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] Südet Almanları meselesinin halline doğru 
-

Çek cumhurreisi Hitlere 
tebrik telgrafı gönderdi 

Dün mühim bir adım atıldı 
1 Mayıs bayramı münasebetile ilk defa olarak çekilen 

bu telgraf dostane bir hareket sayılmaktadır 
Çeklerle S üdet 
Almanları 1 (At:~-;:-~ 
Arasında bir hadise 
Prag 30 (Hususi) -· Südet Almanları 

nıe elesınin muslihane bir surette halli
ne dop,ru bugün mühim bir adım atıl
nııştır. 

Cumhurreısi Bcneş, Nazilerin milli 
bayramı 1 mayıs münasebetile Bitlere §U 

tebrik telgrafını çekmiştir: 
Alman milli bayramı münnsebetile 

~nıımi duygularımın kabulünü rica ede
rını .• 

Şimdiye kadar mayıs bayramı müna
ıebetile ilk defa olarak çekilen bu tel
graf. Al manyaya uzatılan bir dostluk eli 
&asılmakta ve Almanyanın da bu jeste! 
karşı lakayd kalmıyacağı tahmin edil
tne\tedir. 

~ (Devamı 3 üncü sayfada) Çek Cumhurreisi Beneı 

londra müzakertlerinin neUceleri 
Avrupa yapıcı bir siyaset 

devrine • • 
gırıyor 

lngiltere ve Fransa merkezi Avrupada ve bilhassa 
Çekoslovakyada vaziyetin düzeltilmesine çalışacaklar 

t Parıs 30 (Hususi) - Efkarı umumiye, j Bu mahfeller, elde edilen neticelerin 
b·Oncfıra görüşmelerinin neticesini derin en milhim kısmının Çekoslovakya hak-

tr rnemn · U ka 1 t l:> unıye e rşı amış ır. kında.ki itilaf olduğunu kaydetmekte-
rek al.ad~e bu sabah Elize srayına gide- dirler. 

ııı.... 

Telgraf /arı 
Ankara 30 (A.A.) - Yugoslav kral 

naibi Prens Pnul'ün doğumu yıldö 
nümü münasebetile, aşağıdaki tel
graflar teali olunmuştur: 
Altes Ruvayyal Prens Pauı Karage
orgeviç, Yugoslavya kıtıliyeti naibi 

Belgrad 
Altes ruvayyalinizin doğumu yıldöJ

( Devcıtm 3 üncü sayfada) 

- .......................... -......... ·--··-----
Felaketzedelere 
yardım artıyor 

Sovyet hühumeti 10 bin 
dolar teberrü etti 

Kırşehir ve havaİisinde zelzele feld
ketzedelerine meml~ketin her tarafın
dan yardımlar günden güne artmakta
dır. Hükfunetin aidığı tedbirler "e Kı
zılaym faaliyeti sayesinde, birkaç aya 
kadar bütün felaketzedeler birer çatı 
al'tmda barınmış bulunacaklardır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Arseniği bala 
karıştırarak iki 

kişi öldüren kadın 
' Ingiliz nazırlarile yapılan müzake- . .. 

teler hakkınd mh i . i h t Ayni mahfellere gore, Fransa ile in- Ankara, 30 (Husust) - Karaisalı ka-
lnielir. a cu urre sme za a ver- giltere, Südetler meselesinin sulhan hal- zasmm Karsantl nahiyesine bağlı Man-

St~al~h.~yettar mahfeller İngiliz • Fran- li için Berlin ile Prag nezdinde te§ebbüs- surlu köyünden Kasınt Ali Hasanın ka-
.. goru ı lerde bulunacaklardır. rısı Dudu ile oğlu Aliye arseniği bala ka-

tef3ı şnıe erinin neticeleri hakkında (D 
11 1 

• f ,.,_) rışhrarak zehirlemek mretile öldürmek-
......._ rlerde bulunmaktadırlar. evamı ~ncı ıay aı.ıu (D 11 . . f-"'-) 
~ evamı ınca say uuc.ı 

Tekirdağlı Hüseyin 
bugün güreşecek mi? 

Amerikalı pehlivan .. Ben Tekirdağlıyı Pariste 
seyrettim. Onu gözüme kestirdiğime göre ötekileri 

13 .. he~aba katmam bile 1,. diyor 
'Un~~· g~ç~n . paza~anberi dedikodu- ı 
'rlllc . dinledığımız gureş müsabakaları 
Cen~~ stadyomunda yapılacaktır. Dün, 
•oa id Amerika şampiyonu J ak Şerman, 
l':ıp rnanını, beraber gelen arkadqUı 
riı. rnıştır. İdmandan sonra kendisilı ıö
-"\<ıtuk A- "k · 4"ıJuerı alı diyor ki: 
ltarııaAnladtğıma göre, henüz karşıma çı
be11 b~k· pehlivan seçilememiş. Fakat 
Çiink" cihetle alakadar bile o1muyor um. 
turnd u karşıma kim çıkarsa çıksın umu-

n a değil. 

l'ett=; Tek~~ağlı Hüseyini Pariste scy-
2\iıı e~ ~il~ıgıme göre, bugün, Türklye

n ustun pehlivanı odur 
A;lınae l . 

tu·diğ' na eyh, ben onu da gözüme kes-
bne ... rne göre, ötekileri hesaba katmam 

bü * d il, son Qlarak T k. d ~ ·· e görü r· ' e ır aglı HuseylnJo 

Mezardan elbise 
Çqlan köylü 
İzmir, 30 (Hususi) - Bulgurca köy

lülerinin Adeti üzere köyde ölen Halilin 
mezarına ailesi tarafından bir kat elbise, 

(Devamı ıı i nci soyfada) ··-·························································· 

f 

• iki tamnmış isim, 
iki gU zel eşer 

Bürhan Cahid 
ve 

Suad Derviş 
•Son Posta,. için çok 
beğeneceğiniz birer 
edebi roman yazdılar 

Pe/ı yalrın4o bunları birbiri 
. ardı ..,.,. nevedecefis. 

l 

idare if lerl telefonu: 20203 Fi.atı: 1 kurut 

Başvekil yarın 
sabah şehrimizde 

Ata türkün 
edecek 

Celal Bayar bugün 
doğduğu evi ziyaret 

Başvekil binlerce halkın coşkun tezahürab ve • 
"Yaşasın Türkiye,. sesleri arasında Atinadan ayrıldı 

Celil Bayar Atinadan ayrılırken gazetecilere beyanatta bulundu 

1 ' " 

Yttkanda B~vekil meçhul asktt 4biden ndc defteri imzalarken... Aıalıd« Türk 
gazetecileri meçhul aı ktt 4buuri önünde 

Atina 30 (Hususi) - Baıvekilimiz Ce- vekil Metaksas ve refikalarının Kifisyada 
lal Bayar ve refikaları, Hariciye Vekili Sesil otelinde şereflerine verdikleri h u
Rüştü Araıı ve maiyetlerindeki heyet bu- susl ziyafette yemişlerdir. 
gün şehrin temaşaya değer mahallerini Saat beşte Celal Bayar ile Hariciye Ve 
ziyaret ettikten sonra öğle yemeğini bq- (Devamı 11 inci ıa.1/fada.J 

Vergilerde yapılacak 
tenzilit haziranda 

tatbik olunacak .. 
Kazanç vergisindeki değişiklik, bugüne kadar ortada 
duran bir tezadın ortadan kalkmasına yardım edecek 

Yeni kazanç vergisi kanunu pro jesmdcki değişikliklerden birkaçı 

Ankara: 28 Nisan yaz tatiline girmeden evvel bu projeler, 
Vergi kanunlarında ıslahat yapmak ve ve vergi mevzuile alakalı bulunan diğer 

vergi nisbetlerinde zamanla esaslı ten- (Devamı 11 hıci sayfada) 
.zillere gitmek; Bayar hükumetinin ana 
politikasında baş yerlerden birmi al- r ' 
mıştır. Bu direktif çerçevesi içinde faali- •• Kazanç vergisi kanu-
yete geçen Maliye Vekaletinin hazırladı- d I k d .... 'kl'kl 
ğı kanun. projelerini hükiı.met peyderpey nun a yapı aca egışı 1 er 
Millet Meclisine sevketmektedir. Kııznnç hakkmdak İ projenin metni 
vergisi kanunımda yapılacak değişiklik- ı· 4 · f d d 
lerle, · muvazene vergisinde ~apılacak .üncü say amız a ır bı2:,: ş uk. Ktymetli şampiyonumuz 

1Dcvamı ll inci sayfada) 
Tekirdağlı Hü.seyin. geçm h4ftokl 

girqterU 
. .._ ... ____________ , .... niabet tenzili bu aradadır. Millet Meclisi 



1 Sayfa 

Her gün 
Bir iş borsasına 
Muhtacız - Yaz.an: Muhittin Blrı -

D 

O 
lkbaharm geciken güneşi Anadolu 

dağlarının üstünde tekrar göründü. 

Bu parlak Türk güneşinin ısıtan nefes
leri memleketin dağlarından ovalarına 
doğru süzüldükçe tabiatin göğsü de, ba
yıla bayıla, kendisini işin yaratıcı elleri
ne teslim ediyor; asırlardanberi bu top
rakları hamur gibi yoğurmaya alışmış 
olan Türk kolu, mevsimle beraber, tek
rar harekete geçti. Tekrar Türk toprak
ları mahsul verecek, Türkiye, yeniden 
tabiat şenliğinin bereketli günlerini ya
şıyacak! 

Bu mevsimle beraber memlekette iş 
bolluğu son haddini bulur. Bermutad, 
Anadolunun her tarafında jşçi aranmaya 
başlar; her tarafta işçi bulmak, derece 
derece, güçleşir. Bu sene, son birk8ç se
neye nisbetle, memlekette iş daha bol
dur. Toprak işlerinin çalışacak kola olan 
ihtiyacını temin için, yavaş yavaş başka 
iş sahaları boşalacaktır. 

Bu sene geçen seneye nisbetle daha 
fazla fabrika çalışıyor; geçen seneye nis
betle daha fazla tren işliyor. Her nevi iş 
sahalarında, atölyelerde daha fazla işçiye 
ihtiyaç var. Bu sene madenler daha çok 
işçi bulmaya muhtaçtırlar. Toprak işçi 
istiyor; fabrika işçi anyor, maden işci
sizlikten kıvranıyor. Mesela, Zonguldak 
havzasına bakalım: İstihsal geçen sene
ye nisbetle düşkündür; memleketin son 
kış esnasında bir kömür buhranı geçir
diğini biliyoruz. Bizim için kıymetli bir 
döviz vasıtası olan barice kömür sevki
yatı durdu. Çünkü madenlerden kafi 
mikdarda kömür ihraç edemiyoruz; çün
kü madenler kafi derecede işti bulamı
yorlar. Halbuki kömür ihtiyaçlarımız ar
tıyor, yeni yeni maden çeşidlerinin işle
tilmesine başlanıyor. Bütün bu işlere iş
ci lazım. 

* 
Memleketle iş arttıkça yavaş yavaş işçi 

sahasında da buhran ve kıtlık baş göste
recektir. Bugün için çalışacak kol kıtlığı 
bahis mevzuu olamaz; fakat, yakın bir 
zamanda bunu da hesaba katrnıya mec
buruz. Fakat, bu kıtlık devrinin gelme
sine intizaren ve onun tedbirlerini ikinci 
safhada düşünmek üzere, şimdiden müs
tacelen alınması lazım gelen tedbirler 
vardır. Bu tedbirlerin başında, memle
ketin işci kuvvetlerini iş sahalarının ih
tiyaçlarına göre taksim edilmesini temin 
edecek bir cihaz vücude getirmektir. İş 
kanununun tatbikat sahası içinde bulu
nan bu vazifenin bir an evvel görülmesi, 
iş hayatının işci ihtiyacı işcinin iş bulma 
derdini tanzim ve telif edecek bir cihaz 
yaratılması artık zaruret kesbediyor. Hem 
de müstacel bir zaruret. 

Türkiyenin muhtelif noktalarında mev
cud iş kesafeti ile gene memleketin muh
telil noktalarındaki nüfus ve işçi kesa
feti arasında nisbetsizlikler vardır. Bu 
nisbctsizlikleri bugün tanzim eden ye
gane hareket, bir kör dövüşü hareketin
den başka bir şey değildir. Mesela 1stan
bulda her zaman ihtiyaçtan fazla işci 

vardır; sokaklardaki seyyar satıcı bollu
ğu, hayvan arabalarına ve kamyonlara 
rekabet eden hamal arabları, iskelelerde 
sinek avlıyan hamallar, İstanbul piyasa
sındaki İ§ ücretlerinin düşkünlüğü hep 
bu davanın delilleridir. Sade İstanbulda 
değil, ayni hal, Anadolunun birçok yer
lerinde göze çarpar. Birçok yerlerde iş 

nnyan işciler ve birçok yerlerde de işci 
arıyan işler vnrdır. İşle işci ara~ndaki 
bu kör dövüşüne bir nihnyet vermek iş 

kanununun ifasını düşündüğü vazifeler
den biridir. Bu ~azifenin nrtık, bir an ev
vel, ifa edilmesi Hizım geliyor. 

* Memleketin en mühim iş vp işci mem
baları olan yerlerde basit te olsa bir teş
kilat nüvesi vücude getirmemiz lazım ge
liyor. İş alanlarla iş verenler arasındaki 
münasebetleri tanzim için, A vrupada ol
duğu gibi sistematik bir knrsılaşmay1 ve 
nihayet bir iş borsasının tesisini temin e
decek olan bu hareketin başlaması zama
nı gelmiştir. Bu, bir taraf tan işciye iş ve 
işe işçi bulmayı temin edecek, diğer ta
raftan da memlekette yavaş yavaş müte-

hassıs amele yetişmesi ve iş ücretleri a
rasında, muayyen nisbetler dahilinde u
mumi bir 'Seviye husule gelmesine yarı
ya;aktır. Buna pddetle ihtiyaç vardır. 

Işle işci arasındaki münasebetler bu
günkü anarşik nizam içinde çalıştıkça 

memleketin çalışma sahasında :rasyonel 

SON POSTA 

Resimli Makale: IC iki yaş ortası.. X 

Bir insanın gençlikte en kuvvetli tarafı bedeni kabiliyeti, 

orta yaşta ise fikri olgunluğudur. Çok genç iken bilgi hamu-

İnsanın insan sıfa ile kendi kendisine karşı vazüesı genç
liğinde hayat için elzem olan b' iyi edinirken vücud kabi
liyetini azami hadde çıkarmak, olgunluk zamanında da di
mağının inkişafında istifade edebilmek için vücud kuvvetini 
muhafaza etmektir. Bu maksadladır ki 20 inci asır sporu eğ
lence değil, vazife sayar. 

lesi eksik olduğu için insan mühim teşebbüslere girişemez. 

olgunluk zamanında ise bilgi ve tecrübenin gösterdiği yola 

atılmaya ekseriya vücud kabiliyeti müsaade etmez. 

(~s~o--=-=-z~~A_R__:_A.:_=S_D~N::....=:D~A:......:__.J) 
Kardeşlerine zehir •---------• lngiliz kadınlarında 
Ve~erek öldüren kız HERGüN BiR FJKRA 1 Tayyarecilik hevesi 
Nevyorklu bir genç kız, uzun sorgular

dan sonra 2 ve H yaşl~daki erkek kar
de.şle~ini," fare zih!rile zehfdiyerek öl
dürdüğünü itiraf etmiştir. Polis dosya
sında sarışın Borjia isrnile anılan genç 
kız şöyle demiştir: 

- Kardeşlerime dört kere zehir ver
dim. Bunu da zchiri sütlerine ve porta
kal sularına katarak yaptım. Benden bir 
yaş küçük olan kardeşimden, beni döv
düğü için nefret ediyordum. Bir keresin
de yemin ettim diye, ağzıma bir yumruk 

indirdi ve iki dişimi söktü idi. En küçük 
kardeşimi ise çok severdim. Ona zehiri 
nasıl ve ne zaman verdiğimi hatırlıyamı
yorum. 

A vrupada milyonerlik 
rökoru Danimarkada 

Son neşredilen bir istatistiğe göre bü
tün mali buhranlara rağmen A vrupada 
da bir çok milyonerler bulunmaktadır. 

Bu istatistiğe göre Avrupada milyoner 
rekorunu kazanan memleket Danimarka
dır. Nüfusu 3,5 milyon olduğu halde mil
yonerlerinin adedi 500 dür. 

