merakını gittikçe arttırarak so
na varması itibarile, muvaUak olmu§ bir 
eserdir. Eserin en bariz hususiyeti._ mu
harririn ne yazdığını, mevzuunu nasıl 
kullanacağım bilmesi; vak'alarını geçir-
diği yerleri gidip görmesi, ora-
larda günlerce etüdlerde bulun-
ması ve adetA bir edebiyat erkA
nıharbı gibi, en :ince teferruatı bile 
llımal etmemesindedir. Onun için de eser
Cte cmantıksız• hiçbir nokta bulamazsı
nız, cCanım bu da olur mu, böyle saçma 
muhakemenin hakikati ortaya çıkarma-
11na imkAn var mı?> diyemeZ!lnlz. Her 
bAdise, ve buna takaddüm eden illetler, 
ince bir ustalıkla hazırlanmıı, denenmiş

Dünyanın en kılıbık 
Kocası 

Amerikanın cumhurreisi muavini, ga
yet neş'eli bir adamdır. Mükemmel bir 
orkestra ıefidir. O kadar ki, bazı yerler
de coşunca, orkestrayı bizzat idare eder. 
Müdhiş püro tiryakisidir. Dünyanın en 
pahalı, lüks pürolarmı içer. Ayni zaman
da dehşetli surette karısının sözile hare
ket eden bir kocadır. Bir ıey satın ala-

Ur. Romandaki kahramanların ruht de- cak olursa karısının reyini almadan içi 
fi§iklikleri, infialleri, kinleri gayet tabii rahat etmez. Bu itibarla kendisine ıaka 
bir surette tesbit edilmiştir. Aslında ga
zeteci olduğunu unutmıyan Cevad Feh
mi, mücehhez olduğu bu sll!hile de rea
liteden kıl kadar ayrılmıyor. Esasen Vali
de Sultanın gerdanlığında sacayak kah-

ramanlarından biri de kendisidir. HikA
yeyi onun kaleminden okuyoruz. Dolayı
slle de seyrettiklerimiz tamamile objek
tif bir görüşün en reel meyvalarıdır. 

Sacayak kahramanlardan diğer ikisi 
C!e, polis hafiyesi Rıdvan Sadullah ile, 
ıerkomlser Osmandır. Rıdvan Sadullah, 
!O nci asrın uyanık, zeki, hislerinden zi
yade mantıki ve soğukkanlılıkla hareket 
eden, her §eyi inceden inceye hesab eden 
bir varlıktır. Serkomiser Osman ise, da
ha ziyade orta tabakanın yet~tirdiği ve 

olmak üzere dünyanın en kılıbık kocası 
denmektedir. Resmimizde yazlık şapka

sını karısile birlikte seçtiği görülüyor. 

Bir sinema yıldızının 
garib davası 

Sinema yıldızlarından Anita Luiz bir 
borsacı aleyhine 20 bin İngiliz liralık bir 
tazminat davası açmıştır. Yıldız istida -
sında diyor ki: 

cBu zat, evli olmadığım halde, umumi 
bir yerde babam yerinde bir adamla ev
lendiğimi söylemiş ve bana, cmadam!> 
diye hitabla iftira ederek, bakirelik hay
siyetimi kırmıştır. Onun için kendisin -
den davacıyım> demi§tir. 

Çelik a.ntan tutan baıonuır Çelik a.gıarctan otr görilnilş 
Hava hücumlarına karşı müdafaa ted- korumak için lifi miktarda balon ha • takılmamak için pek yüksekten 

birlerine büyük bir ehemmiyet vermek- zırlamıştır. mecburiyetinde kalacak ve binneti~ ..;.t 
te olan İngiliz hükfuneti, umumt harbin Resimde görüldüğü gibi, havada tam tacakları bombalar kolaylıkla hecllP'1 

bir sed §eklinde dizilmf§ olan bu balonlar, 
ıon .senesinde hayli faydası görülmüş o

lan chava barajl> sistemini tekamül e:t -

tirmiş ve harb vukuunda İngiliz adaları-

kuvvetli çelik tellerle toprağa raptedil-
miş ve aralarındaki boşluk da tekrar çe
lik tellerile doldurulmuştur. 

varmıyacaktır. 

Bu tertibat haricinde, miltearrız td 
,Yareleri kovalamak için ayrıca başkt 

nın açık sahillerini bu gibi barajlarla Mütearrız tayyareler bu çellk örgülere birler de alınmıştır. 

Tarihten sayfalar: 

Giy .m nas ral o u? 
* * * Altın işlemeli çuhadan örtüyü kaldırdılar. Sonra masanın üstündeki kapagı da 

aldılar. Onun altı bir sandık gibiydi ve içeride bir yıgın insan kemikleri 
'Vardı. Normandiga dükası: "Bunlar Normandigada ölen hırisligan azizlerinin 1 

kemikleridir. Eğer sözünüzü tutmazsanız kiif ir olursunuz I" dedi 

Şimalden esen müdhiş bir fırtına İn
gilter~ adarlannı altüst etmiş, sonra Manş 
denizini köpükler içinde bırakıyordu. Dal 
galar birer dağ gibi yükseliyor, ko
caman çukurlar halinde alçalıyordu. 

Fırtına o kadar ansızın çıkmıştı ki İn
giliz gemileri açılıp bir türlü şimale gide
memiş, çoğu dalgalar arasında cenuba 
doğru sürüklenirken batmıştı . Norman
diya gemileri kendi sahillerine doğru sü

rükleniyorlardı, fakat diledikleri y~re 
yan~mak imkfmı olmuyor; büyük bir 
kısmı kayalara çarparak parçalanıyordu. 

Bu sırada büyük bir İngiliz gemisi de 
fırtına ve denizle boğuşuyordu. Dört kö
§Cli iki yelken parçalanmış, kürekler kı
rılmış, direkler güverte üzerine serilmiş
ti. Bu gemide İngilterenin lafta değilse 
de iş itibarile asıl kralı olan Harold 
vardı. 

Fransa sahillerine dü~mek istemiyor
lardı. Fakat eğer bir kumsala baştan kara 
yapmazlarsa boğulacaklarına şübhe yok
tu. İster istemez karaya doğru gittiler. 
Gemi oldukça düz bir sahile provadan 
çarptı. Tekne ikiye ayrıldı, fakat Harold 
ve arkadaşları sağlam olarak karaya çı
kabildiler. 

Sahile yakın balıkçılar bu silMılı ya
bancıları tanıdılar. İçlerinden bir kaçı he
men en yakın şatoya koştular. O taraf
lara hakim olan konta gördüklerini ha
ber verdiler. Kont hemen şövalyelerini 

atlandırdı. Çok geçmeden Harold ve ar
kadaşları birkaç yüz atlı tarafından çev
rilmiş, mızrak ve okların aşılmaz çevresi 
içinde kalmışlardı. Onlara karşı koyma
nın sonu ölümden başka hiçbir ıey ola· 
mazdı. Esasen kont onlann canlarına 

ilişmiyeceğini, sadece esir edeceğini söy
lüyordu. 

Bu vak'anın geçtiği on birinci asırda 

bir 5enyorun arazisi içine ondan, daha ev
vel izin almaksızın her ne şekilde olursa 
olsun ayak basanlar esir sayılırlardı. Ha
roldla arkadaşları fidye verecekler, kur
tulacaklardı. Bunun için de fırtınanın 

yatışmas\ ve bir ikisinin İngiltereye gön
derilmesi, yahud kontun bir adam ıön
dermesi kafi gelecekti. 

Yazan: K.adircan Kaflı 
Bu vak'a çarçabuk etrafa yayıldı. En 

çok alakadar olan adam Norrnandiya dü-
kası piç Giyomdu. . 

Giyom İngiltere kralı Edvardm kar
deşinin oğlu idi. Edvardın oğlu yoktu. 
Bu itibarla İngiltere tahtına açılan kapı
ların birisi de onun elinde bulunuyordu. 
Haroldun esir olduğunu duyunca gözlPri 
ümidle parladı. Harold İngilterede bütün 
kuvvetleri elinde bulunduruyordu. Eğer 
onu kandırırsa İngiltere tahtına kolaylıkla 
kavuşabilirdi. 

Giyom kurnaz bir adamdı. Pek şişman
dı ve başında saç yoktu. Ayni zamanda 
zalimdi. Hatta bir defa kaleyi kuşattığı 
zaman kaledekiler ona: 

- Deri!. .. Deri! ... 
Diye bağırdıkları için hepsinin el ve a

yaklarını kestirmişti. Çünkü Giyomun 
kaynatası dabaktı, (deri) diye bağırarak 
Giyomla alay etmişlerdi. 

Giyom bir aralık İngiltere kralı Ed
vardı ziyaret etmiş, ondan kendi.sini ye
rine kral yapacağı hakkında vld almı§tı. 
Fakat bunun sözde kalması ihtimali kuv
vetliydi; çünkü bütün iktidar Haroldun 
elinde bulunuyordu. 

Derhal onu esir etmiş olan kontla mu
habereye girişti. Fidyeyi verdi ve Ha
roldu kurtardı. Misafir etti, ağırladı. İn
giltere tahtı meselesini açtı. Kral Edvar
dın vAdini hatırlattı. Haroldun da bu işde 
kendisine yardım etmesini istedi. 

Harold başka türlü düşünüyordu. Ed
vard öldükten sonra İngiltere tahtına çı
kacaktı. Esasen Sakson asilzadeleri Fran
sızları sevmezlerdi. Hatta Normandiyalı
lara yüksek mevkiler veren, İngilterede 
fransızca konuşulacak kadar kendisini 
Fraruız . nüfuzuna bırakan Edvard aley
hinde Haroldun babasının kumandası al
tında isyan etmişler; Normandiyalıları 

kovdurmuşlardı. Böyle bir asilzade gru
punun Norrnandiya dükasının krallığa 

kabulilne razı olarak büsbütün ve yeni
den Fransız nüfuzuna girmeyi istemiye
cekleri şübhesizdi. 

Fakat Harold eğer Giyoma yardım 

hakkında söz vermezse onun elinde esir 
kalacağını da biliyorduı 

- Kral olmanıza yardım edeceğı.oal 
Dedi. Giyom: 
- Bunu usulen bir yeminle ınüh 

yelim. ~ 
Teklifinde bulundu. Gayet şen ve~ 

tefit bir yüzle onu biraz ötedeki JJl 

götürdü. 
Harold bunda da bir mahzur gör 

Çünkü masanın üstünde bir İncil 
yoktu. Mukaddes şeylerden birin!:11 ııJa ~ 
de yapılmıyan yemini bozmak gun ~ 
yılarnazdı. Çünkü o dakikn bu Y 
yapmağa mecbur ediliyordu. Esaseıl 
an önce İngiltereye dönmek için acJI 
diyordu. ~ 

Harold masa başında lilzım gelen ~ 
n1 yaptı. Giyom ne zamandanbcri tir: 
sındakileri sanki açıkça okuyordll· 
nun için de evvelden hazırlanrnışt1· "' 

Yemin biter bitmez gözlerinde bit 
fer parıltısı. görüldü ve adamlarl11' 

emri verdi: ~ 
- Masanın örtüsünü ve üstünde1'i 

tayı kaldırınız! 

Altın işlemeli çuhadan örtüyil ıı1 
Harold merak ve hayretle bll 

emrin yapılmasını bekliyordu. 
Örtüden sonra masanın üstündeıd 

'tayı da aldılar. Onun altı bir sandı 
biydi ve içeride bir yığın insan ke 
vardı. 

Giyom: 
- Bunlar Normnndiyada ölen }1 

yan azizlerinin kemikleridir. Eğer 
nüzü tutmazsanız kafir olursunuz! 

Dedi. 
Sonra artık İngiltereye dönebilec 

söyledi. 

Harold sararmıştı; çünkü böY1; 
kurnazlığa kurban olacağını biÇ 
memişti. Kendisini güçlükle tut8 
Memleketine döndü. 

Çok geçmeden Edvard öldü. sa~ 
Haroldu kral ilan ettiler. Hnrold 
yomun kendisine zorla ve ıcurn95 
yemin ettirdiğini ileri sürerek 

5
. 

tutmadı. Giyom kızdı. Papaya şı 
etti. t 

Papa ikinci Aleksandr vaziyeti 
(Devamı 12 nci sayfada) 
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Denizcilik Bahisleri: 
-.-~~~~~~~~~~~~-

1 tal yan donanmasının 
aldığı yeni şekil 

Kavur ve Sezar zırhlılarının donanmaya iştiraki, deniz 
kuvvetlerini hissedilecek derecede takviye etti 

llitlerın ftat114~ dyattti müruısebetile Napolide yapılan büyük geçid resminde 
.K4VW" zırhlısı ve diğer zırhlılar geçerlerken 

