
1-iALKIN GÖZÜ 

!.:!ALKIN KULA~I 
tfALKIN DiLi ..... 

Yazı ~leri telefonu: 20203 PERŞEMBE - 19 MAYIS 1938 

Atatürk Yugoslav 
HarbiY.e Nazırile uzun 

müddet görüıtiiler 
Her okuyanın nefretini mucib olan 

baştanbaşa galan bir lıaber 
-------······--------

Hatay intihabatı tazyikler içinde hedefinden inhiraf ettirilirken Büyük Şef 
Atatiirkün sıhhati hakkında serapa uydurma bir haberi bütün dünyaya 

sröndermekle BERUT ne ~enfaat umuyor? 
Ankara 18 - Reisicumhur Atatürk bugün saat 15 de Tevfik Rüıdü Aras hazır bulunmuşlardır. 

Yugoslavya harbiye ve bahriye nazırı Orgeneral ekse - Ankara J8 (A.A.) - Beruttan bütün Avrupa ve Ame· 
lans Mariçl kabul buyurmuşlar ve uzun müddet nezdle- rlkaya göndetilen bir Telgrafta AtatürJdln. yeniden va-
rinde alakoymuşlardır. hlln aurette hastalandılı ve devlet işlerine bakamıyacak 

Bu millfıkatta Mareşal Fevzi Çakmak, Millt Müdafaa bir halde bulunduju bildirilmektedir. Bqtan bqa ya-
Vekiu General KAzım Özalp ve Hariciye Vekili doktor (Dev«ım.ı 11 had ıa.yfa.da) 

Almanya, Rus - Çek 
ittifakının feshi talebini 
~giltereye 

l.ondra 18 (Hususi) - Sanday Dispeç 
tletesl Çekoslovakya meselesi etrafın
Qe İngllterenin Berlin sefiri Henderson 
t Alman haıiclye nazın Ribbentrop a - 1 
lt'sında cereyan eden konuşmalar hak -
" ltıda malumat vermektedirA Bu gazete· .re •. 
tif gore Almanya ancak Çek - Sovyet it-
kt a.k.ının feshedilmesi şartile Çekoslovak-
1« ~esclcsinin sulh yolile halli kabil o -
d'Clgını İngiltereye ihsas etmiş, aksi tak
~l'tie. ?ekoslovakyadaki gayelerine var -
ıtı· it ıçın harbi bile göze alacağını blldir-

14 .. , 

~l.l ?ususta tafsilat veren mezkilr ga -
~ . dıyor ki: cSüdet Almanlanna ::nuh
~~1Y:t verilmesi şartile Almanya, İngil -
lııt:nıh müdahale teşebbüslerini hüsnü 

tle karşılıyacaktır.> 
~Devamı 11 inci sayfada) 

• 

ln.gilterenin Ber?in sefiri Henderson 

19 Mayıs ve Samsun 

16 milyon lnuiliz 
liralık kredi 

Yeni mukavele dün 
' im ı~ 

Londra, 18 (Husu.at) """- .BW müddet
tenberi Türk maliyecilerile İngiliz kre
di müesseseleri arasında yapılmakta O" 

lan kredi müzakereleri neticelenmiş ve 
hazırlanan mukavele bugün imzalan
m~tır. 

Kredi mikdarı on altı milyon İngiliz 
lirasıdır. 

ipini kendi elile çeken 
idam mahkOmu 

İzmir 18 (Hususi) - Cumaovasında, 
Harputlu Hımhım Hüseyini tabanca ile 
öldürdükten ıonra başını taşla ezmek ve 
kulağını keımek suretile işkence ve ta -
zibden suçlu Eiazizli Osman Çalgının 
idam cezasının infaz edildiğini bildirmiş-
tim. (Devamı 13 üncü say/o.da) 
····························································-
General Özalp ve Yugoslav 
Harbiye Nazırının mühim 
nutukları üçüncü sayfamızda 

·-·························································· 

Bugün 16 Sayfa 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 1 kurut 

19 Mayıs bize hatırlatır ki 
Atatürk ve Türk milleti 
ancak muzaffer olurlar 

19 Mayıs tarihinin aziz ve heyecanlı habraları huzurunda 
yemin edebiliriz: Türkiye, Türklüğün yeni 

davasını da mutlaka halledecektir 
Yazan: Muhittin Birgen 

ayaklarım basarak doDan milli kahnunanm do6uıunu böJ,ıle ~ 
(Yazısı 2 inci sayfamızın heqtin sutunundadır) 

Botun memleket Ataturkün Samsuna ayak bastığı gunu kutlulayor 

~ 'nıQ 
Yıatan sonra Atatürkün j.şaretile sildha sarılan ve orduda bilfiil vazife 

Sa alan Samsunlu kahraman köylii. kadınlanndan bir gru~ 
-a rnsun B .. .. k ,._ l'tnak . : uyu Ata'sının yurdu kur· beraber sonsuz bir sevinç ve bü-
n~l\ ~·ııi·~n .. to~.ra~ın~. ~~ak bastığı gü- yük bir heyecan içinde. 4' tes'id et-
-- onumunu h~tun ~e~leketle mektedir :.:. ~ • 

"' Bu meraaıme aıd ıntıbaları ve bu bayramı Sam•nltılarla be-
)'Qfaınolt utiyor•anı:z •elıi:ıinci aaylomı:zı oiuyanua. 

Bugün Atatıürkün 

Türk İstiklll savaşı -
na başlamak üzere 
Samsuna ayak bas • 
masının yıldönümil,t. 
ne tesadüf etmekte -
dir. Bu mutlu gün 
ayni zamanda biltün 
memlekette gençlik 

bayramı olarak ka -
bul edilmiştir. Bu 
sebeble bugün, bü • 
tün Türk gençliği bu 
uğurlu günü heye • 
canla kutlulamakta, 

yurdun her tarafın • 
da idman ,enliklerl 
yapılmaktadır. 

İstanbul Halkev -
leri ve mektebleri de 
gençlik bayramına Ankarada evvelki gün yapılan idman §tnlDcteri provası ve provayı seyreden Mrıarif V~ki:i 
ve idman ıenliklerine geniş ve zengin bir ~lar. İstanbulda bugün yapılan jlmnastikj şenlikleridir. Memleket genç!JCini mun 
Pro&ramla hazırlanmıı buJnnmaJrttdar - ı şenlikleri • Mriııci Jıl jimnastik (Devamı U iad Nldıds) 



2 Sayfa 

Her gün 
79 Mayıs bize hatırlatır ki 
Atatürk tJe Türk milleti 
Ancak muza/fer olurlar 
- Yazan: Muhittin Birgen 

Bizim nesil ve bizden sonra gelecek o1an 
nesiller, bu tarihi ve bu tarihe bağlanan 
hikayeyi artık ezberlemiş olacaklardır: 

SON POSTA 

Resimli Makale : Hedefsiz insanlar .. 

Bu tarih, Atatürkün doğduğu günün ta
rihidir. Fakat, bu doğuş bir annenin kar
nından çıkıp, göz kamaştıran ve tüylere 
ürperme veren, macera dolu bir dün -
yaya yarı baygın bir halde düşüveren 
küçük bir insan yavrusunun doğumu de
ğil, Türk tarihinin karnından Anadolu 
topraklan üzerine kuv,vetli ayaklarını ba
sarak doğan kahramanın doğumudur. 
Kuvvetli ayaklarını Samsun toprakları -
na basarken, ruhunda yaşamak ve mu -
vaffak olmak istiyen bir milletin bütün 
azim kuvvetini duyan ve kafasında bu 
azim ve kuvveti şuurlu bir pHin halinde 
kendi kmdisine bütün vazih çizgilerile 

Hayatta hiçbir gayeye sahfb olmadan yürilyen adam, oni.l
nü görmeden ilerlemeye çalışan bir yolcuya benzer, bütün 
ömrUnde kat'edeceği mesafeyi metre ile ölçebilir
siniz. 

Gözünüzde muayyen bir hedefiniz olsun, .ufbinlZi qk, a
te~ ve iman ile doldurarak hep o hedefe doğru yürüyünüz. 
arasıra sendeleseniz bile nihayet o hedefe varmamanız müm
kün değildir. 

ğ~~~~~~~:~:?~ =c=:J=~°'~~~c==========~R~~=========~~~~§~~~=~=ı 
Bir milli kahraman, bir milletin ruhunu lngilterenin meşhur :.ı'··············· .................. ·--···········-..... 1 Tayyarege sığamıgan 

anlamakta ve onu temsil etmekte ne ka - 1 ~·ı: H ·· b · f k a · şı k dın 
dar derin olabilirse o kadar derin u. o]d 'iliz ıo urlerl ergun ır 1 r ===: şman a 
Bugün yirmi yıllık bir inkılib tecrübesi- T , ... kkl 
ilrlin bütün olgunluğu ile Türk milletine e a 
Liderlik yapıyor ve hep ayni a§k ve he- Zengin adam, meşhu:r bir muharri-
yecan ile Türk varlığının önünde yürü- re bir mcktub yazdı: 
yen hayat ve tarih kılavuzu vazifesini ya- cMuhterem üstad, 

k d ru · Bir eser yazınız, bütün masrafını pıyor. Bu, onun için ne a ar şere ~. 

bizim için de 0 kadar şereflidir. Millet ve ııerip bastıracağım 'Ve eserin sat'ı§ın -
Atatürk, yirmi senedir, birbirinin ruhun- dan gelecek parayı tamamile s;ize bı-
dan doğarak, biri diğerini temsil ederek, • rakacağım. Yalnız eserin muharriri o-
çetln bir hayat yolunun bütün mu~affa. larak sizin isminizin yanına benimki -
kiyet kademelerinde adım adım yuksel- tıin de yazılmasını rica ediyorum.> 
diler ve henüz, bu çetin yolculukta, ne o, MuhaTT.ir zengine cevab VeT'di: 
ne de millet yorgunluk h~tmiyorlar. cTeklifinizi kabul edemem, bir ara-* bada bir atın yanına bir e§ek konul -

ma.n ne kadar garıô olursa bir eserin 
muharriri olarak benim ismimin yanı
na sizin isminizin yazılması da o ka • 
dar garib olur.> 

19 mayıs, vatan annenin Türk tarihine Lond.ra ~oförleri arasında bulunan 
doğurduğu kahramanın günü olduğu ka- Fred ve Bob ikiz kardeşler çok meşhur
dar Türk milletinin de yeni bir tarihe durlar. Bu ikizler ayni şeyi düşünürler, 
doğduğu gündür. O bir ferd olmak üzere ayni zamanda evlenmişler, ikisi de ay
ne kadar büyük bir kuvvetse millet te ni tipte kızı sevmişlerdir. Bir keresin
bir varlık olmak üzere o derece büyük de, ikizlerden birinin kolu bir makine
bir kuvvet oldu. Bir gün gelip tarih 19 ye t4lkıl:qu_ş, altı kilometre ötede bulu
mayısı ve biz fanllerin içinde yaşadığımız nan diğerinin de ayni dakikada, gene 
inkıHib devrini hatırladığı zaman, ekse- ayni kolu kazaya uğramıştır. 

riya olduğu gibi: v k k · b k k 
Koca bir nehri muazzam gibi cuş et - ı ata ta ıta O uma 

nıişsin, hiç de zararlı değilmiş 
Fakat, eyvah, çorak yerde akıp gitmiş- Yatakta kitab veya gazete okumanın 

sin! zevkli olduğunu bilirsiniz. Hakikaten 
Demiyecek. .. Biliıkis, ot ne kadar .. b? - doyum olmaz. Yalnız şimdiye kadar, 

yük bir nehir halinde coşa coşa, kopure bunun gözlere zararlı olduğu söylenir
köpüre, temiz ruhunun beyaz köpükledle di. İngiliz doktorlarından biri aksini id
yirmi senedir akıp gidiyorsa millet t~, dia ederek: 

: . 
=: . 

Zengin, mttharriTe bir mektub daha 
yazdı: 

cTek~ifimi reddedebilird~iz.e fakat 
beni bir ata benzetmiye hakkınız yok-
tu vesaire ... > 

'······················································· ·•" 
Beyaz ırkla siyah ırk 
Arasındaki fark 
Nevyork gazetelerinden biri, okuyucu

larını aşağıdaki suale cevab vermeğe da
vet etmişti: 

Yukarıda resmini gördüğünilz kadın, 
Cünyanın en fipn•n kadını olmakla meş-

hurdur. Ve Lilian ism.indedir. Geçenler -
de nasılsa tayyareye binmeği merak et-
miş. Güç bela kendisini kaldırabilecek ko 
caman bir tayyare bulmuşlar. Fakat bü

tün gayretlere rağmen kapısından mğıp 
içeriye giremediği için kadıncağız ha -
valanmak arzusunu tatmin edememiş -
tir. 

On tane enteresan Çin 
darbı meseli 

Mayıs 19 

Sözün Kısası 

/stanbulda 
Sagfige mevsimi 

\, *** 

l 

Dün İstanbulda bahar havası başladL 
Termometreye bakanlar: 

-r- 22 derece dediler. Ve gazetelerde bU 
yıl sayfiyeye rağbetin her zamankinden 
fazla olduğunu okuduk. 

Fakat kim gidiyor ve gidilen yer ne .. 
residir? Bu suale cevab vereni henüz gör
medim. 
Fransanın seyyah akınına uğradığı 

mes'ud günlerinde bir Fransız muharriri: 
- Paris fransızcadan gayri her dilin 

konuşulduğu yerdir, demişti. İstanbuldll 
yabancı dille yazılmış dükkfuı levhası 
artık gözümüzü tırmalamıyor, Beyoğlu 
semtine geçmezseniz söylendiğini de faz: 
la işitmezsiniz. fakat Fransız muharrfrı 
Pariste fransızca için yaptığı mübalfığa· 
nın İstanbulda türkçe için ne derece doğ
ru olabileceğini anlamak üzere sayfiye· 
!erimizde dolaşmalı. 

Geçen yıl Adalan iyi bilenlerden birine 
sormuştum: . 

- Denilebilir ki Adalar muhtelif dıl 
konuşanlar arasında kur'aya konuımuŞ 
ve her biri bir dilin sahibine çıkmıştır• 
Türkçe hepsi üzerinde tuz biber halinde-
dir, cevabını verdi. 
Boğazın Rumeli kıyısına gelince onu 

öğrenmekten ben koı::ktum. 
Gidenler bellidir, gidilen yerlerin isi'Ctl" 

Ierini ise gazetelerde görüyoruz, giden "' 
!erin gitm.iye imkanını nasıl bulduklnrı· 
na gelince, o büsbütün ayn bir mesele· 
dir. 

İki arkadaş etrafı su ile çevrili bir köY: 
de dolaşıyorduk. Yapıldığı tarihtenberı 
boyanmamış, siyah rengini tabfate borçlu. 
tahta bir ev gösterdiler. İçinde demird~ 
dört tane karyola, iki masa ve yarım du· 
zine hasır sandalye. 

Ev sahibinin dudakları arasından: 
- 450 lira ef endirn, cümlesinin kork i 

madan, donub taş kesilivermeden nası 
çıkmış olduğuna elan hayretteyim. 

Oturulacak müddet dört buçuk .ıydlr 
ve ayda 112,5 liraya dört odalı tahta e"1 
değil, İstanbulun en muhteşem apartı .. 
manını verirler. 

Gidenlerin arasında zenginleri bir ta· 
rafa bırakınız, bu 450 lira 4, hatta bazatl 
da 8 aileye taksim edilir. Aile Adnııtfl 

d ·c· veya Boğazın hazan harab, bazan a) 
nice bir köşküne gider. Fakat tıkıldığı 
yer köşkün tek odasıdır. 

* ~z Sözün kısası: Gazetelerde gördüğiinU 
sayfiyeye rağbetin arttığı haberi doğru : 
dur fakat gidenler kimlerdir ve ]1an8

1 
1 

bi' §erait altında giderler, bu nokta başka 

meseledir. * * -le onu her taraftan kucaklamış fey) az b·r - Bilakis, yatakta okumanın gözlere 
toprak halinde, büyük bir bolluk ~;~- faydası vardır. Yalnız, okuyacağınız 
rinin bütün mahsullerile taşan bir gogus zamnn sırtüstü upuzun yatmamak, bir 
kudretini gösteriyor. Tarihin en güzel yastığa dayanmak, okunacak şeye on, 
zaferleri ancak böyle bir kucaklaşmanın on beş santimden bakmak, başı bir par
ruhlarda uyandırdığı hey.~la~ i~inde ça öne doğru eğmek ve nihayet ara sı
elde edilir. Türkiye de, butun yırmı se - ra gözleri dinlendirmek lcab eder ... de
nelik zaferlerini işte bu kucaklaşmanın mektedir. 

Beyaz ırka mensub insanlar arasınd:ı 

intihar edenlere pek çok tesadüf edildi
ği halde zencileı:den hiç birisinin intihar 
etmemeleri neden ileri geliyor? 

Gazetenin aldığı pek çok cevablar ara
sında Dallas isminde bir zenci avukatın. 
cevabı birinciliği kazanarak mükfıfnt al
mıştır. Bu cevab aynen şudur: 

Büyük blr memleketi idare etmek için: Ame, .. ·kada hava 
küçücük bir balığı kızartan blr adamı ~ l 
taklid etmet: gerekttr. Maııevralarıııdan 

Bir kase, fazla doldurulacak olursa ta- Alınan neticeler 

derinliğine borçludur. -------* Parmagına batan igne 

cBeyaz insanlardan birisi mü§kül bir 
vaziyete girdiğinde mütemadiyen dil il
nür. Düşündükçe asabı altüst olur ve ni
hayet intihara kadar dayanır. Halbuki 
zenciler böyle bir müşkül hale tesadüf 
ettiklerinde düşünürler ve sonra da ya
tıp uyurlar.> 

şar. Bir bıçak çok bilenecek olursa kın- Nevyork, 18 (A.A.) - Amerikn.n~' 
lır. Ay, on be§İne varınca azalmafa baş- sanayi şehirlerim müdafaa etmek i(iz 
lar. 200 tayyarenin iştirakile yapılan ,.e il• 

Çok çabuk ilerllyen daha çabuk geriler. mayıstan beri devam etmekte olan .ın,, 

1 Bu tarih, 19 mayıs, işte bizi her sene 
bu nevi duygular içinde bulacaktır. Fa· 
kat 19 mayıs tarihini bugunlerde idrak 
e~iş oluşumuzun tesadüf bakımından 

ayağından çıktı 
Hadise 40 yıl evvel olmuştur. Bir İngi

liz kadını genç kızlığında dikiş dikerken 
eline bir iğne> batmış. Doktora koşmuş. 

Dok.tor, bu iğneyi çıkarmak doğru ola
maz demi§. Gel zaman git zaman, aradan 
kırk sene geçmiş ve bir gün ayağında 

müdhiş bir sızı duyan kadın tekrar dok
tora baş vurmuş. Doktor iğnenin yerini 
tesbit etmiş ve ameliyatsız çekip çıkar
mıştır. İşin tuhafı iğnenin paslanmamış 
ve gene de kullanışa salih oluşudur. 

Bu Amerikan gazetesi, zencilerin fazla 
bedbinliğe düşmemelerinin kanlarının 

terkibinden ileri geldiğini söylemektedir. 

Köpeklerin kuyrukları ne 
işe yarar? 

Ağacın tepesinde balık aramamalı. 
Hayatın ne olduğu bilinmez ise ölü

mün ne olduğu anlaşılır mı? 
Gençlikte; Aşıkane hislere, orta çağda; 

öfkeye ihtiyarlık.ta; hasisliğe kapılma ... 
' 

Seni tahkir mi ettiler? Daima nazik, 
asil davranıp davranmadığını tedkik et. 

Çok yükseklerde uçan kuşu tehlike 
kollar. 

Mertebani, zenginliğini, kudretini unut 
ki kendine bir dost bulabilesin. 
Başparmağın çarpılacak ollll'la hemen 

tedavi ettirirsin. Vicdanın çarpılacak: o-

k ' kJr~ hlın hava manevraları Nevyor a ·r· 
kilometre kadar mesafede kain ve b'j,
çok mühim tayyare fabrikalarını :rnU 9-

tevi bulunan Farmingdal kasa?as~i
karşı yapılan bir hava taarruzu ıle 
tama ermiştir. ri· 

Bu manevralarda elde edilen ne~. 
ce nazaran askeri mehafil, ~i ıs)· 
darda cUçan kaleler• bulundugu ~ 
dirde düşman kuvvetlerinin Af!1. el 
sahillerine taarruz etmesinin bıl aı:r. 
gayri mümkün olacağı mütaleasın1~,. 
detmektedi:rler. Halihazırda Arne 5t 
nın bir düzüne kadar cUçan kale• 

da bir manası ve bugünkü işlerimız ba
kımından bir kıymeti vardır. Türkiycnin 
bugünlerde halletmek mecburiyetinde 
bulunduğu yeni bir davası vardır. Bir ta
kını şark milleUerini istismar etmek is -
tiyen müstemlekeci pençe, avucuna ald1ğı 
bir kısım Türkleri bir türlü elinden bı -
rakmak istemiyor ve Türkiye iki .;eneye 
yakın bir zamandanberi bu davanın ıra -
bırlı bır davacısı olarak mücadele ediyor. 
Bu mücadelenin bugünlerde büsbütün 
şiddet kesbetmesi mümkündür; Türklü
ğün yenilmez hakkını müdafaa etmek ( 
için, Türkiye bugünlerde çetin imtihan
lar karşısına çıkabilir. 19 mayısı böyle 
bir zamanda idrak etmiş olmamızın elbet 
güzel manaları vardır: 19 mayıs bize ha
tırlatır ki Atatürk ve Türk milleti ancak 
muzaffer olurlar. Bugün şunu bilmcliyiz 

Türkiye Türklüğün yeni davasını da 
mutlaka halledecektirl 

Kuyruğu olmıyan köpek felakete uğ
ramış demektir. Zira kuyruğu güdük kö
pek koşarken müvazenesini temin ede
mez ve kendisinden beklenen işleri yapa
maz .. 

lursa ne diye tedavisine teve~ etmez- vardır. • .......... ... 
sin? ........... T .. A ... K··y··i ... M 

ki Atatürk gene o Atatürktür; belki de 
ateşte pişmiş ve tecrübf'de kavrulmuş da
ha canlı bir kuvvet olarak! Türk milleti 
de ayni Türk milletidir; hatta fazlasHE": 
Yirmi senedir Atatürkü kucağında ta~ -
ya taşıya, muvaffakiyetten muvaffald -
yete geçerek ve ruhundaki emniyet ·ıe fü
mad bir kaç yüz defa daha artarak ... 

Muhittin Birgen 

iSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
) 

Spor muharririmiz, maruf Türk koşucusu Besim münha
sıran İngiliz lig maçlarının finalini görmek üzere geçen yıl 
Londraya gitmıştl Stadın bütün bileUeri bir ay e'\'Velinden 
saLıldığı için yer bulmak güçtü. Besim maçı görmek için İs
tanbuldan Londtaya gitmişken göremeden dönmek tehlikesi 
ile karşıla..-anca federasyona müracaat etmişti, İstanbuldan 
sırf bu hevesle Londraya geldiği iddiasını biraz şübhe iJe 
karşılamakla beraber istediği bileti vermi§lerdi. 

Besim bu yıl gene ayni maksad.lıı İstanbuldan kalkıp Lon
draya gitti ve bilet bulabilmek için gene federasyona mü
racaat ettt Orada nasıl karşılandığını kendi ağzından din-

leyiniz: 
- Federasyona geç vakit gittim. Bütün memurlar çıktığı 

için kapıyı kapalı buldum. Buna rağmen zile bastım. Tam 
o saniyede kapı açıldı. Umumi katib dışan çıkıyordu. Geçen 
seneki zattı. Beni görünce derhal tanıdı ve o derece şa§ırdı ki 
iki elini birden şakaklarına götürdü. Sonra tek kelime söyle
meden geri döndü, yazıhanesine girdi, ben arkasında idim. 
Çekmecesinden bir bilet alarak uzattı ve: 

- Gelecek yıl gene gelecek misiniz? diye sordu. 
- Allah isterse evet, cevabını verdim. 
- O halde bıletinizi hazır bulacaksınız, dedL 
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- Yugoslav dostluğunun 
canlı bir tezahürü daha 

la,.& a 

..r ~~~ı:: .,_, s~ 
L 'Gönıuğıımüz Fikirl;' _l A[ E 

C11mhuri.ret - Bugünlril matalealnde de 
Hntnydakl son aafhayı tahlil eden Yunus 
Nndl bu 1şde 1'"ransanın tutt.uğu yanlış yolu 
bir daha 1e;crar etmekte ve şoyle demektedir: 

e M. Mussolininin 
Cenova nutku 

E 
cMUll haklann korunması ıcab eden ver

lerde fedakarlığa hudud yoktur . .Bu hakİka-
1.I bugiın yabancı l.stilA.sı altında ezilen kom•u Yazan: Selim Ragıp Em~ 

_ ve knrdeş SurJveye lthaf ederlf. Surl!'t':..ln 

Ankarada verilen ziyafette General Özalp ve Yugoslav !'.":~.':~~.;r;~~:~=::ı.;;;:·~::~ ~~= G ;:;~ :~.:~~er1n ı:zııaıy;r:~:: 
Harbiye Nazırı tara-'ından hararetli nutuklar so··ylendi d ı.r .ıı ~ gazetelerinin neşriyatma, gerek F-•nsıı 

/ ı Kunın _ Asım us da bugiin l"rans:ının haricıye naZJn B. Bonne'nin Cenevrede, 
" .. . . . Hntayda taklb c•Uğl menn yolu fiddeUe Fransız sempatisinin hükumetci İspan-

Anura, ıs (Husu.~) - Bu sabah tehrl· 
lll!ze gelmiş olan ve ~Cyü.t merasim ve allaf
l&rıa karşılanan YugC\Slav Harbiye ve Bahriye 
k17.ın General M:ırlç, llı:ametlne husus! da
ire a)Tılml.f bulunan Ankara Palas'da lı:ıBa 
b1r l::tırahat1 miit.ealdb refakatinde bulunan 
llevat ve mlbmandllrları lle birlikte Çanka
hya giderek rlefterl mahsusu lmzalamıı, bu
llu l\lüteakib Rliyük Erkfmıharbiyede Mare
: Fevıı. Çakmağı Te Mllll Mudafaa Veklle-

müttefik Türkiye cumhuriyeti ordusuna !3ugun mumtaz şeflerın ıdaresı altında, ti'nkld etmekte, orada yapılan hakaızlıklan 1 yollara müteveccih olduğuna dair yaptı
hararetli selam ve temennilerini şahsen mükemmel talinl görmüş ve iechiz olun- birer birer saymak~ ve makaleslnl ıu suall ğı beyanata bir mukabele olmak UZl!.r e B. 
getirmek ve yeniden doğan Türkiyeyi zi- muş ordunuzu, o:mn yüksek rnanev!ya- sorarak bltlrmektedlr: . . . .. 
yaret ederek Türk milletinin geçirC:ig~i c.n t ı k • ı •Hcı.tayJald ınt.ıhabat barelı:eUerl bir ta- Mussolinı Cenovada bır nutuk soyledl mı ve par a an ane erini görmek, ia - rnfb:ın yp,;pılmaıcta oldu~·na 80. re Fransız Bu nutku, Hitlerle olan temasının İtal-
nazik zamanlarda kendisini go~steren ve hakkuk ettı-nen mua z t akk'l · "'" .... J z am er 1 e:l sömürgecilerinin müdahalelerlle Türkler yan halkına ve dünya efkfın umunüyeJi· 
bugün de yeni Türkiye cumhuriyetinin müşahede etmek için kafidir. Bu terak- aleyhinde bir oldu bitti vaziyeti ihdas etmek ne izahı olarak telakki etmek te müm
bütün hayat sahalarında tezahürde de - kiler yalnız dikkat ve tazim uyandırmı - istlyenlerln bu faallyeUerl sonuna kadar de- kündür. B. Mussolininin Cenova nutku-
vam eden yüksek dehasının parlak eseri- yor, ayni zamanda en yüksek hayraıı - vam edecek midir?ıı na göre Berlin - Roma mihveri her 78• 

de de KAzım ÖZalp'ı ziyaret etmişt.ır. 
nl temaşa eylemek hususunda öteden - lıklara da layik bulunuyor. --- manki kadaır kuvvetlidir. Bu mihveri 
beri beslediğim arzuyu tahakkuk ettir - Bütün bunlar her iyi niyet sahibi aua- Yeni Sabah - Hüseyin Cahid Yalçın Lon- parçalamaya matuf her tı>cebbüs onu 

ll Ot.rck Büyük Erkı'imhnrblye ve gerek Mll
ıtı.ı nraa Vekaletine geliş ve gidişlerinde 

:.~rjnlleyhc askeri merasim ifa edllmiı-

mek fırsatını veriyordu. 1 Ih b" d t " rk· dradald mali anlaşma serlevhalı mnknle- -s m_ın v.e .a e usus ır os ~e ~utte ı ın sinde eskiden yapılan lsUkrazlarla Londrada kuvvetlendirmekten başka bır netice el· 
Atatürk yureğını açacak ve onu sevındırecelt şey- yapılan son mall anlaşma arasında mutaye- de edemez. Bundan başka bgillere ile 

~encraı Marlç bundan sonra Hartclye ve- Umumi harbin sonunda, Türk milleti lerdir. İşte ben de seviniyorum ve dost selcr yapmakta, neUcede de demekt.ed1r ld: yapılan anlaşmaya İtalya sadıktır. Fran
•·•-~l~de Tev!lk Rll§dll Arası ve Başvekllet uçurumun kenarında bulunuyora ben _ ve müttefik Türk milletinin terakkilerini - Londrada yapılan son anlaşma 15 sene- sa ile cereyan eden müzakereler'.n mat-
~nde de Başvetll Celil Bayarı ziyaret k derin bir alaka ve memnuniyetle takib llk sulh devresindeki çeUn mücahedenın. 
_-.&lllTlr, zer en, onun gururu ayaklanmış ve ona eden dost ve müttefik Türk, Rumen Yu- isabeUI görüıOn blr müklfab, dotnı polltl- lub neticeyi vermesi ise pek beklenemez. 
.~~ıveklt Celll Bayar, Bllyük Erkanıharbiye yaraşan ifadesini dahi adamın şahsında ' · • . . _ • kanın zaferidir. Londra mallye Aleml inkl- Çünkü Avrupa politikasının şiddetle ali
~ Mnrc,aı Fevzi Çakmak, Mllli Müdafaa bulmuştur. Kemal Atatürk milletinin ru- nan ve Yugoslav milletlennın muşterek. lab Türklyesinin clddlyeUne, memlekeLln Ut- kadar bulunduğu İspanya meselesinde 
ekLi Ktlzım öznlp ve Hariciye veklll Tev- hunu ve çalan saatin ehemmiyetini an _ ahenkli ve müreffeh hayatlarının :kat'i tısadJ kaynaklarının canWıtına emniyet. ıe- Fransa ile İtalyanın işgal ettikleri mev
~ nu1<1U Aras Ankara Palas'a giderek iadei lamıştı. Evvelft. kılıclle Sakarya kıyıla _ zaruretlerine istinat eden Balkan pak - tlrmeseydl böyle blr kredi muamelesi imza- ziler başka başkadır. Bütün bu esbabdan 
-,,.arette bulıınmu•ı"rdır. t h . . 1 d k b I lanamazdı ır- rında ve sonra da Dumlupınarda, ve nı _ ının, ru una samımıyet e sa ı u u • · ötürü Berlin - Roma mihveri, vaziyetin 

l\Illli l\!üd:ı.faa Vekilinin nutku nan Yugoslav mı"ll ti d b iml ~-- ---hayet kalemile de 24 temmuz 1923 de Lo- e e en e ut:.18 - zarureti karşısında bugünden yarın:ı as-
Oe Anlc:ıra, 18 <A.A.) - Milll Müdafaa Veklll d T .. k ·ıı t• • k ber seviniyor. d)l.Tnau~nm-noAkhtasımedseEmrlelvnhalıYalmmaankalestalllnlmdeizlln9 keri bir ittifaka inKılıib edebilir. Aynı· za-
-.._ ll<?rıı.I Kdınm Özalp bu akşam Yugoslavya zan a ur mı e ını urtarmarnış mı H kk d ki 14t-fk4 ··zı . d u -aarb.ye ve Bnhrlye Nazın General Marlç idi? Kemal Atatürk, enerji ile tahakkuk a ım 8 u u ar so erıniz en ve yıl evvelk1 beşinci (Altıncı olacak) Mehmed manda İtalyanın Franko lehindeki hare-
:erıne .erdi!U zl.yaıfette aşağıdaki nutku ettirdiği dahiyane ıslahatla müttehid ve parlak kabulünüzden dolayı size, asiz devrindeld vaziyeti ve o zaman lşgnı ordu- kctini kuvvetlendirmesi de beklenme)( 

Yleını tır: kuvvetli yeni bir Türkiyenin temellerjnf meslekdaşıma, bir kere daha teşekkür e- lannm saltanat lehine, fakat. halk aleyhine lüzımdır. Bu nutkun Londra Parls ve 
Bay Bakan, atmış ve bu tl h- der, kadehimi Reisicumhur ekselans Kc - ııa.sıl müttefık addolunduğunu, memleketin Berlindeki akisleri, bittabi ~yrı ayrıdır. 
l>o&t ve muttent Yugoslavyanm mümtaı sure e ona ur ve şerefli bir mal At r· k- d t hh . nasıl blr lnhlltı.ı devrine girdiğini anlatmak- . :::ı•• adamına bugiln Tü•ktyeye hOI celdl· bayabn, seri bir kalkınmanın ve parl•k . 8 "' ~· "."" e _ve~. atıne, C-Jm- ta ve 19 1ll mel bugün Atatü•kun Samsuna lngillzler, B. MussoUninln lngiltere de 

'-r. demek oerefi ben1m için hususi bir zevt- terakkilerin zaruri şartlarını temin ev _ hurıyetin, asil Türk milletmın ve ordusu- aynk basmasının Türt mukadderatının dö- yaptığı anlaşmaya sadık kalacağına dıit 
Jemiştir. Yeni Türkiyenin büyük D~hi nun refahına kaldırır ve ekselansınızın nüm noktasına varmam demet olduğunu yaz- verdiği teminattan memnun olmuşlardır. 

lıu 2evlclm çok büyüktür. Çünkü, eksela.n- t b 1 d ve nazik Bayan Özalpın sıhhatine içenm. makta ve: Fransa ile cereyan eden mü•"k"'rel•• ~ yara ıcısı unun a a iktifa etmemi~tir. - " ... 
-.. 1 bu nezaket ıtyareU bana, bütün Türk M 

1 
k 4 General Marlç nutkunu bitird:ı·ten son- - .ı9 sene evvel Türk mutadde.ratınm en hakkında bedbın· davranmasını '-, bu 

-"u em e etinin selameti i'"" vaktile kanlı IA fellk ti d ıac. "-· su namına s1zln mi.lmtaz ıahsınızda '.I'" k di k kad hin ka'd acı e n en en yütset •adete dotru bir -nr:ım ü t fi .. ' 
1 

muharebeler esnasında yaptı"'- gibi sulh ra •ÇO yaşa• yere e i • ır- dönüm noktası ·-'-bllmeainln aırn bnt."n müzakerelerin varabileceği fena neti-::e-
-.. an m t e &ım z Yugoslavyanın pnlı 5' k lk 1 ri. .. ~.. u " -"Usunu selAmlamat fırsatını vermektedlr. esnasında da inkılabcı hamlesinin muaz- rnış ve ço a ış anmı~ .. r. mezlyeUerl nefsinde blrle§tlren bir oetın tam den dolayı bir taktika manevrası say• 
..._~şveltlllmlz ne arkadaşım Hariciye Vekl- zam kudretile çalışmakta devam edi .. ·or. A k ismet tnöaini dyaTet dakikasında başımıza geçmlı olmasından maktadırlar. 