İkinci İngilteredir. Milyonerlerinin a
dedi 334 dü bulmaktadır. 

bir yoldan gitmesine imkan yoktur; bu 
hal biraz daha devam edecek olursa Tür
kiye iktısadiyntını iz'aç edecek, yoracak 
bir takım fenalıklar zuhuru muhakkak
tır. Bunların önünü almak için bir an 
evvel bu tanzim faaliyetine başlamak la
zımdır. 

Her yeni işde olduğu gibi bu işde de 
bir acemilik devri geçirmemiz tabiidir. 
Bir iş borsasının ne suretle ve nasıl bir 
tedriç ile tanzim edilmesi Iazım geldiği
ni nazari surette bilenlerimiz belki bir 
hayli vardırt, fakat, bu hususta en fay
dalı rolü oynıyacak olan, ameli bilgi ve 
tecrübe üzerine kurulmuş ihtisas kuv
vetidir. Bunun için, Avrupadan bu iş için 
kuvvetli bir mütehassıs getirmek ve bu 
çok mühim iktısadi işi onun elile tanzim 
ettirmek lazımdır. Birçok tecrübe ile bi
liyorwn ki bu işe olan ihtiyacımızın bir 
nn evvel tatmini lfizımdır. Biraz daha ih
mal, memlekette yeni doğan teşebbüsler 
için bir buhran getirmekten hali kalrnı
yacaktır. 

İş borsası, sosyalizmin doğurduğu bir 
fantezi değildir; belki çalışmak işlemek, 
ileri gitmek istiyen bir iktısad 

1

mekaniz
ması için bir ayar cihazı, bir .intizam ib-
residir. Muhittin Birgen 

Öküz ve eşekler 
İngiliz hava nazın Mis Taunsed'in tek

lifini kabul ederse İngiltere, kumanda
nından pilotuna kadar hepsi kadından 

müteşekkil bir harb tayyaresi kıt'asına 
Ôkü.z lakabı ile me§hur Mehmed 

Pa§a bir gün bir ovada maiyeti ile 
beraber bir çadırda oturuyormuş. Bu 
sırada çadırın önünden bir ıürü. öküz 
geçmeğe b<l§lamt§. Ôküzler geçerken 
b<l§larını çevirip çadırın kapısından 

içeriye bakıyorlarmt§. Maiye'f4 pa§a
nın lakabını bildikleri için bu bakı

ıın garib tesadüfile bıyık altından 

gülmeğe ba§lamt§lar. Ôküz Mehmed 
PQ.§a kendisils alay ~dildiğini anla
yınca geçen öküzleri göstermiş: 

, malik olacaktır. İngiliz aristokratlarına 
mensub olan Mis Taunsed henüz yirmi 
bir yaşında olduğu halde üç sene evveli 
tayyarecilik diploması almıştır. Tayyaıe 
nezaretine verdiği bir · istidada: 

- Hey yarabbi, demi§, bakın şu 

hayvanlara, bir öküzün eşekler ara-

1 
sında kalmt§ olmasına nasıl hayret 
ediyorlar?! 

* ----~ 
14 yaşında bir çocuğun 
Musiki hevesi 

cKadınların çok iyi tayyareci olabile
cekleri, hatta birçok hususatta erkeklere 
tefevvuk ettikleri artık sabit olmuş bir 
hadisedir. En iyi tayyare kullanan kadın
lar, neden muharebe zamanında vatan 
hizmetine çağırılmasınlar? lngilterede 
üç bin kadın tayyarecilik diplomasır.ı 

haizdir. Bunlardan birçoklan hizmete 
hazır bir halde bulunmaktadır> demek-
tedir. 

Misin planına göre muharebe tayyare 
kıt'ası yüz kadından teşekkül edecektır. 
Mis Taunsed'in babası ilk tayyarecilC'r
dendi. Muharebede iki Alman tayyarcsi
le çarpışarak ölmüştür. 

Domates kabagundan 
kauçak yapılıyor 

İtalyan gazeteleri bir İtalyan kimya
gerinin ıayanı hayret bir keşifte bulun
duğunu yazıyorlar. Kimya profesörü bu
lunan bu İtalyan, domates kabuğundan 
kauçuk istihsal etrneğe muvaffak olmuş
tur. Bu keşfin Ustik sanayiine büyük bir 
tesir yapacağı anl~maktadır. 

Masiri kuvvetile alelade domates iyi
ce sıkılarak suyu çıkarıldıktan sonra ge
riye kalan kabuğu elastiki bir hal arzet
mekte ve bu da işlendikten sonra tabii 
!Astik haline getirilmektedir. 
Malfı~ olduğu üzere İtalyada pek çok 

domates yetişmektedir. Eğer kimyager 
Masirinin bu metodu ile domates sana
yide kullanılacak bir §ek.il alabilirse İtal
yanın bundan çok istifade edebileceği 

tahmin edilmektedir. 

Resmini gördüğünüz 14 yaşındaki ço
cuk akordeon çalmıya ziyadesile müpte
ladır. Bu yüzden, evinden gizlice gazete 
satarak parasile akordeon almış. Bir ke-
resinde radyoda konser vermiş. Bir de- 23 sene mevhum bir kocanın 
fasında da, bir gazinoda, bir otomobil ka- nikahında yaşaya~ kadın 
zası neticesinde, seanslarına yetişemiyen İ 
çalgıcılar yerine geçerek davulcu ile bir- Bir ngiliz kadını büyük harbin baş-
likte akordeonunu çal.mı§, bu suretle hal- langıcında, bir İngiliz zabiti ile nikfıh
ka Ü d lanmıştı. Düğünden blr hafta evvel, zabit 

ç s_aat ansetmek imkAnını vermiştir . . bir sefer esnasında ölmüş, fakat alAka-

Cen u bi A/rikada mes'ud dar makamlar, zabitin öldüğünü resmen 

b d 
kabul etmiyerek, kadının o zabitin nikahı 

ir iz ivaç altında olduğunu iddia etmişlerdir. Bu 
76 yaşlarında bir Cenubi Afrikdlı, 99 suretle 23 yıl, mevhum kocasının nikfı

tane torunu olduğu halde, 10 çocuğu ve hında kalan kadın, geçenlerde merhum 
42 torunu bulunan 73 yaşındaki bir ka- kocasının resmi önünde k.ıılb sektesinden 
dınla evlenmiştir. ölmüştür. 

r 
İSTE iNAN, İSTE i A! A 

cAkay vapurlarından birinin yan kamarasında birkaç ki
şiyiz. 

Yanımdaki yolculardan biri kamaranın penceresini gös
tererek. 

-Bak, dedi. Yepyeni bir perde a~lar, birkaç gün evvel 
buradaki perdenin eskiliğine ve kirliliğine bakıp içimden 
iğrenmiştim. 

Bu söze ikinci bir yolcu cevab verdi: 
- Merak etme, birkaç gün geçsin, bu perdeyi de gene 

öyle seni if.rendirecek derecede eskimi~ ve kirlenmiş 
bulursun. 

- Neden? 
- Neden olacak: Bu yan kamaralara giren yolcular çıkar-

ken bu perdeler ile ayakkablannın tozlarını alırlar da ondan.> 

l STER l NAN, İSTER İNANMA! 

Mayıs 1 

r 
Sözün 

Tatar ağasının 
Hikayesi 

A. L 
Hik.iyeyi bilmiyen yoktur: 
Eski devirlerde uzak vilfıyetlerimizden 

birinin valisi İstanbuldan henüz gelmiş 
bir yolcu ile. konuşuyormuş: 

-- Ne var, ne yok? diye sormuş. 
- Efendimizin sadrazamlığı söyleni • 

yor, cevabını almış. 
Alınca da: 
- İnanmıyorum amma söyle hoşuma 

gidiyor 'demiş. 
Ne yalan söyliyeyim, şehir mütehassı

sırun projelerine atfen İstanbulun istik· 
balde alacağı şekle aid tafsilatı ne zaman 
görsem hep bu hikayeyi hatırlarım, fakat 
gene o tafsilatı zevkle okurum. Dü~ünü
nüz bir defa: Cepheniz Yenicamie mil .. 
teveccih köprü üzerinde duruyorbunuz, ö 
nünüzde ta Süleymaniyeye kadar çıkan 
Hr şehrah, solunuzda Sultanahınede ka· 
dar uzanan bir bulvar, sağınızda F.yüb. 
Eemti .. Sonra Galataya teveccüh ediyor· 
:unuz: Geniş bir meydan, bir tarafında 
Taksime tırmanan, öbür tarafında Gazi 
bulvarını bulan bir cadde, yepyeni bina
lar, dümdüz sokaklar, çeşmeler, havuz
lar, bahçeler .. 

* - Ne ile yapılacak bütün bunlar? 
Dediğiniz dakikada hayalden sıyrılmı

ya başlamış olursunuz. 
Daha 'bu sabah gazetclcxde belediye 

meclisinin müzakerelerini anlatan satır
lar arasında okudum. Bütün 1stanbulun 
bir senelik yol tamiri için konulan para 
ile vasat büyüklükte bir apartrman bile 
.vapılamaz. Yeni yolların açılmasına ge -
lince, onun bahsi bile yok. 

Bununla beraber belediye muhiti ııik -
bindir. Bilenlerinden birisi geçen gün bir. 
dostuma: 

- Evet paramız yok Fakat hükumetin 
göstcrmiye başladığı alfıka devam eder
se sekiz, on seneye kadar İstanbulun s!
masını değiştirebiliriz, demiş 

Mümkündür ama, hükfırnetin gösler • 
diği alfıka devam edecek mi, edebilec<-k 
mi, binbir ihtiyaca cevab vermek vazi • 
yetinde bulunan devlet büdcesinin sace
ce İstanbul ~ehri için senede bir kac mil
yon ayırması kabil olur mu, ve :lcıtanbulun 
kendisine lfızım olan parayı bi1.znt bul -
ınası daha makul değil midir? 

* Birkaç hafta evvel Pariste Haussemenl 
adını taşıyan bir zatın ölümünün bilmem 
kaçıncı yıldönümü münasebetile mera
sim yapılmış, tafsiliitı veren gazete an
latıyordu: Bir asır önce Faris §ehri dar 
sokaklan, yamrı yumru kaldırımları ve 
gaz fene~leri ile bir orta çağ manzarası 
arzediyormuş. Bu Haussemcnt denilen 
zat belediye reisliğine geçince her şey
den evvel şehrin umumi bir planını yap
tırtmış, fakat plan yapmakla iş bitmez, 
tatbiki için de para ister, varidat ise sar
fiyatı bile karşılamıyor. O halde ne yap
malı? 

Haussement mühim mikdarda ödünç 
para almış. Bu para ile imar edilecek 
semtlerde mümkün olduğu kadar fazla 
saha istimlfık etmiş, esas yollan açtıktan 
sonra geriye kalan parçaları yüksek fi
aUa satmış, hem masrafını çıkararak bor
cunu ödemiş, hem de diğer sahaları is
timlfık için para arttırmış. 

Fransız gazetesi: 
- Haussement'in tecrübesinden sonra 

bütün dünya belediyeleri de ayni yolu 
tuttular, diyordu. 

Ben şahsan: 
- Bizimki müstesna, diyemiyeceğim, 

düşündüğünü biliyorum, bir iki hareket 
yaptığını da işittim. Fakat İstanbulun en 
güzel olduğu halde bugün harablıktan 
beş para etmiycn semtlerinde bir tcseb
büse geçmenin sırası gelmemiştir, diye• 
lirn, şu Eminönünü genişletme fırsatın
dan neye istifade edilmemiştir, el'an an• 
lıyamıdım. 

Milyon vererek bir semti istiml~k edi
yorsunuz, o semt yıkılınca arkasından çı
kan saha dün beş para etmezken bugün 
milyonluk bir değer iktisab ediyor, bu 
değere istihkakı olsa gene iyi, fakat pi , 
harab, berbaddır. 

O sahayı da istimlak ederek yerine ter
temiz bir mahalle vücude getirerek bila
hare yüksek fiatla satıp bütün masrafları 
çıkannaktn. s:ıhanın eski sahiblerl aley-
hine yapılmış bir haksızlık tasavvur ede
mem. Madem ki mülklerinin dün getir
mekte olduğu irada tekabül edecek bir is
timlak bedeli alacaklardır, bugün başla' .__ ________________________________ .J ( JI .. .. ~cıda) 



antant ko • 
yı 

Sinaiadaki toplantıda Avusturyanın Almanya ile birleş
mesi üzerine hadis olan vaziyet tedkik edilecek 

Bükrcş 30 (A.A.) - Sinaiada Çekoslo-, takib edeceği hattı hareketi tesbit ede
~akya, Yugoslavya ve Romanya hariciye cek ve Avusturyanın Almanya ile birleş
tıazırlnnnın iştirakile toplanacak olan mesi üzerine hadis olan yeni vaziyet kar
küçük antant konseyi konferansı merke- şısında küçük antant devletlerinin teşri
.2i Avrupa ve bilhassa Tuna havzası va- ki mesaisini gözden geçirecektir. 
2lyetıerile Macaristan münasebatını ted- Üç hariciye nazırı konferansı müteakip 
kik edecektir. altı mayısta Cenevreye hareket ede-

Konf erans küçük antantın Cenevrede cektir. 

SON POSTA 

tal yan 
müzakere eri 

tekrar başladı 
Roma 30 (Hususi) - Arnavudluk -

tan dönmüş olan Hariciye Nazın Kont 
Ciano bu akşam Fransız maslaha tgü -
zan Blondel'i kabul etmiş ve Fran -
sız - İtalyan müzakerelerine tekrar de
vam edilmiştir. 

Londrada yapıJan görüşmelerden 
sonra, bu müzakerelerin daha sür'atle 
inkişaf edeceği tahmin olunmaktad:r. 

Çinlilerin yeni 
bir muvaff akiyeti 

Bu Sabahki b 
Gazetelerde 

GördUğUmUz Fikirler 
Cumhuriyet - Yunus NadJ bugünkü ba§

ınaknlesl c:Zlraatın ıslahı için alınacak 
tedblrlerı> başlığını taşımaktadır. Şimdiki 

büdcenılzin hattA bir kaç misli artması tcab 
cttlğlnl sörllyen muharrir, bunun dıı. evvel
emirde geni§ mikyasta bir zirai kalkınmı
ya bağlı olduğunu söylüyor. 

* Tan - Kırşehir felfıkeU üzerine bütün 
mllletln müştereken yardıma koştuğunu 
kaydeden Ahmed Emln Yalman evvelA bu 
işin mükemmel şekilde orgruıJze edilmiş ol-
du~unu ve bundan dolayı Dahlllye Vekilini 
tebrik etmek l~ geldiğlnl llbe ediyor. 
Ynzı şöyle bltlyor: 
cBundnn çıkan mana şudur ki Turklye -

de kfil halinde bir varlık var. Bir parçanın 
elem!, bütun bünyenin hassasiyetle uyduğu 

e Fransanın Afrika ile 
alakası 'Ve lspanga 

Yazan: Selim BacıP Emet 

D
a spanyanm dahildeki mücadelesinin ln

gil tere ve Fransada uyandırmakta ol
duğu endişelerin menşelerini bu sütun• 
larda umumi olarak bir iki defa gözda 

' geçirmiştim. Bu meselenin asıl teferrüa-
tıdır ki davanın iç yüzünü aydınlatabi • 
lir. Onun için, bugün, bu meseleyi, O 
cepheden gözden geçirmiye çalışacağım. emir u afızlar teşkilatma aid 

yenJ vesikalar ele geçirildi 
bir elemdir. Bir taraftaki yaranın bütün 
bunye tarafından tamir edUmeslntn; sevgi 

Hankov 30 (A.A.) - cReuter ajansı- ve allıka ile, bilgi ne, ihtisasla derhal hnre
nın muhabiri bildiriyor:> Çinliler 2i saat kete gelen müşterek bir hamle manzarosı 

İspanya, sade bir Akdeniz devleti de • 
ğildir. Ayni zamanda Atlas Okyanusfle 
de alakadar olmasıdır ki beynelmilel va
ziyetinin ehemmiyetini yükseltiyor. g. 
sasen yeni dünya medeniyeti üzerincf9 
İspanyanın müessir olabilişi, sırf mev • 
k .... ıin böyle ikinci bir cepheye malik bu
lunmasındandır . 