4tnıi gaÇid f'esmlnde ~ anda denizin sathına çıkan 90 ta1ıtelbalıirden bir kısmı 
~~~an .~evlet reisi Bitlerin İtalya se- cu gemilerden muhtelif isimlerde on iki 
li au munasebetile İtalyan donanması tane mevcud olup cümlesi son derece 
lt~Olide muazzam bir geçid resmi yaptı. moderndir ve hepsi de vazifededirler. 

1 
~an donanmasına yeni ilave olunan İkinci filoya gelince; Trento tipi 20,3 

teeıtıilerin mikdar ve kabiliyetlerini gös- santimetrelik 24 topla mücehhez on bin 
~~e~ itibarile bu geçid resminin ehem- tonluk üç kruvazörle takviye edilen bu 
b~etı vardır. Bu münasebetle cLa Tri- filonun kruvazörleri Zara tipi gemiler 
1-f .a~, bir takım rakamlara istinad eden kadar mukavemetli değillerse de sür'at
tt~ilat veriyor. Bu tafsilata ıttıla peyda leri daha fazladır. Ayni filoya Kondot
lçin. ek, deniz işlerile alakadar herkes tieri tipindeki 5000 den 7000 tonilatoya 

«}tfaydalı olabilir. cTribuna> diyor ki: kadar yükselen ve 15,2 santimetrelik top
~ avur ve Sezar zırhlılarının donan- !arla mücehhez kruvazörler de dahildir. 
~r~a Utihaklarile İtalyan deniz kuvvet- Torpitolarla keşif cüz'ütamları ise her iki 
h&sıı de mahsus derecede bir değişiklik filo arasında müsavi .surette taksim edil
liona 0Imuştur. 1937 yılı sonunda İtalyan mişlerdir. Bunlar da, filoların emrinde 
~SOo0tıınası 10,000 tonluk kruvazörlerle ayrı filotillfılar teşkil etmektedir. Birinci 
~v) .~en (8000) tonilitoya kadar olan torpido filosunun başlıca cüz'ütamları 
~ azorleri ihtiva eden filotillalara ay- Oriani tipi dört destroyerdir. Beherinin 
bQ~ttı .. Şimdi ise, bu kuvvetler, daha sür'ati takriben 40 mildir. Bu filoda Fol
~ bır ateş kudreti ve binnetice daha gore ve Freccia tipinde sekiz gemi vardır. 
aur~ as~ert imkinlar temin edebilecek ikinci filonun emrindeki destroyerler 

~ir~e iki grupa ayrılmı§tır. Sirocca ve Vivaldi tipi gemilerdir. Müte-
fiıot·~tıci filo, üç modem ve mütecanis baki torpito kuvvetleri ise, hafif ve ağır 
ltı ~d~ ~ürekkebdir. Bu filoyu· teş- gemilerle birlikte (32) cüz'ütama baliğ 
"'nttrn n cuz utamlar (20) topluk ve (32) olmaktadır. Bu geçid resmine iştirak eden 
llt 

32 
etre çapında Kavur tipi iki zırhlı denizaltıların adedi (90) dır.> 

tipı d~0Pluk ve (20,3) aanümetrelik Zara İtalyan gazetesine göre, bu donanma 
~tre~rt kruvazör, beheri (15,2) santi- henüz son kuvvet haddine yükselmi§ de~ 
loıuUk lk toplarla mücehhez sekizer bin ğildir. Bu donanmaya, ayrıca altı zırhlı 
tiı>t 

1 
Garibalcli ve Duca-Degli-Abrezzi daha ilAve edilecektir ki bunlardan Ro-

ernııerden mürekkebdir. Bu ıonun- ma ve İmpero hali insadadırlar. 

\'e f4htelbcıhirlerin bir anda yaptıklan endahtın görünii§il 
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Marko Polonun sergüzeştleri 
İki milyon dolara malolan 

saltanatını gösteren 
ve Kubilay Hanın Çindeki 
fevkalade bir film 

Meşhur ıinema pro-
düktörü Samüel 
Goldwyn mensub 

' bulunduğu United 
Artists kumpanyası 

hesabına olarak cMar 
ko Polo'nun sergü
zeştleri> namında bü .. 
yük bir film çevir .. 
miştir. Son seneler 
prodüksiyonlan için
de ehemmiyetli bir 
mevki işgal edecek o· 4 
lan bu büyük film ,-• 
tam iki milyon dolara 
malolmuştur. 

Filmin başrolünü • meşhur san'atkar 
Gary Cooper yap
maktadır. Kendisine 
güzel ve yeni yıldız 

Sigrid Curie refakat 
etmektedir. Bu film
de ilk defa olarak 
Gary Cooper sahnede 
bir kadını öpmekte· 
dlr. Filmde Sigrid 
Curie KubilAy Hanın Marko Polo, Kubilay Banın kızım Uk Ufa olarak öp{lJIOI" 

kızını temsil etmektedir. O asırda, Çinde 
hükmeden Türkler ve Çinliler öpüşmez

lerdi. Öpüşme yerine kaim olmak üzere 

burunlarını sürüştürürlerdi. 1ıte, resim· 
lerde görüldüğü üzere, Gary Cooper, 

sevgilisine öpüşmeyi öğretmektedir. 
En yukarıdaki resimde güzel artist, öp

meyi ilk defa tadan bir kadını ne kadar 
kuvvetle temsil etmiştir. İkinci resimde 

onu hhlA bu sarhoş edici şaşkınlık ve hay

retten kurtulamamış görüyorsunuz. (}. 
çüncü resimde ise, nihayet kendisine ge

lebilmiştir. Şimdi utanarak sevgilisinden 

kaçıyor. Acaba bu yeni öğrendiği .iers-

ten memnun mudur? 

Herhalde! 

Marko Polo, meşhur bir Venedikli sey

yahtır. Tesadüf kendisini bir arkadaşile 

birlikte Çine sevketmiş ve orada o za- Kızcağız h4l4 bfiyilk bir 1ıa11Teı t1• fQfkınlık icinde 

man hakan olan Cengizin küçük oğlu Bu şayanı dikkat film, gelecek sinema 
Kubilay Hana misafir olmuştur. Büyük mevsimi ıehrimizde de ıösterilecektir. 

Türk hakanı, bu ecnebilere fevkalfıde iz

zet ve ikramda bulunmuş, kendilerini 

yanında senelerce misafir etmiştir. O za

man çok yüksek olan Çin medeniyeti ve 
Kubilay Hanın idaresi, bu iki Avrupalı 
üzerinde çok büyük tesirler yapmıştır. 

Bilahare Avrupnya dönen Marko Polo 
orada Çinde gördüğü büyük medeniyeti 
ve parlak hayatı hikaye etmiş, fakat Av
rupalılar, kendisine inanmamışlar ve u
zun müddet anlattıklarını bir masal bir 

' hayal olarak dinlemişlerdir. Marko Polo 
nihayet ölürken bu hatıralarını başka bi
risine not ettirmiştir. Bu notlar, o za
manki Türk idaresinde bulunan Çin me
deniyetinin ne kadar yüksek olduğunu 
gösteren en kıymetli vesikadır. 

En son gUzellik reçetesi 
Güzel olmak için yalnız yüzün güzel ol

ması kafi değildir. Vücudün de ayni ıw 
manda çok mütenasib olması llzımdU'.

1 Meşhur bir güzellik mütebassıınnın reyi
ne nazaran bir kadının tam manaslle giı
zel sayılması için vücudünün muhtelif 
kısımlannın aşağıda yazacağımız cçap>
larda olması gerektir: 
Göğüs: Boyun yarısından 1 santim 

fazla. 
Kalçalar: Boyun yarısından T ıantinı 

fazla. 
Bel: Boyun yarısından 15 santinı az. 
Kol: Boyun tam altıda biri 

Kaba et: Boyun üçte birinden 6 santim 
az. 

.HMko Polcmua ~ ri filmindn bqkcı bir aahnc 

Dersten memnun kaldı mı? Herhalde .. 

Baldır: Tam boyunun genişliğinde ol
malıdır. 

Güzel bir baldır 31-37 santim arasında 
olmalıdır. Şu şart ile ki boy 1.50 yahud 
1.80 olsun! 

Bir misal ele alalım: 
Boy normal olan 1.60 uzunluğunda ise: 
Kolun geni§llği: 0,27, boyunun geııişll

li: 0.33, göisün genişliği: 0.83, belin ge
.nişliği: 0.65, kalçaların genişliği: O.S7 ka
ba etin genl§liği: 0.48, baldırın geniŞliği: 
0.33. 

Bir fi;mde fırtına nasıl çıkar1hr? 
Hollywoodda bir film kumpanyası 

(Kasırga - Hurricane) adında bir film 
çevirmiştir. Yakında şehrimizde göste • 
rilecek olan bu büyük filmde bir kasırga 
çıkarmak icab etmiş. 

Bu, hiç te sanıldığı gibi kolay bir jş ol
mamıştır. İlk önce bir göl vücude getiril
mif, gölil doldurmak için 4,500,000 litre 
1U pompa edilmiştir. 

Ve muazum dört şelaleden 585,000 lit
relik su hücum ettirmek için her biri 20 
metre yüksekliğinde dört kule yaptırıl • 
ml§. 

Kasırgayı yapmak için de içinde on iki 
devasa vantilatör bulunan bir huni yapıl~ 
mıı. Bu on iki muazzam vantilatörün çı • 
kardığı rüzgarın sür'ati saatte 145 kilo -
metreyi bulmuş. 
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10 Sayfa 

Antalya mülhakatı 
Harita ve Plan Birliği Başkanlığından 

Antalyaya bağlı Akseki, Manavgat, Gündoğmuş, Serik. Elmalı, Finike, Kaş '\ta
ıalarında tahminen bin hektarlık hali hazır haritalarının yaptırılması işi Beledi
yeler İmar Heyeti Fenniyesince tanzim olunan şartname dairesinde eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

1 - Yapılacak haritalann muhammen bedeli meskfuı arazinin hektarı yirmi, 
gayri mcskiin on beş liradır. 

2 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 2!90 sayılı kaırun mucibince icra oluna· 
caktır. 

3 - Muvakkat teminat 1312 lira 50 kuruştur. 

4 - Münakasa 6/6/1938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Antalya 
Belediye dairesinde icra olunacağından teklifler aynJ günde saat on ikiye kadar 
Antalya Belediye dairesinde Harita Birliği Riyasetinde makbuz mukabili tevdi 
olunacaktır. 

5 - Posta ile gönderilen teklif mektub lan iadeli taabhüdlü olması J..izımdır. 
6 - Şartname Antalya Belediye muhasebesinden parasız alınabilir. (2888) 

Sandal yalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRiKA F/ATJNA SATILJYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Mali yılın bitimi dolayısile hesaplann kapatılması ve devredilmesi işlerini ko

laylaştırmak üzere, 31/5/938 tarihin~ kadar alınıp ta o tarihe kadar red ve mah
ı;u b muamelesi yapılmamış olan emanet ve depozitoların red ve mahsubuna 
13/6/938 tarihinden itibaren devam edilecektir. 

Bu tedbirin 1/6/938 tarihinden sonra alınacak emanet ve depozitalara şümulü 
yoktur. {2777) 

ma> Egzema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak için <ım 

• 

kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmışbr. Eczanelerden isteyln.z. < 

İstanbul ikinci icra memurluğundan: 

DaJrem.lzln 938n53 numaralı do.syasile 

merhun olup bu kere p:ıraya çevrilmesine 

kn.rar verilen Beyağlunda Ağahamam üçün
cü Vakıf han 7 numaralı dairede 20 parça ev 

eşyasının blrlncl açık arttırması 18/51938 de 

ç:ırşamba günü saat. 15 den 17 ye kadar ya

pılacaktır. Bu arttırm:ıd;ı mezkfır eşya mu -

hammen değerinin yüzde yetnıi§ ~ bul

madığı takdirde ikincl açık arttınna.sı 23/5/ 
938 pazartesi günü ayni saatte yapılacaktır. 

Alıcı olanlann muayyen gün ve saatte ma

hallinde hazır bulunacak memurumua mü-

rncaat etmeleri 115.ıı olunur. (1071) 

' 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
25 adet eski Tütün sepeti 
6 , , Dökme soba. 
1 • , Saç 

30 , , Saç varil 
40 .. , Tel tefrik kafesi 
7 , , Mozayik tekne 

10 .. • Büyük cam çerçeve 
80 , .. Ufak cam şişe 

8 , .. Muhtclü marka yıızı makinesi 
6 , , Baskül 

10 , • Hela taşı 

5 .. > Kapı IJ 

60 kilo .. Kayış 

50 , • Muşamba parçalan 
150 , , Hortum 

1170 • , Tönbeki derisi 
300 , , Tönbeki bezi 
400 , , Tönbeki tiftiği 

17 .. , Demir saç yağ bidonu 

I - Cins ve mikdan yukarıda yazılı eşya pazarlıkla satılacaktır. 
Il - Pazarlık, 18/V /1938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de Kaba• 

taşta levanın ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 
m - Satılacak mallar Cibali fabrikasında her gün görülebilir. 
lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat parala· 

rile birlikte yukanda adı geçen komisyona müracaatlan llıin olunur. 
(2589) 

I - 11/IV/938 tanôinde eksiltmesi tehir edfiınış oıan şanname Ye projesi mu
cibince İzmlrde yaptırılacak Tütün Bakını ve işletme evi inşaatı yeniden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 676.960 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 30.828 lira 43 
kuruştur. 

llI - Eksiltme 20/VI./938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da Kabaıa.ştl 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarf-

]ann ayni günde en geç saat 15 e kadar adı geçen Komisyon Başkanlığına ınak" 
buz mukabilinde verilecektir. 

iV - Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ~ 
Mübayaat şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin mühendis veya mimar olmaları veyahud bir mühendis veyi 
mimarı inşaatın hitamına kadar daimi olarak iş başında bulunduracağına dair ara
larında teatj edilmiş noterlikçe tasdikli bir taahhüd kağıdı ile Nafia Vekaletin" 
den alınmış asgari 200,000 liralık bu gibi inşaat yaptıklarını gösterir bir müteah
hidlik vesikasını eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar inhisarı.t 
inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - MühürJü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı ek" 
siltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektubunu ihti~ 
edecek olan kapalı zarfların münakasa günü en geç saat 15 e kadar adı geçen Ahıtl 
Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde v~ olması lazımdır. c2571• 

,.,.,.,., 
I - İzmird~ şartname ve projesi mucibince yaptırılacak tütün bakım ve işlerne 

evinin temel kazılan işi 11/IV /938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ka" 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 87265 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 5613.27 liradır. 
III - Eksiltme 20/VI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de .Kab.

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. J(s" 

palı zarflar ayni günde en geç saat 14 de kadar adı geçen Komisyon BaşkanJığl" 
na makbuz mukabilinde verilecektir. 

ıv - Şartname ve projeler 4.36 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazıın .,e 
Mübayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. el 

V - Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapılacak olan teJll 
kazıları işi Franki, Rodiç, Stern, Simples, BrechU, Abolorenz, Miharlis, Mast v~ 
sair firmaların usul ve sistemlerine veya bunlara mümasil sistemlere göre yapıls 
caktır. Eksiltmeye iştirak etmek istiy~n fir~alart?, fenni ~lifler~. :nün~ 
gününden 10 gün evveline kadar tedkik edilmek uzere İnhısarlar Tütun 1şl 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

11 VI - 1steklilerin bir mimar veya mühendis olmnlan veyahud bir mübetıd • 
veya mimnn inşaatın hitam~na kada: daimi ~la~k .iş başın~a b~l-und~raca~:il 
dair aralarında teati edilmış noterlikçe tasdıkli bır taahhud kagıdı ile N ıJ1l 
Vekaletinden alınmış bu gibi işleri yaptıklarını gösterir müteahhidlik ~~~ka:ıa 
eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mudurltl 
İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca vesika almaları lazımdır. lJ 

VII - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile VI ıncı maddede ya~_, 
eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektubunu i}lti~4 
edecek olan kapalı zarflar yukarıda yazıldığı üzere eksiltme günü en geç sa~~itlcl' 
de kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabı 
verilmiş olması lazımdır. c2578> _____.,. 
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Hizmet erbabmın vergi nisbetlerini 