1 

-un B 1 .; n ara, 18 <A.AJ - Orgeneral Marlç bu- ibarettir.> demektedir. 
ile elgrada yaptıkları seyahatin akabln- şte bu suretledir ki, eski Osmanlı im- ·· öğl d t t t ö 0 Cenova nutkunun Almanyada bı:-aklt .. 
"~u~u bulan bu ziyaret, hüklimet rels1ın1- paratorluğunun harabeleri üzerinde ye _ ~~nztya:et~t:~~:rd~~e n n 'nü köşklerin- ........... p .... a .... r···

1
;·S ... f .. e .... __ g.e .... D .... Ç .......... ğı akse gelince; bu hususta intıba şayanı 

lı:eıı u t.efik memleketin güzel hüklimet mer- nlden canlanan ve gençleşen, hayatiyet- Bayan Marlç'la ziyaretleri dikkat derecede memnuniyet vericidir, 
llU ~de yapılan kabulün hararetli ve .samı- ı d ı · Tü. ki Ankarn, 18 C A.A.l - Yugoslawva Harbiye b Buna mukab·ı1 Parı·s, B. Mussolinin'n so-z. -.ıırc1e~uıc havasım burad vi le zik e o u ycnı r ye cumhuriveti yük - ·.; • 

1 

tt.__ " a se nç • .; ve Bahrtye 4Jaıınnın refikası Bayan Marl'" Jr ressamımızın l -ıek ve devlet adamlannıızın her tema- selmiştir. Büyük milli dahisi ekselans .,. erınden dolayı inkisara uğramışa ben· 
~ld•dıı. 1evamlı rr"VT"eUerlmlzln blrl•di~i sulh K 1 A ü k" bugün öfleden so:ıra Bayan Fent Qakmatı ..,...1 ki A iht"l*f d"'şü .... .J. ..,,. "' ema tat r ün yu-ksek deha ve a • ve B a KA özal ... t ff k zer. r .ı va vrupayı ı a a u ren aı l ay n ... zım pı ~.yare etml§ ve ken- mu va a ı· yetı• _;k.ı n ehemmiyetle kaydeylemek gibi bana zimkar elile sevk ve idare edilen, ve bım c:ııerlne 1adeJ ziyaret olunmuştur. muhtelif meselelerin telikki tanlan mil-

i bir vazifeyi Uham etmektedir. d ks lan d d h Bayan Marlç ~ı d t 3 30 d nasebetile Parisle Romanın düc::tincelMi· 
._ lta<!enıını, Yuırosla'""' kralı Ma4este Piye- a e e sımzın a a il bulunduğu par- JL_ e en ~nra saa . a Paris t 8 (A.A.) - Hususi muhabiri- :.--
·&11 ° ·.1- ' lak mesai arkadaşları kütlesinin yardı~ı Bayan K~zım \nalp ve mthmandan Bayan . ' ni telif etmek gayri kabil görünmekt2 d1r . 
._L terer:ıne, Naib Altes Prens Pol'ün ve Mumtaz mu.soy Ue birlikte Gazi ve ısm· et mızden: B -11111tere nı dokunan Türkiye . Mussolini, son nutkile bu vaziyeti izab 
~ ~ y~~~~~--~~====·=====~=~~~;·;h;~~·~E~n;d;~;fil;e;rl;n~i~g:~==lli~·===== F~~~~ytlenWyu-kgu-~ a... e. :ılzln Bay General ve buz ru ııe blzl etmiştir. Devletler arasında cereyan e-~h • u san'atlar tezahürü olan Salon isimli re-acıe ~sa sevlndlren Bayan Marlç'ln şahst sa- Muss ,. . . . .. 1 d. .... . t k den son konuşmalar münasebeWe orta-"'1ıı Un!ıe kaldırır ve mlltteflk asil Yugoslav o 1 nı nı n son soy e ıgı nu u sim sergisine bu sene genç ve değerli lığın süt liman haline gelebileceği gaf· 
CltG etinin refah ve saadeUne ve kahraman ressamlarımızdan Saip Tuna tabloları- leUni gösterenler, bu nutkun ifade et+uw 

\launun şan ve şeretıne içerim. 1 nı kabul ettirmeg· e muvaffak olmuştur. --a• y n · ıı d h t d zihniyetten ibret alarak kendilerini ba-
A llZ&ala• Harbiye Nuırının nutka gı ere e ay re uyan ırmış Bu sergive ecnebi bir artistin en çok '-hnkara, ıs CA.A.) _ Yugoslav Harbiye ve .; yale kaptırmaktan sakınmalıdırlar. !de-

..,_;ıye :trnzın General Mariç bu akşamki ıki tablosu kabul edilebilir. Saibin teş- oloji harbi. menfaat harbile mütcrafık 
'lDı ette Mllli Müdafaa Veklli General ~- J hir edilen eserleri iki portredir. Birisi olarak devam ediyor. -= nuttuna a.şa~dald cevabı vemılştlr: Nutkun spanyaya aid kısmı hakkında izahat alması kadın, diğeri bizzat kendisinin portresi- Selim Ragıp Emeç 
"~•Bahitan, için lngilterenin Roma sefirı"ne talı· mat verı·lmı·ş dir. Dört binden fazla güzel birçok tah- ------ - --llıacı tab eden samımı sözlerinizden pek M kral T.. k• d 

..._

1

" rniltehassls oldum. sıze her oeyden Paris 18 (Hususi) - Fransız • İtalya"l D li Ek t . _ loyu ihtiva eden sergide dikkati celbet- JSlr 1 ur ıye en 
:·~ b ey spres gaze esme goro Mus • k . b. b" . . · i - ı-'1ıııtt unun tçın en hararem teşek1türıerde müzakerelerinin inkıtaa uğramış oldu - ı· . . k t :t:- - me yem ve ecne ı ır ısım ıç n guç ur. sonra Fransayı da 
ı.ıı.. -·tnat isterim. Keza. memleketinizde ve so ınının nut u nguu. mahfellerinde de Bununla beraber Saibin tablolan se-
-carn ğuna dair dolaşan bazı rivayetler tama- • d k '-trıt.nııeı merkezlnlzde hakkımda gösterilen men asılsızdır. Romadan alınan haber • hayret uyandırmış ve nutkun İspanyaya yirci ve beğenici bulanlar arasındadır. zıyaret e ece 
lı1atı ıntsaflrperverll.kten dolayı şiltranla-Or arıe:vıerbn. Iere göre Blondel, yarın Kont Ciano ile aid olan kısmı hakkında izahat alınma~ 
'la ~\Unuz hakkındaki cemlleklr takdlrlerl- tekrar görüşmelerine başlıyacaktır. için, Romadak:i İngiliz büyük elçisi Lord 
~n1ııı lçln bilhassa lı:lymetlldlr. Çünkü, Her ne kadar Mussolininin son nutku Perte talimat verilmiştir. 
tılltt natruzdan, dost ft müttefik bir ordu- Fransız mahfellerinde iyi karşılanmamış 

Tayyare resmi 
kanununda değişiklik 

'G,ııı:tıınıaz mümessUlnden, büyük devlet ise de, bunun müzakereler üzerinde h~r Filhakika Romadan bildirildiğine göre 
..,!\,, _ ~an ve şanlı askerden gelmektedir. A k 18 rt...:._ '"'lllk1k hangi bir tesir yapacağı zannedilmemek- Lord Pert, bugün Kont Ciano ile görüş • n ara, (Hususi) - Tayyare r~-

;:"\"lett- a Yugoslavya krallığı mfiselllh tedı·r. .. - mi kanununun bazı hükümlerini de-

Parla 19 <HUSUB!> - BJlW ayında Akde • 
nhde bir seyahat Japaralt Türkiye Ye Ya
nanlstaıu ziyaret edecek olan Mwr traıı 

Faruk ile kraliçe Feride, blllhare Fransa11 
da ziyaret edeceklerdir. Mısırdaki seyabat.ın
den bugün Mamlyaya avdet edecet olan 
Fransız mecllsl reisi Heryo, Mısırda bulundu
~u sırada Mısır kralı lle kraliçesini Fransayı 
ziyarete duet etml§ Te bu davet kabul edll
mlştlr. ~a O&llfl ve mllll müdafaasına hususi blr muştur. ~11 ~öatermektedlr. Maamaflh bunu, her ----------~----------- ğiştiren kanun layihası meclis ruzna-

lcın d lr lclınseyt tehdld veya tahrik etmek Çinde harb Muvakkat tı·caret mesine alınmıştır. Bu Iayihaya göre 
1'tda ~. fakat milletine müteaddid saha- V l flhını eı:ıgeısız inkişaf ve lekfımfil etmek, re- ş d d plfıjlara aid bilet bedelinden alınmak- ı ugos av 
~t artırmak ve ıaahhüdlerını yertne ge- i det/en i muahedeleri ta oıan res·m nga edilmdkte ve hususi Meb'uslarından 
ll11k ._ bııtınını vermet suret.De tendJslne müsaade ile kurulan beynelmilel pana-
'lıt ,"P lr!uallhane hayati temin eylemek ı- Londra, 18 (Hususi) - Suçau el'an Ankara 18 (Hususi) - Katı ticaret yır ve sergiler içinde açılacak tiyatro, Bir hey' et geliyor 

8 l:lalctadır. Çinlilerin elinde bulunmaktadır. muahedeleri akdi için müzakereye baştan sinema, sirk ve konserlere aid dühttli· Ankara, 18 (Hususi) - Yugoslav 
'1~ lıebebledir ki. Yugoslavya ordusu Çin membalarından bildirildiğine gö- mış veya başlanacak devletlerle rnuvak- ye biiclleri panayır ve sergilerin deva- meb'uslarından mürekkeb Oır heyetin 
hle~\ ı>aktının istihdaf ettiği yüce ga- re, Garbi Şantung cebhesinde şiddetli kat ticari itilaflar akdi hakkındaki ka - mı müddetince bu vergiden istisna o- yakın bir zamanda memleketimizi zi-
'-llye lllsane ve fedakarlıkla hizmet et- çarpışmalar devam etmekte ise de vazi- nunla lıükfunete verilmiş salahiyet müd- lunmaktadır. yaret etmesine intizar edılmektedir. 
~i~~~~~fikTü~~m~yc~~~lı~~~i~~~~u~ dettnin~ytlu~Wm~M~rM~~=====~~~=-~~-~-~~~~=====-~===~~ 
~ p~~an ordularilc teşriki mesai ederek Diğer taraftan Minşuan'm kırk kilo- bir kanun layihası verilmiştir. Hamı·dı·yenı·n Varna z·ıyareı·ı Tu··rk - Bulgar 
dttaa tın esasını teşkil eden ideali mü- metre kadar şimalinde Lunghai demir- 'ticaret mukavelesi akdetmiyen 

lıaıır y: huır bulunmalıdır ve daima d!l yolunun garb mm takasında da şiddetli devletler dostlug"" unun tazelenmesı·ne vesı·ıa oldu a.y ulunacaktır. muharebeler devam etmektedir. Ankara 18 (Hususi) - Ticaret muka-
1' eni~n,w Çinlilerin zayiatı çoktur. liunan fır- velesi ve modisu divandi akdctmi-
~ t en dog:u1 Türkiyenin modern hü- kası kumandanı General Lipifan ile yen devletler ülkesinden Türkiyeye ya • 
~r da rne~~ezıni ziyaret için vaki lutüf- Kvangsi fırkası kumandan muavini Gc- pılacak idlıalata memnuiyetlcr veya tah
lldtın ~tınızi büyük bir memnuniyetle neral Şavyuan ölüler arasındadır. diri veya lakyidler tatbikine dair olan kn· 
llel&rısırıı:akıka bu ziyarette. size ek - Tokyo, 18 (A.A.) - Alınan bir Ja- nuna müıeyyel bir layihayı hükumet 
bit h.tır bve Yugoslavyaya da silinmez pon haberine göre Şan-Kay.Şek en iyi Meclise vermiştir. 
ltlıdn be 8

1 
ı_raktıklan ikametleri esna - kıt'alarını Hmşov'dan çekmei!e muvaf· - - ------

!'un ekse~ Ziyarete, davC't eden dostla - fak olmuştur. Ayni habere göte, bu kıt- Sanğat okulları 
l'e}tjı ekaeJn; Feı: Çakmak ve eski B:ış- alar şimdiki Kveiteh ile Şangşu ara- Sergisi açılrgor 
:"k için ın~ et İ?önü ile görüş • sında Lunghai demiryolu uzunluğun-

tun. ' enuneı bır fırsat görüyor- da bir hat işgal etmektedirler. Japon-
L. ~elllrıunfy tl .. lar Hsuşovda muhasara altında bulu
~ ~. :ı,r_:_ rn çok büyüktü Hususile nan kıt'aların 250.000 kL5'iden mürek-

Ankara 18 (Hususi) - Türk Enstitü -
leri ve sanğat okulları sergisinin açılma 
töı·eni önümüzdeki cumartesi günü saat 

Varna, 18 (A.A.) - ijamidiyenin Var-, bidesine maiyetinde müselllh bir klra
mı.yı ziyareti Bulgar ordu ve bahriyesi ve mıı bulunduğu halde Hamidiye komuı.anı 
hrılk tarafından büyük bir memnuniyet' tarafından merasimi mahsusa Ue bir ~ 
ve samimiyetle karştlanmı~ ve nhtım1a lenk konulmuştur. Bu akşam beledıye 
büyük ~ir halk kütlesi zırhlımızı alak.ı: tarafından bir ziyafet ve yann akşam • 
ile temaşa eyleırJştir. Sofya elçimiz tarafından büyük Da- .._ 

Bulgar kumandan ve amirali tarafın- vare verilecek ve geminin harekH ramt 
dan verilen ziyafette pek dostane nutuk- de güverLeSinde bir çay zi1afed .-Ub .. 
lar teati edilmiş ve iki memleket ordu \'e dilecektır. 
don:mmaları arasındaki dostluk teb-ırüz Bu ziyaretin lnralrtıtı ımnımt tntıba. S. 
ettirilerek mütekabilen samimi tl'mcnni- ki memleket arasındalıö dnstlutun ta .. 
lcrdc bulunulmuştur. lenmesine iyi bir v.U. tefJd1 c&1ll ~ 
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Mevcud bütün değirmenler buğday ofisi tarafından, 
fırınlar da belediyeler tarafından 

işletilecek ve her yerde bir nevi ekmek yenilecek 

. Buğday ofisinin kurulması etrafm
<kıki ha:alirllklar ilerlemektedir. Ofis 
teşekkül edince il~ olarak buğday alım 
satımını tanzim edecek, yani halen Zi
raat Bankasının yapmakta olduğu işle
ri tedvire çalışacaktır. Bilahare de de
ğirmenlerin satın alınmasına gidilecek
t ir. Alınacak değirmenler yalnız İstan
bul değirmenleri değildir. Her tarafta 
ayni cins ekmek yedirilcceğinden her 
şehirdeki değirmenlerin bir elden ida
r esi iktıza etmektedir. Bu münasebetle 
mevcud değirmenlrin hepsi satın alına
caktır. 

Her tarafta ayni cins ekmek çıkarıla
cağından fırınların tanzimi vazifesi be
lediyelere düşmektedir. Buğday ofisi 
her şehirdeki belediye ile teşriki mesai 
edecektir. Ftrmlarm idaresini beledi
yelere değirmenlerin idaresini buğday 

Deniz işleri: 
Güneysu vapurunun tamiri 

Bir müddet evvel İstinye doklarına 
çekilen Denizyollarının Güneysu vapu
runun tamiri işine ehemmiyetle devam 
olunmaktadır. Vapurun tamirinin ilk 
zamanlarda bir buçuk iki ayda bitiri-
leceği tahmin edildiği halde çok esaslı 
bir tamire ihtiyaç gösteren Güneysu, 
ancak temmuz iptidasında seferlere 
başlıya bilecektir. 

25 yıl evvel yapılan ve o zamandan
beri esaslı bir tamir .görmiyen Güney
sunun makineleri, kazanlan, silindir
leri, etüv makineleri, güverte ve kama
raları en ufak teferrüatına kadar ye
n iden yapılıyormuş gibi tamir edilmek
tedir. 

Güneysuda güverte ve üçüncü mev
ki yolcuları için de yeni yerler yapıl
maktadır. Vapur süvarisi için de kap
tan köşkü önünde yeni bir kamara ya
pılmaktadır. 

ofisi der'uhde etmiş bulunacaktır. 
İstanbul belediyesi bu husustaki ha

zırlıklarını tamamlamış bulunmakta
dır. Buğday ofisi değirmenleri satın al
dıktan sonra İstanbul belediyesi mari
fetile fırınlara ayni cins un verecektir. 
Bu suretle şehrin her tarafındaki fırın
larda çıkan ekmekler arasında hiçbir 
fark olmıyacaktır. Buğday ofisi fırın
ların belediye tarafından idaresi işle
rinde belediyeye yardım edecektir. 

Bir firmanın şehrimizde ekmek fab
rikası inşa etmek üzere İktısad Vekale
tine yapmış olduğu müracaat etrafında 
İstanbul belediyesine henüz bir iş'ar 
vaki olmamıştır. İstanbul belediyesi 
ekmek fabrikası inşasını esasen kabul 
etmiş ve İktısad Vekaletine göndermiş 
olduğu raporda da zikretmiş bulundu
ğundan firmanın teklifine esas itibari
le muvafakat edilecektir. 

Şehir iş/Pri: 

Kavun ve karpuz satış yeri 
Eski sebze halinin yerinde yeni hal 

binası inşa olunmaktadır. Yeni bina ta
mamlanıncaya kadar kavun, karpuzla 
beraber sebzeler ayni yerde muvakkat 
yapılmış olan hal binasında satılacak
tır. 

Festival hanrlıkları 

Bu sene ağustos ayında yapılacak fes
tival için şimdiden hazırlıklara başlan
mıştır. Festival programında bu sene 
mühim değişiklikler olacak, bilhassa 
spor temaslarına mühim yer ayrılacak
tJr. Bu işlere harcanmak üzere turizm 
şubesine dört bin lira verilmiştir. 

Saadet vapurunun tAmiri bitti 

Bir ay kadar evvel Bandırma açıkla
rında karaya oturan ve tamir için 1stin-
ye doklarına çekilen Denizyollarının 

Saadet vapurunun tamiri bitirilmiş ve 
vapur dün akşam havuzdan çıkarılmış

SON POSTA 

Maarif Vekili Üniversiteye 
bir taziyet telgrafı gönderdi 

Halen makine ve diğer dahili aksa
mı trunir gören Güneysu haziran orta
larına doğru havuzlanacak ve su altın
(iaki kısımları da tamir edildikten son
ra temmuzda havuzdan çıkarılacaktır. 

tır. 

Saadet vapuru yarından 

Bandırma hattında seferlere 
caktır. 

itibaren törüne şu taziyet telgrafını göndermiş~ir: 
•Üniversitemizin değerli Alimlerinden 

başlıya- doktor Esad Tahsinin ölümünü derin bir 

Güneysu, yeni yapılan tamirat saye-
sinde kömürden iktısad edecek ve sür- lstinye doklan 
ati artacakiır. · Denizbankın teşekkülünden sonra bu 

teessürle öğrendim. Merhumun ailesine 
ve fakültesine taziyelerimi bildirıı.cn~zi 

rica ederim.• 
Kültür Bakanı Arıkan 

Ş. k · H · · • idareye bağlanan İstinye dok ve havuz-
ır eti ayrıyenın yeoı Tapuru Maliye şubeleri için yeni ve 

l larında son üç ayda 19 vapur tamir e-
tamam anıyor dilmiştir. modern binalar yapılıyor 

ŞirkeU Bayriyenin Baskoydekl fabrika - İstinyede fabrika ve havuzlar idare- Geçen sene Samatyada yapılan yeni 
amda yaptırmakta oldu~ 76 numaralı va- si için yeni bir daire yaptırılmaktadır. tip maliye şubesi binasından sonra baş -
puron inşaatı bitmek üzeredir. lanan ikinci modern binanın inşası da l i-

iKazan ve makine kısımlan ikmal edilmiş tirilmiş bulunmaktadır. Bu bina, Hüda-
oıan ve yalnız ağaç ve boya kısımları kalan Galatasaraylılarıı vendigar caddesinde, Şahinpaşa ve Re -
n pur bir aya kadar tnmnmlanacat ve Bo- il k •' A yı 1 pı .avı şadiyc otelleri arasında mevcud medrese 
l az seferlerine başlayacaktır. yıkılarak onun yerine yapılmıştır. · 
G ·ı .. ük · d f Galatasaray lisesinde okumuş olan ar-emı er gumr resmın en mua İkinci modern maliye şubesi olan bu 

kadaşlarm bir araya toplanarak mekteb 
Barlcden satın alınacak buharlı ve mo - bina iki katlı ve Samatyadakindcn daha 

hayatlarının bir gününü yaşamak mak-
törlü gemilerle memlekette yapılan müma- büyüktür. Dahili aksamı da bitmek üze-

sadile her sene verilegelmekte olan llllerl için getlrllecek eşyanın gümrük res- re olan bina yakında İstanbul nafia mü-
1 Pilav ziyafeti bu sene için, önümüzdeki m nden tstisnasına dair olan karar dün a - dürlüğünce tesellüm ve milli emHik mü-

IAk d 1 budi Um haziranın beşinci pazar günü tertib a ar ara r iştir. Bu karar hüküm- düdüğüne devredilecek, buraya Hocl -
lerlnden 1st1fade etmek isteyenler birer ıstı- edilmektedir. Bütün Galatasaraylıların paşa maliye şubesi taşınacaktır. Bu bl -
da Ue Deniz Ticaret Mildilrlü1'ilne müracaat o gün saat ( 10.30) da rnektebde bulun-

6" nalann inşasında bir maliye şubesinin 
edeceklerdir. malan rica olunmaktadır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ihtiyaçları gözönünde tut~makta ve a!e-

11k1' tramvayla Çarpışan OfOmObl' I ıa~ak~~;;,aK::~~~l:e;ce;~~:~~~ iki ye-

Evvelki gece Bankalar caddesinde iki tramvayla bir otomobilin çarpıştığı-
111, otomobil içinde bulunan Şehir Tiyat rosu artistlerinden Halidenin kazayı 
tehlikesiz bir ıurette atlattıiını yazmış tık. Yukarıdaki resimde tramvayla çar
p~n otomobil ile şoför Hasan ve yara lılardan İamail görülmektedir. 

ni maliye §Ubesinin daha inşasına başla -
nacaktır. 

Üçüncü bir tip olan bu iki §Ube Hoca
paşa şubesinden daha büyük olacak, tah
sil dairelerile malmüdürlüklerini de ih
tiva edecektir. Eytam ve eramil maaşla
nnı tevzi etmek üzere salon ve vezneler 
de yapılacak, mütekaid, dul ve yetimler 
ve cami avlularında vesair ihtiyaca uy
mıyan yerlerde maaş alarak iziyct çcl.
mekten kurtulacaklardır. 

Bunlardan sonra, peyderpey, her semt
te bu neviden maliye şubesi binalaıı ya
pılacaktır. 

······························································ 
Tiyatroya Dair 

Yazan: 
SELlMİ İZZET SEDES 

.Her tltabcıda bulabllirılniz. 

Mayıs 19 

Son yağmurlar Sıvasta 
kazalara sebeb oldu 

Hafikte sellerin yıktıgı mezbaha 

Sıvas (Hususi) - Son yağan yağ
murların tesiri ile Hafik ve civarında 
bazı sel kazaları olmuş, Hafik mezba
hası sellerin tesirile çökmüştür. 

Horhun köyünde Hurşidin ağılı çök
müş, içerisinde bulunan hayvanlardan 
beş koyun, üç keçi ölmüş, birçokları 

yaralanmıştır, 

Kiliseköy muhtarı İlyasın 15 yaşla-

T rak vapurunun 
yolcu tarif esi 

Üç gün evvel Almanyadan limanımıza 
getirilen Trak vapurunun gümrük mua
melesi bugün tamamlanacaktır. Vapurun 
bazı dahili noksanları da bir iki güne 1'.a
dar ikmal edilecek ve Trak ilk seferini 
pa~r günü Mudanyaya yapacaktır. 

Trak vapurunu Almanyadan limammı· 
za getiren Kenan kaptan dün gemiyi ge
zen gazetecilere şu izahatı vermiştir: 

- Trak gemisini teslim almadan evvel 
Almanyada Kil limanı açıklarında iki tec 
rübe yaptık. Bu tecrübelerde Berlin bü -
~k elçimiz Hamdi ve Hamburg konso
losumuz hazır bulundular. Pek fena ha
vada yapılan ikinci tecrübede Trak 18,5 
mil sür'at temin etti. Mayısın ikinci gü
nü Kil limanından hareketle Kayser Vi!
helm kanalını geçtik. Elbe, Dresden, Liz
bon, Cezayir ve Malta limanlarına uğra
dıktan sonra 16 mayısta İstanbula gel -
dik. Trak uğradığı limanlarda güzel Lir 
yat gibi göründüğünden büyük alaka u
wandırdı. Yolda vasati olarak 15 mil 
sür'at yapıyorduk. Trak denizcilik bakı
mından çok kullanışlı ve elverişli bir g~
midir. Kıçtan gelen dalgalar tertibatJ sa
yesinde yolcuyu rahatsız etmez. 

Gemide yangın ihbar cihazları, yolcu
lara tehlike vaziyetini bildirecek ziller, 
elektrikli iskandil tertibatı vardır. 20 ton 
kömür alan Trak saatte bir buçuk ton kö
mür yakmaktadır. Geminin beheri elli 
kişi alan beş flikası vardır.• 

Denizbank Denizyollar idaresi Mudan
ıya hattı için pazartesi gününden itibaren 
tatbik olunmak üzere yeni bir ücıet ta
rifesi hazırlamıştır. 

Bu tarifeye göre Mudanyaya kadur 
yalnız gidiş birinci mevki 113, ikinci 'llev
ki 75, zabitan için birinci mevki 77, asker
ler için ikinci mevki 49, talebeler için bi
rinci mevki 65, ikinci mevki 46, altı ya -
şından on iki yaşına kadar çocuklar için 
birinci mevki 55, ikinci mevki 38 ku -
ruştur. 

Aynca 45 günlük gidiş dönüş biletleri 
ihdas · edilmiştir. Fotoğraflı gidiş dör.Gş 

biletleri birinci mevki için 179, ikin<'i 
mevki için 123 kuruştur. 

Yalnız pazar günleri için de gidiş geliş 
vapur, Mudanyadan Bursaya gidiş dö -
nüş otobüs ve akşam vapurda yemek da
hil olmak üzere birinci sınıf için 325 ku
ruşa tenezzüh biletleri satılacaktır. .............................................................. 

BALK OPERETi 
Bu akşam 

Bakırköy Miltiyadi 
sinemasında 

GOL FATMA 
Bestekar: Muhllı 
Sabahattinin en 

enzel eseri. 
Orkestra bizzat 

Muhlis SabahatUnln lclareliııclı 

• 
rında bulunan oğlu köyün önünde s 
otlatırken ansızın sel gelerek çoc 
sürüklemiştir. Bu esnada oğlunu k 
tarmak üzere İsyas kendini suya at 
sa da çocuğu kurtarmak kabil olma 
tır. 

Sel, belediyenin Irmak üzerind 
mezbaha binasını yıkmıştır. İnsanca 
yiat olmam~tır. 