Bükreş 30 {A.A.) - Eski Demirmuha
fız teşkilatı merkezlerinde ynpılan araş
tırmalarda yeniden elde geçen vesikala
ta göre, mezktir teşkilatın reisi Kodrea
:nu, asıl ismile Zilinski, devlet müessese
leri dahilinde bir casus teşkilatı vücude 
getirmiştir. Zilinski tarafından davet e
tiilen birçok muhbirler, nasıl çalışacak
larına dair talimat alıyorlardı. Zilinski-

nin emirlerini ifa etmiyenler hain telakki 
.olunuyordu. Bu talimatı iyi ifa edenler 
ise vatanperver addolunuyorlardL 

.. 'dd tl' b" h b d vnrdır .• suren şı e ı ır mu are e en sonra 
Tanşengi istirdad ettiklerini bildirmekte- * 
dirler. Kurun - Asım Us da bugünkü başmaka-

Muhbirler bütün devlet müesscsele- .Japon filosu kumandanı değiştirildi lesini Kırşehire tahsis etmıştır. HukumetJn 
Tokyo 30 (A.A.) - Şimdiye kadar Çin zelzele mıntaknsındn yıkılnn evleri yentden 

sularındaki üçüncü Japon filosunun b:ış- ve fnknt nıodern bir şekilde kuracağı me -
kumandanı olan visamiral Hasegava, de- selesini de bir teselli noktası olarak kabul 
niz istasyonu kumandanlığı ile Yokosu- ediyor. 

Atlas Okyanusunda, İspanyanın cof
rafi vaziyeti, Fransanın Afrika müstem
lekelerile olan muvasalasını her zamm 
tehdid ~ebilir. 

Memurların 
Mezuniyetleri 

rinde ve bilhassa polis müdüriyetinde, 
emniyet işleri genel direktörlüğünde, ge
nel kurmayda ve fabrikalar, silfıh ve tay
yare imalathaneleri gibi mühim hususi 
müesseselerde çalışıyorlardı. 

Fi/is tinde 

kaya nakledilecektir. 
Amiralin yerine deniz ve hava kuvvet

leri erkanıharbiye reisi visamiral Koshi
ro Oikava, tayin edilecektir. 

Şiddetli muharebeler 
Londra 30 (Hususi) - Lunghay de -

..-...... . ~-~--------~---
Atatürkün 
Telgrafları 

Çünkü: 

miryolu mmtakasında bir haftadanbc - nümü münasebetile size en hararetli ve 
• ri cereyan eden kanlı çarpışmalar, bu en dostane tebriklerimi bildirmekle bilSenelik mezuniyetler her 

Umunıi grev (Baştarafı 1 tnd sayfada) 

Fransanın Afrika ile muvasalası, bil • 
hassa Bordo - Dakar ve Bordo - Kazab
lanka noktalariledir. Bu noktalar arasın
daki İspanyol sahilleri o kadar girinU 
ve çıkıntılıdır ki, bu mıntakada, mi • 
kemmel denizaltı yuvalan vücude ge • 
tinnek mümkündür. Cenubu garbide ise 
İspanyanın Kadiks üssü bahrisi vardır. 
Ayrıca Kanarya adaları da Franunıa 

garbi Afrika müstemlekesile olan mu .. 
vasalasının önünde daimi bir engeldir. 

istenildiği zaman 
alınamıyacak 

Ankara, 30 (Hususi) - Maliye Veka
leti memurin kanunu mucibince, memur
lara verilen senelik mezuniyetlere aid teb 
ligatta mezuniyetin istimal edileceği· 7.a
:rnan tayin edilm~ olmasına rağmen bazı 
nıemurların senelik mezuniyetlerini tayin 
edilen bu mühletlerden çok sonra kul
landıklarını görmüş ve bu vaziyetin önü
ne geçmek için yeni bir karar almış ve 
karını alılkalılara bildirmiştir. 

Lehistanda 1 Mayıs 
Mü11asebetile kanlı 
Bir hadise oldu 
Varşova 30 (A.A.) - Krakovide 1 ma

Yıs tezahüratı için beyannameler dağıtan 
:rnarksistlerle demokratlar arasında kanlı 
bir kavga olmuştur. Marksistler demok
ratların üzerine bıçaklarla hücum et
ntişlerdir. Her iki taraf tan da birçok ya
? alı \'ardır. 

Moskovada 
l\foskQva, 30 (A A.) - Tass Ajansı bil

diriyor: 

Açlı k grevi yapan mev- gün şiddet kesbetmiştir. 
kuflardan dördü öldü Bu mıntakada mühim bir sevkul -

ceyş noktası olan Tangşen şehri, son 
Kudüs 3~ (A~A.) - ~ kampınd~ 12 saat içinde birkaç defa elden ele 

bulunup bır muddettenberı açlık grevı . t· 
kufi d · d'" d'" d.. ak geçmış ır. 

yap'::n .~ev ar an or. u un şam Japon kuvvetleri şimdi demiryolu -
ölmuştur. Me.v~~aı: ~ehız:de başl~nnn nun 20 kilometre uzağında bulunmak
protesto grevı Filıstınm şunal şehırle- tad 

1 d. B . ..1 ~ ır ar. 
rinde devam e ıyor. u grev:m son ° um Harb bü ük bir iddetlc devam et -
vak'aları dolayısile Filistinin Arablarla kt d.' y ş 

,_ ... , b'" .. k z1 . d b .. me c ır. mesAun utun mer e erın e aş gos-
termesi muhtemeldir. 

Südet Almanları 
Meselesinin 
Halline doğru 

(Ba§tarafı 1 mci sayfada) 
Prag 30 (Hususi) - Bir mayıs bayra

mını parlak bir surette kutlulamak üze
re, Südet Almanları büyük hazırlıklar 
yapmışlardır. 

Bu münasebetle parti tarafından neş
redilen bir tebliğle, Çekoslovakyadnki 
bütün Almanlar bu bayrama iştirake da
vet edilmektedir. 
Diğer taraftan 1 mayıs münasebetile 

Çekler de büyük hazırlıklar görmüşler
dir. Yarınki bayramın her senekinden 
daha fazla parlak olması için her türlü 
tertibat alınmıştır. 

Çin tebliği 
Hankeu 30 (A.A.) - Resmi tebll~: 
Şimali şarkide Talerşvang'a Japonların 

yaptıkları yeni bir taarruzu gert püskurten 
Çinller, duşmanı mevkilerinden geri çckll -
meğe mecbur etmiş ve şimale doğru pilskurt
müşlerdlr. Llnyi - Ylhsien'den gelen haber
lere göre, Tnlerşvang'ıı iki koldan yeni bir 
hücum Jıı.ponlnr tarafından hazırlanmıştır. 
Kungvavatsn veTautun'da §lddetll bir mu -
hnrebe vukua gelmiş ve Çinliler bir müddet 
fena vaziyete düşmüşlerse de nihayet, im -
dnd kıt'alurının gelmesi üzerine, Çin kıt'a -
lan şiddetti bir mukabil hücuma geçm1şler 
ve duşman hatlarını tarümar etml.şlerdlr. 
Bu sabah erken Çln kıt'aları, bütün şimal 
hnttı boyunca Ylhslen'e doğru umumi bir 
Ueri hareketi yapmışlardır. Ltaohslen, Hoh -
sun ve Hsln düşmandan istirdad edllm1ştlr. 

Düşmanın bir taburunun imhası ile ne -
tlcelcnen şlddetll bir muharebeden sonra 
Çinlller, Linfen, Tsiyuan, Mengslen ve Ven
slen 'i de birbiri ardına geri almışlardır. 

Siidet Alınanları arasında hadise oldu 
Bratislava 30 (A.A.) - Geçen akşam 

- Avusturya-Çek hududu civannda polis 

So\ Y tler Birliği milletleri, Enternas
Yonaı Proloter bir mayıs bayramını şevk 
\'e sil 

.. :ur ile karşılamaktadır. 
tı Butun memleket, bütün bayram ha 
thkları bitmek üzeredir. 

Hitler - Musso1ini 
mülakatı 

Sahibi çıkmıyan depozito 
akçeleri belediyelere 

verilecek 
sa~n~ara, 30 (Hususi) - On sene içinde 
k..i ıbı çıkmıyan şirket ve müesseselerde
Yel d~pozito akçelerinin mahalli beledi
li erıne tevdii hakkında hükılmet Mec-

se bir kanun lfıyihası vermiştir. 

MaaŞıarı haciz 
Edilenıiyen işciler 

kı.ı·;A.nkara, 30 (Hususi) - İş kanunu hü-
rnlerın .. 

fcab . c gore en az on işci çalıştırmağı 
lira ettıren yerlerde çalışan işcilerin 30 
nı· Ya kadar olan ücretlerinin haczedile-

1Yeceğ· 1A 

hüktn.. '. ma umdur. Bazı dairelerin bu 
lerd u ış kanunu tatbik edilmiyen yer
lar e çalışan veya serbest işcilik yapan-

a tatbik tt'k . }( e ı len anlaşılmıştır. 
nnunun b · . bUt u ıstısnasının yerinde tat-
Cdilmesi l" 

?niıır uztnnu alakalılara bildiri!-~ ır. 

Yeni seneye avans 
bak· · ıyesı bırakılmıyacak 
Ankara 30 {H A • 

lığı f ' ususı) - Fınans Bakan-
2lıut ınans Yılı sonu olması dolayısile 

enıeeı ve h "bl . Vaktin mu ası erın avanslarını 
nı se de ve tamamen kapatmalarını ye-

n('ye av baki . , 
llı k ans yesı bırakmamaları-
bUd· llJoarlıı.ştırmış ve bunu alakalılara 

ırnıışlir, 

ile Heinlcin taraftarları arasında ciddi Berlln 30 (A.A.> - Yan resmt politik mah 
hadiseler çıkmıştır. !ellerde söylendlğlne göre, B. Hltlere İtalya-

Resmi bir tebliğe göre Viyana yolun- yı ziyaretinde rcfaknt edecek zevatın adedi 
ve mcvkllerl, bu ziyaretin yalnız protokol ma 

da hududa yakın bir yerde beş kişinin hlyetl arzetmlyeceğlnl ispat cylemektedlr. 
almanca yazılmış gamalı haçlı ilanlar Bununla bernber, iki şef arasındaki mülA -
yapıştırmakta olduklan Bratislava polis katın sürprizler veyahud sansasyonel neti -
müdürlüğüne haber verilmiştir. Bunun celcr vereceği tahmin olunmamaktadır . .F'J -
üzerine haber verilen yere bir üniforma- haklka, 1936 Berhtesgo.den anlaşmalarına 

dayanan İtalyan - Alman rnUnnsebetlerl Islı polis ile bir sivil polis müfettişi gönde- tıkrarını, herhangi bir yeni teznhure ihtiyaç 
rilmiştir. ilk olarak hadise mahalline ge- gôstcrnılyecek vaziyette ispat eylemiş bu -
len polise yumruk ve tekmelerle hücum lunmnktadır_. ______ _ 
~ilm~ti~ f 

Taş yağmuru ve tekme Denizbank zmirde bir Yat 
Bir müddet sonra gelen müfettiş te taş klüp İnşa ediyor 

yağmuruna tutulmuştur. Müfettiş 0 za- İzmir 30 (Hususi) - Başvekil Celal 
man tabancasile ateş ederek Südet Al- Bayarın emrile Denizbank İzmirde bir 
manları partisi azasından ve Die Zcit is- Yatklüp inşasına karar vermiştir. Kar
mindeki Heinleinist gazetenin muharrir-

şıyakada inşa edilecek olan klüp 25.000 !erinden Potzki'yi yaralamıştır. Potzki-
liraya mal olacaktır. nin a:rkadaşları bir müddet sonra tevkif __ .....• ·- -----· . ·- •. ~ 

edilerek ~ratislavaya sevkedilmişlerdir. çiliği, Çek zabitlerinin memleketin Sü-
Südetlere göre j detlerle meskun kısmında bir hadis• çı-

Südet Almanları partisi vak'anın bu karmak gayesile hareket eden bir kom
suretle cereyan etmediğini iddia etmek- ploya iştırak ettikleri hakkında Alman 
tedir. Bu parti neşrettiği bir tebliğd•' ı matbuatı tarafından verilen haberleri 

tekzib etmektedir. mayıs münasebetile parti azasının polis-
ten ilan yapıştırmak için müsaade aldı- Prag 30 (A.A.) - Siyasi Çek mah -
ğını ve iki sivil şahsın hüviyetlerini bil- felleri Londranın tebliğini rnemnuni -
dirmeden müdahale ederek ilanların ya- yetlc kar~ılamakta ve İngiltere i'c 
pıştırılmasına mani olmak istediklcrıni Fran"a arasındaki işbirliğinin Avrupa
kaydetmektedir. Bu esnada bir arbede da sulhun ıdamesi için mühim bir cle
çıkmış ve hudud karakollarının birinden 1 man olduğu kanaatini izhar etmek•e -
bir asker vak'a mahalline gelerek bilfı- dırler. Bu mahfeller, iki büyük de -
ihtar tabancasile ateş edip Potzkiyi yara- mokrasinin teşriki mesai etmeshb 
lamıştır. ı sulh için pek faydalı olacağını kaydet-

Londra 30 {A.A.) - Çekoslovakya el- mC'ktedirler. 

hassa bahtiyarım. 

K. ATATÜRK 

Ekselans Reisicumhur Atatürk 
Ankara * Yukarıdaki izahata gö"' İspanya. • 

Beni derin surette mütehassis eden ek
selensınızın samimi temennilerinden do-

günkü coğrafi vaziyetile Fransanın Af.· 
rika ile olan muvasala ve münakalesine 
hakimdir. Halbuki Fransa, buna, hayati 
bir ehemmiyet veriyor. Çünkü, Fransa 
Almanya ile muhtemel bir harbde, Afri. 
kadaki siyahi kuvveUerine güveniyor. 

layı hararetle teşekkürlerimi bildiririm. 

PAUL 
Ankara 30 (A.A.) - Arnavudlar kralt

nın izdivacı dolayısile Reisicumhur K A-
* tatürk ile Majeste birinci Zogo arasında 

aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 
Bu vaziyet karşısında Fra~sanın iste-

diği şudur: İspanyada ister Kızıllar, lste'f 
Franko kuvvetleri galebe etsin; yarınki 
İspanyanın vaziyeti mutlaka bitaraf ol • 
malıdır. Ve Fransa, bunun için ne İspan· 
yanın kendisile ve diğer devletlerle Fu 
nüfuz mıntakası için yaptığı 1907 mua • 
hedesine inanıyor, ne de 1912 de münh ... 
sıran İspanya ile yaptığı misaka bel bal
lıyor. İddia ediyer ki muahedelerin kıJ't 
meli onlara verilen ehemmiyet derece • 
sile mütenasibdir. Şifaht hahhQdlerdt 
ise, bugünkü şartlar içinde büyük bir 
kıymet yoktur. Şu halde Fransa ne Is • 
ti yor? 

Ma;este birinci Zogo 

Arnavudlar kralı 
Tirana 

Dost Arnavudluğun tes'id ettiği mes'ud 
hadise dolayısile samimt tebriklerimi ve 
,şahsi saadeUerile kral ailesinin saadeti 
hakkındaki çok saınimt temennilerimi 
kabul etmelerini Majestelerinden rica 
ederim. 

K. ATATÜRK 
Ekselans Kemal Atatürk 

Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 

Göndermek 10.tfunda bulundukları te
mennilere karşı en samimi teşekkürleri
mi ve şahısları ile asil Türk milleti hak
kındaki samimi dostluk hissiyatımı ka
bul etmelerini. ekselansınızdan rica ede-

Bu sualin cevabını okuyucularıma bı • 
rakıyorum. - Selim Ragıp l'tneç 

Tokad vakıflar mDdDrllJğD 
Ankara, 30 '(Hususi) - Tokad vakıf. 

lar müdürlüğüne umum müdürlük teftlf 
heyeti kalemi mümeyyizi Hüseyin ta)iD 
edilmiştir. 

rim. 

BlRlNCl ZOGO 

1 Sabahtan Sabaha --
Su meselesi 

Susuzluktan şikAyete hakkı olmıyan şehirleriınizin başında İstanbul var • 
dır. Adım başında tabiatin cömerd kaynaklarına rastgeldiğimiz İstanbulu titla 
bir kadın gibi her gün şakır şakır yıkasak gene susuz kalmayız. Fakat ı.. 

tanbulda susuz.luktan şikayet edilmiyen bir devir oldu mu bilmem? Heı 
sokak başında tesadüf ettiğimiz çeşmelerin bugün birer tq yıtmı bıllndt 
görünrnelerindeki kusur da biz de mi, yoksa bunlan vaktile eaulı bir ıeklldt 
yapmıyan babalarımızda mı? Kabahat samur kürk olsa kimse ilatilne a1mu 
Fakat dünkülerde kusur olsa bile bizim ayni suçu ftlememiz affedilmez. Bu
günün tekniği Himalaya tepelerinden su çıkarmaja kadir olduluna 16n 
şehrin yüksek yerlerini susuz bırakmak için bahane bulmala iJnUn yok. C 
halde bu şikayetler neden işitiliyor? Terkos gölünil bilidz. İstanbulu en ku 
rak mevsimde susu~ bırakmıyacak kadar engindir. Su olduktan IOllrı 
ondan istifade etmemek ancak teknikteki aczi isbat eder. 