indirmek için dört yıllık plan 

Çin -Japon lı~rhi General Mariç şehrimizde 
Çok kanlı bır 
Safhaya girdi Dost Yugosl~vyanın ~arbiy_e ve _ B_a~riye N~zırı 

Mareşal F evzı Çakmagın zıyaretını ıade edıyor 
(Baş tarafı l inci sayfada) kaza mercileri ve tahsilatı gibi müşte - (Ba.ştaraJı 1 inci ıayfadc) 

k liükfuneti, bu layihanın tanzimine sev- rek hükümler ayrı birer kısım halinde Şimal ve Cenub ordulannın irtibatı 
eden sebeb ve amıller, mucib sebebler tedvir edilmiştir. 

lllazbatasında şöyle izah edilmektedir: Kazanç vergisi layihada: Tokyo 16 (A.A.) - Gazetelerin bu sa-
. ~Arazi ve bina vergileri, hayvanlar ver- 1 _ Tıcari ve sınai kazançlar, balı hususi ilavelerle bildirdiğine göre, şi-

~ısi, kazanç vergisi, veraset ve intikal ı _ Hizmet erbabı, mal ve cenub orduları, günlerce süren çe-
_crgisı kanunlarında tahakkuk ve tah _ 3 _ Ticari olmıyan iş ve meslek er- tin mücadeleden sonra, aralarında irtibatı 

sı) usulleri itiraz ve temyiz müdde; ve babı. temin etmişlerdir. İki ordunun ileri kol -
::~-~ıleri hususunda bırbirinden farklı şeklinde üçe ayrılmıştır. Bu tefrik men ları, Lunghay de.miryolu üzerinde Su -

umfor mevzuları bulunması, vergi şeleri başka başka olan bu üç nevi ka- çcu'nun 50 kilometre garbında Jangts;ye 
:~kanızmamızda basitlik ve kolaylık te- zancın ayrr bir teklif üzmresi şeklinde varmışlardır. 

ın edecek bır şektl arzetmemekte ve mütalea ve tedvıni lüzumundan ileri Çin çetelerinin akım 
~tek mükelleflerin, gerek vergi memur- gelmiştir. Şanghay 16 (A.A.) - Ecnebi müşahid-
nı~ının iş vr> vazif !erinde tereddüd ve Layihada hizmet erbabı böylece ay- ler tarafından verilen malfunata göre 

u _külata düşülmektedir. Tatbikatın v~ 1 rı bir teklif zümresi haline getirilirken Çin çeteleri Peiping'in 140 kilometre ce-
Jlnı ihtıy ı kil k 1 nubu garbisinde kfiln Paoting-Fu'yu mu-
" aç arın sev e anun arımızaa bunların ücretleri üzerine mevzu üç . . 
.,:ıpı an za • d n· "kl"kl · · 1 . .. hasara etmıslcrdır. \ı • rurı e6ışı ı er nctıcesınae veıgı ckazanç, buhran ve muvazene . . .. .. • . .. 
h e.rl gı mevzuatımızın biraz dağınık bir vergileri» birleştirilerek tek vergiye 1 ~e?ırde bılfıil orfı ıdare teessus et -
a almas d b .. kü"l"t mıştır. 
11 

ı a umuş a ı arttırmıştır.• çevrilm'ş ve tevhid neticesinde diğer .. ·-· .. . . 
ler aı.batnda bundnn sonra ayni güçlük- zümrelere nazaran mükellefiyet dere - So.~l:Odıgıne gore Çın, kuvvetleri eski 

le karşılasan bazı memleketlerin ve bu . b t" d h b . b" k'l 1 komunıst ordusunun kıt alarmdan mü • 
:nıe ce ve nıs e ı a a arız ır şe ı a an kk bd. 
butanda .. Frans~ın ayni vaziyete çare bu mükelleflerin vergi nisbetini ma - re e ı~. . . . 
il Inak uzere müteferrik kanunları bir kul ve adil bir hadde indirmek zarure- Çmlıler tekzıb ediyorlar 
ı:a~a topl~mak, müşterek hükümleri bır- ti hissedilmiştir. Bu vaziyet karşısın - Hankeo 1~ ~A.A.) - Ja~~n memba • 
v::1~mek uzere bir cvergi kodu> yani bir da 1938 mali yılında müvazene vergi- larının verdığı ~aberler hilafın~ olarak 
tı~ıg~ kanun mecmuası tanzimi yoluna git sinde onda ı derecesinde bir tenzil ya- Japon kuvvetlen Lunghaya henuz var -

g ışaret olunmaktadır. pılacağı göz önünde tutularak 19 38 ma mış olmaktan uzak bulundukları gibi 
l ~asıtasız vergilerin hükümlerini bir- li yılından başlamak üzere 4 yılda ta- Suşa.vın ne şarkında ne de garbında da 
d~~tıren ve hükumetçe Meclise tekli! e- hak'kuk ettirilecek bir program kabul d~mıry~lunu hiç bir noktasına erişme -
~~kanun. Ia~hası 337 maddelik~ir. L~- olunmuştur. mış~erdır. .. .. .. . 
ca • a arazı, bına, hayvanlar, sınaı ve tı- Bu programın tatbikatı neticesinde Çmde duşurulen J apon tayyarelen 
ve:ı .~aı~nçlar, hizmet erbabı, kazanç hizmet erbabından alınacak kazanç ver Hankeo l 6 (A.A.) - Çin milli ha -
habgısı, tıcari olmıyan iş ve meslek er - gisi 200 liraya kadar olan kısım için va komisyonu tarafından verilen ra -
ıet 1 ~ıa_nçları, made11ler vergisi, vera - yüzde 14, 201 liradan 400 liraya kadar kanılara nazaran nisan ayı sonuna ka
ku V€ ıntıka~ ~ergisi kanunlarına aid hü- yüzde 16, 400 liradan yukarısı için ise dar gerek hava muharebelerinde gerek 
tan~: t~~nıflı olarak. to~lanrnış, buh - yüzde 18 olarak tesbit edilmiştir. An _ hava toplarile ve Çin tayyarelerinden 
l:isn _muvazene vergılerı kazanç ver - cak bu vergi nisbeti ı 939 mali yılın _ tayyare karargahlarına atılan bomba
'Usul~ bırl~miş, tahsil ve tahakkuka aid dan itibaren 4 sene sonunda tahakkuk larla 636 Japon tayyaresi tahrib olun-

ere rnutecanis bir şekil verilmiş, etmiş bulunacaktır. muştur. Geçen ağustos ayından bu ni-

~ arı resmi lt~n~;Çe'Şmedekikömür ::~ :çd:• ~::;/~~:; ;:;~ı::.~~: 
azetesinin dikkate Depoları Yen ·kapıya ıerdir .. Son aylarda z~y~ nisbetıerı mü -De '"' • . • l temadıyen artagelınıştır. Mart ayında 
ger bır basnıakalesı Nakledılecek ancak 36 Japon tayyaresi düşürüidü-

<Ba§ tarafı l inci sayfada) (Baştarafı 1 inci sayfada) ğü halde nisanda 75 tayyare düşürül -
bı.a v B müştür. 
dın e ~rlın arasındaki karşılıklı itima- Müzeler idaresi, bu civarda tarihi sa - ------------
'-· sat1kı zayıflamış olduğunu gö•terir 1 

• ı d - Surı·velı·lerı·n Fransadan uır tarzd . 
1 

raylar manzumesı mevcud bu un ugun -
h a ıraeye ça ışan Fransızların bu 
Usustcıki müteadd"d t f . 1 . . d'" _ dan depoların tez elden kaldırılarak yük- bir temennı"Jerı· 

ceı ı c sır ennı, uşun -
erını tebarüz ettirmektedir. sek k'"Iymette olan bu eserlerin meydana Kudüs 16 (A.A.) - Fransız meb -
Bu gazete diyor ki: 

d •Bu, İtalyayı ve Almanyayı birbirin -r: ayırmağı istihdaf eden malum ha -
le.r ete aid teşebbüslerdir. Bu teşebbüs -

çıkarılmasını Maarif Vekaleti vasılasile . usan meclisi reisi B. Heryo, bugün Is-
belcdiyeden istemişti. Maarif Vekaleti kenderiyeden Marsilya vapuru ile Fran 
müzelerin bu hususta hazırladığı raporu saya dönmek üzere Suriyeden hareket 
İstanbul belediyesine göndermiştir. Prost, etmiştir. 

Belgrad 16 (A.A.) - Yugoslavya har
piye ve bahriye nazın General Mariç, ya
nında refikası ve hususi kalem direktö
rü albay Yevremoviç olduğu halde, gece 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Misafirlerimiz Sofyadan geçerlerken 

Sofya 16 (A.A.) - Ankaraya gitmekte 
olan Yugoslavya harbiye ve bahriye na -
zın General Mariç, yanında bayanı ve 
hususi kalem direktörü olduğu halde, bll· 
gün saat 11 de buraya gelmiş ve istasyon
da, harbiye nazırı General Daskalov, Yu
goslavya elçisi B. Yurifiç ve Türkiye el -
çiliği erkanı tarafından ıelamianmıştır. 

General Mariç ile birlikte, Yugoslavya -
nın Ankara elçisi B. Acemoviç de Anka -
raya vazifesi başına dönmektedir. 

General Mariç, saraya giderek hu!::u!'i 
defteri imzalamış, şehirde bir gezinti yap
mış, sonra Yugoslavya elçiliğinde istira -
hat eylemiş ve burada öğle yemeğini hu
susi olarak yedikten sonra saat 13 de An
karaya doğru trenle yoluna devam et -
miştir. 

General Mariç kimdir? 

Yugoslavya bugün dünya sulhunun 
muhafazasında büyük bir rol oynuyorsa, 
bu her şeyden evvel uyanık ve kudretli 
bir orduya malik olmasından ileri gel -
mektedir. Yugoslavyanın teşekkülünde 

iftihara şayan hizmetleri bulunan bu or
du, bugün memleketin emniyetini temın 
eden en mühim garantidir. 

Bu ordunun en parlak zabitlerinden bi
ri v~ hali hazırda şefi olan Yugoslavya 
harbiye ve bahriye nazın General Lu -
bomir Mariç bugün Türkiye genel kur -
ma.y başkanı Mareşal Fevzi Çakmağın zi
yaretini iade etmek maksadile meınleke
timize geliyor. 

General Mariç, memleketine bilahare 
büyük hizmetler y11pan bir çok büyük a
damlar gibi halk arasından yetişmiştir. 

Ve doğuştan asker olan bu büyük a
dam, sırf kendi yüksek kabiliyeti, yorul
mak bilmez faaliyeti sayesinde bugünkü 
parlak ve mes'uliyetli mevkiini elde et
miştir. 

General Mariç 1878 de Galoviçde doğ
du. 1897 de Belgrad harbiye mektebine, 
1903 de barb akademisine girdi ve 1909 
senesinde erkAnıharb zabiti olarak ordu-

ya karıştı. 1912 senesinde de Fransaya 
giderek staj yaptı ve etüdlerini tamam • 
ladı. 

General Mariç bundan sonra büyü]( 
Yugoslavyanın teşekkül etmesine 1-.adaı 

Sırbistanm yaptığı bütün harblerde bu -
lunmuştur. Bilhassa 1915 de Kaçnik har
binde büyük bir cesaret göstermiş ve sırJi 
şahsi gayreti ve maiyetinde bulunan u
fak bir kısım askerin azmi sayesinde Sır· 
bistan ordusunun tehlikeye düşen r c'aı 
hattını kurtarmağa muvaffak olınuşcur. 

Harbdcn sonra 1920 den 1923 e kadatt 
Yugoslavya ikinci ordusunun erkanıhar .. 
biye riyasetinde bulunan General Marıç, 
sıra ile 1929 a kadar büyük erkfuııhnrbi
ye harekat şefliğinde, büyük erkanıharbi· 
ye reis muavinliğindc bulunmuş, 19'JO 
da dördüncü ordu kumandanlığına, 1933 
de de büyük erkanıharbiye reisliğine ta
yin edilmiştir. 

8 mart 1936 tarihindenberi de harbiye 
ve bahriye nazırı olarak kabinede bu -
lunmaktadır. 

Kendisi ayni zamanda Belgrad harlS 
akademisinde tabiye profesörlü-ü de 
yapmıştır. Ayni zamanda bir askeri mu
harrir olan generalin tabiye ve harb ta
rihi hakkında birçok askeri eserleri var· 
dır. 

General Mariç, büyük bir Yugoslav 
askeri rüknüdür. Yugoslavlar bu mü -
nasebetle «Yugoslavya hakikaten kıy
metli Türk ordusuna ve onun büyült 
şeflerine iadei ziyaret etmek için ken -
disinden daha iyi bir mümessil gön -
deremezdb demektedirler. 

Albay Yevrenıoviç 

General Mariçe refakat eden, har -
biye ve bahriye kalemi mahsus mü -
dürü Albay Yevremoviç de Yugoslav 
ordusunun en şayanı dikkat simaların· 
dan biridir. 

Kendisi 1894 de Yagodina'da doğ -
muş ve umumi harbe zabit namzedi o
larak iştirak etmiştir. Bütün harb müd 
detince her cephede ve daima en ön 
saflarda harb eden Albay, Yugoslav Ol 
du nişanlannın en yükseklerinı alma .. 
ğa muvaffak olmu~tur. 1936 yılından .. 
beri, harbiye ve bahriye nezareti ka ... 
lemi mahsus müdürü olarak bulun ~ 
mata dır. 

~h:~ha doğmadan muvaffakiyetsizliğe 
lna llındur. Fakat bu manevralar, Ro -

ı.av! Paris arasındaki münasebetleri 
l'enid e matuf diplomatik görüşmelerin 
fU en başlamasına tesadüf ettiği için, 

rası d h 1 lle\>r er a teyid olunmalıdır ki bu ma-
tıer alar, ancak Fransız arzularının aksi 

raporu tedkik etmiştir. Mühim bir seyyah Suriye parlamentosu namına par -
şehri olan !stanbulun güzelleşmesi için 1 lamento reisi, B. Heryo'ya bir mektub 
çalışıldığından Boğazın güzellikleri ara - göndererek Fransa - Suriye muahede
sında bir leke gibi çirkin duran Kuru - sinin pek yakında ~ransız par~amen 

tosu tarafından tasdık olunacagı hak -
çeşme depolarının buradan kaldırılması 

belediye tarafından da tasvib edilmiştir. 
Bu hususta İktısad Vekaleti ile temasa 

kındaki ümidlerini izhar eylemiştir. 
B. Heryo, tahriren verdiği cevabta, 

Fransızlar tarafından da ayni arzunun 
izhar edilmekte olduğunu bildirmiş ve 
parlamentonun tatil devresinde EylUl 
ayında yeniden Suriyeye döneceğini i
lave eylemiştir. 

Hatayda çevrilmek 
istenen yeni dola p 

~Celerini verebilecektir. 
.ounu ı geçilmiştir. İktısad Vekaletinin muva -

de]i:nı ~ a beraber şurasını da ilave e -
lind ~ı İtalyan • Fransız münasebetle _ fakatı alındıktan .SOJl!a Kuruçeşme kömür 

Askerler de Hitleri faşist 
usulü selamlıyacaklar 

)a ;ki samimiyetin yeniden tesisi, İtal _ depoları buradan kaldırılacak, Yenika -
def e Almanya arasında tesis ve birçok pıya alınacaktır. Bu maksadla İstanbul 
bo~b·t~Yid olunan dc:mir tesanüdü, ne şehrinin imar planına uygun olarak Ye -
ili t ılır, ne de bu demir tesanüdün yeri- nikapı civarında yeni tesisat yapılacak
ha~labi~ir. Fakat bu gibi manevralar, tır. Yenikapı limanının inşası başlama -
\le b· lerın realitesi ile taarruz etmekte dan evvel depolar buraya alınmış bulu- Berlin, 16 (A.A.) Zabitler, zabit 
ları~ı:ç:ok ~efa, İtalya ile münasebetlerin nacağından tktısad Vekaleti tarafından vekilleri ve askerler bundan böyle 
" ı_ ··" ıçın Fra d d g- f ı· tl Führeri kollarını Hitlervari kaldlnnak lo,.. f nsa a o an aa ıye c muvafakat edildiği andan itibaren faali-

.,, ena çarpışmaktadır. suretile selamlıyacaklardır. 

(Btlf tarafı l iaıci sayfada) 

ile muntazam seçim yapıldığı takdir -
de netice Arab listesinin bütün filtlbet -
lerile zqferi olacaktır. İntihabat tehir e
dildiği takdirde Ankaranın prestiji müte
essir olmıyacak ve her türlü hadiseden 
içtinab edilmiş olacaktır. Eğer genç Tür
kiye cumhuriyetinin dirijanlan henüz 
halel gelmemiş olan muvaffakiyet liste
lerine bir hizmet kaydetmek istiyorlarsa 
bu cehveni şer> politikasını takib etmeli
dirler. 

.ttuıa yete geçilecektir. F"h · k Al d )Qıı ve Balkan A vrupasını, sanki İtal- u rerın aran, man or usunun SON POSTA - Mesele Türklere 
hır Ve Alman milletleri arasında derin 1 k eski an'anesi iJe olan alakayı katetmek- karşı nasıl fasid bir ruh taşıdığı ına -
:ıı-ıa:;kabet varmış ve sanki İtalya ve Al- çinde 900 ÇOCUk O uyan bir te ve Nazileştirme yolunda yeni bir lfun olan (Oriyan) paçavrasının böyle 
hukiı anın çok büyük hürmet beslediği mektebin' Ust katı çöktü, merhale teşkil eylemektedir. bir yazı yazmış olmasında değil, bu ya-
A - :ı:ı1ran devletler değil de, Afrika ve 2 1 1 Hatırlardadır ki Alınan ordusu yük zının arkasında oynanmak istenen o -

b
.-... Y..,,ın k yara 1 Yar sek kumanda hey'eti ile Nazi fırkası di-

Ueı....... eşfedilmemiş mıntakaları ka - yunun sırıt~ındadır. 
ı "•• rn (B fı l · · yfada) reksiyonu arasında noktai nazar ihti - B tah. evıuubahs imiş gibi Alınan ve a§ tara mcı sa Arkadaşımız Muhiddin irgen ge -

.,an n"' f lafları tehaddüs ettiği zaman bir çok - - d &ö~ de 'h u uz mıntakalarına taksim içın Mektebin üst katı inşa edilirken, iyi çen gün Hatay için yazdıgı son yazı a: bu nıu 
1 

ları halen tekaüde sevkedilmiş olan 