Bir haftada yüz yatın· 
karga öldürüldü 

Bundan bir müddet evvel şehrimi 
zin müdhiş bir karga istilasına ma 
kaldığı hakkında yaptığımız neşri 
nazarı dikkate alan alakadar makatıl 
lar bu muzır mahluklarla bir müca 
dele açmağa karar vermişlerdi. 
haftadanberi bu karar tatbik sahas 
girmiş ve düne kadar Ziraat Müdürl 
ğüne getirilen karga mikdarı yüz 
mişe baliğ olmuştur. 

Geçen sene beher karga için veril 
7,5 kuruşun çok az olduğu düşünül• 
rek bu mikdar 1 O kuruşa çıkarılmış 
duğundan bu sene geçen seneye na~ 
ran daha çok mikdarda karga itlaf 
leceği tahmin edilmektedir. 
························································· 
Kaşhlarm posta idares:nden 

temennileri 
Kaş (Hususi) - Burada posta iş 

tezelden ıslaha muhta\'tır. Antalya 
buraya posta nakliyatı Elmalı yolile 
hayvanlarla yapılmaktaçlır. Bu vüzd 

posta gecikmekte, hele kışın, günl 
postanın gelmediği zamanlar olmakta 
Halk, yolların bir an evvel yapılarak 
tanın ·motörlü vasıtalar, hiç olma~ 
rabalarla ve daha munt.ızam bir şe 
yapılması temennisindedir. 

························································· 
Yeni neşriyat 

Çıtır - Ankarada çıkan bu san•at, 
ve edebiyat mecmuasının 65 inci sayısı 
gun bir münderecatıa intişar etmiştir. 

Yeni Türk - Eminönü Halkevl to.rııfın 
çıkarılan bu mecmuanın 65 inci sayısı it 
çok tanınmış imzaların yazılarlle ıntışar 
mlştir. 

Tedn i Kliniği - Akil Muhtar özden 
rafından neşredilen tıb mecmuasıdır. 28 

sayısı çıkmıştır. 

İnsan - Aylık fikir ve san'at nıecınıı 
1.21 inci sayısı 114 sayfa ve zengin ınünd 
catıa çıktı. 

DİŞ TABİBLERİ l\IEC!\IUASI - piş 
9 blbleri Cemiyeti tarafından neşredilir t r 

mecmuadır. Mart - Nisan sayısı çıkınış 1 
' 

POLİKLİNİK - Bu aylık tıb ınecmu9S1 
mayıs sayısı intişar etmiştir. 

Tütün - Yeni çıkarılmalia başlanan "'; 
rat, sınai, ticari ve lktısadi mecmuanın 
sayısı da intişar etmiştir. • •• ~ 
······················································· 

Dllnya muharrirlerinden tercoıueıer 
serisi numara: 24 

V. Katayn 
Y. ZOZULA L. LE~Y 

RUS Hikiyel'!!! 
Ruscadım çeviren : 

Hasan Ali Edi~ 
"' ao kr· 1 

Remzi kitabe" 



Burnovada da bir şarab 
fabrikası açılıyor 

Belediye, İzmir - Burnova arasında işletmek üzere 
40 bin liraya altı otobüs aldı 

Bıırnovcı or tcı okulu 
li da Urtıova (Hususi) - Burnova yakın-

ler tıefig bir suya kavuşacaktır. Belediye

.... lınar heyetince ihalesi yapılan su te-..... 
ll ····················································· 
.-.ava şehidleri ihtifali 

l!ı~lr <Hususi> - Hava şehl.dlerlne saygı 
>eaı U fehldllkte yapılmıştır. Izmir beledi
~· hava şebldlerl 
G l{adlfekaıesln - - ı 

sisatı önümüzdeki sene içinde tamamlan
mış olacaktır. 

Belediye birçok faaliyetleri arasında 

40 bin lira ile 8 otobüs satın alarak Bur
nova - İzmir arasında işletmeğe karar 
vermiştir. Ayni zamanda bir belediye bi
nası yapılacak ve bir aya kadar bir 
Halkevi açılacaktır. Manisa yolunun baş

langıcında büyük bir villa satın alınmış, 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Belediye reisi Etem Pekin müsmir me

SON POSTA 

Bir köy katibi 
Kaza ile 
Anasını öldürdü 
Muratlı (Hususi) - Sarılar köyünde 

muhtar katibi Galib piliçlerine musal
lat olan kartalı öldürmek için hazırla
dığı çiftesini karıştırırken çifte kazaen 
patlamış, çıkan saçmalar anasını öl -
dürmüştür. Vak'a mahalline giden Çor
lu müddeiumumisinin yaptığı tahkikat 
neticesinde Galib tevkif edilmiştir. 

Keskin~e kadm yüzünden 
iki vak'a 

Keskin (Hususi) - Pazarcıktan Fat -
ma isminde bir kadın kocası tarafından 
tabanca ile yaralanmıştır. Keskin dispan
serinde tedavi altına alınan Fatmanm 
kocası bu ~i bir kıskançlık üzerine yap. 
mıştır. Tahkikat devam etmektedir. 
Doğanay köyünden Hasan Demircan a

dında biri de ayni köyden Mahmud ka • 
rısı Fatmayı öldürmüştür. Bu cinayetin 
sebebi de kıskançlıktır. 

Adapazarmda bir esrar 
kaçakçısı yakalandı 

Adapazan (Hususi) - Esrar almak ü
zere Zonguldaktan gelen Hüseyin Avni 
isimli bir kaçakçı aldığı üç kilo esran bir 
:yumurta sepeti içine koyup üzerine de 
yumurta doldurduktan sonra Zongulda
ğa evdet edeceği sırada zabıta tarafından 
vaziyeti §Übheli görülerek üzeri ve eşya
lan aranını§. bulunan üç kilo esrar mü
sadere edilerek kendisi de mevcuden 
müddeiumumiliğe izam olunmuştur. ~eıCl<tcı.en mtikem -

>lrıtı bir mezarlık 
~. tınış, ve şehrin 
tt • fehtdler1ne kar 

d.u~ .. 1 Gtn ı:.U arını mey-

saisi olarak umumun sevgi ve saygısını Ceyhanda dört kaçakçı yakalandı 
kazanmıştı.r. İnhisa:r.lar idaresinin Bur-

b a koYnıuştur. 
cıava 

'-Ytı tehtdlerlne 
•aıı lhtlfnllnde 
t.ecıd, orgeneral İz -
te11 .. 

1n Çaıışıar, kor 
ı. "ra1 
""11~1 Mustafa 
~I atı, Lüın gene • 
etq_ ltasıın Aktoğu, 
~lltharbtye relsf 
~e A.kaaçı, bele -
~ l1reıa1 Dr. Beh
'-tı ı •e tayyare a
~lı lı:onı.utanı albay 
~ hazır bulun· lzmir havıı §ehidleri 
~larcıır. Hava şe- ihtifalinde Adil Kar· 
•e : 11 8elA.mıanm~ taı nutuk söyleTken 
': tarafından hazin bir hitabe irad e-

lr. 

~it İzmitte 
~l Cliu.susi) - Hava şehidlerl lhtlfall 
~ ı bir ıekllde yapılmış ve Türk gökle -
ile ,.,:rerı lçtn ölenlerin D.zlz hatırası sayp 

edllıntıtır. 

~a Bursa da 
~lltıı: <Hususi> - Tayyare şehidlerlne 
~. ?.! ın btr halk küUeslle ihtifal yapılınlf
~))a.~lı:tebıer ve halk şehldllkte toplanml§ 
~ teıntyetl relsl emekli general ve bir 
~~ba7 tarafından veciz sözlet söylen-

<lenıı Gemlikte 
~ ~ mususi> - Tayyare şeh!dlerl ih • 
~ d abalık bir halk kütlesinin ve talebe
·ıq.~,; lftiraklle yapılmış, muallim Rasim 

na1t bir nutuk söylemiştir. 
, ~lu Çorluda 
ı.~'1a.rı(lfusust) - Hava şelıldlerl ihtıtall 
~~l\ n, memurların, rnekteblllerln ve 
~lldanlttl.rakııe kolordu önünde yapıldı. 
le,~ d bir sübay, bir talebe hava kurumu 

-.erctı. a hük memuru Azmi Sellt bir aöy-

~~'l>a Adapazannda 
lb~ biiıarı mususl) - Hava §ehidleri na
~lltla~ bir lhtltal yapılmıştır. Bll'uınum 
b...~ bı' ınetteblller, askeri bir kıt'a ve ka-
11~"'1arr halk kütlesi lhtıfnlde hazır bu -
lı\tıı~r idır. Muhtelif hatipler tarafından 
ıt!~)a O.çrad edilmiş ve askerler tarafından 
~n111,.1 eı ailAh atılarak büyük ölüler se

.., ardır. 

nova ile Bayraklı arasında kuracağı bü
yük blr şarab fabrikasının hazırlıklarına 
başlanmak üzeredir. 

Fabrikanın civarındaki 500 dönüm ka
dar arazi de satın alınacaktır. Buca orta 

okulunun bir fUbesi olarak evvelki sene 
açılan orta okul ıubesi talebesi gittikçe 
artmış olduğundan bu sene mektebin 
müstakil bir hale konacağı Kültür Ba
kanlığından alakadarlara bildirilmiştir. 

Bir adam şarab içe içe öldU 
Keskin (Hususi) - Kaleciğin Koçu 

köyünden Abidin oğlu Hakkı, Kesl:inın 
Simirli köyüne gelmiş, sabaha kadar ıa -
rab içerek sarhoo olmuştur. BilAhare YO· 
la çıkan Hakkı düşerek ant surette öl • 
müştilr. 

Ceyhan (Hususi) - Jandarma iki ay 
devam eden sıkı bir takib neticesinde 
mühim bir kaçakçı şebekesini yakalama
ğa muvaffak olmuştur. 

Mehmed Ali, Yörük Mehmed, Hamo ve 
Abdullah isimlerini taşıyan dört kaçakçı 
jandarma tarafından aıkı§tınlınca elle
rindeki 130 metre ipek kumaı ile 5 ceket 

ve 1 pardesüden ibaret olan kaçak eşyayı 
atıp kaçmak istemişler, fakat dördü de 

yakalanarak adliyeye teslim edilmişler
dir. 

Keskinde bir çocuk yandı 
Keskin (Hususi) - Beyobasından Şa -

kirin karısı küçük oğlu Naciyi evde bı • 
rakmış, dışarıya çıkmıştır. Bir müddet 
ıonra çocuk ateıin içine düşmilf, yanarak 
ölmüştür. 

Ağrıda yeni bir hükOmet konağı yapılıyor 

Ağrı (Husus!) - Yeni yapılacak olan 
hükfunet konağının temel atma merasi
mi yapılmıştır. Merasime vali, fırka ku
mandanı, askeri ümera, mektebler ve ka
la balık bir halk kütlesi iıtirak etmişler
dir. 

Merasim valinin bir nutku ile başla
mıı, bunu diğer hatibler takib etmiştir. 
Merasimden aonra ·bir çay ziyafeti veril
miştir. Resimde vali Bürhaneddin ile Ge
neral Baki ilk kazmayı vururlarken gö
rülmektedirler. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki ı 

tfıt ...... neıed. 
tı .. ~iti ıye sayfiye yerle-
' ıazino ve lokantala-

CJCJ 
o 

... ücret tarifelerini kapının 
dış tarafına astıracakmıf.. 

. . . buna riayet etmiyenler 
de şiddetle ceulandırılacak-
1arm1f. 

Hasan Bey - İyi bir şey. 
Tehlikeli yerlere daima tehli
ke ipreU ko)'mak lcab eder. 

Sayfa S 

( Ankara meklublurı : 

Yurdda tüten fabrika 
bacaları gittikçe artıyor 

Cumhuriyetin büyük eseri 
Bir hamlede 18 fabrika kurulmasına teşebbüs edild~ 

bunlardan dokuzu işletmiye açıldı, yeni dört fabrikanın 
inşası sür'atle ilerliyor 

Ankara: 16 Mayu 

Tü.rkiyenin endüstri cihazını kurma 
ve idare işini üzerine almış bulunan Sü
mer Bank beşinci çalışma yılını tamam
lamış bulunuyor. Müessesenin tesis ta
rihi olan 11temmuz1933 den bugüne ka
dar geçen elli dokuz ay içinde meydana 
koyduğu bilyük işler, omuzlarına yükle
diği milli davayı ehliyetle başarmak isti
dad ve kabiliyetini isbata vesile olmuş
tur. Filhakika yeni Türk devletinin çiz
diği birinci beş yıllık planın tahakkuku
na artık kısa bir zaman kalmıştır. Bu plA.
nın tatbikine geçiş tarihi olan 1934 mayı
sından bugüne kadar dokuz büyük fab
rika kurulmuş ve işletmeye açılını~, 
dört fabrikanın da inşasına ba§lan
mıştır. Önümüzdeki devrede sıra 
ile bacaları tütmeğe başlıyacak olan bu 
dört fabrikadan İzmit ikinci kağıd, İzmit 
sellülöz, Karabük demir ve çelik, Malat
ya pamuklu fabrikalarına ilave olarak 
zaçyağı ve &Üperfosfat, İstanbul seramik, 
Sıvas çimento, İzmit klor ve südkostik 
fabrikalarını da saymak lazımdır. Bun
lardan ı:açyağı ve süperfosfat fabrikala
rına ald hazırlıklar neticelendirilmiş, te
sisatın ihalesi için görüşmelere başlan

mıştır. İstanbulda kurulmasına karar ve
rilen seramik fabrikasının bu yıl inpatı
na geçilmesi için çalışmalara devam edil
mektedir. Yılda 90 bin ton imalatta bu
lunacak Sıvas çimento fabrikası ile tz
mltteki klor ve südkostik fabrikalarının 
ise tesisatı ısmarlanmıştır. 

Bir hamlede 18 fabrika kurmaya te
şebbüs etmek suretile, birinci beş yıllık 
pl&nın zamanında ikmaline muvaffaki
yet göstermemiz; bundan sonra tevessül 
edilecek esaslı u.mran ve cihazlanma ha
reketlerine cesaretle atılmak için; devlet 
ve millet bünyelerine şevk ve hız 

vermiştir. Tabii bir seyir takib eden milli 
inkişafımıza yardım eyliyen bu endüstri
leşme hareketinin yurdda ham maddele
rin kıymetlenmesi, iş hacmini ve halkın 
iştira kabiliyetini arttırması, binnetice 
devlet varidatının yükselmesi bakımın

dan oynadığı müessir rolü özlü olarak 
kavramak için bir taraftan Sümer Ban
kın beşinci çalışma yılına aid hazırladığı 
raporu, diğer taraftan Meclis büdce en
cümeninin 1938 büdce projesine dair ka
leme aldığı mazbatasını okuyup tedkik 
etmek lazımdır. 

Cumhuriyet rejiminin bu yıl en geniş 
büdceye sahib olmasında bu hareketin 
ne derece müessir olduğunu her suretle 
sezmek kabildir: 

Sümer Bank ve fabrikalan kanalınd.ın 
milli piyasalara ham madde, işletme mal
zemesi mübayaası, i~ ücreti ve maaş şek
lindeki tediyatm umumi kıymeti 1936 da 
6.198.000 lira iken 1937 de 9.551.700 liraya 
yükselmiştir. Bu yekfina inşa halinde bu
lunan :fabrikaların inşaat malzemesi mü
bayaaları, işcl, memur ve müstahdemin 
ücret ve maaşlarının tediyesi dahil de
ğildir. Bu münasebetle bankanın rapo
runda ıu çok yerinde i§aret yer almıatır: 

.Bu kıymet yekunu, köyde ve şehirde ge· 
rek müstahsil gerek müstehlik halkı yeni 
mübayaalara sevk ve teşvik etmesi bak"" 
mından 1'1ımal edilmiyecek derecede yük
sek bir alım kabiliyeti ihdas etmi§tir.:. 

Bundan başka banka ve müesseseleri
nin devlete vergi olarak tediye etmiş ol
duğu kıymet yekunu 1936 da 3,7 milyon 
lira iken, 1937 de '1ı 16 tezayüdle 4,3 mil
yon liraya çıkmıştır. Banka endüstri mü
esseselerinin 1937 de kömür mübayaa ve 
istihlfiki de ehemmiyetli tezayüdler ar
zetm.iş ve bu mliesseselerin piyasadan 
kömür mübaynalan 1936 da 42 bin ton 
iken 1937 de ,..o 21 artışla 51 bin tona yük
selmiştir. 1937 sonunda beş yıllık pliına 
göre kurulmuş fabrikalarda amele mev
cudu 7000 e çıkmış, diğer fabrikalarla be
raber amele mevcudu 9500 ü bulmuştur. 

Gene raporun mütaleasından anlaşıl

maktadır ki, Sümer Bank 1937 yılını, ge
rek milli gerek beynelmilel ham madde 
ve malzeme tedariki cebhesinden sıkın· 

tılı geçirmiş: fakat mamul piyasalardaki 
satış vaziyeti tesadüf edilen bu müşkü
latı kısmen telafi eylemiştir. 

1937 de Sümer Bank fabrikalarının u
mum satışları bir yıl öncesine kıyasPD 

% 52 artmıştır. Raporda devlet fabrika
larının satışlarının seri ve devamlı artı
şında bünyevi ve konjonktürel olmak Ü· 

ze.re iki esaslı amilin tesiri olduğu tesbit 
olunmaktadır: a - Fabrikaların ticari ida
resindeki rasyonelleşme1 fabrikaları p;.. 
yasaların taleblerine intıbak eden ticad 
müesseseler haline getirmiştir. Yeni iş

letmeye açılarak eskilere iltihak eden 
fabrikalar satış hacmini genişletmekte
dir. Kısmen piyasaların mevsim iştihası
na uymak maksadile, kısmen de devamlı 
fiat tereffülerine mani olmak hedefile 
mamullerin mühim bir kısmında fiatlar 
indirilmiştir. b - Milli piyasaların son ikl 
yıl zarfında artmış olan istihlak kudreU 
devam ettiğinden satışlar da yükselmek· 
tedir. 

Bu vaziyet karşısında fabrikalar mil· 
said bir konjonktür içinde ve azam! takat 
ile çalışmak imkanını bulmuşlardır. Bu
na bir misal olmak üzere bankanın kun
dura fabrikasının faaliyetini ele almak 
mümkündür. Fabrikanın sivil kundura 
satışları 1934 denberi muntazaman art
mıştır. 1936 da bir yıl evvele kıyasen ar
tış % 49,2 iken 1937 de bu nisbet % 55,7 ye 
yükselmiştir. Bu artış üzerine sivil kun
dura fabrikasını iki ekiple çalıştırmak 
gibi memnuniyete şayan bir vaziyet hasıl 
olmuştur. 

Gelecek mektubumda ayni mevzuu 
tahlile devam edeceğim. 

l\fec. S. 

Ziraat bankası Erzurumda 
yen\ bir bina yaphracak 

Erzurum (Hususi) - Ziraat Bankası, 
Erzurumda yeni bir bina yaptırmağa ka
rar vermiştir. Bina şehrin en mutena bir 
yerinde, yeni istaSYon caddeai üzerlııda 
yapılacaktır. 
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YAZ GELİRKEN 
- Pencereleri açın! 
Dedi. 
- Ya açmazsak? 
Diyemediler. Çünkü açmazıarsa tşleri 

iıarabdı. Derhal pencereleri açtılar. 

Bir kere para lizım, tonra işlerimiz te
hirde ... Gidip gelmek zorluğu var. 

- Fazla lif dinlemem. 
Çarnaçar katlandılar, rahatlarını boz -

dular, evlerini boşalttılar. Sağlam eşya -
larını arabalara doldurdular. Şehir dışın-

- Şu sırtınızdakileri çıkarın! 
Dedi. Birbirlerine baktılar. 
- Nasıl 'çıkarırız? 

Israr etti: 
- Size, çıkarın diyorum. 
- Başka giyeceğimiz yok. 

' da tuttukları çürük çarık eve taşındı -
lar. Eşyalar arabalardan indirildiği za -
man çürük çarık eve layık bir hale gel -
mişlerdi. Çünkü bir tane bile sağlamı kal
mamıştı. 

- Olmaz, bu paltolu, hırkalı, y,ün el-
bilell kadınları, erkekleri görmek iste • 
mem, çıkarın. 

- Başka giyeceğimiz yok, dedik! 
- Gidin alın, çarpda çok. 
- Çarşıda çok ama, paramız yok. 
- Borç bulun. 
- Borç kim verir ki ... Verse bile tefe-

ci faiz ister. 
- Varsın tefeci faiz istesin, ben ne di

yorsam onu yapın, yoksa .. 

Dediğhıi yaptılar. Tefeciden faiz ile borç 
para aldılar. Yeni elbiseler hazırladılar. 
Ve ötekileri çıkardılar, yenileri &iycliler. 

- Evlerinizden çıkın! 
Dedi. 
Sordular: 
- Yani bqka bir eve mi taşınalım? 

- Hayır başka eve ta§llllil8k delil. te-
birden çıkacaksınız. 

- Şehirden mi çıkacağız? .. Bu çok güç .. 

- Ne yapalım. dediler, başa gelen çe -
kilir bu evde oturacağız. 

ötekisi gene ortaya çıktı: 
- Ne duruyorsunuz, dedi, haydi yarı -

çıplak 90yunun! 
- Yan çıplak mı? 
- Evet yan çıplak soyunacaksınız! 
- Evimlzd~ çıplak mı oturacalız? 
- Hayır evde oturulur mu? Deniz ke-

na~a pdecebiniz. Kumlarda cayır ca
yır yanacaksınız. 

- Aman! 
- Aman, zaman yok, dedilim1 yapa -

cabuıız? 

* - Her emrine boyun eldiren bu zalim 
de kim? 

Diyorsunuz.. Söyliyeyim; bu zalim her
kesin: 

- Ah bir gelse! 
Diye hasretle bekledikleri yazdır. 

lımet Hultlıi 

C Bunıan biliyor mu idiniz ? ~ 
Fransez kanunları hakkında 

yapılan bir istatistik 
Meraklı bir a

dam 1935 yılının 

80nUDU esas alarak 
Fransada mevcud 

kanun kitablannı 

tedkik etmiş ve 
görmüş ki bu ki-

insanlar uykusuzluğa ne kadar 
dayanabilirler? 

İnsan ne derece

ye kadar uykusuz

luğa, binnetice yor 

gunluğa dayanabi· 

lirler ve bu yor:

gun lu kta ne gibi 

tabların sayfaları ruhi haller tezahür 
birbirine eklendiğ: eder. Bunu tecı:übe etmek için Amerika-
takdirde (40000) kilometrelik bir şerid da sekiz talebe yüz saat uykusuz kalmış
meydana ıelebilecektir. Eğer bir insan lardır. Doktorlar ve ruhiyat mütehassıs
ıünde bu §&idin (100) metresini okuya- ları da hergün, uykusuzluğun, nabız. te
bilirse, bütün bu kanunları bitirmek içtn neffüs, kan tazyiki muvazene ve diğer 

takriben (1000) senelik bir zamana ihti- vücud şartlarında ne eibi tesirler meyda-
J&Cl olacaktır. na getirdiğini tesbit etmişlerdir. 
----··········-••••••••••-•••••••••••H•••••••••••eeeeeeeeeeeeeeeaeeee .. ee•••••••••••-•eeee•eeeeeeeeeeeeeaeeeeneeeee 

AUedilmek, 
ınsanı her zaman 
Mes'ud eder mi? 
Anmadan BaJ c. o. anlatıyor: Bml· 

4IUl on aene ene!. İatanbulun 111 halli al
lelerlnden blrlllnln dul luzlle evlenmlf. A· 
Oeıd cilzelm)f. Bvine dii§künmilf. Tuvale
Une ~k diifkiln oldutu halde heaabını 
blllrmlf. OtUJ11Cumla uzun seneler, çok 
mel'ud oım1111ar. 

l'abt geven JU, bir tesadüf, okuyucu
.. bir bar an&IUle karfılaşt.mnıf. Bay C. 
O. b1r felüet netlcealnde bar aabnesine 
dlfen bu gilRl ve cuib kadının te.slrln· 
den torunamamq: Onunla düşüp kalk· 
BlJJa baf]amq. Az zamanda şüyu bulan 
11111 mtınuebe& l(lniln f)lrlnde ıe.cestnln 
tuıatma kadar tritmif. Zevcesi, bu meı•um 
tadını kocaunın muhltlnden uzaklaştır

manın yolunu aram11, ve bulmuı. 
1'atat okuyucum, bu artistin peşinden 

tutmaktan vuıeçememiı. 
Ba vasiyet brpanda da, zevcesi e;n'a

lanm toplam11. ve ablasının nine taşın
llllf. 

Bu aırada, okuyucumun aklı bafına gel
mlf. zevceatne :tar11 çok kusurlu bulun
datunu ldrt.t etmiş. Zaten haldld mahl
,.ıını tavradılı o bar artistini bırakıp 

ruvuına dönmtlf. Zevcesini. albyarak, 
p.lvararat. diler kadınla hiçbir allkaaı 
talmadılına inandırmış, ve tekrar birlik
te yap.mıya başlamışlar. 

Fakat, bu birleşmeden kısa bir müdde' 
IDIU'a aevcesl, kendialni tekrar terketmJt, 
Te diler kardeşinin nine taçarlı:en koca-
11Da ıu kıla mektubu bırakmış: 

cBeraber yaşıyamıyacaıız. Benden üml
dlnJ kea. Ve erkeklik gururunu bofbofu· 
na kırma. Eler beraber ~irc:llllmiz on 
1enenln iyi ve temiz hatıralarına r.erre 
tadar httrmetın varsa, gönül hoşluğlle ay
nlalun! a 

itte bu hareket, ve bu mektub, ok11111-
eumu perişan etml.ş. Fakat Bay C. G. çek
ttll cehennemi wtırablara rağmen, guru
runa tınnamJJa ahdetmlf. Şimdi istan-

buldan makta bulUDU70l'lDUf. İradealnt 
ıüçlilkle bltlm olablliJormUf. Çok der
beder, ve çok zavallı bir haldeyml.ş. Zev
cesini bir daklka unutamıyormuş. 

Okuyucum. bitin banlan anlattıktan 
IODra benden aol'QOI': 
•- Koskocaman OD ..ue içinde, bU Jca

dınla birkaç ay ahb&blık etmek aftoluna
mıyacak bdar manam bir cttnah mı
dır?. 

• Yaıdıtlarmdan, tallandılı amlmt te-
llmelerl dolduran sızıı aıehirden. dunu
lanndan, üaltlbundan. htlllsa, önümdeki 
mektubun umumi ve manevi ıtadeainden 
anlıyorum k1, okuyucum çok ıztırab çek
mektedir, yaptıtı hatayı tlm!r 1çin her 
fedatArııta katıanmIJa huırdu, •e ala
blldlline pLfmandır. 

Ben, bu derece ıstırab içinde bulunan 
bir insana, acı sözler söylemek istemez
dim. Hatıl blllkls, tstercllm kl, içinde bu
lunduğu ~ıkmazdan kurtulabllmest 1çin 
kendialne bir çare g6sterebOeJ1m. 

Fakat maalesef, bu lmkindan mahru
mum. Çünkü lzdlvac, .evg.l rabıtalannın 
da, :tat1 Ye değişmez bazı kanunları .ar
dır. Bir tadına, büyüt çapta bir ihanetin 
cezasını affettırebtlmlye. bu deltşmez ta
nun müaaid delildir. Okuyucum, laetl 
nef!inden fedakD.rlıt etmeyi cöse alıp, 

sevcestne yalvarsa-; hattA onu, tekrar be
raber Jaş&ı:mJa ikna edebllae blle, mura· 
dına ere~. •Çtlnttl, zeTCest, ten
dlalni ancall merhameten attedeblllr, ve 
o takdirde tll, J9aJ c. o. zevcealnln yanın
da dalma, mane-.IJatı 1tlA4 etınlf blr bi
çare penlnde bbr. Bu vaziyette yaıa
manm dedn SllleUne de, umn zaman 
kaUanamu. Maanıa!lb, okuyucum, le'f· 

ceaine aadataUni DMlllafua edeblleret, 
uzun zaman bekle..,. btlanırsa, Jild
niln güldürillebllecelbd ümld edeblllr. 
Çünkü zevcesinin kalbine, o ihanetin aç
tı~ı derin yarayı, sade tt1 kudret teda vl 
edeblllr: Metanetle taUanılan biJilk bir 
ıztırabm .erecetı biirme\, ve penambe
rane bir aadatau. aeglrl1ecek uzun bJI 
amanı mzs 

~ 
Çizgili kumaşlar 

çok modadır 

Liciverd - beyaz çizgili yünlüden uzun 
bir ceket ve plili etek. Çizgileri .zıd isti
kametlerde konulmuş, bu modelde moda
nm en bariz hususiyeUeri iöz.e çarpıyor. 
1. Çizgili kumaşlar bu sene gözde olan 
kumaşlardır. 2. Pli çok modadır. 3. Eski 
düz kazakları andıran uzun ceketler bu 
sene en rağbet bulan bir biçimdir. 

Kız çocukları için 
örgü entari 

~ahte vasiyetname tanzi 
edenler mahkU.m oldular 
Muhtelif Yunan bankalarında parası 

bulunan ölü Lazaros namına sahte vasi
yetname yapmak ve kullanmaktan suçlu 
Maryanti ile, vasiyetnamenin yapılışın -
da §ahadet eden Yani ve HristOllteni hak
larında Alırcezada görülen muhakeme 
dün neticelenmi§tir. 
Duruşma 10Dunda, suçluların mülga İs

tanbul 2 nci noter dairesinde tertib et -
tikleri bu sahte vasiyetnamede noterlik 
mührünü kullandıkları ve noter Hasan 

Dun iki cinayet davası 
neticelendi 

Ağırceza mahkemesinde dün iki katil 
davası neticelendirilerek, karar tefhinı 

olunmuştur. · 

Çatalcanın izzettin köyünde münazaalı 

bir çayırda koyun oUatmak yüzünden 

çıkan bir mftna'kaıada lamaill çifte ile öl

dürmekten mçlu Ekremin suçu sabit ıö
rülmüş, tsmam Emın isminde bir baş -
kasının öldürdüğü.ne dair müdafauı da, 

kabule pyan bulunmamıştır. 'Mahkeme 
suçlu Ekremin 12 .ene müddetle ağır hap-

sine, müebbeden Amme hizmeUerinden 
mahrumiyetine karar vermiştir. 

Zincirlikuyuda sürüsünden koyun çal

mağa gelen sabıkalı Hüseyini, tahrik ne

ticesinde bıçaklıyarak öldüren, çoban İb
rahim de 9 sene müddetle hapse mabld\m 
edilmiştir. 

Poliste: 

Arkın da imzasını taklid ettikleri anla 
şılmıştır. Senedin Lazarosun b1ümün 
sonra tanzim edildiği ve suretinin no 
lik dairesinde bulunmadığı ve esasen 
netteki yevmiye numarasının o 
dairedeki numaraya da uymadılı 
olmuştur. 

Suçlulardan Maryaııti ile Yani 2 pr 
ne, evvelce mahkfuniyeti olan HristGlf 
teni de 2 sene 1 ay müddeile hapse 
ktlm edilmişlerdir. 

Hamallar klhyasım öldare 
muhakemesi 

Hamallar katibi Basanı öldüren h 
Yusufun muhakemesine, Ajırcezada 111 
vam edilmiştir. 

Suçlu mahkemeye verdiği bir isti 
maktQle rastladığı mevkiin aenele 
beri yolu olduğunu ve burada Y 
kahvesinde ikamet ettiğini, bu s 
suçu taammüden işlemek keyfiye 
ortadan kalkacağını beyan ile, kab 
Yusufun şahid olarak dinlenmesini it 
tem.iştir. 