Bir başka nokta daha var: İstanbul belediyesi sıhhi sebebleırle hrkçepne 
sularını kapatmıştır. Bu hareket makul olsa bile bu suların yerine terkot 
tfsisatı yapmak icab ederdi. 

İşitiyoruz ki belediye gene bencilerden gelen taksim sularını kesmek ffk · 
rinde imiş. Sulan birleştirmek fikri doğru olsa bile bu sulafdan istifade eden 
yerlerde terkos tesisatını kuvvetlendirmeden harekete geçmek yeni yellL p. 
kayetlere yol açabilir. Bundan başka Taksim sulan tapuca kayıdh aenedU 

sulardır. Sahiblerinden istimHik edilmedikçe kesilemez. İstanbulun şu davam 
iızerındc> etraflı bir plan yapmak zarureti vardır. İşe başlamazdan evvel n• 
tkclerıni göze almalıyız. Kırkçeşme suları bir emirle kesildi. İstanbul ha • 
mamlan susuz kaldı, Taksim suları da ayni şekilde kesilirse İstanbul bah-

ÇC'kri, susuz kalacaktır. Terkos suyu ile bahçe sulamak ta toprafa albn serpe 
mck gibi bir şey olduğuna göre böyle bir hareket ka!'flsmda yefil lstanbuıun 
çöle döneceğini şimdiden keşfetmek kehanet olmaz. 



4 fiayfa SON POSTA lla}'IS ı 

Şehir Meclisi dün son 
,-----------.ı':ı-------. -. toplantısını yaptı, dağıldı 

Şişli Cİnayetİ lsfanbulda yem bir Celsenin sonunda Vali kısa bir nutukla meclis --------- h t 1 k .. .. , d.. azasına mesailerinden dolayı teşekkür 
50 yaşındaki aşık cinayeti işledikten sonra otomobille 8 8 3 f goru U etti, bu nutka Şehir Meclisi namına mukabele olundu 

Polis Müdürlüğüne gidip teslim oldu 
Oülhane tatbikat mektebi müsamerele • 

Evvelki gece geç vakit Şişlide Çimen rtnden seldzlnclsl rontgen profesörü Şükril 
sokağının başında bir cinayet olduğunu Cangör'ün reisliğinde verilmiştir. Bu müsa -
ve Anjel isminde bir kadının Vanlı Robi merede Baş Asistan Doktor Salfthaddin Çe-
tarafından öldürüldüğünü yazmıştık. Ha- tlnsoy tarafından bit otu tle iki zehirlenme 

vak'ası, Baş Asistan Doktor Taceddin tara-
disenin tafsilatı şudur: tından İstanbulda ilk görülen yerli bir Ma -

Ölen Anjel 36 yaşında olup Şişlide dura ayağı vak'ası, Asistan Doktor Kemal 
Meyva sokağında 24 numaralı evde otur- tarafından İstanbulda görülen yerll bir ıark 
makta idi. Katil 50 yaşlarında Robi (Ru- çıbanı vak'ası ile iki yaygın randü vak'ası 

gösterllmJ§, profesör Bürhaneddin tarafın -
pen) geçen sene Anjele tesadüf ederek dan diyabetin bugünkü bilgilere göre tah -
ona aşık olmuş ve o zamandanberi kadını m ve tedavlsl hakkında bir tebllğ yapılmıo-
adım adım takibe başlamıştır. Rupen bir tır. 

Bu mevzular üzerinde profesör LOtfü Ak 
çok defalar Anjele yalvararak kendisile au, profesör Abdülkadir Noyan, profesör Mu 
evlenmesini istemişse de kadın bir türlü rad Cankat, profesör Bürhaneddin Tugan, 
muvafakat etmemiştir. Nihayet dün ha- 50 yaşında.ki ci§ık Robi OldiiTülen Anjcl profesör Blirhaneddln Urus, profesör Vah -

disenin olduğu mahalde Anjele rastla- rek nöbetçi ikinci şube müdür muavini dettln Özan söz almışlardır. -
mış ve yalvarıp ayaklarına kapandığı Tevfik Doğanoğluna teslim olmuş ve şu M&dura &ya(ı •ak'ası nedir? 
halde kadının gösterdiği soğuk muame- sözleri söylemiştir: Dr. Taceddin tarafından İstanbulda Uk 

görülen yerll Madura ayağı vak'ası hakkın-
leden son derece asabileşerek ıuurunu - Ben şimdi bir kadını öldürdüm. Şiş- da doktorlarımızdan ıu malumatı aldık: 
kaybedip sevgilisinin üzerine hücum et- lide polisler beni arıyorlar. Yakaladık- - Bu hastalık ayağı şişirir. Kemiklere 
miş ve tamam on yerinde yaralamıştır. ları zaman buraya gönderecek değiller doğru lltlhab yapar. Ayakta kemiklere dot
Vak'ayı müteakip bir otomobile atlıyan mi idi? İşte ben kendim geldim! ru delikler açılır. Yaralardan cerahat akar. 

Kemlkde tıı.hrlbat yapar. Hastalık mühim -
Rabi doğruca Polis Müdüriyetine gide- Robi adliyeye sevkedilmiştir. dlr. Fakat sflri değildir. Tedavi edilemezse 

Roman yadaki 
kuduz konferansı 
Rumenlerin büyük üstadı profesör Dr. 

Babesin Romanyada ilk kuduz aşısı tat
bikinin ellinci yıldönümü münasebetilc 
bu ayın altıncı cuma günü Bükreşte bey
nelmilel kuduz konferansı toplanacaktır. 

Konferansa muhtelif memleketlerden 
beynelmilel şöhreti haiz alimler iştirak 

etmektedir. Bizden de İstanbul kuduz 
müessesesinden başhekim Dr. bakteriyo
loğ ZekAi Muammer Tunçman, lfıbora

tuar şefi İhsan Şükril konferansa iştirak 
etmek üzere dün Romanya vapurile Bük
reşe hareket etmiştir. 

Türk mümessillerinin hazırladığı ra
porlar, komite tarafından rumameye ko
nulmuştur. Konferanslar, projeksiyonlu 
olacaktır. 

Toplantılar: 

Beyoilu Halkevlnde konf eram 
Beyoğlu Halkevinden: Salı günü aaat 18.30 

da evimlzln Tepeba§ındaki merkez binasın
da prafesör Şerafeddin Yaltkaya tarafından 
cBedreddln Slmavı. mevzuunda konferans 
nrllecektlr. HerkM gelebilir. 

Yolcu trenlerine 
Radyo konulacak 
Devlet Demiryolları idaresi Haydarpa

şa - Pendik ve Sirkeci - Küçükçekmece 
arasındaki bütün banliyö istasyonlarını 

tanzim ve güzelleştirme işine faaliyetle 
devam etmektedir. Bakırköy civarınrla 
Yenimahallede yapılmakta olan yeni ve 
büyük istasyon binasının inşaatı haylı 

ilerlemiştir. Akbıyık semti halkı da bir 
istasyon kurulması için demiryollar ida
resine müracaat etmişlerdir. 

Demiryolları idaresi Haydarpaşa ve 
Sirkeci boyundaki bütün istasyonalra rad
yo konulmasına da karar vermiştir. Ay
ni şekilde trenlere de radyo konulması 
düşünülmektedir. Bu fikir muvafık gö
rüldüğü takdirde Haydarpaşa - AnkRra 
ekspreslerile, Haydarpaşa - Adana posta
larından başlamak üzere bütün yo1cu 
trenlerine radyo konulacaktır. 

Bugün ıeyyah geliyor 
Bugün limanımıza Alman bandıralı 

Milvoke vapurile muhtelif milletlere 
mensub 500 kadar ıeyyah gelecektir. 
Seyyahlar ıehrimizde bir gün kalacak
lardır. 

Beyoğlu Halkevinde spor şenlikleri 

Dünkü şenliklerde n iki intıba 
Dün Beyoğlu Halkevinde çok canlı ve Tur tarafından mükafatlar dağıtılmıştır. 

,güzel spor şenlikleri yapılmıştır. Şenlik- Bilahare genç kız ve erkeklerden müte

ameliyat yapılması zaruridir. 
Hastalık, şimdiye kadar İstanbulda gö -

rühnemiştl. Bu hastalık memallki harreye 
mahsustur. Cezaylrde ve diğer memalilti 
harreye düşen yerlerde fa1Jndır. • 

Deniz işleri: 
Denizyollannın yeni tarifesi 

DenizyoUarı işletme idaresinin Kara
deniz hattı için hazırladığı yeni tarifenin 
tatbikine bugünden itibaren başlanacak
tır. 

Yeni tarifeye göre Salı postaları gidiş 
ve dönşüte Zonguldak, İnebolu, Sinob, 
Samsun, Giresun, Trabzon ve Rizeye uğ
rıyarak Hopaya kadar gidecek, gidişte 

ilaveten Tireboluya ve dönüşte Pnzar'a 
uğrıyacaktır. 
Perşembe postaları gidiş ve dönüşte 

İnebolu, Ayancık, Sinob, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, Görele, Trab?.on 
ve Rizeye uğrıyarak Hopaya kadar gide
cek ve döniışte ilaveten Of ve Akçaabada 
uğrıyacaktır. 

Pazar postaları gidiş ve dönüşte Zon
guldak, İnebolu, Gerze, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, Vakfıkebir ve 
Trabzona uğrıyarak Rizeyc kadar gide
cek ve dönüşte iH'ıveten Sürmene ve Ti
reboluya uğrıyacaktır. 

Sinemacılar Ankaraya bir heyet 
gönderdiler 

On altı yaşından aşağı çocukların si
nemalara girmemesi hakkında Büyük 
Millet Meclisine teklif edilen kanun la
yihası üzerine sinemacılar büyük zarar
lara uğrıyacaklarından bahisle başka bir 
şekil bulunması hususunu Başvekil Celal 
Bayar nezdinde teşebbüslerde bulunmui
lardı. Sinemacılar, noktai nazarlarını tes
bit etmişlerdir. İstanbul sinemacıları na
mına İhsan İpekçi, Cemil Filmer dün ak
ıam Ankaraya gitmiştir. Bunlar, tesbit 
edilen noktai nazarı yüksek makamlara 
arzedecek1.erdir. 

Edirneye tenzilatlı tenezzüh seferleri 
Önümüzdeki pazar günü Edirnede peh

livan güreşleri tertib edilmesi rnünasebe
tile Devlet Demiryolları dokuzuncu işlet
me idaresi Sirkeciden Edirneye tenzilatlı 
bir tenezzüh katarı kaldıracaktır. Katar 
aabah saat 6.10 da Sirkeciden kalkacak 
ve 13.40 da Edirneye varacaktır. Edirne
den hareket 16.55 ve İstanbula muvasalat 
gece yarısından 2~ dakika sonradır. Ten
zilat yüzde elli nisbetindedir. Birinci 
mevki 605, ikinci mevki 438, üçüncü mev
ki 283 kuruıtur. 

Bakırkay Halkevlnde konser 
ve konferan• 

Bakırköy Halkevlnden: Ünlvers.lte Do -
çentlerlnden Doktr Tevfik Berkman tara -
tından Balı ınnü akşamı saat 21 de Emntz 
salonunda (Umumiyetle urlar, kanser nı -
dlr, bunla.r karşısında blllnmesl lcab eden 
fenni bllsUer nedir?) mevzulu blr konferam 
ve onu takiben orkestramız tarafından da 
bir konser verllecekt.lr. Davetiyeler Ev Bü -
r~undan aldırılmalıdır. 

İstanbul Şehir Meclisi bu devredeki 1 tine, hususiyetlerine göre daimi nezo.ret 
son toplantısını dün yapmış ve dağıl- ve mes'uliyeti deruhte eden mimar ve 
mıştır. mühendis olduğu gibi belediyece ehliyeti 

İtfaiyeye mahsus olarak kurulacak yar- tasdik edilmiş kalfalardan da olabilccek
dun sandığı için kavanin encümeninin tir. Ruhsatı almadan inşaata başlıyan ve 
mazbatası okunmuş ve kabul edilmiştir. belediyeye haber vermeden tasdik edil
Bundan ıonra İstanbul Belediyesi tara
fından tanzim edilen inşaat ruhsatname
sine aid talimatname projesi okunmuştur. 

Bu talimatnameye göre inşaat ruhsat
naınelerinden projeyi tanzim eden mü
hendis veya mimarın imzasından maada 
inşaat esnasında binayı da.imi surette 
kontrol edecek olan bir mimar veya mü

hendisin husule gelecek her türlü fenni 
kusurlar ve projenin tatbikinden mey
dana gelecek kazalardan dolayı bütün 
mes'uliyetleri kabul ettiğine dair imzası 
bulunacaktır. Projeyi tanzim eden mi
mar ayni zamanda bu ikinci mes'uliyeti 
de kabul edebilecektir. Bir yapının bü
yüklüğüne, küçüklüğüne ve ehenuniye-

Müteferrik: 
Muallim ve talebeye tenzilltlı 

tren bileti 
Devlet Derniryolları idaresinin mual

lim ve talebeler için hazırladığı yeni ten
zilatlı tarifenin tatbikine dünden itibaren 
başlanmıştır. 

Devlet Demiryollarında geçen yıl ma
yıs başından ilkteşrin sonuna kadar mu
allimlere ve her zaman talebelere umu
mi tarife üzerinden yüzde elli tenzilatlı 
bir tarife tatbik edilmekte idi. Yeni tari
fede muallim ve talebelere umumi tarife 
değil, halka tatbik edilmekte olan azami 
tenzilatlı tarife üzerinden yüzde elli ten
zilat yapılmıştır. Yeni tenzilatla verile
cek ücret, muhtelif mıntakalarda tatbik 
edilen ücret tarifelerinin tenzilat hadle
rine göre değişecektir. 

Muallimler bu tenzilattan istifade için 
hiçbir külfete girişmiyecekler, sadece el
lerindeki maarif idaresince musaddak ve 
talebeler de mekteb idareleri tarafından 
verilmiş hüviyet varakalarını istasyon 
gişelerine ve alacakları biletlerle beraber 
trenlerde kontrollere göstereceklerdir. 

Yeni tenzilfıttan yalnız resmi mekteb
ler talebe ve muallimleri değil, bütün 
maarifçe rnusaddak mckteblerin muallim 
ve talebeleri istifade edeceklerdir. Ayn
ca konso1osluklarıınızdan tasdikli hüvi
yet varakası ile memleketimize gelen ec
nebi seyyah talebe ve muallimleri de ay
ni tenzilatlı biletlerle seyahat edecek
lerdir. 

/1 Sona Emek ı 
~ Bogos Sarıcıyan 
Nişanlandıklarını akraba ve dostları

na bildirirler 

Beyofla 30/41938 

miş projeye aykırı iş yapan mes'ul imza 
sahibi bir sene müddetle başka blr ruh
sat alamıyacaktır. 

Bilahare margarin talimat.namesi o-
kunmuş ve kabul edilmiştir. 
Şehir Meclisinin toplantısı bittikten 

sonra vali söz almış, bu devredeki işlerin 
bitirilmiş olduğunu söylemiş, işlerin tan 

ziminde büyük emekleri geçen Şehir 

Meclisi azası arkadaşlarına teşekkür et 
miş, bundan sonraki vazifelerinde rnu 
vaffakiyet temenni etmiştir. Buna Şehir 
Meclisi reis vekili Necib Serdengeçti ce 
vah vermiş, bilmukabele teşekkür et 
miştir. 

Şehir işleri: 
--------

Araba vapuru iıkelesi d~ 
yıkhnlacak 

Nafıa Vekfıletl, Sirkeci garı etrafının 
genişletilmesi hakkında verdiği kararı 

tatbik ettirmektedir. Sahil boyuna düşen 
ve Devlet Demiryollarına aid binaların 

yıktırılması bitmiştir. Fakat ayni yerde 
Şirketihayriyenin birkaç binasile eski a 

raba vapuru iskelesi binası kalmıştır 

Bunların da yıktırılması çin teşebbüsle 
re girişilmiştir. Bunların hepsi yıkıldık 
tan sonra açılacak caddenin genişliği 30 
metreyi bulacaktır. 