hınd .. sso ini - Hitler planları mevcud malzeme kullanılmamış olmasından do- generallerin muhalefeti yüzünden Hit cHatayda müstemleke brokrasisi ya 

tıe"raJ Ugu hakkındaki icadlar da bu mn- d şamak ve hakiın olmak için son gay -ara dahı']d" layı bına çabucak maili inhi am bir hal ler selamı orduya idhal edilemcmi§ idi. ll ır retlerini sarfediyor> diyordu. Bunları 
lt·ıcOlıtikanın icabi b"lh h almıştır. B a aevı"nde teka Ol snvlemekle biz Fransız müstemlekeci -ı ate hü........ arına ve ı assa a - Dün orta okulun kütübhanesindc erg ma C0Z m -J 

!ltatbua'· •4 uet etmek istiyorsa "C'......nsız !erinin işi bu şekle dökmek istedikleri-
"' - ı·ıc:ı b 1 . k" t "bel . Bergama (Hususi) - Yeni yapılan ha-,.. ı>c.: 
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nın bu sı"steme bı'r nı"hayet veı·- ikinci sınıf tale e erı, ımya ecru erı nı· ço'· evvelden tahmin ettigun-· izi an-"''~~ u pishane binasının bütün eksikleri tamam- ,,.. 

ıırndır., yapmaktalar iken, birdenbire bir çatırtı !atmak istiyorduk. 

Öiy t e arbakırdalli 
,. sarsıntıları 

,.., (B<l§ tarafı l inci sayfada) 
'- '-felen hab 
~ bu ın erlere göre kısa fasılalar-
sıntı vu~takada üstüste 2 1 defa sar -
1tısa fasıl~bulmuştur. Bu sarsıntılar, 
!Çın büyük arı.a ve şiddetli olmadıkları 
ln an ve h bır hasar vaki olmamıştır. 
clırn teşh.iı~{vanca zayiat yoktur. Yar
!nektedir. a 1 çalışmasına devam et -

lanmış, ihtiyaçları karşılanmıştır. .. . _ _ 
olmuş, ayni zamanda kimya muallimi o- Muallim Kazım, mahktımlara okuma Mustemlekecıler ne türlu manevra 
lan müdür Said: ve yazma öğretmektedir. Okuma bilenle- çevirmeğe yeltenirlerse yeltensinle.r, 

- Eyvah çocuklar gidiyoruz! deyinciye re de coğrafya, yurd bilgisi besab gibi Hatay işi hakiki ve tam manasile bir 
kadar döşeme çökmüş ve üst sınıf talebe- dersler vermektedir. ' Hatay vüciide gelinceye kadar Tü.rki -
leri kendilerini ilk okulun minimini yav- Mahkfunlarda okuma merakı pek iaz- yenin bütün ehemmiyeti ve bütün kud

ladır. Cezaevinde bir kütüphane kuru - retile takib ve intaca karar vermiş bu
rulannın feryadlan arasında alt katta lar&k okuma ihtiyaçlannın tatminini is- lunduğu bir dava olarak meydanda 
bulmuşlardır. temeleri bunun başlıca delilidir. Malı - durmaktadır. 
İlk okulun mevcudu 600, orta okulun kfunlarm bu dilekleri İzmir valiai Fazlı Sözün kısası: Türkiye en büyük e -

300 dür. Gülece bildirilmiştir. Vali, bu dileği ye- hemmiyetle ele aldığı bu davada hem 
Neticede ilkmektebden on bir, orta rine getirteceğini vadetmiştir. Bir çok haklı, hem de davasını neticelendire -

mektebden on talebenin yaralandıkları kimseler, bu kütüphane için kitab te - cek kadar kuvvetlidir. Mesele burada-

anlaşılmıştır. 
berrü etmeğe başlamışlardır. dır ve gerisi boş laftan ibarettir. 

Türk listesine yaZJlnınk isteyen 
Arablar dövülüyor 

Kırıkhan 16 (A.A.) - Türk liste .. 
sine yazılınak isteyen baba oğul iki A· 
rab çarşı ortasında jandarmaların gö -
zü önünde dövülmüş ve zorla ittihadı 
anasır klübüne götürülmüşlerdir. Türk 
<;emaati namına halkevi tarafından ge
rek hükfımet, gerek komisyon nezdin -
de teşebbüsat yapılmışsa da her ikisi 
de ademi salfıhiyet beyan etmişlerdir. 

Orhangazide dut haşeresi 
mücadelesi 

Orhangazi (Hususi) - Kazada dut a
ğaçlarına ariz olan ve bu yüzden ipu 
koza mahsulünü yüzde otuza düşüren 

Diyaspis adlı haşerelere karşı yapılan 

mücadele neticesinde 394 bin dut ağaC1 
ilaçlandmlmak suretilc temizlenmiştir • 
Her köyde mücadele yapan dut bnhçeıl 
sahiblerine Bursa böcekçilik enstitüsü -
nün ipekböceği tohumlarından bir kutu 
mükafat verilmiştir. Bu yıl Diyaspis ha-. 
şeresinin tabii düşmanı olan parazitlen 
de her köyde muhtelif bahçelere asılmak 
suretile üretilmektedir. 

Tokat Halkevine kalorifer 
Tokat (Hususi) - Geçenlerde açılı ?l 

Halkevinin 700 kişilik konferans salor l 

burada büyük bir ihtiyacı karşılamışt . 
Salonun sahnesi Türkiyede üçüncülü ı.iı. 
kazanmaktadır. Bu salonda her haf ta o
kullar tarafından müsamere ve konfe .. 
ranslar verilmektedir. Ayrıca sesli si • 
nema da oynatılmaktadır. Salona ka -. 
lorifcr tesisatı yapılması için büdceye 
vali Faiz Ergunun delaletile 12 bir. lira 
tahsisat konulmuştur. Kalorifer tesisau 
bu sene yapılncaktır. 



Varşova istasyonunun tam ortasında es
ki bir kitabcı yirmi dilde gazete, kitab 
utar. Etrafına dizili sıralar daima dolu
dur. Tarife deli§tiii için tren bekleyenler 
ldlet almak için saatlerle sıra gözetleyen
ler, evleri soğuk ve karanlık olduğu için 
istasyonda ışık ve sıcak bulmaya gelenler 
hep bu banklarda oturur dinlen.itler. 
Köşedeki kahvede çalınan gramofonla, 
trenleri haber veren hoparlörün sesi, bel
leri iki büklüm yük hamallannm gürill
tüsü, dostlannı uğurlamaya gelenlerin 
aeslerine karışır, anlaşılmaz bir uğultu 
halini alır. 

İşte bu büyük istasyonda soğuk bir kl
nun akşamı, doktor Offenbacker adında 
uzun sakallı, kırmızı burunlu bir Yahu
di oturmuş, tren bekliyordu. (K) dakl 
kızı bir oğlan doğurmuştu. Onu görmiye 
gidiyordu. Torununun oğlan oluşu Offen-

J.backer'i pek sevindirmiştl Çünkü: Kendi 
olullarınm biri harbde, biri de kıtlık se
nesi tifüsten ölmüştü. 

Doktorun kürklü paltosunun dışı sol
muş, içini güveler yemişti ama; iyi mtı
yordu. Kunduz derisinden yakası da boy
nunu pek güzel sarmıştı. 

Offenbacker akıllı, becerikli bir adam
dı. Çekoslovakyadan getirilecek mallar
dan çok para yapılabileceğini Vaqova 
tüccarlarından daha önce sezmişti. Tari
fe güçlüklerini akıl ve tecrübesile yen
mış, epey yükünü tutmuştu. 

O akşam, cebinde birinci mevki bileti, 
-ne olur ne olmaz belki devriliverir diye
valizi dizlerinin arasında, bir paket yiye
ceğı de için~", tren bekliyordu. 

Birdenbire kampana vurdu. Vagonla
ra doğru bir hücum başladı. Doktor ace
le acele eleri kolları torbalarla dolu ço
cuklu bir köylü ailesini geçtl Bir mirala
ya yol verdi. Trene atladı. 

Tesadüfen bu miralayla ayni vagona 
dilftüler. Kompartımanda başka kimseler 
yoktu. Miralay bir müddet gazetesini oku 
du. Sonra usandı. Tenezzülen konuşmak 
lutfünde bulundu. Havanın soğuklufun
dan, soğuk görür görmez sızhyan sal ko
lundaki yarasından bahsetti. Dereden te
peden lif açtı. Nihayet bıyıklarını bura 
bura sözü nazikane şu vadiye döktü: 

- Yahudilerden pek tanıdığım yoktur 
ama sizinle bir vagonda bulunuşuma 

memnun oldum. Çünkü bana meak olan 
bir şey var. Siz Yahudiler hayatta dal~ 
ma muvaffak olmanın, ne yapıp yapıp 
para kazanmanın yolunu biliyorsunuz. 
Tiyatroda, operada muvaffak olanlannız 
wr. HattA Amerikada bir Yahudinin ka
b e azası ve cumhurreisinin şahs! dos
tu olduğunu söylüyorlar. 

Ellerile dizlerini kavrayıp önüne elil-
eli: 

- Sdz aramızda ... Size bir sual sorabi
lir miyim: Bütün bunları ne ile, nasıl be
ceriyorsunuz? Esrarınızı bana anlatır mı
auıız? 

Offenbacker düşünceli düşünceli bur
nunu kaşıdı. Sonra katı bir sesle: 
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Türk matbuab onun ölümü Üç kansı olan bir adanı 
ile san'atına aşık bir tarlada öldürülmüş olarak 
emektannı kaybetti bulundu 

Bundan üç gün evvel Türk matbu • Bartmda zabıtaya garlb bir bybolm& 
atı eski bir emekdarını kaybetti. Bu e hidisesi haber verilm.iş, Kocareis köyüD
makdar, hurufatcı Mehmed efendidir. den elli yaşlarında Kaiil oğlu Recebin lJ
Uzun seneler basit Mehmed efendi is - küzleri ile beraber tarlaya gittiği lıald• 
mile Babıali muhitinin en tanınmıf bir eve dönmediği ve tarlada öküzlere ba~ 
siması olarak yaşayan ve Türk matbu- boş rastlandığı söylenmişti. Zabıtaya 
atma hurufat vermiş olan merhum, es- hadiseyi haber veren üç kansı olan Re • 
ki harflerde de, yeni harflerde de ken- cebin en küçük karısıdır. Vak'anın ff$Cll 
disini tam bir san'atkir olarak göster - iç yüzü iki gün sonra meydana çıtmışıır. 
miş ve matbuatımızın şimdi hayli es Kadın da beraber olduğu halde köy ih • 
kimiş olan tarihinde unutulmaması li- tiyar heyeti ve jandarmalar Recebi de • 
zım gelen hizmetlerde bulunmuştur. re tepe aramışlar, bulamamışlardır. '811 

Eski Türk harflerine en güzel şekli esnada kansı: 
vermiş olan odur. Bugün bala bütün c- Bir de şu tarlaya bakalım• diye 
Arab ve İran aleminde bu harfier ya- civardaki bir tarlayı işaret etmiftlr. Bu
şıyor. Mısır gibi, matbuatı pek çok in- nun üzerine tarlaya giren köylüler Re " 
kişaf etmiş bir memlekette bile Arab cebi birçok yerlerinden bıçaklanmış .e 
harfleri bir vakitler Türk matbuatın - öldürülmüş olarak bulmuşlardır. 
da göze çarpan bedii seklini bulmuş de- İlk tahkikat sonunda Recebin ilçüncl 
ğildir. Halbuki eski Arab harfleri Tür karısı olup kendisinden şüphe ediler .. 
kiyede en temiz ölçüler içinde en bedii sorguya çekilen Zeynebin Aşığı Muhid • 

- IJIC cımCJ .,etıdim, friltin gü" Hkit bu lup öğle f/lfJM~ Jlit1emedim, kamım şeklini alınış bulunuyordu. Bu 18ll'at din adında bir genç zannaltına alınmıt • 
zil çalıyor işi, büyük kısmı ile merhumun eseri • tır. Bazı emarelere göre Recebin başkall 

- Akıl ile... dedi. Biz akıl sahibi in- bilir insanlanınız. Şu -eğildi, tekrar tek- tarafından öldürülüp buraya atıldığı taboı dir. 
sanlanz. Ve onu kullanmayı biliriz... rar kokladı- nefis aazan başını bana satı- Kendisi çalışkan, vazifeshıe ve aan· min edilmektedir. Tahkikata devam oluD'-

Miralay hayretle yüzilne baktı: ver. atine işık, icact fikrine sahib ve kazan- maktadır. 
- Yalan değil. ama, dedi, bu aldı nasıl Yahudi arkasına yulandı. Tekrar bur- cından ziyade san'atini düşünür bir in- - ••• ~ 

di 1 tr .... d Balıkesir belediJesinla bir bl'an IMal eGJ119" elde ediyorsunuz? Neden 'ğer insan ar- nunu Oar ı: sandı. Yarım asır süren bir çalışma ha- Balıkesir (Hususi> _ Belediye encDmenl"' 
dan daha akıllısınız? - İyi ama efendim, bu benim akşam- yatına rağmen, son nefesine kadar va nln yathanelerin ıehir haricine natll hak • 

DoktO!' bu sefer çabucak cevab verdi: lığım. Bana lizım. Bütün gün vakit bu- zifesinin başından aynlmamış, son lruv kındald karan Şftrayı De'fletce kanuna uy~ 
- Çünkü biz baş yeriz de ondan ... İne- lup öğle yemeği yiyemedim. Karnım zil vetlerini de gene tezgAlunın başındt gun ve yerinde görillmetnlf, bu tarar lb 

~b~~~~.~~~~ ... ~~~~~~~~oou~~fü~·k:e:ı:m~~~~~·====~--~--~~~-~;lli;·=~~~~~===~~ Hatta §imdi bile yol çantamda bir sazan remem. Hayır, hayır, dünyada veremem. = 
balığı başı var. Dün akşamki yemekten Miralay ısrar etti: TARiHTEN SA Yf ALA R 
arttı. Yolculukta yerim diye yanıma al- - İşte sana yirmi zlotys, başı verece\: 
dım. Hizmetctm elile pi§irmişti. Nefis ml misin, ver.miyecek misin? Hastings muharebesinde Harold ınaf' 
nefis. Hele yaban turpile pek hoş oluyor. Yahudi, uzatılan yeni banknotu aldı. (Baştarafı 8 ind ıayfada) 

di. d ...n .. 1 ,_ ı t Pul ettı·. Azız· !erin kemikleri fizerine yemin l\ıb oldu ve öldürüldü. Miralayın alzı sulandı. Trende lokan- Başı ver · Ne e 6 ..... e a.ızartı mış ı. - tıı..a'-
1 bil k eden bir hıristiyanın bu yemini tutma- Piç Giyom (fatih) ünvanını aldı. 5 .. ta obnadığını hatırladı: arı · e gevre ti. 

- Pek merak ettim, fU söylediliniz 88• Miralay az sonra: dıjı takdirde kifir olacağına karar verdi. tere tahtına oturdu. Memleketi al 
zanın başını glSrebilir miyim? - Doğrusu başa diyecek yoktu, dedi, Haroldu mahkfun ve aforoz etti. Ayni bin parçaya ayırdı. Her birini bir müclt. 

Yahudi: ., ...,...._. enfes mi enfesti. zamanda İngiltere krafuiının Giyoma det evvel arabacılık, terzilik, sığır çoball-
- Zaten ben de müsaadenizle yemeği- Ve cebinden bir sigara çıkarıp yaktL aid olduğuna dair bir mektubla mubd- lığı yapan askerlere taksim etti. Bunların 

mi yiyecektim. .. dedi. Bavulunu açtı. Sigara bitinceye kadar ildsi de bir şey des bir bayrak ve bir yüzük göndeı-dl hepsi (şövalye), zabitleri de (kont), (br' 
Gazete kağıdına sanlı bir paketi '""zdü. söylemediler. Tam biten sigaranın ucunu h 

1 
dı. İngllt ed ki 

~., Giyom harbe azır an er e ron) (lord) oldular. İçinden iki löp yumurta, biraz ekmek, pencereden attıktan sonra miralay bir- ganimetlerden hisse verecellni söyliye- ' ..,.. 
yaf, bir parça peynir, en sonra da ki, denbire döndü. Afallamıı gibi Yahudiye rek, mesela yirmi askerle bir gemi gön- Prens Pol Rotary klUbUne fahr•: 
par,·'" ya,.,. bir sazan bacı -'"··dı: uzun uzun baktı. İngiltered bir __ ,,....._ 

.aaA, 6" ır ~....._ deren her papazı e a--u- • "ld" 
- En milhlmml budur, dedi ve avuçla- - Bq iyi idi, iyi idi ama sana bir ,ey posluğa tayin edeceğini vldederek her r81S S8ÇI 1 

rını açarak ilave etti: .soracağım ... dedi. Her halde sen bütün taraftan adam topladı. Sicilyadan bile Belgrad 16 (AA) - Yugoslav Ro 
_ B•cı, akıl yapar muhterem efendim. sazanı çok çok üç (zlotys) e almıştın de- d 

1
•
1 
.. b.. .. 

16 
M ısda burada at 

-ır gelenler var ı. tary 41\. u unun ay İfte bizim sırnmız bundan ibaret. ğil mi? Halbuki ben yalnız başı için sana 
Miralayın kamı acıkmıştı. Baı yeme- yirmi zlotys verdim. Böylelikle çoğu bizim Karamürsel ka- tettiği umumt toplantıda Kral ~ 

mif olmaktan da biraz bozulmUf gibi idi. Offenbacker olduğu yerden fırladı. E- yıkları gibi olan 1400 gemiye altmıf bine Prens ~l,. ~ay~ h~yat şa:1il~ klu ı-. 
- Çok enteresan bir nazariye, dedi, bü- lile miralayı göstererek haykırdı: yakın piyade ve süvariyi yilkledi İngll- fahri reıslıgıne ıntihab edilmış ve 

tün bütün de yanlı§ olmasa gerek. E... - Ben demedim mi, baş. akıl yapar tere sahillerine çıktı. intihab alkışlarla karşılanmıştır. 
~~~ ... B~~~be~~~~?~~~~~~~~~====~===-~----~========~=~~~ 
delil mi? Ya bir yerde okudum, yahud bi- da hesab kitaba başladınız? • • • • • ·• • • • • • 
ri anlattı. Yalnız balık eti yemek insanın 
dimağında münebbih bir tesir yapıyor
muı. Sahiden de ... Ha ne dersiniz? ... Şu 
sizin sazanın bap da pek güzel kokuyor. 
Beraber yesek nasıl olur acaba? 