Bu taleb kabul edilmiş, duruşma il 
lik olunmuştur. 

iki zarfcı tevkif edildi 
Zarfcılık usulü ile Mehmed isminde 

rinin 40 lirasını dolandıran Vehbi ve 
kis isimlerinde iki suçlu, Sultan 
1 inci sulh ceza hAkimi tarafından 
edilmişlerdir. 

Müleferrllı: 

Bir yanma elektrik direjimlen Gayrimübadiller aabf komiaf 
•üttü, :Jaralaaclı lannda yapılan tahkikat 

Xadıkiiyilnde İbrahim •la maıhalles1nde Maliye Vekfiletinin gayrimüba 
oturan Bayram otıu 7 yaflllda Taceddin, ev- t k . 1 d V ,_ıı., t he 
lerinln önündekl elektrik diretine tırman- sa ış omısyon arın a e.ıuue 
mış, bu sırada elektrik tell birdenbire topa- teftişiye reisi Rüşdü ve müfettişle 
rak Taceddlnlll b&llll& çarpmı~ ve onu aşağı Halid tarafından iki aydanberi ya 
düşürmüştür. Vücudünün muhtelif yerlerin- makta olan tedkik ve tahkikler bi 
den atırca 7&ft.]anan ttlçllk yaramu Nil- üzeredir .Müfettişler on güne ki 
mune hastanesinde tedavi altına alınm14tır. .

1 
. . b" . k h 1 

B
. t ildet t mesaı ennı ıtırece , azır ıyac 
ır tramvaycıya mo 08 ~rp 1 raporu Vekfilete vermek üzere 

Şoför Vedadln 1darestndek1 23'7 numaralı a g· dec kl d · 
motosiklet Jıleckllye~nclen ı~ten tram- Y ı e er ır. 
vay flrketi )fcUerilıden Yuaufa çarparak ba- Şimdiye kadar yapılan tedkild~ 
şının muhtellf yerlerinden yaralamlf, ıuçlu ufak tefek bazı pürüz ve hatalar g 
yakalanmıştır. mek.le beraber komisyonlarda her 

12 yapM& bir laaylum marifeti gi bir kimseye işden elçektirmeyı 
Kasımpaşada Küçükhamam aokaluıda o- . . zah"" • 

turan 12 yqmc1a Alt 0110 Btirhan IJllhane cıb olacak şekılde te ur etme 
yoku$unda otaran Fatmanın elinden çan- Şimdilik komisyonların llğvı ıne11 tasını kapıp kaçarken sabı~ tarafıDdan ,.. ubahsolmadığı gibi gayrimübadi 
kalanmıştır. aid işlerin Maliye Vekaletinin başka 

Bir bo7aa apartunandan dilft8 · organı tarafından idaresi hakkında 
Beşlktaşta Karakol so:tatında oturan bo- mukarrer bir şey yoktur. Vaziyet, 

yacı çıralı 1'1 J&llllda N~t.l T"!vW7ede b1r fettişler raporlarını verdikten 
apart.ımanda galışırten dordtıncu b\tat11s- V k"'l ı· k k il ta h edeC 
teıeden yere dlfmtif, hardahaf blr baldı Şif- e a e ın a ar e vazzu 

..-::..a~:m.;;;::a_.. ___ .. 11 çocuk haatanealne kaldınlmıştır. 

mr taJfa a.ıta o. ayaiım um Toplantılar: 
Robadan başlayınız. 18 ilmik jerse ör- ___ .. ·--·-h töril ... -.. ..... 

- - (bir te b" - ) Ör - 342 n~ .... ...__ ... mo -.,.a-m- ŞeL--mmı· • H-11-e~-~e gusu aıra rs - ır sıra yuz . gu- ~ 8alih olla llehmed Anıavudk6ytl açık- an: 111& "YIDU 
nün ters entarinin yüz tarafı olacaktır. lannda demlrll bulunan mot6riln stnerte- Şehremini Balkevlnclen: eumarıesl 
Böyle 8 sıra örünüz. Sonra (iki ilmiği bir llnde balta De tahta blerbn tuaen balta- saat 20.30 da evlmbıde ötretmen ~ 
arada alıp bir tane arttırarak) jurlu üç yı ayatma Vlll'lllUf, al •Jalmm &cııpalun- tarafından um de :lstanbuldan orta 
sıra örünüz. Tekrar 8 sıra düz örgü ve 3 dan aiu'ca ,aıaJamnıttır. bir müracaat adlı blr tonferan.t 'fi 

sıra ajur ... Roba bitindye kadar bu sıra- Bir eau ~,... ,.V._.. tır. Davetiyelerin ev sekreterllillldeD 
lar (22) ter defa tekrarlanır. Kutucular aaddellndt Si numaralı dük- aı. 

Kollar da·ayni örgüdür. tlnda bahlht eden Leonun emv Ucareti Fellketzedeler menfaatio• 
Robanın aşağısı tamam.ile yüz örgüdür. yaptJlmı haber alan abıta mut6r dtltkln- aece ·--•=kJ••i 

H 28 d b" rttırıl N da bir arqUrıDa J&PDUI. l50 sram mrarıa • rouu ... 
er sıra a ır ~.e a ır. oktalar 1'75 aded plrm•lr taşı bulmQftllr. Kaçak Yurdun bütün felltetıerine 19Ba& ...... 

bu arttırma yerlennı gösteriyor. mallar müadere edDmlf. aac;ıu u1Qe betin- m açan Kwlay Cemtyetlnln fllll .. Dil""" 

el ceza mahtemeıdne eönderllmlfUr. mayıs cumartesi akşamı Makslnı 
Har kadın bilmelidir? Bir _. bçakem tumw. da çok zengin bir programla bir sece 

Taze yumurta kaynar suda üç dakika- Beyoğlu İaUtıll caddealnde dövta kaçak- e_ea1 tertlb etmlftlr. Batta BaJ&D 
da rafadan altı dakikada kayısı (yar. piş- cıblı J&PUlı baber alınan ıttilnctl Vullln Üstflndal oldulu halde bütün eıtU 19 

. ' . . . . • . dükkAnında J&Pılan bir aramada ~ aded taşının en yütaelı: allelertne mennb 
mış) hale gırer. Lop pışırmelı: için sekız ecnebi tahvllltı bulunarak mtisadere edil- ıar büyüt. bir faaliyeUe çalıfmala 
on dakika ister, fazla değil... miş, suçlu hattında tatıbata batlanmıttır. lardır. 

ki ahbab çavuşlar: 



19 

Var ya 1 
8ir doktor söyledi: 

:. - liiçbir doktor namına ibi
"e dik . tiklerini görmedim! 
' Cevab verdim: 

·ca - Dünya yüzünde milyonlar
ltlezar taşı var ya! 

2e Yarımz 
ele ngi.n bey uşaklanna bağır-

- Orada kaç kişisiniz? 

SON POSTA 

Lüzumu yok 
Uşak kapıyı açtı: 

- Kim geldi diyeyim. 

- Lüzumu yok. 

Uşak koştu: 

- Bay lüzumu yok geldi • 

~----4rr----ıer. · 
Fırsat 

- Ben çok uzak bir yere gidi
yorum. Belki bundan sonra bir
birimizi hiç göremeyiz. 

- İyi ki aklıma geldi; bana on - Üç kişiyiz efendim! 
~ llrınız buraya gelsin! Berber, bahçesindeki ağaçlann yapraklarını düzeltiyor. lira borç versene! 

E~vah 
J) 

• aınad, kııympederini ziyaret etti: 

h - I<aYlnpeder, dedi, kızınızın çok fena 
tı.yiarı var; hırçın, terbiyesiz, aksi, pis. 

lı. .... liakkuı vo.r oğlum öyledir. Eğer bu 
Ufları .. 
~ ıçın bir daha şikayet edersen, kı-

a Yı:ı.pacağımı ben bilirim. 

- lie Yaparsınız kayınpeder. 
.... Onu mirasımdan mahrum ederim. 
..... E YVah!.. 

o 

Unutmuşum 
-ıı lldıı aba, Türkler İstanbulu ne .zaman 

ar? 

ie~Ynutnıuşum oğlum tarihi aklıma 
1Yor. ' 

-13·· l 
~lllığ oy e_ şey mi olur baba, senin unut-
>'l!c.eği:. Yüıünden yarın dersimi bileml-

Q 

tadı . Neye? 
': n, dilenciye beş kuruş verdi. Di

...... l( 
t>ed. ~ iki yüzlük verseydiniz• 
..... ~ dın merak etti: 

eye' ...... ~.· 
un.de §ıngırdatırdım da .. ., 

ıta<itn. Ayrı 
~t> v kapıdan süt alacaktı, elinde iki 

al'tf,b· 
....._ 11... ... ır sütçü sordu: 

"~lç' ....... su: iki kap getirdiniz? 
ayrı, suyu ayn koy! 

- Bir gün benim de sokakta kombi
nezonumun askıları kopmuştu. 

Öğren 
Denize düşmüştü. Bar bar bağırıyordu: 
- Ne bağırıyorsun? 
Dediler. 
- Boğulacağım! 

Dedi. 
- Yüzsene! 
Dediler. 
- Bilmiyorum. 
Dedi. Bağırdılar: 
- Abdal mısın, fırsat eline geçmişken 

öğren! 

Ne yapayım? 
Zengin hasis üçüncü mevki tren bileti 

almıştı: 

- Sizin gibi bir adam üçüncü mevkide 

seyahat eder mi? 

Dediler, cevab verdi: 

- Ne yapayım, dördüncü mevki yok. 

• 
Bilmem 

- Ne ile geçiniyorsun? 
- Mobilya satıyorum. 
- Nasıl karlı iş mi? 
- Bilmem, bizim evin mobilyalarını 

eskiden babam alınış, kaça aldığını bana 
söylem emişti. 

o 
Verin 

Otomobil bir duvara tosladı. parça 
parça oldu, şoförle müşteri sağ kaldılar, 
şoför müşteriye elini uzattı: 

- Gidip gelme pazarlık etmiştik, ve
rin parayı! 

k l{ocam cD . 
ıtabın nı.~· l .enıı: tu.tmasına kar§ı ne yapm4lı. isimıi 

Ue lıfidir. 
Miyop çöpçü bir evin kapın?&datl aldı~ı çöpleri çöp 
arabasına dökecekti. 

Denizcilik Bahisleri: 

Almanya-donanmasını 
nasıl hazırlıyor? 

Büyük harbden sonraki vaziyet • CEi? kruvazörle-ri 
neden yapıldı ? - Almanyanın halen yapmakta 
olduğu büyük gemilerin vasıflan ne olacak ? 

Alman cep k"rUvazOTle mı.den: Doyçland 

Almanyanın son muharebe gemilerinin 
hangi evsafta olacağını tahmin etmek 
için, tedkike büyük harbden evvelki Ot'

nanmadan başlamalıdır. Çünkü bugün 
olduğu gibi, o gün de, filo yoktan var e
dilmeğc başlanmıştL Madem ki bu do
nanma harb seneleri içinde, teknik ba
kundan, büyük bir kıymet ibrar:. etmiş
tir; o· halde gelecek bir harbde Alman 
gemilerinin istikbaline emin gözlerle ba
kılabilir. 

mi yaparken Tripiç yaptığı gemilerde, 
İngilizlerin aksine bir yol tutmuştu. Ge
ne Tripiç diyordu ki: 

c- Bir harb gemisinden ilk beklenen 
şey onun yüzmesidir. Gemi, ne kadar 
fazla yara alırsa alsın, gene su üzerinde 
kalabilmelidir!,, 

O zamahlar Tripiçin, bu yerinde, söz
lerine kimse yanaşmadı. Her millet topu 
kuvvetli, sür'ati fazla fakat zırh müda
faası ve bölme tertibatı zayıf gemiler 
yapmakta devam etti. Nihayet· harb Tri
piçin ne kadar halık olduğunu gösterdi. 
Bunun en iyi misalini Yavuzda görüyo
ruz. 

İskajarak harbinde iki İngiliz gemi~ 
birer mermi ile battığı halde 3 mayın ya
rası alan Yavuz vazüesine gene devam 
etti. Bugün İngilizler bu hakkı teslim et
mişlerdir. Halen yapılmakta olan beşinci 
Corc gemisinde zırh ve bölme müdafaa
sına pek fazla ehemmiyet verilmektedir. 

Versay muahedesi 

İngiltere V ersay muahedesinin esasla
rını herhalde harbin başında tesbit et
mişti Bu kadar büyük bir emekle mey
dana gelen donanmanın bir gün içinde 
m::ıhvolşu, şübhesiz, Almanları pek mü
teessir etmişti. Lakin fenalığın en büyü
ğü Alman donanmasının tahdid edilme
sinde idi. Büyük harb, diğer milletlerin 
donanmasını, aşağı yukatrı, takviye et
mişti. Dünyaya bir de Amerikanın ve Ja
ponyanın yeni donanmaları geldi. Buna 
mukabil Alqıanya şu şartlarla harbden 
çıkıyordu: 

1 - Sahil muhafazası için eski zırhlı
lardan ancak birkaç tanesini muhafaza 
edecek. 

2 - 10000 ton cesametinden büyük ge
mi yapmıyacak. Bu gemilere 28 santi
metreliktcn büyük top koymıyacak. 

3 - Kruvazörleri 6000 ton olacak ve 
15 lik toptan fazlasını hamil olmıyacak. 

4 - Denizaltı gemisi yapmıyacak. 

Almanlar son yaptıkları harb gemile-

rine kadar (şarn horst) bu muahcdenin 
.-saslarından dışan çıkmamışlardır. 

Vaşington anlaşması • 
1922 Vaşington tahdidi teslihat muahe

desinin Almanyaya aid bir maddesi yok
tur. Lakin muahede esasları, diğer dev
letlerin gemi tiplerini tesbit etmesi do
layısile, Almanyayı alakadar etmiştir. 

Vaşington maddelerine göre yapılan ge· 
rollerin hepsinde, büyük harbdeki dt"
nizal Ilı faci~ın'Cn, teSirleri vardır. 1926 
dan sonra yapılan gemilerin hepsi de 
sür'atlidir, hepsi de cesametlerine göre 
büyük top taşımaktadır. Bir geminin 
sür'at ve eslihasına ehemmiyet verilirse 
tabü olarak, teknenin zırh ve bölme mü
dafaası zayıf olur. Gerçi sür'at bir müda
faa vasıtası olabilii. Lakin zırh ve böl
meyi değiştiremez ... İşte Almanya, ken
dini bu mübalağalı gidişe kaptırmamış
tır. Gerek Doyçland tipindeki gemiler ve 
gerekse (K) sınıfı kruvazörler mukave
met timsali teknelerdir. 

Almanya Vaşingtcmdan nasıl 

istifade etti 
Almanların yaptığı Doyçland tipinde

ki cep kruvazörleri 10000 ton mai mahrc
cindc ve 28 lik top taşıyan teknelerdir. 
Cep kruvazörlerinin gerçi sür'atleri az
dır; lakin bunlarda müdhiş bir mukave
met kabiliyeti görüyoruz. Doyçland sını· 
fı, Vaşingtonun tesbit ettiği en büyük 
kruvazörlerin iki tanesi ile başa çıkacak 
bir silaha maliktir. O halde, şayed, bu 
gemiler bir ticaret harbine çıkmak üzere 
Atlantiğe açılırlarsa bunların peşine mu
hakkak daha büyük gemiler göndermek 
lazımdır. Peki; diğer devletler niçin cep 
kruvazörü yapmıyor? İşte meselenin ru· 
hu buradadır. Vaşington muahedesi 10000 
tonluk gemilere 20,3 santimetrelikten bü
yük top konmasını menetmiştir. Diğer 

devletler ya 10000 tonluk veyahud da 
25000 tonluk gemi yapabilirler. Bunların 
arasında gemi yapmak memnudur. Su 
halde Doyçlandı altedecek gemiler mua
hede mucibince 25000 tondan büyük ola
caklardır. Bunun bir misali Fransızların 
Dünkerk gemisidir. Fransızlar, Vaşing

tonda koyduk1arı imzayı bozmamak için 
Doyçlandları altetmek için onun üç m:sli 
büyük gemi yaptılar; yapmağa mecbur 
edildiler. 

Bugünkü Alman gemileri 
(Şam Horst) 

Denizcilerimiz olsun, deniz ile meşgul 
olmayı zevk edinen karileriıniz olsun bu 
hususu pek merak etmektedirler. Esasen 
mevzu da budur. 

Almanya Doyçland sınıfı ile iktüa ede
mezdi. Yukarıda söylediğimiz gibi ltru
vazör harbine elverişli olan bu tip gemi
ler, diğer bir milletin büyük muharebe 
gemileri karşısında, şübhesiz, batmağa 

mahkumdurlar. Çünkü bugünün büyük 
gemileri 33 snntimetrelik top taşımak ıti
barile Doyçlandlardan pek kuvvetlidir. 
Bundan başka yeni gemilerin zırhları, 

cep kruvazörlerinin mermilerine ferah 
ferah tahammül eder. 

Bununla beraber cep kruvazörlerinin 
kıymeti kaçmış değildir. Almanya bu ge
mileyi gene ticaret harbinde kullanacak 
ve bu suretle düşmanlarını kuvvetlerini 
ayırmağa mecbur edecektir. Düşmanlar 

kuvvetlerini ayırmazlarsa Almanya tica
ret harbinde muvaffak olur. Şayed, diiş
man, kuvvet ayırırsa bu sefer de yeni 

(Devamı 12 inci sayfada) 
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19 Mayıs e bahtiyar amsun 
Af at ürkün gar attığı 

misilsiz destan 
~irinci Ergenekonda Türklüğü bir Bozkurd selamete 
\·ıkarmışb. İkinci Ergenekonda bu vazifeyi altın 

başlı, çelik iradeli .. Ata,. mız yaptı 
Milletlerin tarihinde öyle günler vardır ı nağı olan tarihinin son sayfasını kapat

ıti o milletin taliinde en büyük rolü oy- mak lizım ise onu da kendi ellle fakat 
namış ve bir dönüm nok· ölerek kapatmağı, böyle 
tası olmuştur. 19 mayıs bu. 1 yerde sürünmekten bin ke-
günlerden biridir. ! i re bayır~ g~r~ü. Kımılda-

Birinci cErgenekon> bel· mağa, eorduğü hakaretle-
ki bir efsanedir. Fakat cl9 1 rin, çektiği acıların asil ka· 
-mayıs 335, ikinci bir cEr- nında tutuşturduğu ateı ve 
genekon> dur ve hakikat- heyecan ile harekete geç-
tir. meğe ba§ladı. Bu kımılda-

Efsaneyi biliyoruz: Mah· nış ve bu hareketi ile ne 
ıur kalan Türklere cBoz- istiklAlinln ve varlığının 
kurd> yol gösterdL Türk· timsali olan şanlı bayrağı-
ler dünyaya yeniden ya- nın yerde sürünmesine ne 
yıldı. cBozkurd> un arka- vakur başının önüne eğil-
ııına takılıp dünyaya tek- mesine ve ne de tarihinin 
rar yayılan Türklerin bu son sayfasının kapanması-
yayılışlarına ne Çinin meş- na razı olmıyacağını bütün 

bur sedleri, ne Tunarun Aleme gösteriyordu. 

coşkun dalgaları, ne de Al.- Onu öldürmek, onunla 

rikanın ucu bucağı belli birlikte koca bir tarihi ve 
olmıyan kızgın çölleri ma- koca bir varlığı inkAr et-
ni olamadı. Samsunda Atatürk heykeU mak istiyenlere silahını çe-

Birinci cErgenekon> un tarihi malılm virdi. Ovalarda, dağlarda ilk akisleri du
değildir. Fakat yeryüzünde insanın gö- yulan kurşun sesleri yaşamak istiyen bir 
riinmesini bir başlangıç olarak ele alır- milletin ilk mukaddes silah sesleri idi. 
sak mebde odur. O mebde ile bu münte- Birinci cErgenekon> da cBozkurd> un 
ha arasında Türk milleti öyle bir tarih arkasından yürüyüp dünyaya yayılan 
yaptı ki ebediyen misilsiz kalacaktır. Türk, ikinci cErgenekon>da altın başlı, çe 
· Üç kıt'nnın karalarına ve denizlerine lik iradeli cAtasının> peşinde gidip bir 
hakim olan Türklerin şecaat ve şehameti husumet cihanına bir kere daha kudre
bütün dünyada anıldı. Az kalsın bu şanlı tini ve varlığını gösterdi. Bu itibarla 19 
ve şerefli milletin tarihi 19 sene evvel mayıs 335 yalnız Türkiyenin değil, bü
kapanıyordu. tün Türklük aleminin kurtuluş günü 

19 mayıs 335 ikinci cErgenekon> un oldu. 
başlangıcı, Türkün kurtuluşu, kapanmak İkinci cErgenekon> un tarihi asırlar 
üzere olan o emsalsiz tarihin yeniden a- değil, senelerdir. Fakat bu senelerin içi
çılışıdır. ne asırlar sığdı. Bugünkü Türkiye yap-

Büyük harbden mağlfıb çıkan Türk bğı inkıiablar ve hamlelerle öyle bir var
milleti her şey ile beraber asırlarca mu- lik oldu ki dün tarihte fütuhat ve kahra
hafaza ettiği tarih ve istiklalini de kay- manlığı temsil eden Türk milleti bugün 
betmek üzere idi. her bir müşkülü yenen ve her işi başa-

Al .sancağının gölgesinde can vermeği ran yepyeni bir ruhun, bir enerjinin 
ve en sonunda onu kendisine kefen yap- remzi olmak saadetine erdi. 
mağı, binbir zafer ve kahramanlık kay- Cevad Mustafa Emccen 

Samsunda gençlik ve 
kültür işleri 
çokcanhdır 

Samsun (Hususi) - Samsun çevresi 
kültür işleri bakımından gerçek çok canlı 
bir varlığa sahibdir. Merkezde orta kısmı 
da ihtiva etmek üzere bir lise, müstakil 
'bir orta mekteb, bir ticaret orta mektebi 
,ve biri 3 sınıflı, on biri tam teşkilatlı on 
iki ilkrnekteb vardır. Liseye devam eden 
talebe 98 i kız ve 756 sı erkek olmak üze-

re 854 dür. Müstakil orta mektebin 310 u 
kız ve 297 si erkek olmak üzere 607 tale
besi vardır. Bunlara 74 ü kız olmak üzere 

Sam.run lisesi izcileri 

ticaret mektebinin 190 talebesini de ilA- nezareti altındadır. Kültür direktörü 
ve etmek lflzım gelir. Hamdi Hızal, mekteblerde tedrisatın 

Samsunda kültür durumu çok iyidir matlub randmanı vermesi için çok ciddi 
denilebilir. İlçeler merkezinde de ilk ted- bir fekilde çalışmaktadır. 
risat meselesi halledilmiş demektir. Sı- Samsun lisesinin binası da hayli bll
nıflardaki talebe izdihamını bertaraf et- yilktür ve §ehir kenarında geniş bir saha 
mek için de gerekli tedbirler alınmıştır. üzerine lturulmuştur. Lisede her şey 
Vilayet mıntakası üç ispektörlük bölge- muntazaındır. Mükemmel denilebilecek 
ıine ayrılmıştır. Her bölge bir iapektörün derecede bir kütübhanesi de vardır. 

ıp•••••aowww ... --............... ___. ........ , 

1 Samsundan üç gü.zel manzaTa: Solda ~ 
! belediye fbinası. Sağda ıyukcmda: : 
1 Samsunun ticari faaliyetin.in toplan.. ı= 

i• dığı nhtım ve onu AnkaTaya bağlıyan 
: tTen. Aşağıda: Parkın umumi görünüşü i . . ' . -. ......................................................... ~ 

Samsun heyecan içinde 
Büyük Şefin Samsuna ayak basmaları Coşkun v~ muhteşem bir merasimle 

canlandırllacak. Bunu müteakib büyük bir geçid resmi yapılacak 
Samsun (Hususi) - Bugün Samsun en 

büyük törenlerden birisine sahne olacak
tır. Atatürkün ilk gelişinin yıldönümle
rini Samsunlular misli görülmedik teza
hürlerle kutlulayacaklardır. 

Kutlulama programına göre bugün sa
at dokuzda Samsun kıyılarında istiklal. 
tarihimiz.in en büyük bir tablosu yaşana
caktJr. Samsunda mevcud bUtün motör
ler donanmış olarak, vapurların demir 
attıkları yerde toplanmış olacak ve tonu 
en büyük bir motörde Atatürkün portre
leri, bir sübay kumandasında bir manga 
askerle bulunacaktır. Motörler, saat 9,30 
da Tütün iskelesinden verilecek işaretle 
hareket ederek prova nizamında Gazi is
kelesine gelecekler, motörler harekete 
başladıkları sırada limanda bulunan va
purlar, bütün müesseseler düdük çalmak 
suretile bunları selamlıyacaklardır. 

Atatürkün portreleri iskeleye çıkarı
lınca yirmi bir aded top atılacaktır. Bu 
sırada, sübay tarafından, iskele ü zerinde 
gerili bulunan siyah perde yırtılarak ileri 
geçilecek, marşlar çalınacak ve biraz 
ilerde bulunan gençler Atatürkün por
trelerini alarak Atatürk heykeline doğ
ru ilerliyeceklerdir. Atatürkün ilk geli
şini tanzir eden bu merasim çok parlak 
olacak ve bunu müteakiben büyük bir 
geçid resmi başlıyacaktır. Öğleden sonra 
spor şenlikleri başlıyacağı gibi bütün ge
ce ve ertesi gün muhtelif zengin prog
ramlar tatbik edilecektir. 

Evet, 19 mayısta Samsunda bulunmalı 
ve halkın heyecanını yakından görmeli
dir. 19 mayısta bütün Samsun Atasına 
şükranlarını sunmak için heyecandan da 
fazla bir duygu içinde yaşar. Sanki hiç 
kimse büyük kurtarıcısının heybetli hey
keli yanından aynlmak istemez. Onun 
ilerilerini işaret eden bu heykeli dibinde 
kadın erkek, büyük, küçük, herkes se-, 
vinç gözyailan içinde bugünü kutlular. 

Samsunlu bu heykele baktıkça, kara 
.,l!!!IJ•• •• 

"r7"fı.1l Atatürkün Samsuna çıkışını temsılen g eçen sene yapılan m erasim: Atatu 
fotografları iskelede w 

günler ortasında kıvranan halka sabır ve çılışının ilk şahidlcrini göğsünde taşı~~' 
umut veren o bir çift §efkatli gözü hatır- bir memleket için ne büyük bir snadest\-' 
lar. O gözler ki Samsuna geldikten az ne eşsiz bir mazhariyettir. O zaf1'1 pW 
sonra bir zafer yıldırımı gibi İzmir kıyı- ordu müfettişinin Samsuna gelişini tıtıt'' 
larına doğru Türkün istiklal sancağını tırken, o günü yaşamış olanlar o }la 1101 
beraber ulaştırmıştır. nın tafsilatını sevinç gözyaşları arıı~sP' 

Samsunluya en büyük iftiharı veren veriyorlar. Samsun Valisi Fua~ '1'~,s~ 
şey, büyük Mustafa Kemalin, Cumhuri- o günlere aid bütün vesaiki bır . ıcılj?I 
yet tarihini kurmak üzere ilk bu yere toplamak üzere çalışmakla Türlt ırı Jc9~' 

tarihini yazacaklara yeni bir 'Cevher 
çıkmış olmasıdır. Samsunlu bu tarafrn 
mütevazı iskelesine baktıkça, Türk inkı- nağı daha sağlamış oluyor. () fi 

Vedad r 
lab tarihinin en büyük bir hatırası göz-
leri önünde canlanır ve bu iskeleyi sine- 0 

• p1 
sinde taşımakla Samsun her lahza saa- Samsun Halkevinde seçı '~ 
detlerin en eşsiz.ini duyar. Jlııl1'e..., 

Samsun (Hususi) - Samsun dllşl~ 
Atatürkü vapurdan alıp bu iskeleye sosyal yardım komitesi, bazı arltll ııı'"' 

çıkaran kayıkcı Samsundadır. Atanın rın hastalık sebebile çekilmek veya rııerf" 
bindiği kayık Samsundadır. Büyük Ön- laşmak mecburiyetinde kaımaıarğıı ~ 
derin çalıştığı ve başında kim bilir ileri- ne yeniden seçilmiştir. Başkanlı 

1 
soS>' 

lerin ne büyük planlarını tasarladığı mü- yan Aliye Olgaç getirilmiş ve yen 
tevazı masa da buradadır. Bir tarihin a- yardım komitesi işe başlamıştır. ,/ .... ..... ........... ........... . . ···················· .. 

Samsunıım genç mckteblileni, AtatiiTkün topTaklanM cyak bcıacırc:ık ebedU,,ıirdiği 1'e Türk gençlilme hedi11t ~ l9 mayısın geçen ımeki vıldönümünü kutlularlarkeıı 
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1916 do öleıı Con Hermof, 
aııaduı dotma kör oldnta 
balde, muhtelif yatlar iııp 
etaıiftlr. Bir lı:ere•inde de 
Cenubi Amerika büldimet

SON POSTA 

ar • 
lmıy 

~Sn,.donya Kralının••lfl;:~~ 
lı:ıu ve Avuııturya Kral. 
birinci Ferdinandın lca
rıeı Mnria Anna, 17 le

ne Alnıanca konuşan bir 
ülkenin Kroliçe•İ oldu 
vo tek kelime Almaııca 

Öğrenemedi 

lngilterenin cÇin 
seddi • milAdl 121 yılında 
fsko çyahları içeriye bırak· 
mamak için Romalılar ta· 

ş er 

Hizıdiltanda yarliJw 
aabedlerdeld patlana 
yapdıklarıua foanır

lar ye kıt•• iifüaemeai 

Sayf o 9 

1 

lerinden birinin Üf torpido ıipariıine aid rafından inşa edilm. ştlr 
kPblennı 20 dakibda çıkarmııb 

1 
General Franko, 1936 yıl ında, Madridi alacatnıa o kadu 
emindi lı:i • bunun ,erefine ayııi •ene lıpaııyada Kadi:s 
şebriade bir heykel diktirdi. Fakat beylı:elia reıami 

lı:ü,adı lıali yapılamamııtır 

i~a batta.iya lle 
örterler 

yati:se edilditl uman 22 
muhtelif dil koa~ur 

Son Posta'nın Resimli Zabıta Hikayesi 

Katil aba ca 

1 - Dallas, kansını yeni ortağı Reymonla tanıştırmakla en 
büyük hatayı işledJ. Zira her ikisi de birbirlerini gördükleri 
andan itibaren yekdiğerlerine aşık oldular. Bir gün evine 
ansızın dönen DaJlruı karısı ile ortağını resimde gördüğünüz 
\'atiyette rastlayınca, ses çıkarmadı, geldiği gibi renk ver
lneden usulca yazı odasına çekildi 

l"'--~~~~~~~~ 

i 
S - Ve bir müddet konuştuktan sonra, telefonu kapadı. 

alona geçerek: 

- Şinıdı geliyor, kocacığım! .. dedi. 
.Oallas, acı acı gülümsiyerek: 

) - Aıa .. işte kurduğum tuzağa ikinizi de düşüreceğim, di-
k. e hoınurdanarak, elindeki tabancanın tetiğini çekti. Bir 
ere ateş etti. Kansı dü§tü ve derhal öldü. 

d.e: ~:;kak kapısı açıktı. Reymon salona yürüdü ve bir
diye hayıu:erde bir §eye takıldı, eğildi, baktı ve cHelenf > 

1.ldı, bakt dı. Birden kadının yanındaki tabancayı gördü, 
bir llYllk ı. Hayretten ıözleri büyüdü. Bu sırada arkasında 

~ duydu. Ei!kte Dallas duruyordu. 

l - Bir sabah ortağı masası
nın üzerinde duran tabancayı 

gördü, eline aldı. Evirip çevi· , Ji.ı."'-mit.. 
rerek: 

- Ne güzel bir tabanca, me
raknı olduğunu bilmiyordum.. 
dedi. 