Mezar ta~larmın tasnifine devam 
ediliyor 

Cami harimindeki mezarlıklarda bulu 
nan taşların tasnifine devam edilmekte
dir. Çemberlitaştaki Atikalipaşa camii ile 
Zeynebsultan camiinin harimindeki me 
zarlığın taşları tasnif edilmiş, numarataj 
yapılmış ve •taşların kime aid olduğuna 

dair bir de liste hazırlanmıştır. Bundan 
sonra Aksaraydaki Muradpaşa camiine 
geçilmiştir. Sıra ile Davudpaşa, Şehza 
de, Beyazıd camiinin harimindeki mezar 
lıklarda bulunan taşlar tasnif edilecektir 

Kitab sahşhrı arhyor 
Maarif Vekaleti son senelerde yapılan 

kitab satışlarını kontrol etmiş ve bir is 
tatistik hazırlamıştır. Bu istatistiğe göre 
kitab satışı gittikçe artmakta ve eski se 
nelere nazaran hissolunacak derecede 
bir tereffü göstermektedir. 

Bayan Karantinin konseri 
İki mayıs pazartesi saat 21 de Fransız 

tiydrosunda Bayan Karantinn tarafın 

dan Yunan halk türküleri söylenecektir. 
Bayan Karantinn, Salzburg festivalle 

rinde büyük muvaffakiyet kazanmış ve 
Yunan folklorünün en iyi seslisi olarak 
tanınmıştır. 

Bu hafta 
,. 

SÜMER SiNEMASI 
Zengin ve mntenevvl programını 

Arşın Mal 
Alan 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

bUyUk muvaffnklyetle gösteriyor. 

Esrarengiz 
Katil 

Rin • Tin • Tin'in rakibi 

KÖPEK 1 UFFY 
BUyUk •• ••t•ll t•rk opereti Tarafından bUyDk macera fllml. 
lıaveten: Ankara'da Giinet - Harbiye ve Güneı • Muhafııgücü 
futbol maçlan ile Tekirdağlı Hüseyin • Kara Ali pehlivan güreşi 

r 

BugUn saat 11 de tenzlllth Matine 

1 MAYIS 
Bahar Bayramında TÜRK MAARiF CEMİYETi 

Rozetlerini takınız 

lere saat 17,5 da başlanmıştır. Evvela ge

çen kış spor müsabakalarında birinci ge

len sporculara Halkcvi başkanı Ekrem 

şekkil sporcular tarafından çok güzel 
jimnastik hareketleri yapılmıştır. Geç 
vakte kadar devam eden ıenlikler ne~'eli 
bir hava içinde geçmiştir. 

BugUn 
MELEK ALTIN VAGMURU Fransızca 

sözlü slae111asınd• 
Znk - Nete - Nefiı nıuaikl - Giiı:ol ıırlaJar • Heyeaaıılı •• meraklı bir film 
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1 Mayıs 

Bergamada 
hazırlıkları 

kermes 
başladı 

Bu yıl daha geniş bir program hazırlandı, muhteuf 
eğlenceler ve günler tertib edildi. Ziyaretçilerin 

istikbaline hazırlanılıyor 

Bergam.4nın restöre edilmi§ bir remıl 

Bergama (Hususi) - Geçen sene yirmi l Gelecek yabancılara kolaylık olmak ü -
hın se~irci toplıyan Bergama kermesinin zere satılacak her şeyin fiatı maktu ola-
938 yılı hazırlıklanna ehemmiyetle de· rak tesbit edilmiştir. 
vam olunmaktadır. Bu seneki kermes programı çok zen -

Bergama kermesi şimdiye kadar ya- gindir. Bu seneki programda Benki ve 
Pılan an'anevi ve tarihi tezahüratın go - dağlı oyunları, cirid, kalkan, ok atma, 
rüimemış bir nümunesidir. pehlivan ve at yarışları, saz ve halk tür-

Bergama kermesinden maksad Türk!- ~leri, karagöz ve kukla, Halkevinde kı
Yenin eski ve yeni tarihi eserlerini tanıt- yafet balosu, tarihi temsiller, Kozak gü
lllak, milli ve an'anevi rakslarımızı ve nü, Çandarlı plaj günü, çeşidli eğlenceler 
Sazlarımızı canlandırmak, milli sporları- ete oyunları ve sürprizler vardır. Bunlar
nıızdan ibret alarak yeni çalışmalarımı- dan başka futbol maçı, bisiklet yarıı -
za önem vermek ve tabiatin her türlü gü- lnrı ve eşek koşuları yapılacaktır. 
Zelliklerini taşıyan Kozak çamlıkların -
dan · Bcrgamaya giden seyyahlar ıstifade etmek fırsatını herkese ver-
ll'lektır. Tariht eserlerile şöhret bulan Berga -

1 
l<ermes münasebetile Bergamaya ge - maya son zamanlarda bir çok ecnebi 

ecek ziyaretcilcrin istirahatlerini temin seyyahlar gelmektedir. Geçenlerde 150-
lhaksadile bütün otellere nsri banyo ter- 2-00 kişilik iki İngiliz seyyah kafilesi gel
!~ba~.ı yapılmıştır. Yeni yapılan ve her miştir. Bir çok Alman seyyahları da Ber-

rlu konforu havi bulunan ilim evi bi- gamaya gelerek harabeleri ve yeni Ber
nası da kermes misafirlerine açılacaktır. gama müzesinde tedkikat yapmıilardır. 
-------~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~--
.... - KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi===-

hınitte ruhsatsız radyo kullananlar 

hlÜddeiumumiliie verildiler 

YoGeyve <Hususi) - İzmltte ruhsatsız rad-

h 'kuııandıklan tesblt edilen on yedi klşl 
D.kkı d 

t k n a birer zabıt varakası t .. nzlm edlle-
e tnliddelumumlllğe tevdi olunmu~lardır. 

Antalya sıhhat müdürü Kaş'da 

tı l{a, •liusust) - Antalya Sıhhat ve İçtimai 
ka~aveııet MildürU Hamzn Kökten, b\r tahki

ışı için buraya gelmiştir. 

Trabzon maarif idaresinde bir biidise 

lö~a~zon <Hususi) - Trabzon kültür direk
rak ~ nde Yapılan bir nçık ekslltmeye iştı-
llar:lınek üzere gelen Trabzon tacMerlnden 
lieed~ lınrunoğlu ile kültür ciirektörü Rıfat 
liaru

1
, E:vrimer arasında bir hlldlse olmuş, 

ııue k ~lu, kendisine hakaret ettiği tddla
lllUra. Ültür direktörü aleyhinde mııhkcmeye 

eaat etrnışıı 
'l'rab r. 

<luruş~on sulh ceza mahkemcs~nde yapılan 
oıııu~ ada, hfıdlsenin vnzlfeden rni.ıtevellld 

•U anıa ıı 1ıe ınuı.e § rnış, memurinin muhnltemesl-
l>Uıno.k alUk ahklim dairesinde muamele ya-
tııu.ınııı~ 6~e, evrak, mahkemece, müdde~u-
Sı e de edllmlştir. 
hılırrıd 

a. deınircl dilkkii.nları §eh lr haririne 

8 
ç ıkarıldı 

ınaırgı CH 
tlntteıcı d usust) - Belediye şehir içert-
tıe çıltarı~rnlrcı dükkfmlarının şehir harlct

asına karar vermiştir. 

Kl\ymakam ye mektubcular arasında 
def i.şiklik 

Ankara CHusust> - Çanakkale saferberlik 
m\\dilrlUtüne eski Kırklareli belediye relsl 
Şevket, Islahiye kaymakamlığına eski Ma
latya kaymakamı Sıdkı, ZO.ra kaymakamlığı

na, Sungurlu kaymakamı Receb, mahalll tda 
l'eler şube müdür muavinllğine Akda~ ma
deni kaymakamı Mehmed All tayln ~dilmiş-
tlr. Diyarba.kır mektubculuğuna Yıldızell 

kn~·makamı Nureddin, Niğde mektubculnğu
na Çorum mektubcusu Tevtılt, Kocaeıı mek
Lubculuğuna Sıvas mektubcusu TalA.t, Ma
rnşa BlUls mektubcusu AgA.h, S!lrde Van 
mcktubcusu Şevket, birinci umumt mftfet -
tlşllk evrak müdürlüğüne Diyarbakır mek
tubcusu N~ıın tayin edilmişlerdir. 

S:ıııısunda m eteoroloji istasyonu genişletiliyor 

Samsun {Hususi) - Şehrimizdeki ıneLeoro
lojl istasyonunun tevsllne karar \'erllmlştlr. 

Yeniden tesis olunacak istasyon binası için 
çiftlik etrafında blr yer intihab olunmuştur. 
Haziranda inşaata başlanacaktır. 

Blgad& yeni bir mesire 

Biga (Husust> - Deppoyarkası isml Teri
len ve içinde birçok meşe ağaçlan bulunan 
ınctrtık bir çayırlık btr kır tahveslle birllkte 
halkın lstıradestne açılmıştır. Şehre 1tt tllo
metre mesafede bulunan bu yent mesire tyt 
bir rağbet bulmuştur. 

SON POSTA 

lzmirde bir adam 
karısını ve üvey 
kızını yaraladı 

İzmir, (Hususi) - Tepecikte Sevinç 
.sokağında bir aile faciası olmuş; bir baba 
eşini ve üvey kızını jilet bıçağile ağır su
rette yaralamıştır. 

Fuad elli yaşında bir adamdır. Yaşlı 

karısı Saliha ve üvey kızı yirII\i yaşında
ki Zeliha ile ayni evin tek odasında otur
maktadır. Zeliha duldur. 

Senelerce ayni evin biricik odasında o
turan bu ana, baba \'e üvey kız arasında 
en ufak bir ahenksizlik geçmiş değildir. 
Onlar, cüz'i kazançlarile ancak boğazla
rını geçindirecek bir varidat temin edi
yorlar, başkalarına muhtaç olmadan ya
şıyorlardı. Fakat ana kız bir tek oda için
de yaşamayı mahzurlu bulmuşlar ve iki 
odalı bir eve taşınmayı teklif etmişlerdir. 
Fuad buna itiraz etmiJ: 

c- Neden masrafa boğulmalı, başka 
eve lüzum yok• demiştir. Bu münakaşa 
kavgaya müncer olmuş, Fuad, eline ge
çirdiği jilet bıçağile ev\•ela eşi Salihayı 

yüzünden ve ayağından, kızı Zelihayı da 
karnından ağır surette yaralamış ve kaç
mıştır. 

Zelihanın yarası ağır ve hayatı tehli
keli olduğu için memleket hastanesinde 
tedavi altına alınmıştır. Salihanın yarası 
nisbeten hafiftir. Kaçan Fuad zabıtaca 

aranmaktadır. 

Kastamonuda 
kıymetli bir eser 
harab olup gidiyor 
Kastamonu (Hususi) - Kastamonu -

nun şimalinde, İsmail bey camii 
denilen bir caml vardır ki kapı

sındaki kitabeden anlaşıldığına gö
re 858 tarihinde yapılmı:jtır. İçin
deki taş bir odada Etilere aid bir pren
ses heykeli bulunan ve muhtelif yerle -
r inde enfes ve kıymetli nakışlar olan bu 
cami günden güne harab olmaktadır. Bu 
caın.iin mermer sütunlarından birinin di
binde bir define gömülü olduğu da eski
den beri rivayet edilir. 

Camiin taş avlusu llzerindeld kubbe -
lerden beş t anesinin kur§unlan parça -
lanmıştır. Camiin sağındaki ilk kubbe
yi tutan duvar üzerindeki oymalı çiçek
ler de harab olrnağa başlamıştır. 
Geniş çift kubbenin mihraba yakın ta

raflannın sıvalar~ rutubetten tamamen 
dökülmüştür. 

Carniin karşısındaki türbede İsmail be
yin kardeşi, annesi, mimarı ve sair kim
selere liid olan 6 tane mezar vardır. Bun
ların üzerindeki kubbenin kurfUnlan 
kısmen sökülmü§ olduğu için, sular sız
maktadır. 

İsmail bey, Türkiyenin rnuhtelif'yerle
rinde Selçuk tarzı mimarisinde 60 kadar 
cami yaptıran bir zattır. 

Kastamonulular, bu camiin tamiri için 
alakadarlann nazarı dikkatlerinin cel-
bini temenni etmektedirler. - S.A.K. 

Erzurumda lhca nahiyesi 
imar ediliyor 

Erzurum (Hususi) - Erzurumun say
fiye yeri olan Ilıca nahiyesinin bu yaz 
tam manasile imarı nihayete erdirile-

' cektir. Yapılacak işler meyadında, çocuk 
bahçesi, tenis kordu, ve dans pistini muh
tevi bir park ile, Yalovadakl gibi, yilzme
le milsaid asrt b ir havuz vardır. 

Bundan başka, müteaddid evler, gazi
no ve lokantalar da yapılacaktır. 

Pazar Ol• Hasan Bey Diyor ki: 

- liasan B 
ıııne ey mezad idare-

g<>tirilen " ejYal mucc.>vherat ve 
Sllğat· şu bir iki gün içinde 

:tıış .. 

... 'o''''; - --... 
· l:: :: -- ... ~ ..... 
lıı\' 

..• mesela kıymetli yüzük· 
ler, küpeler, gerdanlıklar .• 

... güm üt şamdanlar ve da
ha birçok ev eşyalan harag 
mezad satılıyormua .. 

Hasan Bey - Hanımlar, 
yaz tuvaletler! yaptırmaya 

bqladılar demek ... 

Sayla s 

Doğudan röportajlar: 

Sıtma ile olduğu gibi bitle 
de mücadele etmek lazım 

"" . ~ 
Pire itte, bit yiğitte bulunur ıözünü köylünün zihninden çıkarmak, 
lıöylerde bit aleyhinde propaganda yapmak zaruridir. Şekeri, eli, 
tuzu ucuzlattığımız gibi ıabuna da ucuzlatarak köylüye temiz.lt?nmelt 

imkam rJerilmelidir • 
--------------------------------Erzurum (Hususi) - Bütün memle- 1 zihniyete giren kötü aıışıklıkları çıkar

kette, hatta en temiz sayılan İstanbulda 1 mak ancak sistematik bir mesaı ile olur. 
bile bit mücadelesine başlandığını gaze-1 Sabunu ucuzlatmak 

tel~rde okuyo:uz. ~u ~Q.cadeled~n ne Nasıl şekeri, eti, tuzu ucuzlatmış isek, 
netıce alınacagını şımdıden kc.ı;tırmeğe sabunu da ucuzlatmak ve faki:- halka, 
imkan olmamakla beraber gene ilk söz bol bol yıkanmak imkanlarını temin N · 

olarak bu mücadelenin gayri kafı oldu- mek lazımdır. Hiç olmazsa bitın muzır 
ğunu hemen söyliyelim. olduğunu bilenlere tromızlenmek imk.iıa 
Doğuda az mikdarda da olsa (10-12) verilmelidir. 

tifüs vak'ası çıkmıştı!'. Bugün yeni vak'a
lara tesadüf edilmediği ve tehlikenin de 
önüne geçilmiş olduğu için, bu mevzua 
ehemmiyetle avdet etmenin lüzumuna 
kani bulunuyoruz. Şimdiden, arkası ke
silmeden alınacak tedbirler, uzun ve sis
tematik bir mücadele usulü tatbik edil-

Saniyen her viUıvet veya belediye, hü
yük, asrl, ucuz bir hnmam ve yanına da 
bir tebhirhane yaptırmalıdır. 