Offenbacker gözlerini miralayın göz.. 
lerlne dikti: 

- Size yu.murtalarımdan birini verebi
lirim, fakat yemeğimin en besleyicisi bu 
baştır. Affederseniz, onu ...... 

Miralay sert sert: 
- Bana bak, dedi, siz Yahudiler lfinizi 

YARINKİ N1İSHAMIZDA: 

Nida işaretleri !. 
Çeviren: Faik Bercmen 

······························································ Trakya mek&eblerlntle tem. 
Edirne (Hususl> - Umumi miifettifllk kiil

tıir müşaviri CelAl Ferdl Teldrdaluıa hareket 
etmlftlr. Mtlp.vir böJeı dahlllndekl kllltilr 
işlerini gözden ıeçlrecet. Teldrdalından son
ra Çanakkaleye gldecetttr. 

ıı... d' z1 cnoip, romatizma, nevraıı·i, lcmkbk ve blltla &.Hm9• lf, ne e, .--
ağnlannm derhal keser. icabında gilnde 3 kqe alınabilir· 

••••••••••• 
~ "Soa Poeıa.. nua edebi romaaı: 13 ~ ları vardı. Onlar da İstanbulda oku - macera yaşıyordu. Yahud bu genç ka ki erkek olsun ve yeter ki ken 

yorlardı. Bu kadın nereden çıkmıştı? dınla yeni evlenmişti. karşı gösterilmiş olsun. 

Ç 1 N A R A L T 1 Vaziyeti kavrayamadığım için ihti - Buradan çabuk ayrılmak ihtiyacı ile Ba.yrakc;ıroğlunun açtığı . arı 
yatlı bulunmağa karıu- verdim. Dedim lakırdıyı değiştirmeye çalışıyordum. bahsıne Wtayd kalmamak ıçlDcfolU 
ki: .. döndüm. Fakat kafam o kadar 

Bürhan Cahid ~ H . k d. .. ki Genç kadın oturdugu koltukta ba - so"ylediklerini anlamıyorum. YalDJI - er yenn en ıne gore zev , kl 1 aktığı ince bir 
Söğüdler altına hasır, gölgedeki çar- cekti. Fakat genç kadın bunu o kadar kendine göre sıkıntısı vardır. Bu biraz ca arını ç;praznlamış, Y ince d dakla bahsin beni bu heyecanlı 

dağa halı yayılmasını, balık ağlarının tabii görmüştü ki ayni sükfınetle bana da şahsa göre değişir zannederim. sigaranın .
1
umha arınıüfli Göu "zilm - kurtaracak tarafını keşfettim. M 

L-- b k k . A rının ucu ı e avaya yor. - b. ta 1 . &MUlrlanınasını söylüyordu. üzerine bir kaplan postu atılmış bir Ve pencereden dışarı a ara ıl.ve . tlerind anh ır vıra. ..ar 
Çıftlik adeta seferber olmuştu. koltuğu işaret etti: ettim: den ka~ıyan vazıye en 10 - _ şu modem arı kovanlanDI ...... 
B t Şö 1 b be f ndi. . . ilk 1 H le rum ki guzel ve uzun bacaklarmm mu . dedim. no· ..__. ayrakdaroğlu ben harem dairesine - y e uyurun ye e - Yerınız pek m emme . e şu ki f d . dir Bir çiftHk ha- mek istenm, grusu ua-aıı 

&eçırdi. Penceredeki işini bitiren Bayrakdar engin göl insana denizi aratmıyor. vaffa ye ın en ~ ~ ti bir ar- raklandırdınız. İmkAn var mı? 
- Siz evladımız sayılırsınız. Yaban- oğlu sedef bir kutudan sigara ikram e- Genç kadının isteksiz hareketlerine Y.~tbıulyaşamasına, ~şıne 

1
.!9 l'ftr&p1-- Bayrakdaroğlu bu alflwndall 

d • ıs· · 1 eli d d' rd d 0 kk t ed' rd Etr f dak'l d tu unmasına ragm n ·J:""A -w- ·AA&~ u-a egı ınız. yor u. ıyo u: ı a ıyo um. a ın ı er en "k li ık isk rpini va örtüııfln memnun oldu. PipoS11Jl11 e...-
Bız daha gelirken içeri haber gitmiş - Burası sizin çiftlik kadar havadar bıkmış, bulduğu saadeti kanıksamış, in- uzun ° çe ... ~ · b~ imli kumral a _ kalktı: 

ola<:ak ki salona benzer büyük bir o- değildir, Ömer bey. Siz deniz seviye - sanlarda görülen bir hoşnudsuzluk l - 1aıtın~1ant gorub~en 1 
ıç '--..ı·-· oldu""· .. ~ _ Gezelım,· haydi. 

da · di.. · baş''rt"l" · den be .... ., --6-. ..nn, ...... w-ın· 1 d ld • kada belli ed' ki' an ı e am ır sa on All\IUll &"'" ya gır gımız zaman o u u genç sın ş .JOAZ -·• ,,.~~ ız. ç n e o ugunu o r ıyor . 
1 

tmak isf K da anla • Ve genç k.aCbna d&ıfip sordu: 
bir kadın bizi karşıladı, Bayrakdaroj' - Va karısına bakarak Jlhe etti: Bayrakdaroğlu pos bıyıklarının yan :na k' bo ;;.ork dıon~ _Sen geJpteufn tal:>il? 
hı beni gösterip: - JAleye buranın havat bılru ağır yarıya kapattığı dudaklarına iri bir pi- ıyor ı ~ ": a ~ e . n kacba onun bu menli 

- Çiftlik konşımuz Ömer bey,dedi. geliyor. Fakat ne yapalım. Allf&cak po sıkıştırmış, fena kömür yakan bir Paytak hır hızmetikrçinin geedtirdik il kah h ~ ;. tzhm"• le cevab yerdi: 
Hani her zaman konuşuruz. herhalde? vapur gibi duman salıveriyordu. veleri elinden alıp am er en ya - a ı ır 'il.!' .,.m ~ 

Cknç kadın herhalde İstanbul terbi- Genç kadın haftf 1llr dudak büküşü Filiboz çiftliğinde böyle bir manzara kından göz göze geldik. - ~~· Bal yapan arıJa1' 
7esi almış olacak, ne yapacağında te - ile mırıldandı: ile karşılaşacağımı tahmllı .etseydim, Kadınla~ .hisl~rini. ve arzulaı:m ifa- şuma gıdt,yor. .. . . 1~ reddud etmeden süklinetle elini uzattı - Yazın bir teY değil. Fakat kışın ta- gelmezdim. Fakat bu babacan ve ka - de etmek ıçın gozl.~rinln o ~diklerin- <:Tenç kadJnın böyle .. çiftlık ~kk'.tdlı~l'.~ 
ve· hammül edemlyeceğim zannederim. lender adamın beni ziyaret etmesini den başkasına gostermedikleri gizli lerınden ıevk almadıgı mu 

- Buyurunuz beyefendi. Safa geldi- Bayrakdaroğlunun kqlan dikilir karşılıksız bırakmak da ayıp olacaktı. kudretind~n ist~fade ede:ıer. Bana 6yle Kocasın~ ~l !kli de onu gös: 
nlz efendim. gibi oldu. Sesi bir perde daha yökseldi: Bundan başka ben onun ev hayatını geldi ki, hır an ıçln bu goz bebeklerinde d~ Bugunku alakası koca~ı~!:S d& 

Onun ) erine ben o kadar şaşırmışım - Çiftlik hayatı kı.şm daha keyitH. o- hiç de böyle tasavvur etmemiftim. parlıyan alev onun kadınJıimdan, ka- zunden kaçmatruf olacak ki ı 
ld kendimi bir salonda zannederek tut- lur. Değil mi Ömer beyefendi?' Bayrakdarojlunun İstanbu.lda oku • dınlı.k hialerinden çakmıf bir kıvılcım murdanır gibi: b 
twn. kadının uzattığı eli öpüverdim. Kan koca Adeta münakaşa edecek- duklarmdan bahsettlll çocuklar her - dır. - Ha şöyle, dedi. A1ıf ~kalun )' 

Pencerenin tahta kepenklerini aç - lerdi. Şaşırmıştım. Benim Hasan dayı- halde bu kadınm çocuklan olmıyacalc - Bu atef, bu kıvılcımı ben delfi, fU Bu söz de anlatıyordu k~ g:~ dit 
makla meşgul olan Bayrakdaroğlu bu dan öjrendtifm BayrakdarolJunun böy tL Vaziyet biraz esrarb g6rfhıilyordu. çiftlikte kazma, kürek ~an herhan- çiftliiin henüz yeni bir mısa,.;. 
hareketimi görseydi belki gari~ye - le ıenç kana ,oktu. Yetffmtt fOCUk - Bu derebeyi ruhlu adim herhalde b!r il bir yanapna dahi ,..büirdl. Yeter (Ar 



SON POSTA 

'l'tfrtta numarası: 4 

(Her hakkı mahfuzdur) 

Uşağın odasındaki cesed 
-3-

Hay~letin el yazısı 

fotoğraf tahlilleri 

Tahakküme tahammül etmiyen 
bir tip 

lzmittm Öz -
türk te karakte -
Tinin tahlilini is ~ 

tiyor: 
Kendisine kıy . 

met ve ehemnıiye1 
verilmesini ister. 
İstiskale, tabak -
küme tahammülü 
zayıftır. Kendisi J 
ni gösterici hare -

... , . .... _ ........ ~_·. · .. .. ·_ · . . · 
> "!' . . 