* 3 - Ertesi gece Dallas h a1 ı· 
sına: 

- Bu gece, gene bir yere ka
dar gideceğim. Senin de canın 
sıkılacak. İyisi mı Reymona telefon et.. seni sinemaya filan gö
türsün .. dedi. Karısı sevinçle telef ona yapıştı. 

5 - Bu facinnın olduğu sıralarda, Reymon gözlerinde 
sevgilisinin hayali, kalbinde geçireceği birkaç saatlik zevkin 
ihtizazı ile otomobile atladı: 

- Çabuk sür, §Oför •. dedi ve 15 dakika sonra da sevgilisi· 
nln evine vardı. 

7 - Aradan çok geçmeden pollaler gel
di. Müfettiş, Dallas'ı sorguya çekti. Dallas 
heyecan içinde: 

- Tabakamı nlmıya gelmiştim. Kapıyı 

açıyordum. Bir tabanca sesi 1şltUm. İçeri

ye ko§tum ve Reymon'u ellnde bir tabanca 
ile gördüm. Karımla aralarında bir mü
nasebet bulundufunu o dakika anladım ... 
dedL 

r····························-: 
: Mfitalea: l'tlütet- İ 1 liş bütün e- ! 
• Yi baştan a.şatı 
1 araştudı. Masu-

miyetini iddia ve 
Dallas'ın karısı
nı sevdlfini ftl
raf eden Reymo • 
na dinledi. Par • 
mak izi mütehas
sıslarının rapo _ 
runu okudu. Ta
bancada._ baştan
başa Reymonun 
parmak fı.lerine 

tesadüf edilmiş
ti. · Binaenaleyh 
hadise, bir clna • 
1e& fdi, katil lcll. 
Fakat bir şey, bir 
delH, Reymonu 
daraf aema çekil • 
Dlekten kurtardı. 
Bu nok&a ne lcllf 
Btılama.zsanız liit
fen ıs lncü 1a1-1 
f&7Jl bakınıs, ~· .. --......... . 

Tarihten sayfalar: 

Cariyeleri boğan Sulta 
.. * * O günlerde birinci Ahmedin yatağına gönderilen cariyelerden biri 

ağladı. Padiıah bunu hayretle kaıııladı. Hasta olap olmadığını sor -
da. Değildi. O halde niçin ağlıyordu? Bu ayni zamanda hükümdara 

karıı bir hakaretti. 

Yazan: Kadircsn Kaflı 
1612 senesinde birinci Ahmed henüz 

yirmi üç yaşında yakışıklı bir delikan
lıydı. Kendisinden evvel gelen padişah
lar gibi tahta çıkar çıkmaz ilk lj olarak 
kardeşlerini öldürenler arasına girme
mekle göze çarpmıştı. 
Padişah kız kardeşlerini çok severdL 

HattA onları paşalarla evlendirdiği veya 
nişanlandığı zamanlar çok §8.tafatlı ve 
büyük düğünler yapmıştı. 

Bir gün kız kardeşlerinin cariyeleri a
rasında bir kız gözüne çarptı. Cariyelerin 
hepsi de seçilmiş kızlardı ama işte o bir 
tanesi diğerlerinden farklı görünüyordu. 
Hem de bu cariye Habeş ldL 

Uzun ve kıvrık kirpikli iri kara gözler, Genç padişah hergün yüzlerce cariye-
küçük bir burun, etli dudaklar, küçük nin kaynaştığı hemen hemen her sene bir 
bir ağız, dudakların arasından arasıra iki defa yenilenen kız ve kadın kalabalı
görünen inci dizisi şeklindeki dişler, gü- ğı arasında o sabah ancak bir defa gör
.zel bir boy ve kıvrak bir vücud. .. düğü bir Habeş cariyeyi ona benzi yen bir 

Genç kızın yüzü ve vücudünün açık başkasından ayıramamıştı. Esasen mum
yerleri, açık kahverenginde parlak ve in- ların titrek ve soluk aydınlığında, kadına 
ce bir kadifeyi andırıyordu. Kıvırcık düşkün bir genç adamın fozla dikkat et
saçların ördüğü çerçeve ona daha kuv- mesi 0 kadaı h 1• 1onmezdi. 
vetli bir cazibe veriyordu. Cariyenin paaı~ahı.. :anından cıkar-

Birinci Ahmed ona uzun uzun baktık- ken takındığı tavır ve aldığı ihsan ·.mun 
tan sonra kız kardeşine sordu: lehinde idi. 

- Bu güzel cariyeyi kimden aldın? Bir Hanım sultan bunu da hoş görmedi. 
eşin bulmak mümkün müdür? Cariye mes'uddu. Fakat bu saadet pe& 

- Onu senin için aldım sultanım. Aca- kısa sürdü. Ortadan kayboldu. O d'l di-
ba beğenir mi? diye düşünüyordum. ğeri gibi bir kenarda yakalanmış, kuv-
. - Pek şirin, pek sevimli! vetli kol ve ellerin arasında hiçbir gü-

0 gün Habeş cariye birinci Ahmedin riiltü çıkmasına meydan verilmeden es
hizmetine alınmıştı. O gece padişahın rarlı bir §ekilde boğdurulmuştu. 
koynuna verilecekti. Sarayda yıkadılar, Korkudan kimse ağzını açmıyordu. 
kokuladılar ve giydirdiler. Yarı karanlık odalarda sofalarda, dar ve 

1 

Fakat padişahın karılarından biri ona hiçbir tenazur ve ilme uynuyan dolam-
karşı gösterilen fevkalade alakayı hiç te bnclı koridorlarda birçok kimseler dolaş
iyi karşılamadı. Güzel ve genç Habeşi tığı halde küçük bir gürültü olmuyordu. 
göz göre göre kocasının koynuna verdik- Padişahla bir arada kalan cariyeler he
ten başka, güzelliği derecesinde zeki ol- men kontrol altına alınıyordu. 
duğu için belki haremde nüfuz kazan- Günler sayılıyor; kızların hareketleri, 
masma da bile bile göz yummuş o!acaktı. sıhhatleri, hallerinde değişiklik olup ol
Fena halde kıskandı. Birdenbire onu or- madığı yakından tedkik ediliyordu. Ha
tadan kaldırmak ihtiyacını duydu ve ka· rem ağalan, sarayda muhtelif işlerde se
rannı verdi. nelerce bulunarak orada nasıl davranıla. 

Biraz sonra her şeyden habersiz ve ba· cağını pek iyi bildiklerinden kimseye göz 
şına konan devlet kuşundan mes'ud olan açtırmıyordu. 

cariye sarayın yarı karanlık odalarından Birisinin ekşiye biraz fazla düştüğü ve 
birinde oturuyordu. Birdenbire iki kuv- muayyen rahatsızlığı geçirmediği hisse
vetli el onu ensesile ağzından tuttu. Yağ- dilir edilmez o cariye hemen diğerlerin
lı bir urgan boynuna g~çti, daraldı, da- den ayrılıyordu. O zamana kadar padi
raldı ve bir iki kıvranıştan sonra bir kül- şahtan gebe kaldıkları anlaşılanlara da
çe halinde yere düştü. ha çok itibar ettikleri için bunlar vazi-

Fakat padişah geç vakit kız kardeşinin yeti açıkça söyler ve isbat ederlerdi. Fa. 
hediye ettiği cariyeyi sordu. Hanım sul- kat son zamanlarda bilakis gizlemeye ça
tan hiç teUış etmedi. Boğdurduğu cariye- !ışıyorlardı. Çünkü meseıa bugün gebe 
nin elbisesini ona az çok benziyen başka oldukları ıçın imrenen cariyelerin 
bir cariyeye giydirdi. ertesi gün veya birkaç gün sonra orta-

Cariye bunu memnuniyetle karşıla- .dan kayboldukları anlaşılıyordu. 
mıştı. Çünkü hepsi de padişahın yanında - Boğmuşlar! 
bir gece, hatta bir iki saat kaldıktan son- - Gülfemi de boğdurmuş! 
ra göze giren, parlıyanların hikayelerini Diye birbirlerine fısıldıyorlardı. 
dinlemişlerdi. Eğer padişahtan gebe kalı- Artık padişahın iltifatma ermek bir 
nır ve bir erkek çocuk doğurursa sultan saadet değil, felaket sayılıyordu. Eskiden 
olar; başlı başına bir dairede oturmağa bu uğurda rekabet edenler, padişaha hiz
başlar; harem ağalarına, cariyelere sahih met etmesi için kendisini göndersin diye 
olmak hakkını kazanırdı. hasekilere ve diğer saray kadınlarına ya-
Hanım sultan cariyeyi padi§ahın odası- ranmak istiyenler şimdi göri11müyoı·du. 

na soktu. (D.w."" U iıld •'Jdada) 
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JOLi FAM KkEMI, PUDRASI 
ALLIKLARI ve LOSYONU 

kullanı)or, ye güzelliğine, gençliğine emin olarak hayata ablıyor. 

Harici Askeri Kıtaah İlanları 1 
Müteahhid nam ve hesabına lstanbulda Haydarpaşa hastanesinde yaptırılacak. 

tamirat ~eri açık eksiltmeye konulmuş tur. Keşif bedeli 192583 lira 40 kuruştur. 
Eksiltme 3/Haziran/938 Cuma günü ~aat 15 de Ankarada M. M. Vekaleti Satınal

ma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 10879 lira 17 kuruştur. Keşif, proje 
,ve şartnameler 963 kuruşa M. M. Vekaleti inşaat şubesinden alınır. Eksiltmeye 

Cirecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanUJ\UD 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
.zılı belgelerle müteahhidlik vesikalariyle birlikte eksiltme gün ve saatinde An
karada M. M. Vekileü Satmalma Komisyonunda bulunmaları. c839ı. c2523• 

Pınarhisar garnizonu için 1tı.OOO kilo sade yaRt kapalı zarfla eltslltmeye ~onul
muştur. Eksiltmesi Vizede .Asbrt Satınalma Komisyonunda yapıla~ktır. Şart
namesini görmek isteyenler her gün komisyona müracaat edebilirler. Eksiltmesi 

20/5/938 Cuma günü saat 16 t.!a yapılacaktır. Muhammen fiatı 17.100 lira, ilk temi
natı 1283 liradır. Münakasaya ıştl!'tlk edeceklerin bildirilen günde ve ~!lyirı edHen 
eksiltme saatinden bir saat t!VVel teminat ve teklif mektublarile icab C'den sair 
vesaildn komisyona tevdii illn olunur. cM.4. c2569ıt 

---Beher metresi 515 kurut olan ihale bedelt VekAletçe pahab görülen 20,500 
metre kurşuni kaputluk Jrumq yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi 648 kuruş bedeli mukabilinde lııl. M. Vekileti Satınalma Ko. dan 
alınır. İlk teminatı T107 lira 50 kuruştur. İhalesi 25/Mayıs/1938 Çarşamba günü 
saat 15,30 da yapılacaktır. Eksiltmeye girmek lstfyenler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 ünc6 maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte teklif mektub
lannı ihale saatlerinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satmalma Ko. na 
vermelerL (849) (260"l~ 

Kırklareli Tümen Birlikleri için 300,000 kilo sığır etine verilen 27 kuruş !! san
tim fiat makamca pahalı görüldüğünden 7 en.iden ihalesi 30/Mayıs/938 Pazartesi gü
nü saat 18 da yapılacaktır. Muhammen flab 22 kurut 50 santim. İlk teminatı 

1125 liradır. Arzu edenler prtnamesinl 500 kunlf mubbUD(de Tümen Satmal -
illa Komiayonundan alabilirler. Taliblerin kanunun 2 ve 3 indi maddelerindeki 
Yesaik ile teminat ve mektublannı havi zarfiannı belli liin ve saatten en az bir 
uat evveline kadar X. Eli Tüm Satmalma IComJsyonuna vermeleri. 

... c2795. 

Alpullu birliği fçfn '70 ton kapalı zarfla aığır eti ihalesi 30/Mayıs/938 Pazartesi 
günü saat 1'1 de Vizede Satınalma. Komisyonunda yapılacaktır. Sığır etinin tah
min edHen bedeli 18200 lirL İlk teminatı 1365 liradır. Şartnamesi her güıı satın
alma Komisyonunda görülebilir. İsteklilerin teminat mektublanru saat 16 ya 
tadar Vize Satınalma Komisyonuna teslim etmeleri ve ihale aaatinde .Komisyon
da bulunmalarL c85'7ıt c2'197ı 

Eskişehir Hava okulunda yaptırılacak yatakhane inşaatı kapalı zarfla eksilt.
meye konulmuştur. Bu inşaatın keşif bedeli vahidi Jdyasi fiatı üzerinde 375151 
llra 90 kuruştur. Talihler teklif mektubl arında vahidi kiyuı fiatı üzerinden ten
zilat yapabilirler. İdari şartnamede bitme müddeU 30/Nisan/939 dadır. Eksiltme 
2/Haziran/938 Perşembe günü saat 15 de Satınalma Komisyonunda 7apılscalı:tır. 

İlk teminat 18756 lira 10 kuruş olup şartname, keşif ve projeler 18 lira 76 kuru
p. M. M. Vekiıleti Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler ka -
nuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin cF• fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektublarını eksiltme gün ve saatinden behemehal bir saat evveline .ta
dar Ankara M. M. Vekileti Satınalma Komisyonu Riyasetine vermeleri. 

c881. .2801• 

---Demirköy Birliği için 15 ton sade yağın kapalı zarfla Dıalesl 30/Mayıs/938 
Pazartesi günü saat 11 de Vizede Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sadeya
lm tahmiiı edilen bedeli 18 bin lira ilk teminatı 1350 liradır. Şartnamesi her gün 
Satınalma Komisyonunda görülebilir. İsteklilerin teminat mektublarını saat ona 
kadar Vizede Satınalma Komisyonu Riyasetine teslim etmeleri. 

Vize Birliği için 70 ton Slğır eti kapalı Zarfla ihalesi 30/Mayıs/938 Pazartesi 
günü saat 16 da Vizede Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sığır etinin tah -
min edilen bedC'li 21000 lira, ilk teminatı 1575 liradır. Şartnamesi her gün Sa -
tınalma Komisyonunda görülebilir. lsteklilerin teminat mcktublarını saat 15 e 
kadat' Vize Satınalma Komisyona Reisliğine teslim etmeleri, ve ihale :taatinde 
komisyonda bulunmalan. c859ı. c2799. 

İzmit' Tayyare alayında yedi adet ahşab yapılı hangar inşaatı kapalı zarfla 
eksiltmehe konulmuştur. İşbu hangarların keşif bedeli 140455 liradır. E!tsiltme 
3/Haziran/938 Cuma günü saat 15 de Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyo
nunda yap1lacaktır. Şartname ve keşfi ve projeler 7 lira 23 kurup M. M. V. 
Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2. 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektub
larmı ihale saatinden behemehal bir saat evveline kadar Satm•llJMI Komisyonu
na vermeleri. c860• c2800. 

80• POB~A· 

Denizbank Denizyollan 
işletmesi MUdUrlUğUnden: 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel 42362 ·Sirkeci Yolcu aalonu 

Tel 22740 .. ---· ·---·· Mudanya Postaları 
23/MA YIS/ 1938 Pazartesinden iti

baren Mudanya hattında yaz tarife
sinin tatbikine başlanacaktır. Posta
lar Mudanyadan Cumartesinden ma
da hergün saat 8,30 da ve htanbul
dan Cumartesi ve Pazardan mada 
hergün saat 16,30 da kalkacaklardır. 
Cumartesi postalan Mudanyadan sa
at 15 de ve İstanbuldan saat 14 de 
kalkacaklardır. 

Pazar Tenezzüh Postası 
İstanbul dan Pazar günleri saat 8,30 

da kalkacak vapur Armutluya uğrı
yarak 11,10 da Mudanyaya varıp 

Gemliğe gidecek ve Gemlikten dö
nerek saat 19 da Mudanyadan kalkıp 
Armutluya uğnyarak 21,50 de İstan
bula gelecek ve saat 22,20 de tekrar 
Mudanya ve Gemliğe dönecektir. ls
tanbula 21,50 !fe gelecek bu postanın 
şehir dahili vapur ve tren iltikası tı:?
min edilmiştir. Mudanya postaları 

Karaköy rıhtımından kalkacaklar
dır. İşbu postalara aid her türlü ko
laylık ve teferrüatı ihtiva eden risa
leler acentalarımızdan ve AKAY İr 
letmesi gişelerinden tedarik edilebi-
lir. (2946) , ______ ..., 
lstanbuJ 1 inci lflü Memurlu

ğundan: 
Müflis Velizade Mustafa Faika aid i

ken satılan Sami vapuru üzerine birinci 
derecede ipotek sahibi doktor Şekibden 
temlik.en alacaklı Memişzade Abdurrah

manm reddedilen alacağının mümtazen 
kayd ve kabulüne dair istihsal ettiği ilA
ma lcarp yine ipotekli alacaklı Po~enidis 
tarafından dava açılmıştr. Polyenidis 

bir arzuhal ile icra ve iflh kanununun 
245 inci maddesindeki salihiyetin kendi-

sine verilmesini istemiştir. Gerek bu cı
het hakkında ve gerek masa namına ida
re be,.unla PolyentcH• .açtıl,ia davaya 

iştirak edip ~miyeceği lüzumuna dair 
reylerini beyan etmeleri için alacaklıla
nn 25/5/938 Çarşamba günü saat 15 de 

Çünkü ASPiRiN senelerdenberl 

her türlü soQukalgınlıklarma ve ağ· 

nlara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin 

lütfen EfY markasına dİkkal ediniz. 

olmak için 

İstanbul Ask~ri Lev.ı:t..ım Amirliği llanları 

Harp Akademisi ~atı için 20 bin kilo et 30/5/938 Pazartesi günü saat 15)0 da 
Tophanede Levazım lmirliii Sabnalma Komisyonunda kapalı zarfla eksil~ 
yapılacaktır. 

Koyun. kuzu, keçi ve ıağır etlerinden hangisi ucuz i9e :mezkQr etten ahtı_, 
fi.zere ilk teminatı 480 liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 1stekJilerlll 
kanunt vesikalariyle beraber teklif melttublana.ı ihale aaatindm bir aat ~ 
Komisyona vermeleri c2852. c52b 

----İstanbul levazım lmirliğine bağlı miiessesat iç\n 113985 kilo siitiln kapalı r;1tf 
la eksiltmesine talib çıkmadığından pazarlığı 27/Mayıs/938 Cuma gür.il ~ 
15,30 da Tophanede levazım amirliği Satmalma Komisyonunda yapılacaktlt• 
Hepsinin tahmin bedeli 12538 lira 35 kuruştur. tık teminatı 940 lira 37 kU~ 
tur. Şartaameli Komlıl7onda görilleblllr. SiltGn hepmi bir m6teahhide ihale ~· 
lebileceği gibi Anadolu ciheti, Rumeli ciheti, Sur harici olmak üzere üç ,,..,.. 
aa aynlabilir. İsteklilerin kanuni vesilcalariyle beraber belli saatte ~ 
gelmeleri. c522ı. c2936ı 

dairemde toplanmalan idare heyeti b- ------------------------------
rarile il1ıı olunur. (7818) 

l.tanbul l~ inci lflu Memurlu
ğundan: 
Müflis Yorgi Zapanopulunun masa11n

ca açılacak dava hakkında masraf veril
mesi milteaddid defalar alacakhlara teb
lli edildiği halde yalnız bir alacaklı his
sesine aid para11 vermiştir. İdare alacak

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ilinlan 
1400 lira muhammen bedel ile 4000 kilo sı&ır eti 3/t/m Cuma IÜJlÜ aat ı:; 

Salıpazarında &kert Fabrikalar yollamumdaki Slhmlma Komilyolulnda 

eksiltmeye konulacaktır. İstek1ilerin ,r, 1~ ll!llvakbl temimb olan 105 ~ 
her hangi bir Malmüdürlüğüne yabrarak alınac:ak makbuzla 2490 !f°: lu .~ 
nua lstedill vesaikle birlikte mezkllr gün ve aatte komisyonda ~ • 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. c2'l8le 

lılann 24/5/938 tarihine miisailif Çar- --------------------------
şamba günü saat 14 için davetine ve teb
liğ edilen masarifi vermedikleri takdir
de icra ve ifiis kanununun 245 ncl mad
desi mucibince dava hakkı alaca'klılar

dan talib olanlara verileceğinin ve ida
rece hiç bir mes'uliyet kabul edilmiyece
ğinin bildirilmesine karar vermq oldu.k-
lan illn olunur. (7828) ....................... ·-·---········· ..... --------

lavı- B A L L y ayakkabınnııın ynslık 
.-- modelleri gtılml'itır. 

PAÇiKAKiS 
Begoğl11, istiklal caddesi No 288 

...... ---~------------------:::::2!7~ 
Adalar suJk icrasından: 
Yem!nll ~ ebll vukuf"lllarlfetlle tamamı

na 888 Ura IDJ1Det takdir edilen Büyilkadada 
l==Y=e=vnıl=, =Sl=y=asl=.=Ha=v=a=dld=v=e =H=al=k=g=a=ze=te=at==I Yalı mahallesinde Panco 80t&tında esti 1 

1enl 8 numaralı evin evsafı qalıda JUllıdır. 
llestar ev ahfal> ve bahçelidir. Bir tarafı 

nıaUJe balinesl .bane w bahçeal. bir tarafı 

Son Posta DOYÇE CRiENT 

Yerebatan, Çatalçefme aotat, 25 
ISTANBUL 

1----G-aze_te_m--iz_:d_e_ç-ık_a_n_v _____ ve--1 Elenl ft Kathıa hane ft bahçesi. bir tarafı ,._,_&_ •.-a--L...:ı •-•• 
J <Mo& Sofya hane ve bahçesi n bir ~ da Pan- VS1AW1 - ·~ • U111M 

resimlerin bütün. hakları co sotaıue mahduttur. · Depom: 1st. Tütün G~ 
mahfuz ve gazetemize aittir. Mecmu sahası 82,50 metre •anbbubr. * H• 1iirfi 6anlwa ifi "'1 

ABONE-FIATLARI ::,a " octanlü ahaaı • metn marabbU- ~ 
Btrtncl tat.mda bir sofa llertnde bir oda, ~ 

bir mutfak, 'fe bir bali btrlnet tatta bir 90fa hammenentn • 1~ nlabet.inde de 'Jll'll 
• nJ ft1a milli bir'1antanın ıemlnl'l ~ 

berinde 69 oda ve üstünde ktlçilt bir taftll n hlmll bul n...aıa JAmnd ~ p 
1 • a 1 

Sen Ay Ay Ay 
Kr. L. Kr. Kr. 

TORKIYE ı.ı .ıo 760 400 150 
YUNANJSTAN 2840 1220 
ECNEBi 2700 1400 

710 
800 

270 
300 

aruı vardır. Binanın dahWDde bir de lal'- aı:Uı De aabl: ~ lpote;ı .~~ 
mç me.cuddur. dlter alltadarlanıW tt irtifak ~ ........ ~ 
Yukarıda evsafı 'fe hududu ft meaabaa rlnln bu haklarım w hUllUSlle falS .,. ~ 

gösterilen ev açık arttırmaya tonuımuı ol- fa dair olan lddtaıannı ~vrala J:'\~.-" 
===::::!::::========I dutundan 20/bazlran/ 931 tarihine müsadlf birlikte Hin tarihinden lı1baren 21 .-_ 

Abone bedeli peşindir. Adres pazartesi ıtınü saat H den 18 ya tadar~ • tında birlikte dalremlıe bUdumeJeli 
dfğiştirmek 25 kurU§tur. lrede birinci arttırması icra kılınacaktır. dır. Aksi takdirde haklan tapu .at9l 111 

Arttırma bedeli kıymeti muhammenenln olmı,anlar aLıt bedeUnln pa ~ 

Celen evralı geri Hrilmn. 
llanltıl'Jan mu'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Put ilavesi lazımdır. .,._ ........................................... . 

{ Posr.a kutusu: 741 İstanbul '\ 
i Telgnıf : Son Posta ! 
l Telefm& : 20203 ! ................... --··-· ____ .; 

yüzde 75 nl buldutu talcdlrde müşteri üı.e- haıtf kalırlar. ll.üt~rakb:n wrıL W11 
nne bırakılacaktır. Aksi takdirde en aon t -'fi-- ü 

11
.. .._

1 
..... - ,,,_ı 

ı an~ ,, .... en m teveı " """c:uq• ssl ~ 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere art- deli milc3ytdeilen ~nzll edilir. yii# ~ 
tırma 15 gün müddetle temdld edlleret 5 çuk resmt tt"llili~ ve 20 .enellk ıa.ı• ~ 
temmuz 938 tarihine müsadlf aalı günü saat mü~eriye aittır. r>ııha fazla mr.lfJrtı•~---,,...,l!iM 
14 den ıe ya kadar keza dairemizde yapılacak ıstlyt>nlerln llfın tarihinden 1tll>lll1'n 
lltlnci artt.ınnada arttırma bedeli tıymetl görebilmesı için daft'eml~e acık ttlll __ ..,_._ 
muhammenenln ~ 75 ini bulmadığı takdir- lacak artbrma ~tnan~ ~:JlıJJI 
de satış 2280 numaralı kanun ahklmına tev- rah dosyaya müracuUa ınezkUt 

ntan gerl bırakılır. Satq ~dlr. Arttırma- me'fCUd Yesalld görebllecetıerl 11'° 
ıa llUrat 9'met llteyenleau tıfme&i mu- nar. <18'1U 



-.-· ........................ . 
Atatürk Yugoslav Harbiye Nazırtle 

uzun müddet görüştüler 
HilcDmel elelctrilc 
Tesisatını derhal 
Islah edecek 

BDtün memleket Atatürkün Samsuna 
ayak bastığı günü kutlulayor 

..... (Bq tanıtı ı bici sayfada) ı:ıuneı.ertJe t&9dl ~ 1ı1111er ....n- ikinci L~-un 938 den (Btlf aatafa 1 inci ıayf.atı) 
ibaret oıan bu haberi Bent mas- mektedlr. IUUJ tazam formalarile hep bir arada beden 

llGaıa littrek bütün dünyaya neşir ve Jandannalann EU Türlderlae llüauıa itibaren ttirket harekeüeri yaparken anPlft~k istiyen halk 

Halknleri ele pncrom dahilinde ...
tiklere iştirak etmektedirler. 

llalkevlerbule 
'-- e._-'-t ,__ 'bi bir İskenderun, 15 <A.A.J - Anadolu Ajansının y- ·--'-a .. wuca e aca.,. ııe gı men - hu.ruat muhabiri bUc:Hrfyol': t • d • erkenden yollara dökülnriif ve Taksim, ...! l~yor? Bu gibi adi v..,talarm .--·oa Tlirt ,...ınuık - ., Tllrt· esısab evır ahnda \!eref, ~ .nadlarma cloAnı ak • Bakırköy Halkevi ııpor kliib1eri Baktr-
Jr_. bir devlet reisi hakkında bilhassa lerl üzerine j&ndarmalar tarafından, 1k1 Dl mala beflamp. köy spor sahasında, Şehremini Halkevl 
~y intihabatı tazyikleri içinde hede _ Türkün üzerln'1e tabanca bulunması nalle- Ankara, 18 (Hususi) - İstanbul e- Her üç ltad tstanbaıdan tapp -'en spor kolları Topkapı spor uhagmciıı, Fa· 
~.bı.hir.af ettirillıken kullanması yal- aile, ateı açıldığı blldlrlnyor. ı.ek. trik ~ir.ketinin satın alınmasa ml'Wl ~ tih Halkevi spor kolları Karagümrük 
-..c _ ....... --.. -·--·-·-· -·- _ -,-.- binlerce kadın. erkek halkla dolmU§tur. 

:.y:~ ~ı;::~::~an!tr~~~~ ~: ~~ ingilterede görülmemiş ~~~a~~~b~ zat pzetemiw şu ıer. A~~ba::-ı:.~:-. =ansaı:;:d :!:::::;~ oı.u- - Şırketin ımtiyazı -- -·-'---1 Eyu"b Halkevi spor klübleri 'D'-'L-vı· ;;.n~ .. . b• IAL ı • - ~n:ıe- her taraf çiçekler, defne dallan ve en_ ıMUAC -·-

ftataydl f8Cİ bir h"dİS8 dahi ır em i:IJ\ muame esı ye göre .. 
1960 yılında httmekte w atın val çefid renkte kqıdlarla liislenmj.tı... de,Beyollu Halkevi spor kollan Halkni a alma muddeti de 19.fO yılında lirmek- ~- .spor salonun~ Şişli Halkevi spor kolları. 