Gene bu hamamlarda fakir halk, yıka· 
nırken, elbiseleri de tebhirhanelerde tı'· 

mizlenmelidir. Seyyar etüvler, hiç olm -
sa iki ayda bir köyleri dolaşarak, yatak 

diği takdirde yarın herhangi unıumi bir yorgan, çamaşırları bir heyeti sıhhiye ö-
ıalgının önüne geçm~k kabil olur. nünde muayeneden geçirmeU ve her git-* tiği zamanda bitin mazarratı hakkında 

Umumt harb .ı;enelc>rınde bu hastalık:- köylüyü irşad etmelidir. 
tan neler çektiğimizi ve n~ kadar vatan Bit bilhassa doğu mıntakalarında yani 
~vltıdını boşu boşuna bitlerle feda etti- memleketin soğuk kısıJ'JlJarında çok var
ğimizi herkes bilir. Karşımızdaki itilaf 1 dır. 
devletlerine, İngiltere kadar mühib bir Bunun başlıca sebE>bleri de tabiatin ha
başka devlet daha iltihak edeydi, miJli şin olması yüzünden köylünün az ka
bünye belki bu kadar ır.utazarrır olurdu. zandığı ve bir iki kat çamaşır alama
Düşmanın, topunun, tüfeğinin, gazının dığı, üzerindeki çamaşırları, kışın çıkar
işlemediği yerlerde tahrihal yapan bu madığı ve ısınmak için d'! hayvanların 

hastalığın, müstakbel bir seferberlik e~ sıcaklığından istifade ederek, onlarla be
nasında tekrar ortaya çıkmıyacağını kim- raber tek bir dam altır.da sekilerde yat-
se temin edemez. tığı içindir. 
Şu halde bugünden, Herdeki bir harb Köylüyü, tek damlı evlerden kurtar-

için, nasıl hazırlıklı olmak mecburiye- mak, onu hayvanından ayırmak, külletll 
tinde isek, harbden kabil olduğu kadar az bir iktısadi reform meselesidir. Asula~
zararlı çıkmak için de ~imdiden tedbirler danberi bir adım ileri gidemiyen köyü n 
almak zaruretindeyi7.. 1 kalkınması davasıdır. Köy kalkınması da 

Bit neden oluyor? y~lnız .Sıhha~ ve .. t?.timai Muave~e~ Ve-
. . .. .. . . .. 1 kalctinın değıl, butun devlet teşkilatının 

Bu evvela bır kultur meselesıdır. Koy· müstemir uğraşması neticesi olabllecek-
lüler arası~da. bit .n.eden~c iyi ~ir hayvan tir. Bitin ortadan kaldırılması gerÇ'i bir 
olarak telakkı edılır. Söz malumdur: kültür işidir, fakat millet, tıpkı sıtma ile 

Pire itte, bit te yiğitte '>ulunurmuş, bu mücadele ettiği gibı, tifüsle de mücade
kafiyeyi kim ortaya cıkardı ve bu zihni- leye başlarsa çok muhtemeldir ki, bilin 
yeti köylünün kafasına kim koydu ise Al- y)ğitte bulunacağı hakkındaki fikir de 
lahtan bulsun. Onun için, siz u~raşın:ı- unutulur. 
nız, karşınızdakine bitin mazarratından Bu arada bitin ve tifüsün tehlikesinl 
bahsedersiniz, o, boynunu kaşır: halka anlatmak, gazetelere de düşen bü-

- İyi ama der ... Bit pıs kan. temizler- yük bir vazifedir. Tifüsten ölmektense, 
miş. Hastalığı em ermiş... köylerimizde bitin mevcud olduğunu a. 

Zihniyette yer etmiyen hastalıklarla çığa vurmak herhalde daha doğrudur. 
mücadele etmek nisbeten kolaydı.t, fakat Mu.ıtafa Fua:i 

Yurdda spor hareketleri 

Kırklarellnde ıent bir spor kU1btı tepıl edllmilth'. Halkspor adile tıe§etktll caen bu 
yeni klübün üyeleri siyah pant&lon n tınnm fanile)1 forma olaro.k kabul etm1flerdir. 
Gençler önlerinde bando oldutu halde Atatürk anıdına giderek çelenk toymuılar, 

bundan sonra sahaya giderek Uk maçlarını yapm11lardır. Eski Altınordu birinci takımı 

oyuncularından inhisarlar muha8lb1 Lebib Demirlı:ol da bu klilbe dahll otmuı n bq -

kaptanlı~ı kabul etmiftlr. Rest.mde yeni t l\lbün tu~lcü ve atıetcl gençleri ıörillmet
tedir. 

• 
Bolu < Hususi > -

Böl~e spor tşlerl vaıı -
lere verildlalnden beri 
Tlll!.yetimlz merkez\n -
de ve kazalarında can
lı ve her yönden genç
Uğin all!.ka ve hareke -
tını çeken spor faaıı -
yeti başlamıştır, 

Bölge başkanı vali -
mızın spor işlerine ver
mekte bulundukları 

ehemmiyet de ayrıca 

takdirin üstünde olup 
sporun her şubesinde 

hızla çalışmalar göze 
~rpmo.ktadır. 

Her pazar günler: 
wabanın 4 tllometre me.!'ılfealnde Karaca cud bulmaktadır. 
auda umumt 1POr toplantılan yapılmakh. n .1 Re51m bu toplantılardan birinde rüreşcl
pnçler aruında samımı bir k&ynqma l'il-ı ıertmhd cüreştiln evvel göstermektedir. 



• Sayfa 

1 Hldiıeler Kar§laında 1 Başıma gelenler : 6 

BAVOLDRKE 
Bana demişlerdi ki: l İnsanlar etrafımda yavaş yavaş göl-

- İllS3ll tam bayılacağı sırada saç - geleşiyorlar. Ben yarı kapalı gözlerim-
malamaya başlar. le bu gölgeleri mezarıma gelmiş bana 

Farzediyorum ki şu anda.ben bayıl- sual soran münkir nikire benzetiyo -
mak üzereyim ve saçmalamaya başla - rum. 
dını: - Dünyada, diyorum, hiç bir fena -

- Milletler Cemiyeti vaziyete hl - 1ık yapmadrrn. Gerçi çok kişi bana kız
kim, diyorum, Cemiyetin teşebbüsü i}e dılar ama, ben onian kızdırmak için 
Çek meselesi, İspanya işi, Çin - Japon değil on Tarla şaka etmek için yazdım. 
vaziyeti düzelecek. 

Kendi halimi söylüyorum: 

sual soran münkir nekire benzetiyo -
ıwn. terzim taksitleri muntazaman ö -
demiyor. Cüzdanım para ile dolu oldu-

ğu için buna pek aldırış etmiyorum. 

Bizim apartmıanın konturat müddeti 

bitti idi, eğer ev sahibi bizden mem -
nunsa konturatı temdid etsin ve apar
tımandan çıkmasın. Ama her ay aylı -
ğını peşin vermesini şart koşmalı! 

İş hayatımı hatırlıyorwn: 
- Gazetenin sahibine benden söy -

leyin, diyorum, yazılarını vaktinde ya-
zıp versin.. laf değil bu, ona avuç dolu
su para veriyorum. 

Şaka .. hepsi şakaydı. Bakın şimdi de 
şaka yapıyorum. Ben şakacı insanım .. 

Gölgeler silindL Başım ağırlaştı ve 
artık saçmalamıyorum da .. Yalnız dil -

şünüyorum: Kesildim mi? Dikildim 
mi? Bittim mi? Acaba 'bir daha ameliya 
ta lüzum hasıl olacak mı? Eğer ola -

caksa .. dlkerscler de ilik açıp düğme 

koysalardı, tekrar açmak, bakmak ko
lay olurdu. 

Gözlerimi açıyorum. 
Karyolamdayım .. 
Senelerce evveli, çocukluğumu ha -

tırlıyorum. Ve bağırıyorum: 

- Oldu da bitti maşallah! 
İsmet Huliisi 

1 Bunlan blllyor mu idiniz? =ı 
Amerikada hAkimlerin 
gösterdikleri nezaket 

Amerikada ha
kimler lrAyı umu
miye ile seçilirler. 
Bundan dolayıdır 

ki Amerika h8kimi 
maznuna karşı ga
yet naziktir. Aşa
ğıdaki cümleler, 
bir Amerikalı ha- . , 

1 
Birkaç seneye kadar dünyada 

petrol buhram başhyacak 
Üçüncü dünya 

enerji kongresine 
göre 1940 senesin
den itibaren bü -
tün dünyada pet
rol gazının azal • 
dığı farkedilecek • 
cektir. 1945 yılın -
da, bu fark daha 

kimin maznuna sormuş olduğu sualler- artacaktır. Mev -

dir: 

c- Bay maznun! LQ.Uen ayağa kalkı
nız. Sizi bu suretle rahatsız etmek mec-

buriyetindeyim. Çünkü kanun böyle em

rediyor. Size aUolunan suç katil denilen 

:fiildir. Teessüf ederim ki jüri heyeti sizi 

kabahatli görmiltşür. Bunun bir icabı o

larak boğazınızdan bir iple nsılacağınızı 

ve ölünceye kadar bu halde kalacağınızı 

size haber vermekle müteessirim. 

Şimdi tekrar oturabilirsiniz. Bu arada 

bir ıual daha sormama müsaadenizi· di

lerim: Asılmak için hangi gün ve aati 

münasib görii.rsilııüz.? Lutfen bildiriniz., 

cud maden kömü -
rü ise, bugünkü 
sarfiyat nazarı 

dikkate alınmak 

şartile daha iki bin ~e için kafidir, 

* 
insan terinde mevcud olan 

maddeler 
Bazı alimler in .. 

san terinin ne gibi 
maddelerden mü -
rekkeb olduğunu 

merak ederek tah
lil etmişler. TahW 
ettikleri mikdarı 

(1000) vahidi kıya * lnsanlarm menşei 
Amerikada yapılm tedkikler, dünyada si sayarak §U neticeye varmışlar: Su 

ilk yaşayan insanların menşei bundan 987,72, sabit teressübat 12,28, uzvi mad -

on bin sene evveline kadar irca edebil - deler 8,12, madeni maddeler 4,16, yağlı 

mektedir. maddeler 1,55, azot 1,96 

Çok meçhu llü bir 
Gönül muadelesi 
.F.• ve dd.• rilmuzlle mektub gönd!:ren 

ıki Bayan: 
- Biz, diyorlar, birbirini çok seven, ve 

çok lyl a.nlıyan iki arkadaşız. Aramızdakl 
dostluk o derece ilerlemi§tlr kl, bütün ha
yatımızı, hlç ayrılmadan geçlrmeğe karnr 
verml~ bulunuyoruz. Dlyebllirlz ki, yeryü
&üııde, blrblrlne blzim kadar ballı iti in
san da.ha mevcud değildir. 

Fakat işe batın ki, u anda, 1k1mlz de 
aynl erkeği, ayni şiddetle sevmekte bulu
nuyoruz. Fakat bu aevginln. aramızdaki 
dostluğu yıkablleceğlnl zannetmeyin mz, 
aramızda karar verdik: Sevdlğlınlz er
kekle birlikte yaşıyacnğız. 

Bir gün bu kararımızı, seTdlğlmlz adama 
da açtık. O da, ikimize de ayni .zUı hls
settlğinJ söyledi, ve: 

- Zaten, dedi, lkinl.zden blrlnl tercih 
edebilmek, benim için de 1mkA.nsız ola
catut 

Bu anla§IDadan sonra, bu milna.c;ebete 
bir şekil vermeyi düşündük: O adamın ı
klmizl birden nlkt\hlamasma bittabi lm
kAn yoktu. 

Binaenaleyh, blrlmlzle nlklllilannı:ısına. 

. 
birimizi metres olarak almasına karar 
verdik. 

Siz bu 1§e ne derslnlz? 

• Pes derimi 
Ben, bu mektubu, bana yapılmış sun

turlu bir lAtıfe farzedlp gülümsüyorum. 
Fatat eğer okuyueulnnmın anl~ttlklan 
doğru ise, çok tabiidir kJ, bu yoldan dön
melerini tavsiye edeceğim. Çünkü, bu ha-
1atın, bu iiç insanı da bedbaht edeceği 
muhakkaktır. 

Erkek, ne vücudünü, ne de duygularını, 
bu 1kl kadına mütesavt:ren takslm edeml
yecet. 

Bunun netlcMI de, mahrum ::ıevkle 
düşecek olan kadının kıskançlık duygu
lannı ayatıandıracak. Bu hlssin biraz 
artması ıse, hem bu acalb sevctyi. hem 

1 
de o eşsiz, emsalsiz olduğu iddia edilen 
dostluğu yıkacak. 

Yanı bu lkl bayancağız da, hem sevdJk
lerl adamdan, hem de birbirlerinden ola
caklar. 

Binaenaleyh, madem ti aralannda her 
şeyden k:uvveuı blr dosUulı:: Tardır, 1k1si de 
blr par~a fedakar davransınlar, ve bu 
sevda çıkmazına girmesinler. 

Çünkü, ne iki karpuz bir koltukta dur
durulablllr, ne iki sevda bir gönülde sllı
pblllr, ne de bu acalb rabıta mes'ud b!r 
netice vereblllrt. TEYZE 

SON POSTA Mayıs 1 

SPO 
Dünkü maçları 

Harbiye ~ı~anca~ı Altına işedigv i içi O yengesi tarafından 
1 - O maglub ettı v .. .. 

İzmir, 30 (Telefonla) - Milli küme da g 1 a na n çocuk o 1 d u 
deplasman maçları için şehrimize gelen 
Harbiye takunı bugün binlerce meraklı 
önünde Alsancak takımile yaptı. 

Hava çok rüzgarlı idi, bu da oyunun 
zevksiz cereyanına sebeb oldu. Birinci 
devrede gerek Harbiye ve gerekse Als:ın
cak takımları çok cansız ve isteksiz bir 
oyun çıkardılar. Bilhassa Harbiye takı

mı sahıcya yabancı olduğundan pas tev
ziatı pek isabetsiz ve karışıktı. Birinci 
devre bu karışıklık içinde ve golsüz bitti. 

İkinci devre başladığı zaman Harbiye 
oyununu düzeltti ve oyun üzerinde ha
kimiyetini kurmağa başladı. Fakat mu
hacimlerinin bozuk oyunlan hücumların 
golle neticelenmesine mani oluyordu. 
Harbiyenin bir netice vermiyen üstün
lüğünden sonra Alsancak takımı oyunu
nu açmaya ve oyun üzerinde müessir ol
maya başladı. Fakat Harbiye de fırsat 

buldukça akınlar yapıyordu. Her iki ta
raf gol kaçırmakta adeta birbirlerile ya
nş ediyorlardı. 33 üncü dakikada bir 
Harbiye hücumunda Ce1al Alsancak ka
lecisinin çıkış yapmasına rağmen oyunun 
ve takımının yegane golünü yaph. Bu 
suretle Harbiye talomı sahadan 1-0 galib 
çıktı. 

Fenerbahçe 
Ankarada galib 

Ankara 30 (Telefonla) - Gençlerbir
liği ve Ankaragücü klüplerinin daveti ü
zerine gelen Fenerbahçe birinci futbol ta
kımı ilk karşılaşmasını bugün Ankara
gücü sahasında 8 bine yakın bir meraklı 
önünde iki klüp muhteliti ile yaptı ve 3/2 
kazandı. 

Bidayette Fenerin nisbi bir hakimiyeti 
altında cereyan etmekte olan maç, muh
telitin lehine bir cereyan aldı. 

28 inci dakikada Niyazi muhtelit kale
sine kadar sürüklediği topu güzel bir e
şape ile Yaşara geçirdi. Yaşar da iki be
kin arasından sıyrılarak sıln bir şiltle 

takımının ilk golünü yaptı. 
Maçın ilk kısmı 1/0 Fenerin lehine ne

ticelendi. 
İkinci devre: Düdükle beraber hare

kete geçen muhtelit Fener kalesini taz
yike başladı. Fakat Yaşar ve Faz.ılın u
zun vuruşları bu tehlikeyi bertaraf edi
yordu. 

Oyun Fenerbahçenin aleyhine c~ 

reyan ediyor, fakat muhtelit hücum hat
tını teşkil eden oyuncuların arasında ~
tör ve fırsatcı olmaması fırsatlardan is
tifade edilemiyordu. 

37 inci dakikada bir muhtelit akanında 
topu kesmek üzere hatalı bir çıkış yapan 
Yaşara hakem penaltı cezası verdL Ali 
sıkı bir bir şütle takımının beraberlik 
sayısını temin etU. 

Yedikleri bu golün verdiği hızla tek
rar oyuna başlıyan Fenerliler soldan çok 
sıkı bir inişle muhtelit kalesini sardı!&:. 
Bu esnada Nacinin yaptığı vuruşla gelen 
top Rahimin boş bıraktığı kaleye sol mü
dafi Enverin falsolu vuruşu ile ikinci 
defa olarak girdi, bu suretle 2/1 galib va
ziyete geçen Fenerliler eldeki avantajı 

kaybetmemek için yeni bir hız.la muhte
liy kalesini tekrar sardılar. Kale önlerin
de husule gelen kargaşalıktan istifade e
den Naci sıkı bir şiltle 40 ncı dakikada 
takımına bir gol daha kazandırdı. 
Ankaranın enerjik oyuncuları Fenerin 

yaptığı bu üçüncü gole rağmen oyun ü
zerinde tam bir hakimiyet tesi.Sine mu
vaffak oldular. Muhtelit 43 üncü daki
kada yine Alinin ayağile ikinci golü ka
zandı. Oyun bu suretle Fenerin 3-2 gale
besile neticelendi. 