'\:' 
( • , · . . · , · . 

' ;.,,;- . ;.:: 

6, ~ 

,,. ,, 

~ 

Etrafım kazanması 
bir tip 

Zonguldaktan A

ta imzasile soru -
luyor: 

- Muvaffak o -
lacak mıyım? 

Etrafı kazan -
mak ve muvaffa -
kJyetJ kolaylaş -
tıracak bir muhit 
yapmak lhımdır. 

,Sayfa 13 

ıo:.:;. kata inip elektrik saati ile si
liiç ın bulunduğu köşeyi keşfetmek 
~;~~ı. Fenerin ziyası bu ~öşeye 
'esi ~dılınce vaziyeti anladık. Iki ta 
'-la ınu.stesna olmak üzere bütün sigor
lenı: ~uv~larından çıkarılmış, aşağı dö 
lltıe n~ .uzerine konulmuşlardı. Bu su-

ketlere lakayd kalmak istemez. "" 

t. b hırınci ve ikinci katlar karanlık-
a~takılnııştı. 

~lır .sandalyeye çıkan serkomiser ü -
\itı e~ndeki parmak izlerini bozmamak 
bı~ Unları mendili ile tutarak birer 
'1~ Yerlerine taktı ve ev yeniden ay 

b ndı. . 
"ldv , an Sadullah: 
~~Ydi acele edelim, dedi.Bu katta 
,~.ufa lüzum yok. Bodrum katına 

8e giz. 
, tkonıiser sordu: Bu toz tabakası üstünde bir takım ayak izleri görülüyordu. 

«.ııa ~':Vela bu kattaki odaları arasak sonra karşı cebhedeki şu camı kırık ile kaplı bulunuyordu. , r olmaz mı hocam? tablodan ... Pencereden ateş eden katil Serkomiser elindeki feneri söndürüp 
~ııı aydasız Osman bey, ben taban- ilk kurşunu tutturamamL~. .. odanın elektriğini açınca döşemenin de 