-!:'haniye 17 (A.A.) - Anadolu ajan· tedlr. Bililıare yapılan •nnıam muD- - •+mi' Sipahi oeolı yanında spor ııal>uında, O.. 
.... h118115i muhabiri bildlriyor: Eir Marki emlikini 20 vele ile imtiyaz müddeti 1993 ,.- .... Sut - her ilç 8*adda jimnutlk küdar Halkevi spor kollan Şemaiplıp 

.. ___ ~ labah burada hükümet memur - milyon liraya sath tılrnış, satın alına müddeti 1960 yılına haıebti yapacak olan okullular kendi - spor sahasında öğleden sonra meruim 
-lllQı tevil ve müdafaa edemiyecekleri çıkanlmıştı. Ayni mukavele ile serma- Jerine gösterilm yerlerde toplanmışlar - yapacaklardır. ·Merasime İatiklil maqı 
~ lec:ı bir hlıfise daha 'Vlllru bulmuştur. Londra, 18 (A.A.) - Maı:l<i Dö Bute. ye mikdan İsviçre frangına ~ du. TUslm atadında &<çiıl rsmlne iştirak ile boşlanacak, birer :pıırcu - tarafm
L.. - kardeflerinin listesine rey vermek İn~tere tarihi~ ~ydettiği en büyük 1937 yılında iptidai tesisatın kıymeti edeeeklerden yübek deniz ticaret okulu dan nutuklar söylenecek, jimnastik göe. 
~ Reybaniye tescil bürosuna gelmek- emlak muamelesını yapmıştır. Marki, 87 milyon İsviçre frangı olarak tesbit ve uçak talebesi Tepebap bahçesinde, lise terileri yapılacak, temsiller verilecektir. 
'lla~ Ayrancı Şark köyünden 12 kad.lr ~o~nt - _Joy'daki malikanelerinin hep- edilmişti Bu para sarfedildikleri uma- ve orta dereceli okullardan kızlar Gala - Gece de muhtelif Halkevleri ulonlann. 
·~ l:lını.ıiıeyyubi isminde te!jOkkiil e- sını henuz neşredilmiyen bir mebliiğ nın rayiclerine göre 37 milyon Türk taııaray erkelr lisesinde, eriıekler Tepebo.- da piyesler temsil edilecektir. Kazalar• 
tııı.~ Boybancıların teşvikile §iddeili bir m~kabil~nd~ .sat~ıştır. Bu meblağın 20 lirasına tekabül etmekte ve bugünkü şı bahçesinde, sporcular Beyoğlu 29 uncu da da ayni şekilde şenlikler yapılacak • 
ı;:::ruza uğramışlardır. Bir Fransız mü- m~lyon. Ingılız l~rası kadar olduğu tah- 23 buçuk milyon lirayı ifade etmekte- ilk okulda yer almışlardır. Bili.hare saat tır. Ankaradald merasia ;;-a Ye i~ jandarma vak'a mahaJline mm edıl~e~tedir. dir. Bu sermayenin mütenazın olan ip- dokuzda &ıde Şehir bandmu olduğu 
.. ::""' bır yerde bulunuyorlardL Te.. Bu mal~aneler Kardif şehrinin yan- tidai tesisatın da bu lııymette olması;. halde Talıııim sbıdma gidilmitlir. Bugün 19 mayıs bayramı müııasebetile 
lııt . rosu da uzakta değı1di. Mütearrız- sını, bu 1ımandaki dokların büyük bir cab eder. Okullar w sporcular sokaklardan gt! - Ankara stadında saat H de yapılacak 
"ıı ~ olduklarından taarnwt uğrı - kısm_ını, Penarth şehrinin bir kısmını Bütün bu izahata nazaran İstanbul çerlerken üzerlerine, apartıman, ev, dük- merasim ve tezahüratı Ankara ve İsıaa-
.,.::~uler mukabele edecek vaziyette ve bırkaç kasabayı ihtiva etmektedir. elektrik Jirketinin imtiyaz müddetinin llh .., aıalua pencerelerinden 9çek • bul radyolan birlikte yayııcalı:lardır • 
....._ ~-- . Reyhaniye halkevinin faal A- bitmesine henüz SS yıl ve satın alma ler atılmakta, konfetler 1erpilmekte idi n.Jüliye vekilinin N+ansi 
~Rıfat Bahri Bahadır büro reisi- /spangada alacağı müddetinin de hülulüne 22 yıl vardır. Tam saat dokum elli geçe vali ve parti Ankara 18 (Hususi) -Gençlik ve 1pa9 
h__ dıii önünde cereyan eden bu vak'a O 1ı Şirket hükfunetın kaTŞisma 23 milyon bapanı Muhiddin Üstündağ, İstan~ul bayramı münasebetile Dahiliye Vekili.,. 
~da harekete geçmeğe davet etmiş lan I raca tcı lara liralı~ bir aktif ile çıkmış bulunmakta- komutanı General Halis, kültür direk - Parti genel sekreteri Şükrü Kaya Mar • 
"-t •ht reis Fransız zabıtasına müra - Paraları Deri/igor dır. Otedenberi hükumet şirketle olan törü, kaymakamlar, Parti ve Halkevi mara köşkünde bir süvare verecekti. 
'- olunmasını tavsiye etmiştir. Bu faal Ankara, 

18 
. (A.A.) -İktısad Veka- ihtilaflann halline çalıştığı halde bu- başkanları, okulların vazifedar direktör- -

.._ ~. şı"kayetlerinin bu zabitten <Jldu- !etinden: nun görüşmelerle temin edilemediği leri sahalarda toplantı yerine gelmişler, Devlet memurlan 
llöyleyince reis hususi mahkeme İh malumdur. Bu vaziyet karşısında ı.. sa- hazır bulunan talebe ve sporcuları teftiş racatcılarınuzın İspanyadaki alacak- t lm - ~-ım.. ~ ı d f aybklannm· tevhidine umisini haberdar edeceğini . . ın a aga UVl\U uş ve bütün hesab- etmiş er ir. Te tişten 1<>nra talebe ve 

larının Türkıye Cumhurıyet Merkez Ban la - "l k ..:..ı. • la k t 1 be · zık il b d • k ).....::-... . Kendisine müracaat olunan ka d ki İ r goru ere ~ ... et tesısatı 11 milyon sporcu r ve uça a e sı mı a e ir- aır an un 
L._llllalz zab't' . ;..+ t k sın a spanyol matlubatından öden - liraya cfeıvra1 ..+ likte İstiklil marşını söylemişler, Gala -
""'lll ı ı ış ~.en geçi ten sonra ica- mesi fcra Vekilleri heyetince onanm•ı:tır ı 'kin :'-A mm9ı'i~8ır.d Yapacatmı .c;ylemiştir. . -. · ı CIAanun ;1 eı itibaren işlet- tuaray erkek lisesi izcileri sahaya Türk -.,.iller ıe,lmaw yfll'llliJorlar Buıu-~daacaklihann t tediıl ye edilebihnesi için me bize aid olacaktır. Bütün masraflar bayrağını çekmişler, bu esnada bayra -

lfiiıı a ~ r raca c ann, ne gibi vesika - hükA t ğmuz §iddetle alkıflanmıştır. Bilahare 
~ tehibler artık bu hareketler k:ırşı- ları ibraz etmeleri lizımgeldifini Türki- ume ~a yapıl~aktır. Böyle İstanbul kız muallim mektebi llOf1 sınıf 
a...a .. lhitearrızlar tevkif ve teczi- edil- we ,...__,_ • t· ~ k B--'----..ı.-- muazzam bır ışm anlattıgım şekilde bir .~ .r- .r '-'~Lllunye ı .m.er e2 .. ~der hal t' h.ı.l.ı h' talebesinden '102 MürTet 19 mayıs gü -
~~ çe rey nnniyeceklerini bildirmiş - hal öı...mmeleri ve bu ilan tarihind• .. ı'tı-' "l sb~l~e ıned ~ha~ za ıren iyi gö-~ 9.ı:._ .. _ lP ~ ru e ı ırse e k k tt t · t 1ahı nilnün tariht ehemmiyetini Te sporun 
tlcltıh ·~ree köylünün ayni vaziyette baren ıs gün içinde bu 'kalarl b' ı a e esısa ın ıs -ı. .. ::... brı su.rette teyid ediliyor. likte mezld1 ba ka ~~ ~ ;:., - na pek ~k ihtiyaç olduğunu itiraf et- bir ulusun beden kabiliyetini Te karek-

-tllftndan il zun.dır: r n ya muracaa - mek llzımdır. Bunlarm vukuf ve dik- terini yükseltmek hususunda ve yurd 
~ Ge.co, 9CJPl · e yara1anan Mah - · katle yapılmasına derhal tevessül edi- savgasında oynıyacağı rolü tebarüz etti -
~ lılahmud Bal1oı Basan Meh Iecektir. ren bir nutuk söylemiştir. Bundan sonra 
..... . 't'e Mua oflu Kürd Aliyi kanlar l'leclis, Başvekalet ve ~ hiaat &irdiim- Yanlaı hafif olan Bir taraftan taksitlerin ödenmesi, di- lise ve orta dereceli okul talebesinin jim-

._,.rıerı kö,Jerine ~- Bu- Hariciye Vekileti binal11n ter taraftan işletmenin temini ve JSla- nutlk gösterileri bqiamlfbr. 

~ ,.,..._ telcil 'P1•melesi karp taraf Ankara 18 (Husmi) - Yeni yapılacak hatm kı~ bir ~anda başa~ Şeref st..._.. 

Ankara 18 (A.A.) - Büyük mm.t 
meclisi bugün Refed Canıtez'"m başka!l· 
lığında toplanarak devlet memurları .-y
lıklannm tevhid ve teadülüne dair ta • 
nunun 14 üncü maddesine müzeyyel b
nun layihasının ikinci müzakeresini ,. .. 
parak kabul etmiş ve B. M. meclisi hey .. 
etinin divanı muhasebat teşkilatına aid 
kanun lAyihasının da birinci müzakere .. 
sini yapmıştır . 

B. M. meclisi Cuma günü toplana • 
caktır . 

Mısır kabinesinde 
Değişiklilıler "-'--~an ediyar. Tekerrür eden bu Büyük Millet Meclisi binuile Başveli - gayret echl~ktır. Kanunf salahiyetler Beşikta~ Şeref stadında şenliklere işti-

~~ karşısında Yunanlı ve Sırplı let ve Hariciye Vekil.eti bina1armın hı - alı~acaklar ve hukuk müşavirlerinin Ü- rak edecekler ise lise ve orta dereceli o
'llı,. lotıta __ cı.,.tuba da tah- pın için tahlıüd ı.n. Nıkkmdolıl lıa. z~mıde çalı(t&:luı ımubvele bir il<iı lrullar erbt talebesi, resim w heykel -~· ıa (~) - ~ Paşanm 
Sı leııldiae lmklm 1ıulıımwlnn ın . ıumla ilükilmete wrilmlt tuhhiid ..ıi . gun~ kadar tamamlanarak imza edile- ıniiz.,.; karşısındaki yaya blclımncla, kız ~--~ ıclare ~i lzalığmıı 
"" loam ve dramatize elmit o1mo • lıiyetini dört buçuk milyon lindan :reeli cektır. talebesi Bepktof ıt 1lllCU Dk okalda ııpor ta~ uanııe, Başvekil Mahmud -~ efkAn 11m~e-' t-1.t.- .a:;_-... _ buçuk milyon liraya ... 1r .... an bir kanun. ıa Şirkette tefldbt dnlllll -ıa- cular Be.,ı1r+u 20 in · ilk Luld • t _ Malıye Nezaretini der'uhde etmiştir. ---;, ;,• ~ .. ~..... \'~ --.._,- ~..., cı o.. a saa se S 'd p D hiH.. N . ilıııi" ~ ıanrla kaydedilen ftk'olan yihası Meclis rumameııbıe alınmıttır. :ıunvıt olrk•- Kaba - ,..._ ki2de topiıınımfiar ,,. .. t dokuzda i1ı>- a~ . aşa a "'e ezoreline tayin 
..... tahkik w teshit ederek ka - S k mtı 1 ~.~~nmte .. ~~~e 11 mll1on llraJa •- leriııde Tapışla bandosu olduğu halde ~.1.1.1!1!.~!!!.~ ........................................... -
k. ~kt gv d J t n IUUU~ -nl.ll" etmq olmakla beraber. 
:'.J...... en sonra Türk efkin umu- o u amga ı pos a VekAlet heyeti tettışlye retll Şefilin rtıue- stada gelmi§lerdir ~eıı sonra İstik- HEYECAN VE NEŞE 
'-t ~ aııetınekten çekinmiyorum. J'a- kartları tedavüle çıkb tindetl heyetin prtetln Tarldatı '" m.uraf- li.l marşı ça1Dllf, Xabataf ea-kek lisel:li 
~ile~ eden tazyik ve tedhiş hare - lan Dsertnde yap&ılı mlrablle '" tefttkler izcileri Türk bayrajmı direğe çekmişler 
~ giin yüzlerce müntehibi Türk Ankara, 18 (Hususi) - Uç, beş ve devam etmektedir. Bu vutyet, VetUetten ve bu ~nada bir grup Atatürk büstüne YARATMAK 
~L'lleJI silmek suren ksadl 7 ,S kuruş kıymeUi soğuk damgalı :reni bir direktlf almmcaya tadar e.l'1 eaa- ""lenk koymmıtur. Bölge San'at -Lu"ıu ...:..~ 1 e ma arına ta "'ft-tl tedavül ıar dalreslnde devam edecektir. r- -s va. S ha olduğunu göremiyorum. Bu pos ~ ~ e çıbrılmıştır. talebesinden bir gen~ nutuk ll>ylemiş, s; karşısında Türk listesinin hata ~rdan uıçer kuruşluklar memleket ispanyada iki tara' bilahare jimnastik hareketleri başlamış- Doktorlarımız tasdik eder ki, hasta-
~ ebnett ancak Tiirt eberiyetinin ıçı, beş kuruşluklar Ballum AnWıt~ :ı br. ~~b olmasından ileri gelmektedir. memleketleri d~•· yedi buçuk Jm. Şiddetle çarpışıyor hklarımııın çoğu ruhidir. Zaaftan, .... S: ""1ın ne um••• ve ne derecoye ruşluklar ela lıaricf muhabentta kul- I'~ -- saretsizliltlen, lrmkudan. -liınkolidoll, 
-~ laliinıkün 0ıa,...:r.. artıkkes•:..:.l--ez. lanılacaktır. Barselon, 18 (A.A) - Franko kıt'a- Şenliklere Kadıköy l"enerbahçe ltadm- ümitsizlikten doğar. Menşei ise heye-
~ ~ ~ u.ı..ucu1 lan dün Sierra Zudar i:e Moratilla a- da f§tirak edenlerden lile ve orta dere - , . . . 
~ idaresi cidden tesirli vıe hak Al R Ç '/c rasmdan hükiimetcilere aid araziye hü- celi okullar kız talebeli Kadıköy 35 inci cansızlık ve neş esızliktir. 
..... tedbirler alsın. manga, llS - e IW. etmeğe muvaffak olmuşlardır. Bu- ilk okulda, erkek lisesi Kuşdili çayımı- Bugün hastaneleri boşaltacak yegt .. 
~ ~ a,-••emmın ...,_... ittifakının /es/ıi talebini na mukabil hükfunetciler isilerin No- da, sporcular Kadüı:öy birinci okulda saat ne iliç: Heyecan ve neş'edir. 
~ • 16 t.U.> Anadalu AJa J ımlt·r~11• b ·1ıJirm • guerueroa los Alfos ve Lenave'ye karşı sekizde toplanmlllardır. Buralardan saat Sldaabın ~yor: DlllWl no. "'· "';,., l u, ış yaptıkları taarruzları geri püskürtmüş- dokuzda hareketle yolda birleşilmiş ve Bir hastaneye gidiniz, hutalann ... 
~ 1' ka:vınaıramııt1na vekA.leten ıa,.ın (BGf tanıfı 1 fllci ıasdadaJ }erdir. Hüktiuıet kıt'alan bir mikdar önde Selimi}e bandosu olduğu halde Fe- lemlerini, endişelerini güler bir yüz 'ft 

~ l'llt~ ~neltbtaqlıy~cat olan be- Gazete. b\l vaziyet kar§lSUlda, Çekoa - harb malzemesi iğtinam etmişler Ye üçu- nerbahçe stadına glrilmi§tir. Teftişten itimatla kaldırınız, derhal yatakl .. ...._ 
~ tıı......=--:--• a-.u « YO•u• gazetesine lovakya için Londrada aşaiıdaki IU'ila - b H yd ouM..-ş: ~ :!"':.::' "::.'::': ruı mevzuu bahsolduiw>u yozmaktadır. :r.it olmak m.ere birkaç esir almışlor- ;:;;;: ba;ra;!ar:~~ dan ı..Jkarlar ve evlerine koşarlar. 
~ ..._ buıuı oabal .. ııebterden oldullu- 1 - Südet Aimonlarına mahalli muh • Dün hükfun t ini' ı Clıi de Vıl tan bul Erl<ek muallim mektebi talebe- İşte insan makinesine bu kuvvetleri 
-._ btı ... bir 'l'flrt aDesiniıı evlldı ohhl- tariyet verilerek, federal ~klinde olmak roma'nın · ~• .. an v; tet- lfnden 'bir genç tarafından aöylenen nu- vermek, hayatı saadetlerle geçinn.K 
~Ye =ketin her ı&rafmd& ecdadı- prtile, bugünkü Çekoslovak hududları - mişl dir şıına uç mev zap - tuJrtan sonra jimnastik hareketleri başla- her teşebb- az.imci affak ~ •ilacı 111 bulunduğunu IÖJJemlştlr. nın muhafazası, er . mıştır. us ve e muv ole 
~ :ernın bu aöılerinl flllen de 2 _ ÇekoeJoırakya _ Rusya ittifatmı Edir Is r--id -:-ı.-: manın sırndır. 

~......, lılertz. ""'°'· ı..ı.. ne - tanbul .....,. -· llıl!l 
1 

da ite larqtmyomr 3 ç koal ak ıL.L.,.. b• •ki t fiil al Jimnastik tenliklerinden aonra baı:.ta Bu da her mevsim değişmesinde ta-
'"'~ .:.-~~A./t.) - Anadolu Ajamı - - e ov ya için, ~ ftya ısı e yarışı me IDIJOr :r ' .. ~-rı lılldlny :laviçse - ,..ıı lıilarof stııtü tıın- . • .. okul talebeleri oJduAu bolde sporcular ve nın küreyvatı bamrasını tazeleyip Ol>-

' ~"'-"' ua:a1 J"üa kaa:;· ÇGCUk iWha- zimi.. ~ 1~ (Huusi~ . - 19 mayıs pnu uçak talebeleri ber üç stadda geçid resmi ğaltmakla olur. Bir şişe (FOSF ABSQL) 
h...~ llertn terüblle alevi cemaa- Yukarıda gösterilen ..,Uar dahilinde şer~e Türkiye bisiklet yarışlarında yapacaklarcbr. b h . . . . lıiıı._"'llll a.......~ IJeyh Abdülhamid BayyWıı 500 kilometre ile Edime ye İstanbul. a _ Takaiuı stadında ,__..ı._ har '- . u ayat kuvvetlerim bır hafta ıçinda ~~~~reatııı ..__.__ bir u2lapnıya ulapldıjı. takdirde, Avru. da 1 b- _ ~ eaetlerı ya- t . ed 

, ~.a- --mlflar ve tendlstne pada _ •• n .. un ı·..ı.--- eo;-ı.~e '----..ı- ra.sm yapı IDMI utüa memlekette bU- - .. 1.... g-"..ı remıinden ......... T ksim emın er. (FOSFABSOL) kan, kuvvet, 
~-~ .... ._..mınıpardır. Bulıinkil . MUU ~ ·-~.....- &MU- "k b' IAka ~, ~ --..a a ~ ~-., da vatan - ınanılmaktadır. ~ . ır ~ a uyan~ ..,. tarihi ildir· Cwnlıuriyet ilıidesUıe çelenk koyacaklar- ve işlihayı artınr. Lô"m olan kak>r' 
~ ~u'"•--- batlıiı altında yazdıiı Belediye intihabatı etrafuula mücadele emız için de yüksek bir cazibe Glmut - dır. Stadlardan çıkıldıktan aonra mwka, ve enerjiyi verir. Sinir ve uabi balı-
..::'..._...::-~ -.cuı bu baret tını 6-~dlr Pr ıs (A. ) - ,.._ tur. trampet çalınarak ve ..... yıl m•'l'C• so" ı - ı ~_..... kur • ~ -.qe 'te •Jnl e ,,_ ve ag, A. - Hut:wuet toaıısyona ıır- Umwnl müfetH.ı.;ı.;... . --"-'- . - -r Ye ran aıu.u. taran, uykusuzlugu fe-~ ~ lld ~tıarm Huan Ceb- talan, ,abnda Bratlllav"da JaP!}aeak bele- . ~&&&. ~ema _.esı nerek herkes yerine dönecektir. .. _ . . ' 
~ taye;;" lutnCÜlılDl Iıarare*le aı- diye intihabatı tçlıı •tıtterek 1ı1r llıl&e .,.._ İ~tanbuldan itibaren bisiklet YU1fW ta- Taksim stadında 1370 i kız. 1600 zü er- na duşuncelerı, muannıd kabızlan gi-