Kadın şimdi ıriahke~ede hesab veriyor ve bu işi 
çocuğun terbiyesini vermek için yaptığını söyJüyorf 

Dün asliye üçüncü cezada bir döverek 
ölüme sebebiyet davasına bakılmıştır.9 ya 
şında Nezihe adında bir çocuğun yenge
si tarafından vücudü maşa ile yakılmış 
ve çocuk bir müddet sonra hastanede öl
müştür. Dinlenilen ~ahid öğretmen Refik: 

c- Okulda' bir gün Nezihenin yüzünü 
yara, bere içinde gördüm, çağırıp sor· 
dum, kapıya çarptım dedi. Ertesi gün ay
ni çocuğun, yüzünde, başında, bacakla
rında yaralar taşımakta olduğunu gö
rünce merak ettim; tekrar sordum. Bu 
sefer de düştüğünü söyledi. Halbuki yara 
bir yerinde değildi Yüzünde, başında ve 
bilhassa ditlerinde müteaddid yaralar 
vardı. Hademe kadını çağırdım, dizleri
ne ve daha yukanya doğru bakmasını 

söyledim. Kadm çocuğun en mahrem 
yerlerinde bile derin yaralar taşıdığını 
söyleyince merakım arttı. Sordum ve sı
kıştırdım. Bir türlü sebebini söylemiyor
du. Nihayet çocuğun yürüyemez bir hal
de sendeliye sendellye gittiğini eörünce 
işi tahkik ettim. VUcudündeki bu yara
ların yengesinin dövmesinden ve kızgın 
maşa ile yakmasından ileri geldiğini öğ
rendim, dedi 

Bu feci hadiseyi herkes teessür içinde 
dinliyordu. Ceza reisi suçlu yerinde du
ran Bahriye isimli genç kadına sordu: 

- Dövmedim. Geceleri altına kaçırı
yordu. Maşa ile korkuturken mangala 
düştü demekle iktifa etti. 

Reis: 
- Mangala düşse bile yara bir yanında 

olur. Kafası da, gözü de, elleri, ba.caklan1 

ditleri de mangala girmez ya. Bu y:u:alar 
kızgın bir maşa ile dağlama yerleri imiş. 
Anlat bakalım. Nasıl ve neden yaptın? 

Yüzünde ne bir teessür, ne bir heyecan 
çizgisi bile belfrmiyen suçlu: 

- İş yapmıyordu; sözümü dinlemiyor
du. Geceleri yatağını berbad ediyordu. 
Terbiyesini vermek için sade korkuttum, 
diyordu. 

Halbuki dinlenilen diğer şahidler: 
c- Çocuğu apış ap14 yürürken gördük 

diyorlar, yengesinin iş yapmıyor, diye 
dövdüğünü ve vücudünü kızgın maşalar
la dağladığını ve sonra da başından a
şağı soğuk sular dökfip bahçeye bıraktı
ğını işittiklerini söylüyorlardı. Ayni ifa
delerden bedbaht yavrucuğun hastanede 
ölmüş oldulu da anlaşılınca herkeste bil
yük bir nefret ve infial eseri göründü. 
Suçlu kadın buna karşı da: 

- Hayır çocuk dövülmekten delil, me
nenjit tüberkülüzten ölmüştür, dedi. 
Şahid sıfatile dinlenen çocufun ağa

beysi ve kadının kocası fabrika ifçilerin
den Sıdkı sorguya çekildiği zaman: 

- Beni mektebe öğretmen çağırıp kız 
kardeşimin kanın tarafından döİvüldü
ğünü söyledi. Ben görmedim, demiş ise 
de reis: 

- O güne kadar kardeşin sana hiçbir 
şey söylemedi mi ve o zamana kadar ço
cuğun bütün vücudünü kaplıyan dayak 
ve dağlama yerlerini görmedin mi konu 
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komşu, hocaları görüyor da, nasıl oluyor 
da sen görmüyorsun demiş, buna karşı 
şahid: 

- Geceleri altına kaçırıyormuş, terbi
ye ederken mangala düşmüş, başka bir 
şey bilmiyorum demekte ısrar etmiştir. 
Çarşambada Fethiyede mekteb arkası 

sokağında oturan Nezihe henüz 9 yaşın
da imiş ve hfıdise çocuğun 16 ncı okula 
gittiği sırada vukubulmuş ve çocuk 21 

martta EUal hastanesinde ölmüştir. 
Mahkeme çocuğun esbabı vefatının ne· 

den ileri geldiğini hastaneden sorır.ağa 

ve hadiseyi gören komşuların şahid sıfa· 
tile dinlenmesine karar vererek başka 

güne bırakılmıştır. 

Polisi öldüren hırsızlarm 
muhakemesi 

Binbirdirekte hırsızlık yapmak için 
girdikleri evde ev sahibi polis Hasan 
Basriyi öldüren Nazım ile sirkate müşı• 
reketten Salimin duruşmalarına d;_]n A .. 
ğırcezada devam edilmiştir. Evvel ki du• 
ruşmalar esnasında Salimin lehine yalan 
yere şehadetten dolayı Mükerrem adın• 
daki kadın da dahili dava edilmişti. 

Dün tahkikatı yapan müddeiumumi 
muavini Feridun: 

- Mükerrem.in yüzleşme zaptındaki 
ifadesi doğrudur ve kendisi tazyik gör• 
memiştir. Ancak evvelce yanaklan.m ji .. 
letle kesmiş olan beraber yaşadığı ve 
metresi bulunduğu Salimin tesiri altında 
kalmıştı ve üadc.sindeki iptidai tereddü· 
dün sebebi bu idi. Binaenaleyh tı.:Huğu· 
muz zabıt doğrudur, demiştir. • 

Suçlu Mükerrem ise: 
- Ben karakolda müddeiumumi beyin 

mevcudiyetine rağmen dövüldüm, bunu 
tekrar ediyorum, bu bir hakikattir, dedi. 

Suçlu Salim de: 
- Ben vak'a esnasında yoktun:, eve 

kaçta geldiğimi ve ne kadar oturduğumu 
şahidlerle isbat edeceğim. 
Demiş ise de iddia makamı: 
- Hazırlık tahkikatı sırasında miiddei~ 

umumi muavinine verdiği ifadeye göre 
suç işlendiği esnada Salimin Nazmi ile 
birlikte olduğu muhakkaktır. Şahidler

den İsmetin ölüm derecesinde hasta ol
duğuna göre bu babdaki şehadetinin h!9 
bir kıymeti olınıyacağı aşikardır. Bu iti· 
barla şahldlerin dinlenmesine lüzum yok
tur demiş ve mçlu vekili: 

- Gösterilen müdafaa şahidlerinin din• 
lenmesi suçluların mukaddes olan müda
faa hakkına taallUku dolayıslle dinlenme
lerini isterim, demiştir. Duruşma müdafaa 
şahidlerinin dinlenmesi için 14 mcyıs ta .. 
rihine bırakıldı. 

iki hırsız hapse mahkOm oldu 
Sabıkalılnrdan Salibin hırsızlıktan ve 

gene sabıkalı Kadirin de malı mcsrukı.1 

satın almaktan dün asliye ikinci cezada 
duruşmaları yapılmıştır. 

Duruşmn sonunda Snlihin Denizyollnrl 
idaresine aid eşyaları çaldığı anlaşılara~ 
bir ay on gün hapse ve 1330 kuruş parB 
cezasına, Kadir de 29 gün hapse 960 kıt~ 
ruş para cezasına mahkfun olmuşlardır· 

Poliste: 
Bir gemi tamircisi kazaya uğradı 
G:ılatada Kalafatyerlnde vapur knzancısJ 

İsmallln atölyesinde çalışan Sadi tnmlr c " 
dllmekte olan Samsun vapurunn çıtarınıı1' 
istediği büyük bir saç levha ne vapurun Jllet 
divenlerlnden aşağı yuvarlanmış, snçın JtöŞe 
kısmı Sa.dinin alnına saplanarak ağır su " 
rette mecruhlyetıne sebebiyet vermiştir. 'Ytı" 
ralı imdadı sıhhi ile Beyoğlu hastanesltıe 
kaldırılmış, vak'a etrafında tahkikata bM " 
lanmıştır. 

Araba kazası 
Sürücü Sadlnln idaresindeki 1050 nUJJlll • 

ralı yük arabası Eminönü Balıkpazarınd:ıı: 
geçerken 12 yaşında Alaksandr isminde bit 
kıza çarparak b!l.cağından yıı.ralnm.ış, a1'$1ı!\' 
cı yakalanmıştır. 

l_B_a_c_a_k_s_ız_ın_m_a_s_k_a_,,_a_l_ık_la_ı-,_ı_:-__ , __ __:Ç_im_e_n_to_d_a_n__:.y_a.:..p_ıl_a_n_v_a..:p_u_r_ 
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- Ma§allah Ay~enin her mı11etten. ne kadar çok ahbabı var? 
- TabiL Ak,lh. J...'"1.Zdır. On lisanda cevet> demesini ezbere biliyor. 

Küçük otomabil 
Bay Ahmedin minimini bir otomo

bili. vardı. Ve her nasılsa sokakta du
turken bir açıkgöz tarafından çalın
llııştı. 

Polis araştırmadan sonra en fazla 
§Übhelendiği bir sabıkalıyı yakaladı ve 
lnerkeze götürdü. Komiser suçluyu 
sorguya çek-ti: 

- Sen Bay Ahmedin küçük otomo
bilini çalmışsın! 

- Hayır, efendim, çalmadım. 
- İnkar etme, doğru söyle! Bu senin 

lçin daha liayırh olur. 
- Hayır, efendim, çalmadım. 
- Fakat ben bu otomobili sakladı-

ğın, yeri bulur, meydana çıkarırım. 
- Hayır, efendim, çalmadım. 
- Pekala öyle ise, şimdi görürsün! 
'Ve yanında bulunan polislere emret

ti: 

- Arayın su adamın ceblerini! - Bana. bir iyilik yapmak ister mi -
sin? Şu şehre kadar uzan da bir pa
ket sigara al getir! 

Bir daha Daha evvel geçmiş 
. Piyasayı bir takım minimini otoma- Komiser üade alıyordu: 
b~er kapladı. Ve bunların hacimleri - Peki, kaynananızın camı silerken 
f~de küçülüyor, ufalıyor, minimini- müvazenesini ıbozup sokağa yuvarlan
eşıyor. Bu otomobiller rağbet bulduk- mak üzere olduğunu gördüğünüz za
~1 bunlara aid yeni yeni fıkralar da o man kendisini kurtarmak için hiçbir 
llisbette rağbet -kazanıyor. hareket yapmadınız mı? . 

4te size iki nümune: - Yapmaz olur muyum? Elbette 
1i Bir İngiliz lordu, a1tında on sekiz hin yap_tım. Derhal ·aşağı kata koşarak pen
~lık bir Rols Roys otomobilile Havr- cereyi açtun. Kendisini tutmak için el
fft_ Parise geliyormuş. Aksilik bu ya, lerimi uzattım. Fakat, heyhat! O daha 
~k gıbi muhteşem otomobilin, aaha evvel geçmiştL 
~ k~lometre yapmadan ön tekerleği- • 

1 ~ lastiği patlar. Şoför ihtiyat lastiği 
ba arak yeniden yola koyulur, Fakat 

1~ sefer de beş kilometre yapmadan 
taz!1.k Yeniden patl'ar. Bu sefer lastiği 
Çar ırden baŞka çare yoktur. Şoför, na
k ' arabadan iner ve lastiği tamire 

0Yulur '.l' • 
l.in. arn bu sırada o muhteşem otomobi
g Yanından minimini bir otomobil 
b~k_Ve Rols Roys yerinde sayarken 

Lo 1 tıkır tılor yürür, gider. 
tinı· rcı, bu otomobili görünce derhal 

ırle meşgul olan şoförünü çağırır: 
:: ~u küçük otomobili gördün ya? 

vet, May Lordl -P. . 
tane arıse vanr varmaz bunlardan bir 
~erıeş~·tın. a~arak ihtiyat eşya kutusuna 
altsilık ır. ~ır daha başımua böyle bir 
lını. gelırse yolumuzdan kalmıya-

- Fatmayı ru gençle kürek ~ekme
sini öğrenmek için yalnız 'bırakt1ğmıa 
iyi etmedim. Okadar uzaklaşmt.§la,. ki 
tekneleri bile ufukta görünmüyor. 

Sagır bab ~ 
Ztta ~ a - ' e yapıyorsun, radyo mu çalıyorsun? Eğer radyo çalıyorsan kes, 

9Urultude uyuyamam. 

SON POSTA Sayfa 7 

Son l'osta'nm tarihi tefrikası: 2 

Yazan: A. R. 

Lokantanın kapısı birdenbire açıldı ve o anda bütün gözler kapıya çevrildi. İçeriye 
giren orta boylu, narin yapılı, son derecede yakışıklı gence karşı herkesin yüzünde 
neş'e~i bir tebessüm belirdi. Herkes kısık bir sesle " Poyraz Alil" diye mırıldandı 

Dünkü kısmın hillasası 
Fntosanın, Tulon §ehrinln Tilıklcre 

tahsis edilen mnhalleslnde, Sent !Azar 
caddesinde, Sinyor Antuvan tara!mdnn 
açılan HHfıl ve Zambak lokantası, bir 
neş'e knynağı hnllnl almıştı. 

Cadde, bir tnrnftnn öbür tarafına ?ıa
dar, Turk ve Fransız bayraklarile dona -
tılmıştı. Bunlann arasına da, renk renk 
kandiller ve fenerler asılmıştı. 

1 
Sinyor Antuvan lokantnyı bir gün 1 -

çlnde hazırlatmış, kiişad resmini Türk ge 
mlcllerinin huzurUe yapmayı kararlaş -
tırmıştı. İmparator Şarlken'ln resmi mut
fak kapısına baş aşağı olarak asılmış, A
miral Andriya Dorynnın resmi de koca 
Barbnrosun ayakları altına çakılmıştı. 

Som ipek mintan, buz gibi sırma işle -
meli camadan, rengfırenk çuhalardan kı
sa şal varlar glyrntş olan Turk gemlclle
ri, levendane yürüyüşlerle lokantanın kn
pısından giriyorlnr, tunç çehrelerine tat
lı bir heybet veren kıvılcımlı gözlerlle et
rafı süze süze boş masalara, o.rkadaşla -
rının yanlanna Derliyorlar, şen, fakat va-
kur tavırlarla, masaların kenarına yer - Antuvan., bütün ~evikliği ile kapıya atı?mıı, Poyraz ıuıyi karşılamı§h. 
leşlyorlardı. 