Öne ~~~ede patladığını biliyorum. _ Peki ama Osman bey, biz üç ta - toz içinde bulunduğunu gördük. Bu toz 
ti"en U.Şüp bodrum katma inen mer- banca sesi işittik . Birisinin kurşunu tabakası üstünde bir takım ayak izleri 
Ofı de doğru koşan Rıdvan Sadullahı cesedin kafasında, ötekisi duvarda... görünüyordu. O: ~~ip ettik. . . . Ya üçüncüsü nere~e? Rıdvan Sadullah: 
lorıra ki ayaklık merdıveni ındıkten _ Bakın burası garip... Hakikaten - Aman dik.kat edin! İzleri bozmıya-
Sağlı Uzun bir koridora dahil olduk. ü~üncüsü nerede? lım. Kenarlardan yürüyün! 
taiand~llu bir ç~k küçük oda~?:U:. s~. - - Kaybolan yalnız üçüncü kurşun Dedi. 
4llru gı bu kondorun elektrıgı sonuk değil, cüce uşak da kayıp, Osman bey (Arkası var) 

~~~~:~~}~:,~ ~~: i~~~:ri~: Bana ~::Fi-E7:~o::::.~.~a:r:;;'.'.'.· -~ 
So.ıııı~ısı açık odaya girince Rıdvan -:-- Bence beyhude uğraşacağız. ~ 
tordiik rn tahmininde aldarunadığmı - Neden? . B k 
~ y ·Zavallı Kenan bey yerde upu - Neden olacak . .. Görünüşe göre ugun Ü program 
)lrıs-~tıyordu. Başından aldığı kurşun katil odur. O olunca hala buralarda 
~d 1 e derhal ölmüştü. Döşeme kan durması da beklenemez. 
tiinı: .. idi. Cüce uşak da meydanda gö- - İşte bu olmadı, Osman bey! 
it Uyordu. :- Niçin hocam? 
~ ~Van Sadullah cesedi muayene i- - Hem cKenan beyi öldüren kurşun 
~anına diz çöktü. Yara tam alnının pencereden atılmıştır> diyorsun, hem 
~llıda idi. Kurşun içeride kalmıştı. de ckatil, maktulü buraya getiren cü
~ ~ğa dönfik olduğu için çehrenin ce uşaktır> hükmünü veriyorsun. Yani 
lıtıiiıı k 1 kan içinde idi. Halinden mak- cüce Kenan beyi odaya soktuktan son
~ \?e atledildiği sırada büyük bir kor- ra (burada bekle!) diyerek bahçeye 
'11~1haYretin tesiri altında bulunduğu çıktı, pen>erenin önüne geldi ve oradan 

lt.ıd ıyorcıu. tabancasını çıkararak içeri ateş etti mi 
' \?an Sadullah muayene ile meşgul diyorsun? 
e.:ti~0~konıiserle ben de odayı tedkik - Hay Allah belasını \'ersin ... 

lt.uç .. Uk. Tabii böyle bir ~ey olamaz ... 
"'81 l~lt, basit döşenmiş bir yatak o- - O halde cüce de katil olamaz .. 
lletıce~ Konağın bah~ine bakan iki - Peki ama herif nerede? 
~ b "ardı. Bu pencerelerden biri - İşte ben de onu arıyalım, diyo -
'r:iu~uyordu. Kapıdan girilince rum. Bence burada, bu ka.tta... Bitişik 
hlil'ord enn bulunduğu cebhe karşıya odalardan birinde olacak. inşallah ye
tittıttbn ~· Karyola soldaki duvara bi ni bir facia ile karşılaşmayız. 

ISTANBUL 
17 )lay11 1931 Sab 

Öl'• netrlyatı: 
12.30: PlA.kla Türk muslktsl. 12.50: Han

dl.3. 13.05 : PlA.kla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif plA.k neşriyatı. 
Akşam neşrlyata: 

18.30: Spor ve gençlik bayramı. Fakih öz
)en. Yüksek Mühendis mektebinden. 18.40: 
PlA.kla dans musikisi. 19.15: Konferans: Fa
tih Halkevl namına: Reşad Ekrem Koçu. 19. 
55: Borsa haberleri. 20: Vedia Rıza ve ar
tada.şları tarafından Türk musikisi ve halt 
ıarkılan. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev. 21: Tahain 
Karakuş ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, (saat A.yarı). 21. 
45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: 
Plakla sololar, opera ve operet parçaları. ıı. 
50: Son haberler ve ertesi günün programı. 

• ANKARA 
'le bül'ii ıştt·. Bunun ayak ucunda eski - Ne diyorsun, hocam!... .w. 
l'S: ?ır aynalı dolap duruyordu. Karanlık koridora . çı~~ra~ gel~ıgı - l'1 Mayas 1931 Sah 
~lı dll enn bulunduğu cebheye, ka- miz istikamette gerı donduk. Rıdvan ötıe neşriyata: 
"it ot ~~ ikinci pencerenin önüne de Sadullah önde idi. 12.30: xarııık plA.k neşriyatı, 12.50: Pllk: 

l> .. ,lnd Türk musikisi ve halk ıarkıları, 13.15: Dahlll 
~ e~ er yerleştirilmişti. Evvelfı katil hadisesine sahne olan ve harici haberler. 
n}'l'oıc:erin karşısına gelen duvarla odanın bitişiğindeki odaya _girdik. Bu- Akşam neşriyatı: 
"l, ~ bitişik bulunduğu cebheye rası da bir yatak odası idı. Herhalde 18.30: Pl3.kla dans musikisi. 19.15: Türk 
'~tı ~Ve çerçeveli kadın resmi a - uşaklardan bir başkasına aid olacaktı. musıtısı ve halk şarkıları <Hikmet Rıza ve 
~tlıin. lr .. ~lardan biri tam açık pen- Mefruşatı bir karyola ile mini~ini bir arkadaşları>. 20: Saat Ayarı ve arabca neş-
"ll' lrı.-~ °""11Bına t dM di d v d ı t b' · d den ıb tf riyat. 20.15: Türk musiki.si ve halk ıarkıla-~~~l esa e yor u. e 0 ap an ve ır mm er are ı. rı (Salahaddin şenar ve arkada.şiarı>. 20.46: 
lat~ ba a camı parça parça olmuştu. Karyola ile minderin altlarından baş- Keman solo <Viyolonist Necdet Remzi Atak). 
~er şı da bu parçalanmış resmin ka saklanacak hiç bir yeri yoktu. Rıd- Piyanoda: Marsel Bl. 21: Konferans: <Bolu 
~d\la llıe tesadüf ediyordu. van Sadullah buralara baktıktan sonra saylavı Cevad Abbas Gürer>. 21.15: Stüdyo 

''er'!_ Sa~ullah muayenesini biti - d~an çıktı ve yandaki üçüncü odaya salon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: 
......_ t.> 11;01!\iser· · d. Yarınkl program ve İstıklA.l marıı. 
~ ~ ı>e~cereden atılmış, ho - gılç~risi sobalar, dolablar ve diğer bir ............................................................. . 

......_ lfe takım eski püskü eşya ile dolu olan bu N b t • 1 

....... ~~anladın, Osman bey? üçüncü odanın kullanılmadığı anlaşılı- ö e cı eczane er 
el& cesedin istikametinden, yordu. Her taraf kalın bir toz tabakası 

(AMI !>AGlAM 
LEVHA 

l<A~YOLA 

Kenan Beyin cesedinin bulunduğu odada vaziyet 

Bu rece nöbetcl olan ecu.neler tun -
lardar: 

İstal\bal cihetlndeldler: 
Aksa rayda: <Pertev), Alemdarda: <El

ref Neo'et>, Beyazıdda: (Cemil), Bamat
yada: (Rıdvan), Emlnönünde: (Salih 
Necati), Eyübde: (Hikmet Atlamaz), 
Fenerde: (VltaU>, Şehremininde: <Ham
di), Şehzadebaıında: CA.sat), Karagüm
rükte: (Arif), Küçü]qpazarda: (Hlkmet 
Cemlll, Bakırköyünde: <Merkez). 

Beyoflu clhetlndekiler: 
htıklll caddesinde: (Dellasuda), Ga

la tada: <Hüseyin Hüsnü), Taksimde: 
<Llnıonclyan), Pangaıtıda: (Narglleci
yan > , Betlttqta: (Süleyman Rıza> • 

Botazlçl, Kadıkö7 n Adalardakiler: 
'Ösküdarda: CAhmedlye), Sanyerde: 

(Osman), Kadıköyünde: (Büyüt, 'Öçler> 
Büyükadada: (Halk), Heybelide: (Halt). 

Ayvalıktan 

Özgen karakteri -
nin tahlilini i.-ıti -
yor: 

Daha ziyade uJ~ 

kalarının direk -
tiflerine tAbi olur. 
Kafasını pek yor -
mak istemez. Para 
ve mal hususunda 
tutumlu davranır. 

"" Sevimli bir tip 
Düzceden Sa • 

lahaddin. imzasile 
soruluyor: 

- Muvaffak o -
lacak mıyım? 

Zeki ve ıevimll 
olmak bagkalan· 

' nın da menfaatle -

e 

Herşeyden evvel aile terbiyesi 
Adaıpazan:ndan 

Hicri im.?(Uile so -
nı.Züyor: 

- Muvaff al • -

lcıcak mıyım? 
Hay.atta mu .. 

vaffak olma ae • 
beblerinde aile 
terbiye ve cörg(l -
sünlln büyilk te -
airleri vardır. Bu 
hususta dikkatli davranan ana ve baba, 
çocuklarının ilerideki muvaffakiyeUe ~ 
rin• yardım etmif olurlar. 

• His ve hayal sahibi bir genç 
ı Bursa.dan Veh • 

, bl cıe Jcanıktm -
\ Mı ta.htilm.i ~ye-

• ~ rek ıorı.ıyor: 
- Muvaffak o -

14cak mıJlım? 

rine yardım et -
mek duygusile bir 
leşirse başlıca 
muvaffakiyet vasıflan elde edilmll olur. 

His ve hayal, fi
kir harekeilerile 
bir arada ve a • 
\enkli olduğu 
takdirde iyi ne -
üceler verebilir. ArtisUeri taklid etmek 

Girgin bir tip 
A nkaTcı Etipa • 

tastan biT okuyu • 
cumuz soruyor: 

- Muuaffak · -
Zac5k mıyım? 

Girgin ve cür'et.. 
kAr olanlar kabl· 
liyetleri derecesin
de muvaffak ol -
muş ayılırlar. 

• 

• 

iyi bir ,eydir, ancak onu meslek edin -
mek ıartile. 

• 
Zeki bir tip 

Nallı.hcından Ha.
.an Şükrll de ka -
raktenntn fahll .. 
Um iıtiyor: 

Zekasile, k(> 
disini ve etra •• nı 

"' idare etmesini bi -
lir. Müsbet işlere 

.giripneli tercih e
der. Baıkalanna r 

Gayeler tesadllllere bırakılamaz kolaylıkla bağlan
maz, kipılmaz. Baıkalan için kendisini 
mes'ullyetlen kaptırmak niyetinde de .. 

A nkaTadan Sa • 
ıahaddin ıonıyoT. 

- Zengin ola • 
cak mıJlım? 

Muayyen bir he. 
defe vAsıl olmak 
f çin llzım gelen 
yollardan yürü -
mek ve meseleyi 
tesadüflere bağla
mamak lAzımdır. 

• 
Her şeyden evvel sıhhat 

Ankara.dan Fe • 
dai Tuna da p.nu 
ıoruyor: 

- Muvaffak o -
lacak mıyım? 

Saadeti, gönUl 
ve 11hhat selAme
tinde aramak da -
ha isabeW olur. 
Hayatta herkes aı 
çok saadetten na -
aiblni alabilir. Yalım devam:!wnı elde 
etmek istemek fazla bir dilek olUI\ 

• 
Çalışkan bir gano 

An.karadan N. Ta
pan im.zasile IOTU• 

luyor: 
- M eı'ud ue mu 

vaffak olacak mı-

yım? 

Saadet malze • 
mesini bizzat ha -
zırlamağa çall§ -
makla dilele ka -
vuşmak mümkün 
olabilir. Teaadüflere bağlanmak menfi 
neticeler verebilir ki müsbet ha.rek.etlere 
ihtiyaç vardu • 

lildir. • Mes'uliyetten çekinen bir tip 
Y ozgadd4n Hcı-

•n Alpal4n fo • 
toD'rafımn tahtı -
Uni iltiyereJe IO -

"'SfDr: 
- lıdkb4Um ne

cHr? ·~ 
1ıtne gelmlyen 

tflere yanaı~ 
meı'uliyetten çe • 
'kinir. Arkadaıla -

,....,, -
rlle münakqa yaparsa da mafevklerint 
kartı itaatli ve .. ygılı.dır. 

• 
Açıkgöz bir tip 

:AJl1'4lıkta.n Re .. 
CCli ıonı11or: 

- MutxıtfaJı o • - t 

lcıcak m&Sl'ml' 
Açı'qöz ve eline 

ayağına çabuk o • 
lanlar muvd'fa • 
klyeUertnden töP
heye düpnemelt • 
dtrler. O halde 
netse itimadı art
tırmak l&zımdır. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

laim • • • • . . . 
Adru • • • • • • 

DİKKAT 

., 

Fotograf tahlili için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderllmesl şarttır. 
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- ............. tariJll tefırlkua: 18 
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POYRAZ Ali • 
Yuaıı: .&. B. 

Antonyo, hizmetçi Tinet'in elini tutarak avucuna baktı, saf ve yaşlı kızın bütün 
mazisini birer birer anlatmıya başlayınca, Tinet'in gözleri hayretle açıldı: "Şaşılacak 

.. şey, hayatımı, adeta bir kitab gibi okuyorsunuz! ,. dedi 

Tamamen Afiyet kesbedinceye ka
dar burada kalabilirsiniz. Kont haz
retlerinin basta atını da tedavi edersi
niz. Şimdilik bu kadar konuşmak kifi. 
Haydi bakalım, şu sıcak puncu da içi -
niz.. Ondan sonra da istirahat ediniz. 

• 

etmiyorum. I..Akin, herhalde benim fa- Demişti. Ve istikbali hakkında, bu 
1ıma bakarsınız değil mi? safdil kıza bir çok parlak ümidler vere-

- Maalesef, madmazel Tinet. cek sözler söylemiştl Tinet, sevincin-
- Niçin?. den çıldırma derecelerine gelmişti. 
- Söyledim )a.. toöellyim. - Ah, Mösyö Antonyo! .. Şimdi siz-
- Ah, dostum, siz, feylesof bir a - den bir ricam daha var, demişti. 

damsınız. Hayatımızda töbe ettiğimiz Antonyo, mağrur bir eda ile cevab 
ne kadar şeyler vardır ki, icab ettiği vermişti.: 
zaman onlan yapmaktan çekinmeyiz. - Durunuz. Söyliyeceğinlz sözü, u 

MAHiR BAYTAR, MAHiR FALCI - Öyle amma... çok keşfettim. Mutlaka, bir başkasının 
Tinet, yalvarmıya başlamıştL An - falına baktırmak için bana rica ede • 

Antonyonun yataktan kalkması, bir tonyo, dayanamamıştı. ceksiniz. 
hafta bile sürmemişti. Şato kihyası - Ne ise.. hatırınız için, ricanızı ka- Tinet, büyük bir hayretle aarsılmıt-
Saba Morelin yaptığı pansımanlar sa- bul edeyim. Esasen ben, yalnız erkek- tı. Derin bir nazarla Antonyonun yil -
)'esinde çarçabuk iyileşmişti. ler ile evli kadınların fallarına bakmı- züne bakmıştı: 

Bu müddet zarfında oda hizmetcisi ya töbe etmiştim. Bari sizi mahzun et- - Ah dostum.. sizden korkuyorum. 
Tmet hergün bir kaç defa geliyor, ha- miyeyim. Uzatınız, bakalım elinizi... Bunu nasıl bildiniz? diye bağırmıştL 
tınnı soruyordu. Böylece; Antonyo ile Demiş ve Tinetin sol avucuna baka - Antonyo, ayni gurur ile cevab ver • 
Tinet arasındaki dostluk ta, arttıkça ar- rak ona bütün mazideki hayat ve hldi- mişti: 
tıyordu. satı birer birer nakletmişti. - Görüyorsunuz ya.. hısanlann 

Antonyo, Tinete hayatının bütün Tinet, işittiği sözlere hayrette kalı- kalblerinl, gözlerinden okuyacak ka -
.maceralannı anlatıyor, ona da biı: ta- yordu, Antonyo aöyledikce: · dar maharetim var. Söyle~iz baka -
kını sualler sorarak hayatının bütün - Şaşılacak iş. Hayatımı, Adeta bir hm, kimin falına baktırmak iatiyorsu-
lgizli sırlarını öğreniyordu. kitab gibi okuyorsunuz. nuz? 

Antonyo, on beş gün süren bir teda- Diye bağırıyordu. Tinet, kısa bir tereddüd devresi ge-
viden sonra, artık tamamile iyileşmiş- Antonyo, bu sif ve yaşlı kızın vakti- çirmişti. Ve sonra: 
ti. Ve ilk iş olmak üzere kontun hasta le yaptığı boşboğazlıktan istüade edi- - Şey .. arkadaşlarımdan, zavallı bir 
atını tedaviye girişmişti. yor, ondan vakit vakit işittiklerini, ken- kız var. Aylardan'beri ıztırab çekiyor. 

Bu kıymetli at, bir iki gün zarbnda, di zekisile birbirine ekliyerek gene o- İstikbalinin ne olacağını son derecede 
hayrete şayan iyilik eserleri göstermiş- na anlatıyordu. merak ediyor. Eğer, onun kalbine de 
tL Evvelce, bir türlü yem 'yemiyordu. Antonyo, bu bilgisi hakkında Tinete j bir ümid ve şifa verebilirseniz. 
Fakat aradan üç gün geçer geçmez, i- kanaat verdikten sonra: - Kili, madmazel Tinet. Mademki 
deta yem torbasına saldırmıştı. - İşte, bütün mazinizi söyledim. Bu bana muztarib bir insandan bahsedi -

Kont, hayretle sormuştu: size, falcılıktaki maharetim hakkında 1 yorsunuz, şu halde, ona iyilik etmekı 
-Bu hayvanın iştihasını nastl aç - kafi derecede kanaat vermiştir. Şimdi vazifemdir. 

tınız? gelelim istik'balinize. .. (Arkan """' 
Antonyo, yerlere kadar eğilerek ce-

vab vermişti: 
- Kont hazretleri .. muhterem ve mü

teveffa, asılzade hocamdan aldığım 
dersleri birer birer size öğretirsem, 
baytarlıktaki maharetimin bütün ıırn
m ifşa etmiş olurum. Siz; yalnız, böyle 

/ 
kıymettar hayvanlar besleyiniz. Onla- 1-..,_..,.__,__ 
rm bakılmasını ve tedavi edi1mesini. 
bizim gibi fakir at hekimlerine terk 
ediniz. Sayenizde, biz de geçinmlı ola
lım. 

Diye cevab vermişti. 
Halbuki Antonyonun takib ettill te

davi usulü, gayet basittl Zavallı hay
vanı üç gün, üç gece aç bıraktıktan son
ra, bir torbaya yem doldurmuş; klhya 
De bütün uşaklannı ahıra davet ede - g 
rek: ~ 1-+--+--t--

- Tedavinin birinci kısmı hitam bul- ~.__.._.._,._ 
... 

au. Hayvana verdiğim iştilıa illcı tlm
Cil tesirini gösterecek. Geliniz de, onun 
nasıl yem yediihü görünüz, demişti. 

Ve onların gözlerinin önihıde aç hay
vana büyük bir lttiba ile yem yedir -
m1ftL 

Kont, bu mahir baytara b.rfı bftyük 
bir minnet ve memnuniyet hissetmit -
tt Ahırın üstündeki dairede, ona başlı 
başına bir oda verilmesini emretmiftl, 

Antonyo, artık tam mlnasile refaha 
ermişti. Kış, bütün minasile hüküm 
sürerken, o bu sıcak odaya çekilmiş; 
bütün zamanım hasta hayvanın ildncl 
tedavi devresine hasretmişti. 

Hizmetcl Tinet, muntazaman onun 
odasına devam ediyordu. Aralarındaki 
samimiyet, günden güne artıyordu. 
. Antonyo bir gün sözü döndilrilp do
laştırmış; 

- Herkes, benim baytarlıktald ma
haretimi medbüsena eder. Halbuki 
benim ne mahir bir falcı oldulumu bil
mezler, demişti. 

Bu sözler, derhal Tinetin nazan dik
katini ~elbetmişti. 

.......... : 
l - Bülr11e methm bir Til&yetlm.IL 
1 - Tldmldıa 1ılr mmı. iqaD eden. 
1 - Bir l&D'at, alfabenbı d6rdlnctı harft. 
t - ... k ..,. tecUerd• bulunan bir b117, 

tem•na bemQıen bir mmlld. AleU. 
ı - KaJJd. Oenalıl "hDaDlltana nrllen 

lalnı. 

ı - Bir spor, cartık. 
T - Otam111. ber odada bir ıane bulunur. 
ı - Bir penamber, akıl. 
ı - lltanbaıan bir 181DU. bir barf1lı o

hn11f1L 
10 - TuJ1k eden, namıma bir kmDı. 

Y.anlaa...tQa: 

Bir doktorun gunluk 
notlarından 

Nekris -= Gut) 
Hastalıi/ı 
VQcadde J91lllen JeDMklerlD ma!aakbk 
p.ııfl'lıt De, muhtellf lıareW ile J&D· 
muı .,. t>u lhıtrat blıutta IOlll'a M
ayanın har1ce idrar, ıer .,. 
mendı plte ptllnde def .,. ııraıa DOi'• 

mal bir tDJoloJlk bidlledlr. 
Bter yenilen Jeınetler sene çaJ1fD1•m1.k, 
haretlı 7apmaınat nalr •be•terle 7a
tılaınıyacak olursa o aınan bu nata
mam lhtlratattan mtltnellld b1r tatma 
maddeler hlm1 olur Jd. ba maddelerin ba
flDda (uld tlrik) pllr. Bler ihıtrak tam 
ollaJdı, Janan ptalardan <Gre> de
Dllen madde hlsa1 olacak'1 ki bu ton 
madde aada mtlteh•mmlldlr n idrar ile 
ltlr'atle ricudden mlndeft olar. Allı il· 
r1t iM pJrl milnhaldir Ti tamımDe 
mlnbal buhmmadılı lotD 'Vlcadln Ote
llnde berlllnde ta'VUIU eımet- bqlu, 
Bllhıua aJak nıatallannda ft dlltr 
maballarda ıeratilm eder .,. nakrll de
Dllen butalllı mefdana ıettrır. Tam bir 
Dtkrll Ada, tbertra aJak baf puma • 
tının birdenbire fldclet.le amnuı. latırab 
Tel'Jllul. tlfınal n kılarmuı ile baflar 
Tı ıece •baha brll meJdana Plen bu 
atırablı hal Deb111D llill olanmuı de • 
mettir. Nttrlate yapllacü 181 idrar Tt 
bil tahllllttle uld tlrtk derteellnl '8J1D 
etınetur. Du ıeda'Vl de uot111 Jemttle
re pehrtsdlr. BtJham eı. 7111Darta, be
Jtn, eller, Mbrek, haYJ&r, .,. baa tura 
1t'bzelıır, bfar peynlr1, balık Ti IUCUk, 
putıwma. d1l 111>1 111ıtr bt'!Ja mem
nudur • 
Yat Ti Jet11 lebıreler, m8J'ft)ar, atltltl 
feJltr bf!ha- llJ&DI kal)'tdlr, (Öro
dönal >bu ctbt nt'alarda çot 1Jt plen 
bir lllçtır. Hutanuı bol mfkdatda ma
den IUJU M 171 au lçmeat pet mnatıttır. 

Cnab isteyen okQuoalaruama pae1a 
ııtula 1'oliamılıruu rica ...... Abl .._. 
dlrde bteldsl ••hbel•la ........ . 

-Ü~ · SPOR 

Ankara at yarışları ve 
güreşlerinden intıbalar 

:.tı.mlrlc altı• bpan ~ AtlJcarada llflP'l a nrbat firel 
blrindea here canlı bir Clft 

Osmancıkta. Kızılırmak taşb 

- Ne dediniz, Mösyö Antonyo, fal- ----- <lnnatlClkta Kızıl ınnak ;a1Uli JOrıt! 
Cl mı? hmmeld mla.mereler Kmlırmak Osmancık kuabasmm or- bumu Nazilltden ıelmlf ft 

- Evet. tmııı (Huıual> - Atçatoca .,. NecatıbeJ tasından akıp gider. Arasıra tqtıtı ve u- tılmıftır. 
- Şu halde, şimdiye kadar niçin bu- otullan talebeleri tarafından çok snzeı bir faktefek zarara ıebeb oldulu görülmekte Gıda maddeleri bir hayli ~ 

mı söylemediniz? ıntı.amere ft?'1lmlftlr. Ktıu.mere at attaın ise de bu yıl fazla tapnıştır. Bu tuğyan -tundan kazamız çevrestnde rr-f"! 
· - Falcılığa töbe ettiğim için bunu devaın 'tmlt '" ktıçtt J&lTUlar, Jaflanııdan çeltik, pamuk ve sebze zer'iyatma hayli yerlere nisbetle daha kolaydlfbıa-
16ylemiye lüzum görmedim. umuımas blJlk b1r mun.ttat17" l&ter- zarar vermi§tir. Bu zer'iyatm diğer yıl- eüzel olan kasabanın bir ut 

- Niçin töbe ettiniz? ın111erdlr daki 
_ Uzun hikiye, Adeta, ··"'-· lid n---· ___._ -" bn..n~• ~-•- lara nazaran bu sene " 50 noksan ola- !eşmesi için belediye ç~~.la p&~U&- ıı~e,çUOt ,...,, .. n ..., ...... e • ...._, oocut . ._.._.:ıı- B z la istimllk ederek ~w--

bir sır... anne 'Ve babalan, taıabalık b1r Jıa1t bulUD- cağı tahmin edilmea.ı.cuu-. u sene iraat n 
- Bu aırrmızı 6irenmet jçin mar Eooellıi 6alnaaccının laollMlilmif ,.Jıll m111. tc* ''"11•0

•
111•n11r. VeklleUııce 4300 kilo 7eni tip pamuk • mı,tır. 
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Yeni Kontr • PIAk Ltd. Şirketi 
Fabrikasında 

KURU SiSTEMLE 
Yapılan KELEBEK marka 

KONTR • PLAKLAR 
Çarpılma, çatlama, lrabarma vc.a· 
ire gibi hiçbir aıza göstermeL 

Kontr·Plaklar bu gibi arızalara karşı garanti ile ı•blır. 

KJZJL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr-PJaldar stok olarak her zaman mevcuddur. 

Satış yerleri : 
latanbulda : RÜŞDÜ MURAD OGLU, Mahmud Paıa Kürkçil han 

No 28 
A ISAK PiLAFİDİS. Galata, Mahmudiye cad. No 21 
f'nkarada : VEHBİ KOÇ Ticarethanesi 
ıtınirde : KARL HORNFELD 

İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Kereıteciler 
YUSUF ve KADRi İŞMAN 
ŞABAN MAHMUD KÖKNER 

Saınsunda : GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER 
Utnurnt ••bt yeri : İstanbul, Sirkeci, Mühürdar Zade Han No o 

\., YENi KONTR-PLAK Ltd. firkati. Tel. 22401 
-.... v' 

Nafıa Vekaletinden: 
Ekalltmeye konulan it ı 

1 - Bergamada Bak1rçay ovası ve nehir ıslahatı ameliyatı, keşif bedeli 
' 1 564.863> lira ·86> kuruştur. 
k.a.2 "":- Eksiltme: 8/6/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 te Nafia Vc
lij letı Sular Umum MiıdtirlüğU Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usu-

e Yapılacaktır. 
3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
~~ame ı, fenni şartname ve projeyi c50> lira mukabilinde Sular Umum Mü-

luı,tünden alabılırler. 
\> i - Eksiltmeye girebilmek için isteklılerin c60.696> liralık muvakkat temniat 
ı:rrn~~ı ve c500> hın lıralık Nafia Su işlerini veya buna muadil nafia işlerim 
f ahhud edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafia işlerini başarmakta 
~nnt. kabıliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış rnütcahhidlik vesi
b sı ıbraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 

1 ır. saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vcr-"
'li lhımdır. 

l>ostada olan gecikmeler kabul f'di1mez. .1343> «2647> 

t İstanbul Komutanlığı 113.nları 1 
\f İstanbul Komutanlığına bağlı olan ve olmıyan birlikler namına binek, koşum 
~~ ll'ıekari hayvaniyle nakliye ve motörlü birlikler okulu için de 4 baş nakliye 
~ IUın hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. Hayvan sahihlerinin hayvanlariyle 

dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. c2636> 

• 111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111111 ~ 
Türk Hava Kurumu § 

BUYUK PiYANGOSU i 
2. ci keşide 11/HaziranI1938 dedir. § 

Biiyiih ikramiye: 45.000 Liradır ... ~ 
( 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle § 
lO.Ooo ve 20.000 ) liralık iki adet mükafat vardır... § 
Şiındiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya §§ 

İstanbul Belediyesi llanları 1 
~~------------------------------------..... ~-r~taı kazasına bağlı Ballıcaköyü okuluna lüzumu olan malzeme açık eksilt-
~ konulmuştur. Buna 559 lira 50 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi 
._., ~1n: Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 

~er~ lira 96 kuruşluk ilk teminat mak.buz veya mektubile beraber 26/5/938 
be günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. {İ.) (2724) 

Nafıa Vekaletinden : 
tlı~a; '.Eksiltmeye konulan iş: :Malatyada SürgU RegülAtörü tevsii inşaatı ile Re
~ilt vrd~n itibaren takriben 12,200 metre uzunluğundaki Sürgü kanalının ik-

2 e llnalatı sınaiyesi, keşif bedeli 128,600 liradır. 
4te; :ksiltıne 24/Mayıs/938 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Nafia Ve
\ls\U.i~ı Ular Umum Müdürlüğü Su eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
a e Yapılacaktır. 

lleı §~İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri ge
lrtı:ı.urrı ~~:si, fenni şartname ve projeleri 6 lira 43 kuruş mukabilinde Sular 
liralık trı Udurlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7680 
~Uadil uv~kkat teminat vermesi .. 50,000 liralık Nafia Su İşlerini veya buna 
itlerin· llafıa işlerini taahhüd edip muvaffnkiyetle bitirdiği ve bu kabil nafia 
'hıııui~ ~aş~nnakta kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müte-

i _ l esıkası ibraz etmesi. 

"elbıe ~~klilerin teklif rnektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
l>osıad a; Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukablinde vermeleri IAzımdır. 

a 0 an gecikmeler kabul edilmez. c2416• 

SON POSTA 

Kat'iyyen 

İhtiyarlamıyan 
Kadının sırrı 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 
hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Cildi açık, yumuşak ve bir genç 
kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir 
harika! Fakat, bunun da fenni bir i -
zahı vardır: O da; Viyana Üniversite
si profesörü doktor Stejskal'in şayanı 
hayret keşfi olan cBioceb nam cevhe
rin sihramiz tesiridir. cBiocel>, yu • 
muşak ve buruşuksuz bir cild için ga-
yet elzem gençliğin tabii ve kıymetli 

bir unsurudur. Bu cevher, şimdi pem
be rengindeki Tokalan kremi terki -
binde mevcuddur. Siz uyurken o cil -
dinizi besler ve gençleştirir. Bu suret-
le her sabah daha genç olarak uyanır 
ve yüzünüzdeki çizgi ve buruşukluk
ların kaybolduğunu görürsünüz. Gün 
düz için beyaz rengındeki (yağsız) 
Tokalon kremi kullanınız. Bütün si -
yah benlerınız erimiş ve cildinizi be
) azla tıp yumuşatmış ve on yaş genç
leşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha genç 
görünmek, taze ve nermin bir yüze 
malik olmak için mutlaka hakikf cild 
unsuru olan Tokalan kremlerini kul
lanınız. 

Bayanların 

Nazarı dikkatine: 
Satın aldığınız Tokalon kremi 

vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bnyiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kurut ala
cak, ayni zamanda loymettar mü. 
kafatları bulunan Tokalon müıa
bakaaına İ§lİrak hakkını veren bir 
bilet takdim edilecektir. 

DOYÇE ORIENT EAKN 
\ 

Drcsdner Bank Şubeıl 
Merkezi: Bertin 

1'ürlıiyedeki fUbelniı 

Galata - İstanbul - İzrııU 
Deposu: ut. Tütün Gümrutu 

* H •r türlü banha iıi * 
~~~,--~~~~~~~~~~-