....__ ~- meyi tarar altma alalflardır. kib edecek Te filme alacaktır. Bu tllmle rek olmak üzere 2970 genç. Beşiktaş sta- derir, vücudü daiına genç, dinç tutar • 
..._lııırı....:-""9 ..... ıetirilıll Bunlar, Henlayn'clleft ve lftlratcı milca- beraber evvelce alman AUna ümwni _ dmda · 750 ,.... · .. M • ... -.lll ~ 11 _ ADadoha delelen muta"Vemü etmek ıçın ı.ııo ftbıde- telileril ı.ta.bul cul ıse ili -... 870 ı erkek olmak u- addı ve manevı yorgunlukları alır. 
~ -:--rı büduı10r· AJıumnın hu- &e davet eden bir be1anname n91retmişlerdlr. lerine ~d :fllmler Z°~raarırunber ~~:-et- zere. 1820 genç, Fenerbahçe_ stadında da Bilhassa belgevşekliği ve ademi ildi-
~~~ ıs bm, Henlayn'ci meb"allardan H'lıİıd, Çet hild- •--... e - 755 ı kız, 690 ı erkek olmak üzere 1445 ta- d rda .. .. ~"'11111 uı lllUhteııf on içinde Suriye metbdn 8ldet Almanlarma Almalm.d ~ cektir. Galatasaray lisesi sporculan bu lebe §enliklere iştirak etmişlerdir. Her a buyuk rol oynar. Çünkü daima 

~le bunıJerlerlnden 300 tadar lAm nnıek lfiA minede üa e&ınıa cıldah- ak§am geldiler. Yarm Edirne liaelll apor ilç staddad jimnastik hareketi. yapanla _ uzviyetimizde neş'e ve heyecanlar ~ 
ann muhtar tahadet- nu 86ylem1ftlr. kolite maç yapacaklardır. rm sayw 8035 dir. ratır. Her eczanede bulunur. 



12 Sayfa 

~111-lllJJ'' 

1 
1 

"Son Posta,, nın Hikayesi ·~q111 .. 11111111111-111111111111 .. 11nu11111-ınmi -
1 
1 ELLER YUKARI 

~1111-111111111-11111111111 .. 1111111111~0 ... 
Küçük bir şehirde bir bankanın mu

hasebecisi idim. Bu şehirde ne sinema, 
ne tiyatro, ne de bir başka eğlenme yeri 
vardı. Guruptan bir iki saat sonra bütün 
§ehir karanlığa boğulur, şehir halkı 
uyurdu. 

Tavuklarla ayni saatte uyuyup, gene 
onlarla ayni saatte uyanmaya alışık ol
mıyan birkaç arkadaşım vardı. Biz her 
akşam içimizden birinin evinde toplanır, 
çala çala bıktığımız birkaç plağı çalar, 
arkadan da biraz çene çalar, saat on biri, 
on ikiyi bulduğu zaman şehrin karanlık 
sokaklarından evlerimize dağılırdık. 

G{!nc bir gece bir arkadaşın evinde top
lan mıştık, bana o gün bir fransızca gaze
te gelmişti. Gazetede müdhiş bir· cinayet 
havadisi vardı. Ben bu havadisi anla~ 

mıştım. Arkadaşlar akıllarına gelen ci
nayet havadislerini anlattılar. Hırsızlık 
vak'aları hikiiye ettiler .. böylece gece ya
nsı oldu. Ben ertesi sabah erken işe gide· 
cektim. Ayağa kalktım: 

- Ben ğidiyoruml 

Çeviren : lsnıet Hulusi Aftll-lllİii 

c- Eller yukant. 

lattım. Cebimden çıkardığım saati masa
sının üstüne koydum. 

Denizcilik 
(Bq tarafı 7 nci sayfada) 

Alman muharebe gemileri karşılarında 

daha az kuvvette düşman bulurlar. Gö-

ı·ülüyor ki her iki halde de mesele Al-
' manyanın lehinedir. 

Görfilüyor ki cep kruvazörlerinin bü
yük faydasına rağmen Almanya büyük 
gemilerden müstağni kalamıyor. Fakat 
Almanya büyük gemi yapmak hususun
da, fazla mübalagaya da kapılinıyor. O, 
diğer yapılan yeni gemileri iyi tedkik et-
miş gibi görünmektedir. Muhtelif mem
leketlerin son yaptığı gemiler tedkik e-
dilirse yeni inşaatta bazı sakatlıkların 
mevcud olduğu göze çarpar. Mesela İtal
yanların Vittorio sınıfına 33 santimetre-
lik top konmasına rağmen İngilizler ye
ni gemilerine daha küçük çapta top ko-
)'acaklardır. Acaba bu husus İngiliz inşa
·iyelerinin daha kifayetsiz olduğunu mu 
·gösterir. Hayır ... Herhalde İngiliz gemi-
leri daha mukavim olacak ve istikbal 
harbinde de su üzerinde daha fazla za
man kalabilecektir. Harb gemisinde.a. 
beklenen de bu değil midir? 

Büyük harbden evvel yalnız borda 
zırhı ve bölme tertibatı mevzuubahıı idi. 

Halbuki bugün zırh güvertede de ehrm
miyet kazanmıştır. Bugün, tn'ıyarc b<'ırı
balarına karşı 20 santimetrelik bir 11rh 

güverte kalınlığı lazımdır. Bu kadar zırh 

gemi sıkletinde 560 tonluk bir tctayüd' 
yapar. Bu sıkleti elde etmek, geminin di
ğer vasıflarından iktısad etmekle mün1-
kündür. Fransızlar bu sıkleti, bütün top
ları başa koymakla, temin etmişlerdir. 

Acaba Almanlar da böyle mi yapacalc
lar?. Fransızlar gem.inin sür'atinden ik-
tısad etmek istemiyorlar, fakat ingiliı· 

lere bakacak olursak sür'ate bu kadar 
bağlanmamaktadırlar. Bundan başka İn
gilizler Nelsın'dan sonra topları başta o

lan ikinci bir tip yapmadılar. 
Bana Almanlar, Fransız yolunu 

değil, İiıgiliz tarafını iltizam cdccekler-
.dir. Yeni Alman gemileri ne Vittorio JcJ
dar çok topa malik olacak ve ne de Dün· 
kerk kadar sür'atli olacaktır. Fakat bun• 
mukabil gerek top mermisine, gerek tor· 
pidoya ve gerekse bomba isabetine karşı 
çok mükemmel bir zırh muhafazasına ve 
bölme tertibatına malik olacaktır~ 

A.T. 
Dedim ve sokağa çıktım. Her zaman 

pantalonumun arka cebinde bir tabanca 
bulunurdu. O gece arkadaşımın evinden 
çıkar çıkmaz tabancayı pantalonumun ar
ka cebinden aldım. Pardesümün cebine 
koydum ve kabzasını sıkı sıkı yakaladım. 
İ_çimde garib bir korku vardı, karanlıkta 
birçok gBlgeler görür gibi oluyordum. 
Gitgide korkum artıyordu. Korkum art
tıkça da tabancamın kabzasını daha sıkı 
~·akalı yordum. 

Komiser saate bakınca gülmeye baş- ==============================~ 

Fakat korkum pek te boşuna değilmiş, 
tam bir sokağın köşesini dönerken ben 
boyda bir adam şiddetle karnıma vurdu. 
Bk anda başım döndü, neye uğradığımı 
şaşırdım. Karnımda bir yanıklık hisset
tim. Beni bıçakla vurmuş olacaktı. He
men ceketimin, yeleğimin düğmelerini 

çözdüm, karnıma baktım. Çok şükür ya
ra yoktu, fakat acıyordu. Yeleğimi tekrar 
iliklerken cebimdeki saatin yerinde yel
ler estiğinin farkına vardım. Bana çar
pan demek bir yankccisi idi. Karnıma 

vurup cebime elini sokmuş, saatimi al
mıştı, kaybedecek vakit yoktu. Onun git

tiği tarafa koştum. Önüm sıra hızlı hızlı 
ilerliyordu, bağırdım: 

-Dur! 
Hiç durur mu, ayaklarını biraz daha 

açtı, artık yürümüyor, adetA koşuyordu. 
Ben de koştum ve biraz daha yaklaştı· 
ğım zaman cebimden tabancamı çıkar-

ladı: 

.....- Saatimi tanıdım, dedi, kızımı evlen
dirdiğim zaman damadıma hediye etmiş
tim. Kızını gebe Jeli. Dün gece ağrısı tut
muştu: Damadım ebe getirmek için soka
ğa çıktığı zaman bu hal başına gelmiş o
lacak. Biraz evvel kızımın bir erkek ço
cuğu olduğunu haber verirlerken dama
dımın da başından gece bir vak'a geçmiş 
olduğunu söyledilerdi ama, torun sahibi 
olmanın sevincile vak'ayı sormayı unut
muştum. Şimdi saati götürürüm. Evlen
diği gün damaduna hediye ettiğim saati. 
çocuğu olduğu gün yeniden hediye et
miş olacağım! 

Sarıkamış belediyesinin 
mukarreratı 

yeni 

Sarıkamış (Hususi) - Belediye meclı
si, Parti ocaklarında halkın ileri sürdük-

' leri dilekleri kabul etmiştir. Bu dilekler-
de şunlar vardır: 

1 - Hamam temiz tutulacak ve icab 
eden tamirat yapılacak. 

2 - Kasabada hafta pazarı kurulacak. 
3 - Levha resmi yedi liradan iki lira

ya indirilecek. 

Tarihten sayfalar 
(BQ.§tarafı 9 uncu sayfada.) 

O günlerde ister istemez birinci Ah
medin yatağına gönderilen cariyelerden 
biri ağladı. Padişah bunu hayretle karşı
ladL Hastn olup olmadığını sordu. Değil
di. O halde niçin ağlıyordu! Bu ayni za. 
manda hükümdara karşı büyük bir ha
karetti. 

Cariye sıkıştırıldı. O zaman haremde 
dolaşan rivayetleri anlattı. Padişaha kar
şı büyük bir saygı ve sevgi duymasına 

rağmen birkaç gün veya hatta sonra bo-
ğul up atılmak korkusunu bir türlü yene
mediğini söyledi, özür diledi. 
Padişah fena halde kızdL Çünkü zallın 

bir adam değildi. Esasen haremdeki ca
riye ve kadınlardan, hattA harem ağala
rile uşaklar ve bekçiler gibi bütün insan
lardan hiç birinin padişahın izni olmak· 
sızın idam edilmesi yasaktL 

Birinci Ahmed hemen ellerini birbiri
ne vurdu. Kızlar ağasını çağırdı. Sorgu
ya çekti. İş anlaşıldı. O zaman kansını 
getirtti. Sopa ile üstüne yürüdü.. Herke-

dım. Evvela bir el havaya attım: rini çekti Kadın hem yalvarıyor, hem de 

Du~U:.! döndü. Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresı ilAnları kendisini korumaya çalışıyordu. 
Birinci Ahmed bu sırada hançerini ka-

- Eller yukarı. İki adımda tam karşısında idim. Ta- Muhammen bedeli 1712 lira olan 50 aded manyetolu masa telefonu, 20 aded tek rısının yüzüne savurdu. Fakat yalnız de-
bancayı göğsüne dayadım. kollu komidatör, 200 aded mikrofon kapsülü 2.6.1938 Perşembe günU saat 10,30 risini yırttı. Kadın bir çığlık attı. Padlph 

Geredelilerin bir temennileri 
Gerede (Hususi) - Bu sene posta1•

nn araba ile gelmesi yüzünden mektulr 
lar geçen seneye nisbeten 5-6 saat bir te
ahhürle gelmektedir. Halk bundan şiıcl· 
yet etmekte ve nakliyatın otomobille ya· 
pılmasını temenni etmektedir. 
•••••••••••••••L•••••·············•••••••••eee•eee•••••····-· 

-·-·Erkek kalasındald 
ideal kadla 

Dlflerlnl ıabab, 0111 
ve üıam il.er 

yemekten sonra 

RADYOLi'N 
•r •'' ' 

ile fırçalıyan kadındır. 
_ Saati çıkar! on buçukta Haydarpaşada gar binas. içindeki satınalma komisyonu tarafından onu ayağının altına aldı ve tekmeledi 
Dedim. Zoru görünce yelkenleri suya açık eksiltme ile satın alınacaktır. Ancak o utman kendisini tutabildi. Dişleri en fazla beyazlatao, 

indirmişti. Saati çıkardı, elime verdi, ce- Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 128 lira 40 kuruşluk Haremde tıs yoktu. İşin aslını bil.mi- mikroblara karşı en mnessir, 
bime koydum. teminatlarlle birlikte eksiltme gün!.\ saatine kadar komisyona müracaatlan la- yenler bunun korkudan ileri geldiğini terkib itibarile en mükemmel 

_ Haydi, dedim, şimdi defol! zımdır. sanırlardı. Halbuki bir korku değil, yüz- dif macunu 
Gene hızlı hızlı adetA koşar adımlarla Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada satınalma komisyonu tarafından parasız lerce cariyenin sessiz bayramı ve alkı§- - • - • -

ilerledi ve karanlıkta kayboldu. olarak dağıtılmaktadır. (2844) larıydı. ~==========~============~=========================================================:=================~ 
Onu sıkmamak için: hiç yoktan bir dedikodu olacaktı. Bu ne karışıyor.. vücudumda ne zaınaı>· 
- Teşekkür ederim Sıdıka hanım, dedikoduların bilhassa Zehir Alinin danberi eserini kaybettiğim tatlı iirpt 

dedim. Pek makbule geçti. kulağına gitmesini istemiyordum. Ger- rişler başladı. Çiftliğe ilk geldiğiın ~ 
Sonra birdenbire hatırıma gelmiş gi- çi onun mıntakasını ayırmıştım. O şim· man ne kadar çabuk uyuyor, ne .rall'. 

bi dedim ki: di yalnız çiftlikte bekçilik ediyordu. Fa- geziyordum. Fakat öyle zevksiz, dtJ1 
• Bürhan Cahid ~ - Dün kestanelikten geçiyordum. kat köyde başlıyacak dedikodu herhal- gusuz yaşamak da usandırıcı. Hayııl~ 

Sundurmanın içeri açılan kapısı daki yerini bulurdu. Fakat bu işlenme- Köy kızları yabani çile?k topluyorlardL de çiftliğe kadar gelccektL Zehir Ali yemek, içmek ve uyumak, asıl btJJl . 
açıktı. Bir anda Sıdıka dışarı fırladı. miş köy güzelini ürkütmek tehlikeli .. o- Sen hiç evden çıkmıyor musun? Sıdıkanın nişanlısı gibiydi. Gerçi res- lardan başka olan zevkleri rahatcB ys 
Derhal hayvandan atladım: na emniyet veren bir hareketle sundur- - Ben daha gidemedtm efendim. men bir söz kesilmemiştL Fakat işitti- pabilmek için lazım tabii angaryala'·" 

- Kolay gelsin Sıdıka hanım. Galiba madaki kerevete iliştim: - Zamanı geçerse kalmaz. İstersen ğime göre Zehir Ali Veli kaptana kızile _ Bey uyumuyorsun galiba? 
gene bir şeyler yapıyorsun. Baban yok - Bunları sana İstanbuldan getirt- çarşamba günü sabah çrk.. ben de geli· nişanlanmasını teklif etmiş, kaptan da Hasan dayının sesi. 
mu evde? tim Sıdıka hanım. Bakalım beğenecek rim oraya. köy delikanlılarının kızı iz'ac etmele-

B 
'h k d - Hayır, ne var Hasan dayı! 

ir çocuk sevinci ile yanıma geldi: misin? Senin güzel rengine, güzel en· - Çıkarım efendim. rine nı ayet verme için sa ece: 
- Balık istemişsiniz efendim. Öğle- damına güzel şeyler yakışır. - Yalnız kimseye bahsetme e mi? _ Peki! - Kasabadan posta geldi de. 

ye yetiştirmek için sabah erken çıktı. O kadar heyecanlı, o kadar şaşkındı Göz kapaklan gene düştü. Elile en - Demic:ıti. İki taraf arasında hediye, - Getir. _.,ketle' 
P k

. kl "' Yanıma bııraktığı zarflara, p•w ,,cJ 
- e ·ı, sen ne yapıyorsun bakalım? ki daha ilerisine gidemiyordum. Şimdi tarisinin yakasile oynuyor, aya arının nic:ıan yüzügwü vermek gı"bi Adetler bile tdtJ~ 
H kon h d d 

'-' re göz gezdirdim. Bugün posta o _,.1et 
em uşuyor, em sun urmaya bana bir şeyler i·kram etmek ihtiyacı yerini eğiştlriyor. yapılmamışt1. -"I" 

d ğ " .. Ellınd ğl kıı.ı! agw ır.. ısmarladıgımw likörler, Ş~ .,..ı• 
o ru yuruyoruz. · e paketler var. ile bu iki odalı köy evinin köşesini, bu- Vaziyeti bu kadarla ba amayı w.ı. y b' il . ikll il t yp.,,. 

G" d d.w. t tl k ·· 
1 1 

w - w d B d d h f 1 kalın avuz ır s varı çev ği e a ımı gelmiş. Mektublardan ikisini de bifl 
- on er ıgın a ı ço guze o muş cagını araştırıyor. Ocagın bulundugu bul um. ura a a a aza anın 1 .. k k dimi Ad t }arından tanıdıın, biri Ferı"dundsll 

Sıdıka hanım. Ellerin varolsun.. bak yan kapının arkasında bardak ve su manası yoktu, hemen kalktım. 1Elimi o:man yo una hsurer en k enbo ~ a 
ben de sana İstanbuldan ufak tefek ge- sesleri geliyor. Nihayet elinde bir bar- uzattım. Ürkmeden elini verdi. Hara - b.ır ro~a~ .. ka .. raman~, ov_ ! e- de bizim avukattan .. 
tirttim. Bakalım hoşuna gidecek mi? dak limonata ile geldi. Köyde limon bu- retle sıktun ve gözlerinin içini arayıp nnd:~ sılahşo:ler fbi ~~ordmn: Önce avukatın mektubunu açtı~· del' 

Alıp almamakta tercddüd ediyordu: lunması bir tesadüftü. Ben buna hay· bularak fısıldadun: Donkışot demege ne ense varmı Çiftlikteki hayatundan, sıbhatı~f11ıı~ 
- Haydi yavrum al, hepsi senin. ret ederken o sıkılarak, bardağı uzattı: - Çarşamba sabahı, değil mi? yor. haberler sorduktan sonra işle_r1tefP 
Nasıl tCiekkür edeceğini bilemiyor. - Sizin için hazırlamıştım efendim. Ve onun gözlerini benden kaçırma- Yarın salı. aid malUmat veriyor ve pa~. ıs gel' 
Paketleri adeta zorla kucağına ver- - Teşekkür ederim Sıdıka hanım. sını beklemiyerek hemen yürüdüm, Çarşamba sabahı kestaneliktel. istemediğimi soruyor. Gülecegıt'fl 11 • 

dim. Demek köyde llmon da bulunuyor. hayvana sıçradım. Bakalun gelecek mi? di. Burada hangi barda, hangi tol<;9.r· 
Heyecandan göğsü kabarıp iniyor. Ayni sıkılganlıkla cevab vereli: - Allaha ısmarladık Sıdıka hanım. e tada masraf edeceğim. İstanbula ıs ,re-

Bir manzara ki mukavemet kesiyor. -iki gün evvel babam kasabaya git- - Güle güle beyefendi. ladığım şeylerin parası da orad~,cıır· 
Bu ham, bakir kır çiçeğini sevmemek mişti de, ısmarlamıştun. Avludan çıkar çıkmaz hayvanı dört Buglin Beş çınarlar altında ikindi rildiği için para ile alakam yok._ ı:ıı,,ı 

için kendimi güç tutuyorum. Onun - Beni düşünerek mi? nfila slirdüm. uykusuna uzandığım zaman kafam 0 ken üzerime aldığım para old~~tl 0ıdıJ· 
yerinde bir salon kadını olsaydı, şim- Kıpkırmızı oldu. Altın gibi sarı başı Merak ve tecessüsle kapılardan, çit kadar dolu idi ki gözüme uyku girme- duruyor. HattA üzerine ilave bıle..,.r) 
diye kadar çoktan kollarımın arasın- göğsüne düştü. aralıklarından bakanlan vardt. Köyde di. Sıdıka ile Jalenin hayalleri birbiri- (Arkası 
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SON POSTA 

(Her hakkı mahfuzdur> 

Kafesten uçan kuşlar 
Serkomiser yan şaşkın: • 
~k li~y Allah belasını versin! diye 
?aı eledı ... Bu yazı şimdi yazılmış. Bi
lıe . evveı karanlıkta aşağı inerken fe
~llnle duvarın bu kısmını aydınlattı
~ gayet iyi hatırlıyorum, yazı o za
d~ rnevcud olsaydı mutlaka görür -

it· liocam, sen bu işe ne diyorsun? 
ıdvan Sadullah gülümsedi: 
~ Ne diyeceğim, perili konakta oy
bir ~n bir faciada eşhas arasına böyle 
lacaıt ahraman karışmasaydı doğrusu şa
taltı tırn. Muamma gittikce daha me-
~ bir hal alıyor. 

lerin:komiser alnında !biriken ter tane
fata 1 silerek mukabeleye hazırlandı, 
~ birinci kattan yükselen mahud 
ÇÜJn·~ha buna imkan vermedi. Bunu ü
~lllt uı de belki beşinci defa duyuyor
ttıı · Fakat her defasında sinirlenmek-

S ketıclimJzi menedemiyorduk. 
\aş erkomıser kaşlannı çatarak aşağı 
~ acaknuş gibi bir hareket yaptı, son
tllı;aşını sallıyarak merdivenleri çık -
~la başlıyan Rıdvan Sadullahı takib 

• lk· 'çt !nci katta salonun kilitli kapısını 
~ 1&unıı ?.aman ilk karşılaştığımız 
o}dtlıara Selma hanımın acınacak hali 

u M.. " teç· · uteaddid defıalar baygırnıklar 
tiin~en zavallı kız bir kanapenin üs -
lan e bitab yatıyordu. Bizi görünce bo
~n Ç~lik bir yay gibi üzerimize hü
Çekiu:;tı. Kendisini teskin ve. odasına 
Oldu Ye ikna etmek hayli müşkül 
&enç· ~komiserle Rıdvan Sadullah 
teli d .. ıı odasına götürdükten sonra 
titd·k ondüler. Üçümüz birden salona 
\Ut 1 

• Orada yaptığımız ufak bir ted-
~k~~~n üç erkek kardeşinden 
lıırı butün misafirlerin salondan dı
ltıe._, Çıkmadıkları ve orada şimdi de 
~d oldukları neticesine vardı. 

~be ek facia esnasında ev dahilinde 
~ dôst b~Iunanlar hizmet~ilerden baş
CUğu tt kişi idiler. Ailenin üç erkek ço
~ 'Ve _nıaktulün tabiri i1e asabi bir 
loııe g~U:~ valide... Bunlara bir de 
'-hib gorülup elle tutulur bir varlığa 
)Ol'd:.e hayaleti ilAve etmek lazım geli-

Serıto . 'ibi U rnıser Rıdvan Sadullahın ten-
~efo: evvela Eyüb polis merkezine 
llı.ellı.Ur ~erek perili konağa üç dört 
'°llra. g?nderilmesini istedi. Bundan 
betcı :~18_ müdüriyetini buldu. Nö -
d~Ittol'\ı ~dıre va2fiyeti anlattı. Zabıta 
ton.der· ile parmak izi memurunun 'da ılıneleriıı.i talep etti. Ayni za -
lb.~11\ln adliyeye keyfiyetin ihbar edil-

nu muvafık olacağını anlattı. 
~:e:-ıe tahkikat safhasının baş -
~Ciatıın . ıntizaren bu şayanı hayret 

Saat : perdesi kapanmış oluyordu. 
gece yansını çalıyordu. 

Serkomiser: «tfU. yazı §imdi yazılmış!. diye kekeledi 

mumi muavini ise cesedleri gördükten - Baksana oğlum, evvela doktor 
sonra yukarı, salona çıkmıştı. Kendisi- Baha beyi istiyoruz. Odasına çık da 
ni görür görmez tanıdım. (Valide sul- söyle, lütfen buraya kadar zahmet et
tanın gerdanlığı) meselesinde tahkika- sinler ... 
tı idare eden genç adliyeci idi. Bu tesa- e 
süf doğrusu adamakıllı hoşuma gitti. İki dakika sonra Sahur paşazadeler 
O da memnun olmuştu. Serkomiseri se- ailesinjn maktul Kenan beyden sonra 
lamladıktan 30nra gülerek yanımıza en büyük oğlu olan doktor Baha kar-
geldi ve hararetle ellerimizi sıktı. şımızda idi. 
Rıdvan Sadullaha: 35-36 yaşlarında kadar görünüyor-
- İki biçarenin ölümü ile neticelen- du. Oldukca uzun boylu idi. Mütenasib 

meseydi sizinle tekrar beraber çalış - bir çehresi, geniş bir alnı vardı. Mat
mak fırsatını verdiği için bu vak'aya ruştu. Uıkayd bir eda taşıyan simasın
bayaği sevinecektim, dedi. Ne ımenhus daki iri mavi gözleri hayretle bakıyor 
iş değil mi? gibi idi. Tavrı biraz mütaazzım gibi gö-

Serkomiser atıldı: • rünüyorsa da bu halin Iakaydiden mü-
- Diyebilirim ki hayatımda rastla- tevellid olduğu anlaşılıyordu. Arkasın

dığım en belalı vak'alardan biri. İnsan- da iyi dikilmiş Iaciverd bir kostüm var
lardan başka işin içine cinler, periler dı. 
de karışıyor . . . Hay Allah belasını ver- Serkomiser söze nasıl girişeceğini a-
sin! raştırmak için vakit kazanmak üzere 

Bir an evvel meselenin iç yüzünü bir iki kere öksürdükten sonra sualle
kavramak arzusile sabırsızlandığını an- rine başladı: 
ladığım Rıdvan Sadullah bahsi kısa - Faciadan bizim de sizler kadar te-
kesti: essür duyduğumuza emin olun. Vak'a-

- Arzu ederseniz, hemen isticvabla- ya şahid olmakla beraber katili yaka
ra başlıyalım. Ev halkı ile görüşürsek lıyamayışımız bizim bu teessürümüzü 
öyle zannediyorum ki bir hayli karışık arttırıyor. Eğer bize bu hususta yar -
görünen mevzu biraz basitleşecek. dım ederseniz size karşı müteşekkir 

Serkomiserle müddeiumumi muavi- kalacağız. Evvela mutad suali soralım. 
ni de .bu fikirde idiler. EvveJa maktu- Kimden şüpheleniyorsunuz? 
lün kardeşlerinin çağırılması kararlaş- Doktor nazarı dikkati celbedecek 
tı. Serkomiser polis memurlarından bi- kadar sakindi. .Adeta insanın kardeşi
rini zabıt katibi olarak bir köşeye o - nin ölümünden fazla bir teessür duy -
turttuktan sonra kapıda bekliyen nö - matlığına hükmedeceği geliyordu. 
betciye seslendi: (Arkası var) 

~ 
lmtisale şayan bir 

hareket 
Bugu··nku"" progra Anamurda esnaftan Agah Çilingir m oğlunu evlendirirken k öylü ve şehirli 

dostlarına vereceği ziyafetin bedelini 
f S T A N B U L Türk hava kurumunun Anamur şube -

Ne 'I - 4 - 19 Mayıs 1938 Perşembe sine hediye etmiştir. Bu imtisale şayan 
Si leri mahkO d ötıe neşriyat•: hareket şube tarafından eı nanlanıe 

l!yÜb . m 8 en SUÇ 12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava- bütün davetlilere ve kasaba halkına 
'UrlaPolis merkezinden istediğimiz dls. ı3.o5 : Plfıkla Türk musikisi. 13·30: Muh- bildirilmiş, ayni ilanın sonunda davet-
e<lerııer-i .... r €el.ince misafirlerden arzu telif plA.k neşriyatı. 1 fart ·&q sarih Akşam neşriyatı: ilerin kendisini düğün ziyafetinden 
d· ile t\'i adreslerini bırakmak 18.30: Spor ve gençlik bayramı : Hflmld öz- affetmeleri için Agah Çilingirin de bir 
t·1lt. lienı terkedebileceklerini bildir- günsu: Yüksek Öğretmen okulu direktörü. mektubu dercedilmiştir. Agah Çilin -
~lsııa hepe~ beş on dakika içinde bilais- l8.40: Plfikla drıruı muslklsl. 19.15: Spor mu- girin bu jesti Anamurda memnuniyet 
•• ~. \l -u··stıe k.açarcasına uzaklaştılar. sahabeleri: Eşref Şefik. 19.55: Borsa haberle- d t "'vltı •1..1 ak rl. 20 : Sadi Hoşses ve arkadaşları tarafından uyan ırmış ır. 
lt liiıUnıı ıp serkoınlser memurları Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.45: Hava ............................................................. . 

~ liıznıetc· u noktalarına nöbetci dik- raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca 
litına 

1 
ıler de dahil olmak üzere ev söylev. 21: Radife ve arkadaşları tarafından 

OQalarınd acianın haber verilmesini Türk musikisi ve halk şarkıları, <saat Ayarı). 
leldiIDtı· an .dışan çıkmamaları laz~ 21.45 : Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22. 

ı: .. ~"""d ın bıldirilrnesini tembih etti. 30: Pllıkla sololar, opera ve operet parça-
'l.(l ~' an sonra R d !arı. 22.50: Son haberler ve ertesi günün prog-
do U.Zeline .. ı van Sadullahın tek- ramı. 
b \.torunun muddeiumumi ile zabıta • ANKARA eoelnı 1 ve pa-... n ,_ • • 

ııını e etine in . 4 
.. 1<1.A ızı memurunun 

~ a.ıt, hezn hıaren hem biraz hava 
~ SOkağa dıke karnımızı doyurmak ü-
~ir ç tık. 

~eı suıcu d .. k 
'<>~bir kaç 1~ kan~ı açtırarak alela-
lt?tı a geri dönd .. w ~ b:1" şeyler yedikten 
'le ~t :rnua'lin~~uz zaman müddei
"'-· Patınak . 1 ıle zabıta doktorunu 
"lllduk ız mem eli. ·On b d . urunu iş başında 

l)o eş akika evvel gelmişler-

"' c 1tto:r1a Parmak .. 
eaecııerın ızı memuru aşağı-

Yanında idiler. Müddeiu-

19 l\layıs 1938 Perşembe 
Öfle neşriyatı: 
12.30: Karışık pl~k neşriyatı. 12.50: Plii.k: 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahili 
ve ho.rıcı haberler. 
Akşam neşriyata: 

18.SO: Plakla dans musikisi. 19.15: Türk 
musikisi ve halk oarkıları (Makbule Çakar 
ve arkadaşları>. 20: Saat Ayan ve arabca 
neşriyat. 20.15: Radyofonik temsil: (Gençler 
Grupu). 21: Konferans: (Ordu saylavı Selim 
Sırn Tarcan). 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 
22: . Ajana haberleri. 22.15: Yarınki proıram 
ve Istıklll mareı. 

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
Salonda, tömlnenin üzerinde duran 

saat elektrlkll .saat idi. Dallas ateo 
edince, kuroun kansının vücudUnü delip 
geçerek, saate bağlı olan kordonu par
çalamıştı. (l ve 8 numaralı resimler) 
böylelikle cinayetin işlendiği anda da 
saat durmuştu. Reymonun cinayetin if
lendlğl .sıralarda, otomobile blnınek üzere 
olduğunu ispat edişi, katılın parçalanm14 
kordunu görüşü ve o saatlerde, nerede 
olduğunu kat'iyetle söyllyemeytfl Dallasın 
iradealnl elinden aldı. Onu hakikat! 
bülbül gibi .söylemele, karımıı tendlaln1n 
öldürdüğünü ltlrafa aevket.tı. 

2/8273 numaralı kararnameyle genel 1dha-
1At rejimi kararnamesinin 4 üncü maddesi 
tadil edilmiş; ham derl, Jüt ve mensucatı, 

pamuk lpllğl, kopra, kebraho, kauçuk vesai
reyi ihtiva etmek üzere on kalem ipUdat 
maddenin memleketimlze idhall husÜst blr 
rejime tabi tutulmuştu. Bu vaziyet, bazı ıa
nayl tubelerlnl müteessir etmeğe başlamış
tır. Bu sıkıntı, şlındl, en ziyade, derl ve bil
hassa kösele fabrikasyonunda hissedilmek
tedir. 

Deri ve kösele fabrlkatörlerlnden bazıla-
rı, iptidai madde tedarikinde çektikleri mfiş
kfillıttan dolayı ameleden bir kısmına yol 
vermek tızere lt bölgesi M'lirllğine müracaat 
etmeğe karar vermişlerdir. Dericilerin söy
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tıhsaJ edilmiş, bunun 900 bin kilosu İstan
bul ve Antaraya ihrac, 600 bin kilosu da kn· 
za dahllinde sarfedllmlştir. 

Ankara borsası 
Açılıı - kapanış fiatlan 18 - 5 - 93E 

ÇEKLER 

Parts 
Nev-Yort 
Mlltmo 
Brüksel 

lediklerine göre, bu sıkıntı devnm ederse on AUna 
beş yirmi gün sonra ameleden yüzde elllsl- Cenevre 
nin işlerine nihayet vermek zaruret! hasıl o- Sofya 
lacaktır. ~ Amsterdanı 

Açılış 
28,20 
0,788.'i87 

14,9762 
4,6840 

(;6,7460 
3,4575 

63,6714 
1,4252 

22,6190 

Kapanı, 
28.335 
0,7~ 

15,0475 
4,7065 

17,1610 . 1 

3,4740 
63,87ô5 
1,4320 

~2,7275 İptidai madde tedarikinde çekilen ıiiçlük Prag 
dericilerden sonra pamuklu mensucat fabrl- Viyana 
kalarlle nebatı yağ fabrlkalannı da mUtees- Madrld 1-:'01.,a -, 

1 

slr 
~ uo 13.0780 1 

etmektedir. Berlln 1,9630 1.97'.l6 
Bu on kalem iptidai maddeyi t§leyenler Varşova 4.ısıo 4.2010 J 

yeni Amerikan anlaşmulle veya hilkfımet ta- Budape§te 3.9b82 !.9872 ı 
rafından alınacak yenl bir tedbirle bu tşln Bükreı 106. 87SO 106. 3795 1 
hallolunacağını ümid etmektedirler. Belgrad U,6030 34,768/ 
Şlmd1llk elde bulunan stoklar iki aylıt 1h- Yokohama 2,7200 2,7376 U 

tiyacı karşılıyaoak mikdardadır. Btokholm J.0787 3.09'34 1
• 

Londra 630 62 Yazlık l!l.stlk ayakkabı tabrlkalannın elin- Mosltova ' 
7
• ı . 

de bu mevsimi ldare edecek derecede tauçuk t---:-------.!-
13

_.
9
_M0 __ 21_&1 _ __.1, 

bulunduğu lçln gelecek seneye kadar iptidai E S B A M 
madde tedariki sıkıntısı bu fabrikalar tçin 1--------.-------1 

A~ıJIJ Kapaaıı mevzuubahs değUdlr. 

Yünlü mensucat hakkmda 
yapılan tedkikler 

Yünlü mensucat sanayllnln himayeye 
mühtac olup olmadığı hakkında İktısad Ve
kflletl müşaviri Fon der Porten riyasetin
deki heyet tarafından yapılan tedltikler bit
mek üzeredir. Müşavir, yakında Ankaraya 
gidecek, tedklklerlne ald raporu Vetllete 
verecektir. 

Orgüpte patates ve soğan 
fidesi istihs~li 

Anadolu llll· ~ 80 
peşin - -
A. Şm. ~ 80 n.dell - -
Bomontı - Nektar - -
Aslan çimento - -
Merkez Banka.ı;ı 91 ~ 91 r>o 
... , Bankuı 10 60 10 60 
Telefon 8 fi() -
İttihat ve Değir. 12 7ö -
Şark Detırmenl 1 -
Terkos 7 -
İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I pefln 
• > I nJell 
• • n vadeli 

Kapanıı 

19 80 
19,876 

iİrgUp <Husust> - Bu sene kasabamız 'Ye 
mülhakatında yeUştlrllen kıska arpacık so-
ğanı mlkdarı 900.000 tlloya baliğ olmuştur. t----T-A_H __ V....__İ_L_A_T _ __ _. 
Bunun 750 bin kilosu Anadolunun muhtelif 11---------r--------I 
vllAyetJerlne lbrac ve 150 bin kilosu da ta- AçJıı Kapaaıı 
sabanın tendi ihtiyacına sarfedllmlştlr. Anadolu I pe. 

> I 'Y&dell 
Geçen .sene patates eleme mevslıntnln pek , u pe. 

yağmurlu geçip tohumların toprakta çürü- , u n.. 
müş olması yüzünden patates istihsala.tında Anadolu mtı. pqln 
yüzde on nLsbetinde blr tenezzfil vardır. Bu- ... na rağmen gene 1.5 milyon kilo patate.! ıa- ,...._ _____________ _, 

ipini kendi elile çeken idam mahkOmu 
(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

931 yılında Cuamovası yolunda işlenen 
bu müdhiş cinayetin ikinci suçlusu olan 
Ahmed yirmi yıl hapse mahkfun edilmiş
tir ve halen rnevkuftur. Temyiz mahke
mesi İzmir ağırcezasının idam kararını 
iki .defa bozmuş; üçüncüsünde temyiz 
mahkemesi birinci ceza dairesi ölüm ce
zasını tasdik etmiştir. 

Gecenin saat ikisinde İzmir cezaevin
de bulunuyorduk. Başgardiyan, yanında 
iki jandarma neferi bulunduğu halde, 
münferid hücrede mevkuf bulunan idam 
mahkfunu Osrnanın yanına girmiştir. A
ğır uyku halinde bulunan Osman gözle
rini açınca: 

cellad Ali'ye: 
- Delikanlı, bu nedir, neden ipi s:ı. -~ 

bunlamadın. Cefa ile öldürme beni1 de
miş: 

- Cefa yapmam! cevabını alınca da, ipi 
kendi elile boğazına geçiren mahk(im 
son olarak §11 cümleyi söylemiştir: 

- Arkadaşlar, Allah taksiratımı affet
sin. Başefendi (baş gardiyan) sen yanı • 
ma gel, gözlerinden öpeyim. Hepiniz ıs

lah çocuklarsınız doğrusu .. bana iyi mua
mele ettiniz. Allaha :ısmarladık .. 

Ve mahkfun, §imdiye kadar seyrettiğim 
otuzdan fazla idam hükmünde hiç bir 
mahkfunda rastlıyamadığım bir cesaretle 
kendi ipini evvela kendisi çekmiş ve ce .. 
zasını kendi elile kolayla§tırmıştır. A. B. - cDemek vakit geldh demiş ve ce -

:ketini giyerek yürümeğe başlamıştır. 

Mahkfun, bundan bir hafta evvel bir İs - Mersinde gizli bir cinayet 
tanbul gazetesinde idam hükmünün tas- meydana çıkarıldı 
dik edildiğini okumuştu, bu itibarla 1n - Mersinden yazılı or: 
faza muntazırdı. G N ' y w . . eçen ısanın ortalarına dogru şen, 
Osman~ iki jandarma nefennin orta - rimizde Pırlanta isminde bir kadının 

sında koguşlar arasından geçerken ar - kaybold w b t h b ·ıın· 
kadaşlarına: fak t b ·~~ uza ı aya a er w ven ış, 

- cHoşça kalın, ben gidiyorum, mu. d ah kku undaraş~=alara ragmen ka.-
k dd t' ın a ın a m et veya menfi bır 

9 era · • 1" t ld d ·1 · · K Demiştir. Mahkfunlardan biri teessü _ ma uma e ? e ı emem~ştır. ~dını~ 
rünü ifade eden bir sesle konuşunca Os· 01?.ukça zengın olması, bılhassa bır çok 

• mucevherlere malik bulunması, lbu 
man: b b . 

_ cNe ağlıyorsun, hem sana ne olu _ ga.y fu ete cınayet kokusunu da ver -

yor~ demek suretile idam sehpasına ne ka mış ır. 
dar metanetle yürümekte olduğunu mey- Zab!ta araştı~alarına devam eder· 
dana vurmuştur. ken, nıhayet katıl meydana çıkmıştır. 

idam mabkOmu vi t bil'l Cin Ahmed isminde biri Mersin ku-
' cezae o omo ı e uJ nnd b' . b ' .... k 

hükumet rneyd ı· ilini· h yumc a an ınne ır yuzu sat .. 
anına ge ır ~ ve se pa- k . st k . f .. h r .. .. 

nın yanıbaşında, saat kulesi önünde :na- m~ ı er en, vazıye ı şup e ı gorul " 
k'ned" in · ı· K d' 1 . ti 1 muş, zabıta tarafından sıkıştırılınca her 

ı "n mış ır. en ıs vasıye o ma- . if f t . tir 
dığını söylemiş ve: şeyı . ıra e mış · • 

- Başımıza bir kazadır, geldi. Hük\1 _ WCın ~.~d ~ırlantayı bır gec7 iple 
metimizin kestiği parmak acımaz Ben bogarak öldurdükten sonra cesedıni e• 
Allaha selametle gideceğim, ıiz d~ hoşca vin ~una gömmüş, kadının mü .. 
kalın, demiştir. cevherlerını al~rak kaçmıştır. Zabıta: 

Bir atlet çevikliğile sehpanın altındaki Pırlantanın evınde bodrumu kazınca, 
masaya atlıyan mah~ orada bekliyen zavallının cesedini meydana çıkarmış • 

tır. 

) 
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Son Posta'nm tarihi &efrikuı: 20 SPOR 

POYRAZ Ali Türkiyede eskrim 
--~ 

Yazan: A. B. 

Çok muvaffak olduğumuz bu spora harşı ıagıJ 
olduğu alaka niçin gösterilmiyor 

Fransa kralı birinci Fransuva : .. Türkler.. Kahraman ve alicenab Türkleri Acaba 
bunların için:le beni bu esaretten kurtaracl.k kimse yok mu? ,, diye mırıldandı 
Civarına, bir anda o kadar heyecana 

kapılmıştı ki; iradesine hükmedememiş, 
bütün vücudü titrerken, dudaklarının 
arasından, belli belirsız şu sözler dö
külüvermişti: 

- Evel. evet .. çok doğru ... 
- Bu papaz, büyük hülyalar peşinde 

koşan, zalim bir ifritti. Ve o sırada, bü
yük bir cinayet işlemek için planlar 
tertib etmekte idi. Dünyanın en zeki, 
fakat en korkunç bir adamı olan bu 
papaz, sizin bu sırrınıza vakıf olunca, 
derhal aranıza girmiş.. sevgiliniz olan 
asilzadeye, büyük bir cinayet teklü et
mişti. 

Civanna, birdenbire elini çekmişti. 
Gözlerini, Antonyonun gözlerine dike
rek: 

- Bir cinayet mi? Ne söylüyorsu
nuz?. O papaz, bu asılzadeye kimi öl
dürtebilir? 

- Gene bir asilzadeyi.. hatta kendi
sine, asilzadelerin en büyüğü unvanı 
verilen bir taç ve taht sahibini. 

- Bu, bir hakikat mi? 
- O kadar büyük hakikat k1, isterse-

niz, size onun ismini bile söyliyebili
riın. 

- Söyleyiniz! 
- Fransa Kralı .. Birinci Fransuva ... 
Civarına, başını savdalyesinin uzun 

arkalığına dayamıştı. Gözlerini kapa
mıştı. Titreyen dudaklarının arasından, 
şu sözleri mırıldanmıştı: 

- Evet.. o zaman akıl erdiremediğim 
şeyleri, şimdi birer birer anlıyorum. 
Demek ki; onun birdenbire ortadan 
kayboluvermesi, sebebsiz değilmiş ... 

- Hayır, Madmazel; sebebsiz değil
di. Çünkü, o günlerde, belki de bugün
lerde bile ailenizin bütün mukaddera
tına hakim olan bu kurnaz papaz; sev
giliniz olan asilzade ile bir mukavele 
akdetmiş: cMadridde, bir şatonun ku
lesinde mahpus olan birinci Fransuvayı 
öldürürsen, Civanna ile izdivacın kabil 
olur. Aksi takdirde, Civannanın yüzü
nü göremezsin.• demişti. Size; şimdiye 
kadar hiçbir insanın hissetmediği kadar 
derin bir aşk ile merbut olan o asilzade, 
o büyük aşkın hatırı için, bu cinayeti 
kabul etmişti. 

- Fakat.. Fransuva, bugün yaşıyor. 
- Acele etmeyiniz, Maclmazel. Sev-

giliniz, bu cinayeti kabul etmiş, doğru
ca Madride gitmişti. O papazın, oradaki 
tesir ve nüfuzu sayesinde, kolaylıkla 

Birinci Fransuvanın yatak odasına ka
dar girmişti. Artık Fransuvanın haya
tı, rüzgara tutulan bir mum halini al
mıştı. Onun kalbine girecek hançer, 
bütün hızı ile yukarı kalkmıştı. Ölüm 
ile Fransuvanın arasında, pek kısa bir 
e.n kalmıştı. Fakat, tam o anda Fransu
vanın söylediği birkaç söz, ölüm ile o
nun arasına girmişti. O asilzadenin, yay 
gibi gerilen hançerli kolu, ağır ağır in
miş.. fıtil ve mefh1c bir halde, yanına 
:lüşü vermişti. 

- Birkaç çift, söz mü? Bunları da 
bana söyliyebilir misiniz? 

- Hay, hay Madrnazel... Sevgiliniz 
olan asilzade, gizlice yatak odasına gir
diği zaman, Birinci Fransuva, odanın 
balkonunda bulunuyordu. Ve uzaktan, 
bir nöbetcinin söylediği şarkıyı dinli
yordu. Bu şarkıda, şu kelimeler geçi
yordu: 

Türkler, kahramandır. 
Türkler, alicenabdır. 
Onlann dostluğu kıymettardır. 
Bütün düşkiinlcre yardım ederler. 
Felak.ete uğnyan insanları kurtar-

mak için kanlarım feda etmekten bile 
çekinmezler ... 

Fransuva, bu şarkıyı dinledikten son
ra, derin derin bir ah çekerek yatak o
dasına girmişti. Ve girerken de, kendi 
kendine şöylece söylenmişti: 

- Türkl~r .. kahraman ve alicenab 
Tüııkler. Acaba; bunların içinde, beni 
bu esa't'etten kurtaracak kimse yok mu? 

Demişti. Fransa kralının derin bir ız
tırabla söylediği bu sözleri işiten sev

Çünkü o; damarlarında, dünyanın en 
temiz ve necıb kanı kaynıyan, bir Türk 
asilzadesi idi Milliyetinden beklenen 
bu ümid ve imdad karşısında, artık ya
pacağı cinayeti, hatta, hayatında ona en 
büyük saadeti vadeden sizin muhabbe
tinizi bile unutuvermişti. Yay gibi ge
rilen kolunu ağır ağır indirerek saklan
dığı perdenin arkasından çıkmış: 

- Haşmetmeab! İşte, bir Türk ile 
karşı karşıya bulunuyorsunuz. Ben bu
raya, sizi öldürmek için gelmiştim. Ma
dem ki, bir Türktcn imdad bekliyorsu
nuz .. şu halde bana ebedi saadet temin 
edecek olan bir cinayetten vazgeçiyo
rum .. ve şu andan itibaren sizi kurtar
mak için ne mümkünse yapmıya söz 
veriyorum... demişti. 

Civanna, birdenbire yerinden fırla

mıştı. Uzun bir nazarla, Antonyonun 
yüzüne baktıktan sonra: 

- Efendi!.. Tıbkı bir roman okur gi
bi söylüyorsunuz. Bu kadar ince tefer
rüatı ellerimin çizgilerinden çıkarıp 
söylemenize imkan yoktur. Anlaşılıyor 
ki; siz, hem benim ve hem de Şövalye 
Cemin hayatını tamamile biliyorsunuz. 
Rica ederim söyleyiniz. Siz, kimsiniz? 
Buraya, ne maksadla geldiniz? diye ba
ğırmıştı. 

O zaman, Antonyo da yerinden kalk
mıştı. Yerlere kadar eğilerek: 

- Madmazel Civanna .. şu halde size 
hakikati açıkca söyliyeyim: Ben, Şö-

, 
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valye Cemin, sadık at uşağıyım. Adı
ma, Antuvan derler. Onun hayat ve sa
adetinden başka hiçbir şey düşünmem. 
Buraya bu şekilde girmekten, ve bu fal 
hilesini icad etmekten maksadım da 
yalnız sizinle görüşmektir ... diye mırıl
danmıştı. 

Civanna; sanki, odanın tavanına bir 
yıldırım düşmüş gibi şaşırmıştı_ Uzun 
ve narin endamı, hafüce ileri geri sal
lanmıştı. Düşmemek için, önündeki 
masaya dayanmıştı. 

- Şövalye .. şövalye .. ah, artık onun
la aramızda o kadar derin bir uçurum 
var ki... 

Diye söylenirken, hıçkıra hıçkıra ağ
lamıya başlamıştı. •• 

Madmazel Civarına, kapıda bekliyen 
hizmetci Tineti savmıştı. Kendisi, An
hıvanın odasında kalmıştı. Masanın 

kenarında, karşı karşıya geçmişler; baş

başa vermişlerdi. 

Antuvan, şövalyenin geçirdiği bü
tün o korkunç macerayı tamamile an
latmıştı. Onu büyük bir dikkatle din
liyen Civarına, hazan tatlı göz yaşlan 
dökerek, hazan da hıçkırıklarla ağla -
mıştı. 

Fakat; şövalyenin. iki değneğin ara
sında sarkan boş bir çuval gibi yürü
miye mecbur kaldığını öğrenir öğren
mez; acı bir çığlık koparmış: 

(Arkası var) 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

ıııan.ouı eıkrimcile rinden bfı' grup ._-
Ben faal bir estrlmctylm. Se.lcb seneden- mllll bir sporla bftt1ln yurdda ancaJ 1' 

bert klilbümli n tic; aenedenberl de bayraıt- dar t141 meşgul olu7or ve blllyordu. ııcJ"! 
mı terene temsU etmekteyim. Biliyorum, 2 - Fakat gene müstatd Türk ~ 
farkında bile detllslntz. Tanımıyorsunuz. 1930-1931 de Sofyada yapılacak B ~ 
Halbuki bir futbolcu olsam hemen tanılır- müsabakalarında ferd 1Ubarlle aaııtaJI ~ 
dun. piyonluğunu ve takım itlbarlle de <! ,. 

Ama, neden bir estrlmclntn 1sm1 verlllnce lardan bir darbe farkla geri tala~X 
tanınmıhor? Neden bir eskrim .sporu futbol. liğl aldı. f11ol' 
güreş kadar halk tarafından tutulmasın? Gençler Ollmpiyadlar ve Balkan~,rl f 
Neden blr eskrim takımmıız blr ecnebi ta- bakalarının verdiği tecrilbe ve gördii ,~ 
kınıla çarpışmasın? Neden mını eskrim ta- n1 usulleri kendilerince az çok tatb~ eıudl" 
kımımu Avrupa, dünya blrlnclliklerlne 1t- ğe ve eski, klA.sik usull\ az blr şey d ~ 
t!rat edemesin? Oilre§ takımımız Avrupa bi- meğe teşebbüs ettiler. Belki de biraı JO~ 
rlnclllklerine, dlinya birlncWklerine iştirak fak oldular. Eskrlmcilerlmlztn elde::- .,, 
etmekte kendisinde bir cür'et ve fayda bu- bu şerenı galebeyi müteak.ib memle _ .... ff 
luyor da neden bu hususa askerim hakkında spor üzerine hafif blr a!Aka peyda O'"' t'' 
da cesaret olunamasın? Yan! kuvvet ve kud- bir muallim tedarik edilerek bu ,poruJ! 
retımlz bu şelc1ldekt çarpıtmalara 1tt\rake ltf.şafına glrlşlldl. ~ 
klfl değil mı? o zamana kadar meTcudu 15 l bul J)lt ',ıt 

- Ne bllellm, diyeceksiniz. estrtmcller 25 e tadar çıktılar. Batı& p fil 
O halde ben de bizdekl eskrim hakkında da lld bayanımız çalışmata başladL 6J r' 

size izahat vereyim: müddet sonra Harbiyeli sporculat ~ 
Kanaatimce İstanbul eskr1mJ.n1 devrelere gnıpa iltihak ettller. Nilvesinl o Zil~ 

ayırmak daha hayırlı olur: almış olup büglln mlllt takım ırad .., 'ti' 
1 - 1931 .senesine kadar olan mmantı is- yerini muhafaza eden ve çabukldUeli ~ 

tanbul esltrlml.. ıunur L!tidadlardan Halim o zanıan ~ 
!================I 2 - 1931 - ı935 .seneleri aruındaJd zaman blyelllertn arasındandır. Gene o ıı-r~ 

Gene mevsim ıarfındakl İstanbul eskrlml.. lerden tayyareci Solak Muammer çok ti le' 
3 - 1935 - 1937 senelerindeki istanbul eJ- vlıdediyordu. Ama vazlfe ve meınurtre 

Hastalıklarına dair 1tr1mı.. bı bunu idame ettlrlyor mu. buıneııı·., tJ(_ 
• - 1937 den sonraki İstanbul eskrlınl Bu bllyilk heves gene alA.ıca.sızllk ıeıı'-

Havaların hlll ıttırad tesbetmemesl so- 1 - Bu devredeki İstanbul eskrimi tama- viksizllk JUzünden yavaş yavaş ıı:ısr ~ 
ğuk rlitubet ve sıcaklık tahavvüliitı bil- men .klAslk usuldedir. Yanı mükemmeJ siper ve azalmıya 'başladı. Ve öyle oldu ki: 0 ~ 
hru;sa A.nl ve beklenmtyen değişiklikler alıp mukabll bir darbe wnnadan deTam e- Beşlktq klübü lökallnde 20-25 Jdşl df'" 
umumi sıhhat üzerine tesirini göstermek- dlp giden bir tarzda tdl Miisabıtıar, daha çalışan bizler (5) klşl ile tdmanıara ıı1 
te devam edlyor. doğrusu hevesUler bu temlJ sporu her naaıl- ettik. rtJcSl-.J 
Anjinler, kuvvetli bronşitler ve zatürree- sa bir tesadüne görmüşler, beğenmişler Te Bu nztyete birçok sebebler gaıte p,_ 
ler el'an aürilp gidiyor. Yalnız hamdolsun onunla çok yakından temaa tmka.nını bul- safta muallimin dirayetslzllğl ııerl dllıJ 
blitün bunlar ağır ihtllli.Uar ve ölüm muşlardır. ve lşlne nihayet vertıerek MacarlStan 
vak'aları kaydedilmeden lyl olmaktadır. Fakat bunlann yekflnu on beşi &ftt\azdL antrenör tedarik edildi. ~ 
Şübheslz grip entanına ald olan bu has- Düşünün bir tere; blr memleket aporu 11~. 

rı8°0'-L-o ... AN ....... s-...... ,.-A:-'--ı !~~~~!~~~~~~nk :;g~~nı "!1a b:: Galatasaray lzm..,ir"""'if-8"""''-;~~ ..... i-;"""''--<Y·ı· .......................... l_-;;'Yg ..... tt-te"""--,.-9-""'Aımanyayı nastl 
nu mal etmemellylz. Bazı bünyeler vardır k1 "J b ld ? ..,, b ·7 .il 

1 - Memleketlmlzl ıı:17aret eden dost blr aksıran, öksüren birisi lle yarım saat be- mag Q 0 U mag Q ettı JJı'd": 
memleket harbiye nazırı, bir §ey dl- raber bulunsa derhal nezleyi ve grlbi ya- İmtlrde ıtt maç yapan Galata.saray blrln- cumartesi gtınü öğleden sonra ~Jll1~ 
ken. kalar, ve birden birkaç kişi ayn! evde el futbol talwnı dün sabah tehrtmlze gelmlf- Ollmpiyad stadını dolduran ıoo.000 ,..s ~.d 

2 - Ekseriya ıtşelere rapıştmlır, köy. hasta düteblllr. ur. fazla seylrcJ, İngHterenln Almanları ~ıır 
3 - Hlnd uılzadelerlne verilen blm, mi- Bu sebcble bu mevsimde bir taraftan th- Galata nhtımmdan dlpdlrt ayrılan futbol- JQb eden oyununu seyretmek ıçtn 

0 
~J' 

saflrperverllk. ttyatlı gtylnmeği ve mümkün olduğu ka- culardan bir kısmı bir hafta evvel ayrıldığı yemişti. bk devreyi f-2 gallb bitJre, 
' - Mabkemenln hütmtl. bir nota, bir dar nezleli ve hasta in.sanlarla temas et- rıhtıma hara.b ve aakat bir halde dönmiif- lerln Ut .sayısını 20 ncJ dakitad• 

harfin olcun111u. memeğl birinci şart olarak tatbik etmek tür. me§hur sol açığı Bastın yapmı§tır· ... ~etıl 
G - Tiirk alfabesinin d&-dilncil barft, · o ,., lA.zımdır. Kalabalık yerlerde bulunma- Izmlrin Karşıyaka klübiinde senelerce par- Dört dakika sonra Aston vıııad• ...ı "' 

terkettlğtmlz blr finvan. ..ı "' r 
8 - Tatmaktan emri hazır, arabça lle, ııo ~-· mak, geceleri sokakta geç vakitlere ta- lak fut.bol oynamıt, Türk mllll takımında u- muhacim olarak alınan Broom ı~n ~.ti' 

rabıt edatı. dar kalmamak muvafıktır. Şiibhe.!lz ya- zun müddet yer almış olan Galata.sarayın harlkulAde bir şiltle yapınca oyun JO ~ 

7 
_ Fırtına. kında şarkın sıhhat ve hayat veren bol futbol şubesi kaptanı Vahi lle görüştük. doğru gttttğlni anlamakta k1ınJ' ıır' _j 

güneşine kavuşacağız. O zaman bütün bu Mağ)Qblyetıerlnin sebebi lçln anlattıklarını çekmemlştır. İngilizler bundan "'_...,P' 
8 - Yemeklerde kullanılır, anla§ma ifade rf - bU JJJ,jdıl ihtiyatlara llizum da kalmaz. sı onun anlatıtma gore ve aynen yazıyo- nıliddet gevşemlşler ve Almanlar .• ı ~ 

eden Argo tabiri. ıııw il" 
9 - Bir sayfiye yeri, yakın olmıyan. 1----------------1 ruz: istifade ederek ilk aayılannı yaP ~ I 

Cevııb isteyen okuyacularnnnın posta 1 - He rlkt maçta hakemlerin Galatasa- Tekrar İnglllzJer Oç"'nc"' ve blJ1l~_lfıttf 
10 - Yugoslav parası, çiftçinin yeUştirdl~l. · ~ bil - ı...nıa ı~- u u v•~pr YUKARIDAN AŞAl'il: puJ11 yoliamalarını rıca ederlz. Abl tak· rayın yaptı6ı tun a.. rı o ..... ydle kes- dördüncü sayıyı yapmışlardır. pe ~..ı 

ı - Edlmeden geçen blr nehir, hesabda 2 t ı h .. l ı d altı '---taıılh ır. ~ 
dlrde lstekied mukabelesb kalabilir. mesl, nuna do~ru Alınanlar 11.•~cJ ,sayıl•Ar~ 

- zm r a.em er n e pen ......,,. ... mışlardır. ·" 
birler hanesine verilen Jslm. 3 _ Birinci maçta Ha§lmliı yaptığı üçün- 1" ,., 

2 - Durgunluk, başkalık göstermlyen. .............................................................. cü golün sayılmayışı, Kendi sahalarında, kendi 0 tııı~ ıf 
3 - Yalvarma, yetdlğerlne uygun. 4 - Hakemlerin zAfı yüzünden her lld ta- bu şekllde maRlOblyettnt flmid e roı »l' 
4 - Oturmak. No·· betcı· eczaneler lamın futbol kaideleri haricine çıkan fevka- manlar, birinci devre sonunda bil r! 
5 - Bir hartın okunuşu, arabca ıı. lAde sert oyunları, kisara uğramışlardır. ~,J 
6- Karadenlzde blr liman. 5 _Birinci maçta yedillmlz 1klncl sayının Oyunda Alınan muavin hattı pek~ ~dl' 
7 - Uc, son harf. topu kol ile kesip içeri atıımuı. yorgunluğa maruz kalmıştır. )faÇ~..J 
8 _ Ateş, ufuklar. Ba rece nöbetcl olan eczaneler fail- sona kadar İngUJz takımı datın• ff1'1Yrf 
9 - Mukaddes kltablarda tsml geçen bir lardır: 8 - Yan hakemJerln belli başlı vazifeleri- muhafaza etmiştir. Solaçık :sasttnlD ·~ 

ku~. btr rak.am. İstanbul cihetlndekiler: ntn hakemlikten ziyade top toplamaktan lba- de maharetle topu idare edlfl tngUteP'~ 
10 Mekt b f A.. Aksarayda : <Şeren. Alemdarda: (Ab- ret kalışı. büyük f 1n1 hazır 

- u ' araça c ...... a. 7 - Fede,.....,,onun verdP'l dalmt davetı - ıa er lamıttll'· _,..r :..ti dülkadir), Beyazıdda: <Haydar), Sa - ·-.1 ır. İk1 ıııııı.w--. ıl~ 
8 

I 

matyada: c Teotllos ), Emlnönünde: yelerl ıtadyom kapısında tanımamalan. net devrede bir milddet A !U fi ~ 
(Mehmed Kilzım), Eyiibde: <Hikmet At- 8 - Futbol ajanı Suadın ilk maçın halıcem.1 oynamı§lusa da İngiliz sol ınüdll (J()Clltl ~ 
lamaz), Fenerde: <Hüsameddin), Şeb- Esad için: . kaptanı Arsenalll meşhur !Ia~ e'1Pel' 

i i dl) Ş - Hüsnü ntyetlne emin oldu"'umuz bir ar- müdafaası her tehllkeyl wtar .ı'I rem n nde: <Ham , ehzadebaşında: o ,., 
(Hamdi), KaragUmrütte: (Fuad), Kü _ kadaştı.Fakat neticede gördük kJ hatalı ka- fi gelml.§tlr. rl ff"% 
çükpazarda: <Yorg1>, Bakırköyiinde: rarlarlle sızın mağlfıblyettntzt hazırladı. Yal- İnglllzler az sonra muhacımle it oıtı' ı>'(I 
<Hllll>. nız iklncl maçın hakemi de tamamen dene- beşinci sayıyı yapmağa ınuvaffa ıce• ~ 
Beyoğlu clhetlndekller: cek şeklide İzmlrin aleyhinde ldl demesi, dır .. Sol müdafi Hapgood ve ııı~atlt _.o~'' 
İstıklll caddesinde: (Kanzuk), Gala- 9 - Diğer ajanlardan birinin de ilk ma<}m Yun:gun f~kalAde uzun vU1' ıcıar 7 .. d'~ 

tada: <İsmet), Taksimde: (Nlzameddln>, hakemi Esadın idaresinden .sitayişle bahse- hücum hattının pek parlak atıl 85 ııı~ ır .. Kurtuluşta: (Necdet>, Yenlşeh1rde: <Pa- dişi, buna mukabil iklncl maçın hakemi Mus- sında belll başlı rol oynamıştır. 1 '!'? 
runakyan>, Bostanbaşında: ( İtlmad ), taranın İzmir aleyhindeki yersiz karartan- k.ada İnglllzler altıncı sayıtar:rıtl' 
Beşlktaşta: (All Rıza). nın neticede müessir olduğunu söylemesl ve oyun da pek büyüt bir ı;ayı ~ 

Boğaziçi, Kadıköy .,8 Adalardakiler: Şimdi bütün verdiğim fu kısa ve haklld ı- yetlerlle sona ermlştlr. blrtrılıt ~ 
ÜSküdarda: CSellmJye>, sanyerde: CA- zahattan .sonra fazla bir şey llAve etmJyece- ing!dlz oyunculıınnın her ınel ıı-: f..ıı 

saf>, Kadık:öyiinde: CModa, Merkez), ğtm. İk1 maçta olup biten! anlatmama esa- yerde ve gerek havadan nıükeın J1lllJll'I 11' 
BUyükadada: (Halk), Heybelide: (Halk). sen lmkA.n yoktur. Bu hakikatler ancak çok meler! ve bütün hücumları :U ı;.;' 

müşkül şartlar içinde yapılan maçları gör- idare etmeleri bu zaferde 
mekle mümkündür. olmuttur. gilinizin gözlerinden her şey silinmişti. Eooellri bulmacanın halledilmiı ıekli 



Drkiye CDmhuriyet Merkez BankaSI 
14 - Mayıs - 1988 Vaziyeti 

AKTiF PASll' 

2t.125.948,37 
22.058.269,-

1.272.856,58 

383.256,79 

ıı. '13e.M2,88 

821,-

Lira 
Sermaye: 

Adı ft fevbllde 

411.45'1.0'13,IO 
İhtiyat Akçmi: 

US.258,7' TedaviiWeti llnbofter: 
Deruhde edllen nraltı ~ 118.7ta.~ 
Kallllllml 1 w 1 lncl maddelm-
ne tıewatua buılne tarafmdan 
Tül~ ıuıı.~ 

Derabde edUell nn.'kı nakdlıe 
bat1yesl H1.12t.t'f4--

29 .878.W,05 ltarpblJ. tamamen altın cıı1arak 

ill'ft!'lım tılcla't'lıe nııedilen U •-. 

8.'DUM,11 

natdlJe 
151. "148.563,-

Re e km& ••bNJ' ı.ıa vetea ted, 
ftal. 

Tirk Lirmı Mevduatı: 

ıuoo~ 115_.1'1.__ 
11.lft.tıt.ıı 

14.919.489.- 1'8.829.~ Dhia ........ tı: 

43.883 .358,58 43.883.-.U 

AHma talıdl bbll döYı.ler 
Diler dhbder 'ft alaeıı.klı drtnl 
batl,.aerı 

ı.-.. 

D.DO.-.ıt 32.m.B,90 
ti-~ 

39.183.371,58 
'1.013.423,11 46.198.'111.9 

1.288.809,46 
95.680,61 9.384.470,ft 

Yekiin 

4.500.000,-
14.176.963,58 

339.499.879,89 

llalatelil: 

' Yek'lin 33U91.879,S9 

2 Mut 1133 tarihindoa ınbaren 
lakaato .. deli % Si , Altın üzerine avans % 4l 

, 

.. 

üRKIYE T . _..... 
CUMHU llYcıı 

21RAfli~B 
~a-------------------~ ... c;;; İıtanbul Belediyesi binlan J 
~ ltJerinde kullanılmak üzere lüzumu olan 4 tane kamyon pazarlığa 
~· B~a 11000 lira bedel tahmin edilmi§Ül'. Şartname~ Levazım 
~ 1lk .:..:rulebilir. İstekliler 249 O No. h ~unda yazılı vesıka ve 825 

lt del\ • ._ .t makbuz veya mektubile beNWf -...e Çaqamba günü 
-unı Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2901) 

ı:..!~ e ,.,.,,_,,· 
~an, ot:Sında itfaiyenin caddelere serdiği hortumlardan dolayı otomobil, 
lt..a_ ~t 8 ve araba gibi vesaiti nakliyenin yollarına devam edemediği na
~ l'a: alınarak itfaiyece hortumlara mahsus köprücükler yaptırılmıştır. 
1-İ~ ~ ~kuunda vesaiti nakliyenin itfaiyenin göstereceği yerlerden ve 
~ ~u ilinrıne konacak köprücüklerden geçerek .eferlerhıe devam etme-
~ ~ olunur. cB.> c2926> 

Daktm 
lbrahlm Zati Oget 
Beledi,. bıfıaıııda. PIJedotJ 

ilan Tarifemiz 
Birinci aalaile 

400 "'"'' , .... ..,.,. 250 • 
Vp;ncl pile 200 • 
Dördünrii .alaile 100 J) 

,, salail.ı.r "' • 
Son 8Ghif e 40 1> 

?tfuaJ1t!D bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilin yaptıracaklar ay
nca tenzilltlı tarifemizden iltlfade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ~yrek 
sayfa illnlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari ilanlarına akl 
işler için 111 adrese müracaat edil
melidir: 

caddlllnde il numarada berıtıa w , z Se1JM111 ...._.. 

KURU SiSTEM 

•''°"'-~~ ~ JD ~ 

Yeni Kontr -Plak Ltd. Şirketi 
Fabrikasında 

KURU SiSTEMLE 
Yapılan KELEBEK marka 

KONTR • PLAKLAR 
•,>,... ~ Çarpılma, çwtlama, lrabarma veaa• 
-vA_ .... ~ ire gı"bi hiçbir aıza ..x .. ermez. ..... cın.~'' •-· 

Kontr-PIAklar ba sibi arualara kup pnnti ile aabhr. 

KIZIL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr-Pıaklar atok olarak her zaman mevcacldur. 

Satıt yerleri : 
lataaWda : R0ŞD0 MURAD OOLU, Mahmud P• Klrkç& haa 

No 28 
tsAK PILAFIDIS. Galata, lıt.hwvli19 cad. No 21, 

Ankarada : VEHBi KOÇ Ticarethaneai 
lzmirde : KARL HORNFELD 

IHSAN KAYIN Ye NEJAD TEZOL, ıc..teciler 
YUSUF ve KADRİ lşMAN 
ŞABAN MAHMUD KôKNER 

Samnncla : GÖÇMEN OOLU KARDEŞLER 
U•uml .. bf rert ı lstaobu.l, Sirkeci, MtllıD.rdar 1.ade ilan No S 

YENi KONTR-PLAK Ltd. flrlle& Tel. 2240t 

lstanbul Vakıflar DirektörDgl ilbları 
Kıymeti Pey parası 
L K. L X. 

' 

124 ıt6 

434 ı20 

'34 ·20 

t6 

32 

32 

i94 

51 

57 

Çakmakcılar Day &hatun maballesln1n "Valde hanı avlusun
da eski 39 ve yeni 38-39 No. lı kargir odanın tamamı. 
Çakmakçılar Day aha tun mahallesinin Valde hanının 1 - et 
katında eski 35 ve yeni 35/36 No. lı kirgir odanın tamamı. 
Çakmakçılar Day ahatun mahallesinin Valde hanı avlusun .. 
da 43 No. 1ı kirgir odanın tamamı. 

f20 52 

273 94 

l20 52 

1136 Ot 

31 54 

20 ~ 

16 M 

85 21 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesinin Valide hanı 1 inci 
katında 61 No. lı Urgir odanın tamamı. 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesinin Valde hanı 1 - inci 
btmda S4 No. lı ve üstünde odası bulunan lligir matba-
hm tamamı. 

Çakmatçı.18'r Day aha tun mahallesi Valde hanı 1 - inci kat 
60 No. lı ahşab m,atbahın tamamı. 

Fatih'te Hasanhalüe mahallesinin Cami sokağında Hasan.
halife vakfından (568,2) metre murabba~daki arsanın 
tamamı. 

779 90 58 50 Fatih,te Çıkrıkcıkemaleddin mahallesinin Cami sokağında 
Çlkmeahm•leddin vakfından (238,95) metre murabbam
dalrl arsanın tama mı. 

'4277 86 320 M Balıklı Rum hastanesi akaratından Uzunçarşıda Yavq
caşahin mahallesinin Uzunçarşı caddesinde eski 59 ve ye
ni 244 sayılı kargir hanın 216 hisse itibarile 132 hissesi. 

Yukarıda yazılı emlik satılmak üzere 15 gün müddetle artırmaya çıkarılımf
tır. İhalesi 27 /5/938 Cuma günü saat 15 de icra edileceğinden isteklilerin Çen-
berlitaşta Vakıflar Bqmüdürlüğü Mahlülit Kalemine müracaatları. (2708) 

J1Uıı1111•111111111111•111111n111m11111M11 .. 1-1 
§ Ttırk Hava Kurumu 

İ BUYUK .PiYANGOSU 
~ 2. ci keşide 11 I Haziran/ l -J 38 dedir. 

1 Büglllı ikramiye: 45.000 Liradır ••• 
i Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık lkrami,.._.. 
§ ( 10.000 Ye 20.000) liralık iki adet milklfat vardır •• 
§ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden ha piyanpya 
a iftirak etmek Rretile IİZ de taliinizi deneyiniz. .. 

~il llllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllUlllllllllllllHllllHUUllWIDlllllllllllllllllllllllll 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlugu ilanları 

Muhammen kıymeU 

Lira Kr. 

1990 20 

Metro S. 

497 55 
Ayaspaşada Camiqerif sok.alında 43, 45 No. lı vakıf arsanın tamamı ..• 
Yukarıda yazılı gayrimenkulün mülkiyeli pe§in para ile satl§ı 5/5/938 tarihln

den itibaren 15 gün müddetle açık artırmaya çıkanlmıştır • 

İhalesi '-D/5/938 Cuma günü saat 15 de komisyonda yapılacağından taliblerimlı 

yüzde yedi buçuk pey paralarile Akarat ve MahlUlat kalemine müracaat eyle-
meleri. (2598) 

BASUR MEMELERiNI 

REKTA PATI ile 
tedavi ediniz. 

iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tnrlü iltibablannda 
cerahatlenmiş fiatQUerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde daima 

muvatfaklyetle ıifsyı temin eder. 

t•rk ispençiyari Liboratuvarı1 lstanbul 0..--'&' waM& ~--
Alllmn•t•llZ · ~ ................................................. ,, ._ __ ._. leler. 41111 __ ,,, .~.-...~~~.-....._...~~~ 1 



Kendine oeyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZi j 
varken ıstırap 

çekilir mi? 
ea,, diş •Orllart 
ve nşotmekten mntevellid 
bOtUn ağrı, sızı, sancılarll 
nezleye, romatizmaya karfl 

NEVROZi~ 
kaşelerini alın11 

icabında giinde 3 kqe ~· 
tsMINE DiKKAT. 

T aklidlerinden SaklJllllll-

VIROZA PATI 

NEDİR? 

ViROZA 
Kan çıbanları1 el ve ayak 
parmaklannın arasınd8kl 
kaşıntılar, dolama, meıne 
iltihabı ve çatlaklar, neı· 
monlar, yanıklar, tıraf 
yaraları, ergenlikler, ye 

koltuk altı ~1banlan 

EN ÇABUK ve EN 
EMiN BiR SURETTE 

TEDA VI EDER 

UERESiYE SATIS SAHiBinin SESi vE ACERTALARlnDA 

Onblnlerce kişi gibi sız de 
kullanınız, memnun olacaksı- -tt\ı-f 1 l 
mz. Horoz m•rkasına dlkka~ \ uı..U 

~· o"tt ~~ _ .. ~ 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

• 

MI D 1 
Ekşilik, Şişkinlik ve yanmalarını 

giderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki pes
lığı defeder. Mide ve barsakları alıştırmaz. lştlhanızı 
ve sıhhatinizi düzeltir. 

Son derece teksit edilmiş bir tuz olmakla müşabih 
isimlileri ve tltklldleri ısrarla reddediniz. 

Lokanta ve Gazinocuların B E N Z 
Nazarı Dikkatine ! G A G G E N A U 

Fabrikamızın BAŞKURT marka-

1 
En yeni model geldi. 

lı yerli mamulabmızı görmeden ÇAT AL Tllksim Bahçesi karşısı No 25 

KAŞIK ve BIÇAK takımlannızı alma - ~-·-------""' 
yınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile Av
rupanınkinden daha yüksek ve hem de fiat
ça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Trende, Yapurda, evinizde ve işinizde 
Muhakkak bir kqe 

Nezle - Grip • Baş - Dif 
ROMATİZMA ve 

Bütün ağrıları 

oıo 100 GEÇiRİR 
KALBi VE MiDEYİ BOZMAZ 

lcabı•d• gUnd• 3 kate ehnmblllr • 

Taklidlerinden Akınınız ve her yerde 

ısrarla SEFA L i N'i arayınıt 