Son Posta 
Yevmi, Siyası, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, e 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

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

TÜRKİYE 1400 760 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

--··-
Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

.. ııı···············································\ : Posta kutusu : 741 İstanbul : 
l Telgraf: Son Posta J 
\. .... :.~~:~~-~ .. ~--~~:~~·····--····-
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Karariğer, böbrek, taş ve kumların- I) 
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri -
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

1 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok -
s:lat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yarım bar -
dak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYoGLU - İSTA1'"BUL 

Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 
Ankara garnizon müesseseleri için 300000 kilo sığır veya keçi etinin kapalı 

zarfla eksiltmesi 6/Haziran/938 saat 15 de Ankara levazım amirliği Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 120000 lira ilk teminatı 7250 lira
dır. Şartnamesi 600 kuruş mukabilinde Komisyondan alınır. Kanuni Ticaret O
dası ve bu işlerle uğraşıp taahhüdünü ifa ettiğine dair resmi makamlardan alına
cak vesikalar bulunan teklif mektublnrını saat 14 e kadar Komisyona verilmesi. 

c863> c2a.>3> 

llıN'llN 

Beher metresine tahmin edilen !iatı 285 kuruş olan 102000 metre kışlık elbiselik 
kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23/5/938 Pazartesi günü 
saat 15 de Ankarada M. l\{. Vekfıleti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk 

teminatı 15378 lira olup şartnamesi 14 lira 54 kuruşa M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka -
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mc-ktublnrını 
eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekfıleti 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. c833> c2480> 

tıııNtıAI 

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 J5 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 birlikte ve ihale saatinden en az bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. c834> c2481> 

tıııNtıAI 

Her bir metresine tahmin edilen fiatı 285 kuruş olan 65000 metre kışlık elbise
lik kumaş kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İhalesi 20/5/938 Cuma 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı 10512 buçuk liradır. Evsaf ve §artname 927 ku
ruş mukabilinde M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve teklif mektublarile birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel An-
karada Komisyona vermeleri. c835> c2482, 

llıN'llN 

Vekaletçe ihale bedeli pahalı görülen 500,000 metre astarlık bez yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bezin beher metresinin tahmin edilen fiatı 
30 kuruş olup ilk teminatı 8750 liradır. Şartnamesi 750 kuruş bedel mukabilin-
de M. M. Vekaleti Satınalına Ko. dan alınmaWdır. İhalesi 24/Mayıs/1938 Salı 
günü saat 11 de yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlariyle birlikte teklif mek
tublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma 
Ko. na vermeleri. (850) (2603) 

.,,,,,,.,,_ 

Demirköy Birlikleri için 105 ton Sığıretinin kapalı zarfla 28/Mayıs/938 Cu • 
martesi günü saat 12 de Vizede Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sığıre
tinin tahmin edilen bedeli 36750 liradır. İlk teminatı 2875 liradır. Şartnamesi 

hergün Satınalma komisyonunda görüle bilir. İsteklilerin teminat mektubh1rını 

saat ıı e kadar Vize Satınalma Komisyonu Riyasetine teslim etmeleri ve ihale 
saatinde. komisyonda bulunmaları. c858> c2798> 

ltıN'IN 

Kor Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cinsve mikdarı yazılı 11 kalem benzin ma
kine yağı vesaire kapalı zarfla alınacaktır. İhalesi 3/6/938 Cuma günü saat 15 de 
Çorluda Kor Karargahında yapılacaktır. İlk pey parası her birinin hizalaı ında 
yazılıdır. Heyeti umumiye ilk pey parası 3399 lira 84 kuruştur. Şartname ve 
evsafını görmek istiyenler Ankara ve İstanbul levazım amirliği Sntınalma, Çor
luda Kor Satınalma Komisyonunda görebilirler. Talihler kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif 
mektublarını Komisyona vermiş bulunmaları. «2897> c864> 

Mikdarı İlk pey paras: 
Cinsi Kilo Lira Kuruş 

Benzin 82500 1546 88 
Tank için benzin 60000 1125 00 
Valvalin 2870 48 42 

Vakom 14025 184 79 

Gres 1930 42 70 

Gaz yağı 3030 40 90 

Mazot 2250 10 12 
Mobiloil B. B . 500 155 62 
Mobiloil C 500 129 83 

Tank tozu 100 29 63 
Üstüpü 290 85 95 

3399 84 
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iNMiSAR SARAPLARI 
ÖkaUrenlere ve 

gtiAU• nezlelerine KAT AN BAKKI IKBlll 

1 

Yalnız EVİN 1 Z D E değil, CEBiNiZDE bile 

bir 
şişe 

bulun
malı 

UYKUSUZLUK - SiNiR AöRILAJU • 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER - BAYGINLJJt • NERViN BAŞ DÖNMESİ, - ÇARPINTI 'f9 

Sl ' IHDEN ileri gelen blltOn HAHATSIZLIKL.ARI 

iYi EDER 
ne nebati ne kimyevt zehirli hiç bir madde yoktur 

Her eczanede bulunur...-
·~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~--=---

,...~ DENiZBANK 
İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
lşletmelerimizin Rıhtım, Balat atOlyelerile Haydarhan, SarayburD°' 

Emiuönn mağaza ve depo yerlerJnde mevcud her cins hurda mad'°İ 
!erle her ç •şid mostamel eşya pazarlıkla 18/5/1938 Çarşamba eOO 
saat 16 da bankamız Materyal reisliğinde satılacaktır. 
Şartname vo hn turlo izahat için reislik Alım ve Satım MOdOrlqooe 

mQracaat edilmesi. 

Siz de sabahları aç kamına 
bir kahve kaşığı 

AlON MEYVA TUZU 
alırsanız iştiha ve sıbbattnizl 

dOzellirsinlz. 

M•d ekşilik, şişkinlik ve 
1 e yanmalannı giderir. 

K A B 1 Z L 1 ~ 1 Def eder. 
A~zdakl koku, tatsızlık ve dil 
paslılığını giderir. Içllmesl ga· 
yet ıaur, tesiri pek kolay ve mn
ıayimdlr. Son derece teksif edil
miş bir tuz ohna"la mümasil 

hiç bir mostah· 
zarla kıyas ka· 

bul etmez. uMA

ZON » isim Ho· 

roz markasına 

dikkat. 

İlan Tarif em iz 
Birinci sahile 400 """" 
ikinci ıahile 250 ' 
Uçüncü sahile 200 ' 
Dördüncü ıahile 100 ' 
iç ıahileler 60 ' 
Son sahile 40 ' 
Muayyen bir müddet zartuıcll ':; 

laca mikdarda ilan yaptıra~..M 
rıca tenzilatlı tarifemlzdflll ~ 
edeceklerdir. Tam, yarım ve iti" 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife 
piş edilmiştir. "' 

Son Posta'nın ticari ilAnlarııı'; 
işler için şu adrese müracaat 

mc lid ir: P""" 
İlincalık Kollektll .... 

Kahramansad• 
Ankara cıadde4 ~ 

............................................... 
Son Posta Matbaası ................................ """' 
Neşriyat Müdürü: Selim Rallf' 

. S. Ragıp EMBÇ 
SAHİPLERi: A. Ekrem VŞ 