(Yazı devam ediyor) da arkadaşlan gibi ipek bir mintan, sır- ve saadetlerini görebilsin. Onlardan is-
,.,.,.,. ma işlemeli bir camadan giymişti. tifade fırsatını fevtetmesiıı. İşte hayat, 

Koca lokanta, yanın saat zarfında Yalnız fazla olarak, omuzuna ipekli budur; demiştim ... Sevgili şövalyemi 
doluvermişlL Bunlar, Sinyor Antuva- bir Cezayir harmaniyesi atmıştı. Belin- kaybettikten sonra, iben bu büyük fel· 
nın davetlileri idi: de d kabzasının elmasları göz kamaş- sefeye bir kat daha kuvvet verdim. Am-
Kadın ve erkek garsonlar, bu davetli- tıran bir hançer vardı. ma, sakın bu sözlerimi yanlış anlama-

lerin etraflarında pervane gibi dalaşı- Hafifce çatık kaşlarının altında kor yınız. Dokuz cennetin, dokuz yüz dok· 
yorlar, mütemadiyen yiyecek ve içecek gıbi yanan siyah gözleri parlıyan, tunç san dokuz anahtarı üzerine yemin edi
taşıyorlardı. renkli çehresinde bakanlann kalbin- yorum ki; aziz şövalyerni kaybettikten 

Şarab, su gibi akıyordu. Masa!rırın de derhal korkuya yakın bir hürmet u- sonra, artık benim için hayat; rahmetU 
üzerine en nadide balık başlamaları, 1 yandıran bu genç, etrafına kısa kısa se- atımın torbasındaki saman gibi tatsız
kuzu ciğeri tavaları, salçalı koyun bu-, lamla~ ver~_cek a~kadaşlarının arasın~a~ laştı. Ben; o büyük ve yüksek felsefe
du kebabları, altın gibi sararmış Ceza- geçmış.. koşedekı masaya yerleşm~şti. mi, kendim için değil.. başkaları içın 
yir kayısıları, Trablus narları, muz!ar,• Ve sonra, ıgözlerini her tarafa gezdıre- düşünüyorum. Kendimden ziyade, on
ballı çörekler, kaymaklı börekler yağı- rek: 
yordu. - Oh .. ne alA ... İşte, bize bu kışı hoş- lara ~vs~!e ediyorumd . Ah;lvaktilke bunu 

· b. B d c · sevgılı şovalyeme e an atara , onu Antuvan, masadan masaya dolaşıyor, ca geçırlecek ır yer. ura a, ezayır 
misnfirlerini ağır~yordu. Her masada, kahvelerini aramıyacağız. Af:rl?, .An- b~dhah~ ede~ o ~lgınca aşktan kurtara· 
misafirlerinin şerefine bir bardlk ş:ı- tuvan. Sen, hakikaten iş ehli ımışsm. · · bılseydım. Şımdi -O da; şurada, :şu ma· 
rab içiyordu. Ve her bardağı içtikce, demişti. sanın başında, ve tam karşınıula otura
neş'esi biraz daha artıyordu: Antuvan, bu takdirden tatlı bir haz cak, hayatın leziz şarabını yudwn yu-

- Yiyin, için. eğlenin, arkadaşlar ... ve gurur duyarak: dum tadacaktL 
Bu sizin, zafer hakkınızdır. Yaln!z siz- _Ah benim aziz reisim! .. Sevgili şö- Biraz evvel, o kadar şen ve neş'eli 
den bir şey rica edeyim .. şayet kom!- valyeme at uşağı olmadan evvel, Mad,. görünen Antuvarun çehresi sararmıştı. 
şurken, kahramanlardan bahsederse- rid kiliselerinin birinde fe1sefe dersle- Sesi, titrem.iye başlamıştı. Poyraz Ali· 
niz; (Şövalye Cem) in adını da anmayı ri veriı'ken, bilir misiniz bir gün ne nin de kaşları çatı'lmıştı. 
unutmayın. parlak bir cüm.ıe söylemiştim. Müsaa- - Fakat, yapamadım. Onu, saplan-

Diye bağırıyordu. de buyurursanız, tam sırası gelmişken dığı o balçık gLbi yapışkan aşktan kur· 
Şövalye Cem, kimdi? bir daha tekrar edeyim. taramadım. Biliyorum, çok iyi biliyo-
Bunu, çoğu bilmiyordu. Fakat, Antu- _ Et bakalım. nim ki; talihsiz şövalyem, kendini o aş-

vanla yakından ahbablık eden bitkaç - Hayat, bir yıldızdır. Çabuk parlar, ka feda etti. Ve o aşkın derin girdabı i-
kişi, şu kısa ve mübhem malumatı ve- k İn h- h.. · d ki rinde boğulup gı'tti. çabu söner. san gın unen o ur , r riyordu: k 

o kısa parıltıda, şu fant dünyanın zev - Şövalye Cem .. bir Türk şövalyesi 
imiş. Bu Antuvan da vaktile ona bir 
hayli zaman at uşaklığı etmiş. Onunla 
birçok macera geçirmiş. Sonra bu Türk 
şövalyesi, birdenbire ortadan kaybolu
vermiş. Fakat Antuvan, bu eski eie.."l
disini kalbinde ebediyen yaşatmak is· 
temiş. Bu lokantayı onun namına aç
mış. Kapının üstüne de o Türk şövalye
sinin resmini asmış. 
Arkasından bu fısıltılar devanı eder

ken, An'tuvan şen çehresi He masaları 
dolaşmakta, ve misafirlerini ağırla
makta devam ediyordu. 
Lokantanın kapısı, birdenbire açıl

trnştt. Ve o anda herkes yerinden fırla
mıştı. Bütün gözler, kapıya çevrilmiş
ti. Kapıdan giren bir gence karşı. her
kesin yüzünde, neş'eli bir tebessüm be
linnişti. 

- Poyraz Ali ... 
İsmi; sert bir rüzgann keskin ıc;hkla

rı gibi, bir saniye dilden dile gezmişti. 
Antuvan, bütün çevikliği ile kapıya 

atılmış; Poyraz Aliyi karşılamıştı. Yer
lere kadar eğilerek: 

- Buyurun, kahraman reisimiz .. Jıoş 
r.:eldiniz, safa geldinız. Acizane kü .. dı
na muvaffak olduğum şu fakir lokan
tama uğur getirdiniz ... 

Diye bağırmıştı. 
Ve sonra onun koluna girerek; qenç 

Madam Polin ile Madmazel Hortans ta
raf mdan sureti mahsusada hazırlanmış 
olan muhteşoın masaya sevkelmi ti. 

Poyraz Ali; orta boylu, narin yapılı, 
son derecede yakışıklı bir gençti. Ba
şmdaki ipek Trablus sarılı şubarasmı, ı 
hafıfce sol kaşının üzerine eğmişti. O 

Posta işlerinden 
ilıi şika11et 
Blrl İstanbuldan, diğeri de Karaburun

dan olmak üzere iki oku~ucu mektubu al
dık kl, Urlsl de posta işlerinden ılkAyet et.
mektedlr. Karr/.mrundan Sabri tmzasile 
aldığımız birinci mektubda denl.llyor kl: 

- Kastamonu postaneslnden verilen 
mektublarla vUAyetln Daday kazasından 
verilen mektublar, dikkat etUm, İzmlrln 
Karaburun kazasına S-" ve nihayet 6 
günde geliyor. Bunn mukabil ayni yerler
den verilen posta paketleri 14 Ue 18 gün 
arasında buraya vasıl olabllmektedir. 
Bundan iki ay evvel Kastamonudan na
mıma verilen blr paket tam 18 günde gel
di. Gene 4 nisan tarlhlnde 400 milrıJle 
numaraSl lle Dad ydnn gönderilen ve için
de elma bulunan bir sandı ı ayın 18 inde 
yanı 14 gün sonra alablldlm. S:ı.ndı!h aç
t ım man bilt n elma! n çurumüş bul
d ım. nıyorum kl, bu dık hergün l.ş· 

leyen Kastamonu - Çankırı posta ı ile 
d 11, Inebolu lle g5nder lm tir. Ha bukl 
çuruye~ elmaların değeri 3 O buna mu
knbU pocta ücreti ise 314 kuru~tur. 

t tanbuldan aldıfımız mektubdıı da de
nJllyor k.1: 

- Ben Anadolu tle ticaret yapan blr 
tüccarım. Bu yüzden bankalardan b şlcıı 
po tane ile de altlkam var. Anadolunun 
ufak tıısııbalarından po ta hııvalesl ola
rak namına bir t.nkun paralar gönderuı-

(Arkası var) 

yor. Halbuki gelen s:ı.rı ihbarnnme kı\~ıd
lannda sadece kendi ismim ve müessese
min lsml ynzılı .. ne sonderllen para, ne de 
gönderenin ismi var. Bu yüzden ban müş
terllerlmln istedikleri malı, gönderemiyo
rum. Ya vnpur kaçıyor, yahud da arayıı 
pazar glrlyor ve çok müşkill vaziyette ka
lıyorum. Bunun sebeblnl postn memurla
rından biri bana şu şekilde izah etti: •E
ğer mürsllin drcslnl ve paranın mlkdarı
nı yazarsak, başkaları da gelip bu parayı 
lstcyeblllrler.:1 Halbuki namına para gön· 
derllen adamın hüviyetini isbat etmesi 
10.Zımdır. Serdedilen bu aebeb hiç de akla 
ynkın değildir. Binaenaleyh posta umum 
müdUrOmilzden rtca edlyoru . Postaneden 
bu nfıtamam usulü kaldırmalıdırlar. Bun
dan sonra an lhb rnamcler üzerine 
mürsllln ismi ve gonderllen p;ıranın mlk· 
d rı yazılmalıdır .• 

Mersinde bir m lıallcnin r dyolamu 
durduran motor 

Merslnde İh anl) e m ha l inde oturaıı 
o .uyuculanmızdıın A Günden yazıyor: 

c İki aydanberl h 11 m n cıvann-
dn bulunan H:i buyuk fabrikadan birl ın· 
de komur u bir mo+ run ne re+tığl rra
r lcr yijzunden, mal.allenın bLtun radyo
! rı lşllyemez bir hale gelmt tir. Bu anı: 
yalnız gündüzleri ol , razıyız, geee s:ıbah· 
l rn kndnr devam ett 1 için radyo! rım•.,._ 

dan biraz olsun istifade edemiyoruz Bt:-
çok yerlere murncaat ettik, fnkat bir tür
lu netke aıamııdık. Sayın vııllmlzln na• 
orı dikkatini celbederlz .• 



t mizliğinin şartı Kız çocuklarına 
. . . mevsimde lazım elbiseler 

•• bu 
Cıldın sabun.a dayanan, daganmıganı vardır, temızleme ~ ~ 

vasıtasını buna göre seçmeğe mecbursunuz! 
Temizlik deyince -,.,..-_._.-.:ıı,.....,_.._,...... 

akla ilk gelen şey su 
ve sabundur. Haki
katte de iyi cins sa
bunla, yağmur suyu 
gibi kireçsiz sudan 
dah~ iyi temizlik va
sıtası yoktur. Ancak 
cildin sabuna daya
nanı, dayanmıyanı 

var. Yağlı deriler su 
ve sabunfa ne kadar 
sık yıkansa o kadar 
güzelleşir. Cildiniz 
yağh mı, ynğsız mı 

anlamak için sabah
lleyin yataktan kal
kar kallonaz ince bir 
tülbentle yüzünüzü 
kuru kuruya siliniz. 
Tülbentte hiç yağ i
ıi göremezseniz de
riniz kuru demektir. 
Fazla yağ varsa yüz 
derinizin yağlı, az 
yağ varsa normal, 

.w aşağı çekmek -
sizin- sürersiniz. Çe-
nenizin, burnunu -
~un ucundan derhal 
silersiniz. Çünkü; 
yüzün bu kısımları 

yağlanınıya çok müs 
taiddir. Mesamele -
ri kolayca açıiır. Di
ğer kısımllarda ya -
nm, hattA bir saat 
bırakılır, sonra te -
miz, ince bir tül -
bendle, derinizi oj -
madan, çekiştirme -
den, yağlı yerlere 
hafif hafif basa ba-
sa silersiniz. Bu sa • 
,ede su ve sabunu 
ayda ytlda bir kere 
kullandıkları halde 
yüzlerini tertemiz 
saklıyabilen kadın -
ların sayısı az değil
dir. Cildi korumak 

yani tabii olduğuna 
hükmedilir. İsteni- tçin -icab ediyorsa-
len de budur. bu kadarcık bir fe -

Temizlik için kul- dakarlığa katlan -
aanacağınız vasıtayı mak pek makul bir 
cildiniz hakkında bu hareket olur. 
karan verdikten sonra seçebilirsi- Diğer günler §'U üç şeyden birile te- Suyun sıcaklık derecesi dalına yüzü-
nlz. Yağlı cildli iseniz bol sabunla mizlenirsiniz: nüzü üşütmiyecek ve ısıtmıyacak ka-
battll - sabah akşam - günde ild kere Kold krem, Lanolin veya Axonge. dar olmalıdır. Soğuk su gibi sıcak su da 
yıkanm~ısınız. Her üçü de her yerde bulunur. Bü: deriyi hoı.ar. Maamafih ara sıra gevşe-

Normal cildliler de su ve sabunla te- tün keselere elverişlidir. Bilhassa La- yip sarkınıya yüz tutan - bilhassa çene 
miilenebi1irler. Fakat ifrata gitmemek nofuıle Axonge. adaleleri - yerlere soğuk su dokundur-

Kuru cil'dlilere gelince: Onlar su ve 
iartile. MeselA: Günde bir defadan baş- b d . . kur luk d . .. mak ada1eyi sıkıştırmak !bakımından sa unu - ennın u erecesme go-
lanır. Cildde kW"Uluk sezilmezse devam re- haftada; on beş günde, hatta ayda faydalıdır. 
edilir. Bu kadan yüz derisinin tertemiz bire indirmelidirler. Ayni şeyi yaşlı kuru cildliler de ara 
kalması için kAfidir. Acak ekseriyet Üçünden hangisini kullanacaksanız sıra yapabilirler. Onlar soğuk suyun 
aabahları sabunlanır. Halbuki cild ak- onu yatmadan iki saat önce yüzünüzün arkasından yüzlerine derhal yağlı bir 
pmlaııı yatmadan evvel temizlenmeli- )ıer tarafına :tıpkı krem gibi -yani aşa - krem silrmelidir ki cildleri gerilmesin, 
dir ki bütün gece iyi teneffüs edebilsin. ğıdan yukarıya doğru ve yüz adalele - bütün bütün kurumasın. 

Şapkanızı hiçbir zaman 
ezbere yaptırmayın! 

Jile biçimi 
Bluz 
Modası 

~~i\ 
~·· ".ı~ 
\- ~ 

Bu sene jile biçimi bluzlar çok moda -
dır. Gördüğünüz model üstü kırmızı be
nekli beyaz pikeden yapılmıştır. Şık ol -

duğu kadar da kolay da dikilebileceği için 
bo~ zamanlarda evde siz de yapabilirsiniz. 
Tayyör altından ve açıkta pek hoş görü -

Daha sıcaklara epey vakit var. Kışı da 
geçirdik. Küçük kızlara hem ısıtan, hem 
de bahar gibi iç açan ince yünlüden el
biseler llzım. Biçimleri sade, renkleri gö
ze çarpan roblar, ceketler ... Çocuklar için 
seçilecek renkleri tabiatten almalı. 

Daha sonra çocuk elbisesi mfun
kün olduğu kadar az masraflı olma
lıdır. Çünkü çocuk büyür, elbisesi kendi
ne uymaz olur. Sonra küçükler büyük 
gibi cı...ğildir. Giydiklerini çabucak kir -
letir, eskitirler. Bunun için onlara dal -
ma yıkannııya, teİnizlenmiye gelen, da -
yanıklı kumaşlar ve dikilmesi kolay mo
deller seçmelidir. 

Bundan bnşka, iki ayrı kumaşı kan~ -
tırarak yapılmış modelleri tek kumaı -
tan yapılmış modellere tercih etmelidir. 
Çünkü bunlar hem ucuz ucuz satılan par 
çalan birleştirerek yapılabilirler, hem 
de birdenbire büyüyen çocuğun küçül -
müş elbisesine biraz yeni kuma~ katıp 

yeni bir elbise yapmıya yararlar. Yani u
cuza malolurlar. Hülftsa şıklığı kadar da 
tutumlu olması !Azım gelen modern an -
nenin işine pek elverişlidirler. 

Bugünkü modellerimiz bu türlüdür: 
Numara 1: Bu modef iki ıekilde yapıla-

bilir: Etekle ceketin bellerini birbirleri • 
ne dikerseniz rob olur, dikmezseniz e .r 

tek - ceket olarak kalır. Ceketin roba gibi 
kendine dikili küçük pelerini ve yakas7' 
eteğin kumaşındandır. Ekoseyi geçen yıl .. 
dan kalmış farzedersek düz beyaz ufa .,. 
cık bir yünlü parçası size son moda bif. 
çocuk elbisesi kazandırabilir. Ayrı ayrıı 

parçaları alarak da yapılsa bütün par ~ 
çaya nazaran daha ucuz gelir. Ceketi heJ" 
halde beyazdan yapmalıdır. Gerçi bu seJ. 
ne - değil yalnız çocuk elbiselen, hattlii 
büyüklerinki bile - renk renk ama ifrae 
hoşa gitmez. Ekosenin renkleri kafidit-4 
Hem de beyaz gibi her şeye uyar. rerıJa 
kolay bulunmaz. 

Numara 2: Bu model tamamile lnsal .. 
mış elbiseyi uzatmak maksadile yapıl J 

m.ıştır. Sonradan ilave edilen düz ren~ 
roba entariyi en aşağı on iki santım uza'\ 
tıyor. Zaten bir senede çocuk bundaı1 
fazla büyümez. Kolları, parçanız var~ 
kendinden yapabilirsiniz. Yoksa model ' 
deki gibi düz yünlüden yaparsınız. 

Ayni model düz kumaşlara da tatbili 
edilebilir. O zaman robayı ve - icab edi• 
yorsa - kollan benekli kumaştan yap i 
malL 

Birkaç şık ve güzel 
elbise modeli 

Şunu unutmamalıdır: Bir kadına pp
kasının yaiaşması için ne dakikalarca §U 

veya bu yana çekmesine, hattfı ne de ay
naya bakmasına lüzum vardır. Yakışan 
§apka başa koyar koymaz yüzü güzelleş
tirir. Eğer bir şapkayı yüzünüze ve saç -
Jnnnıza uydurmak için uzun uzun uğ • 
raşmak mecburiyetini duyuyorsanız ya • 

raşmadığını muhakkak sayabilirsiniz. o n r. ıı 
Bir çok kadınlar ezbere ıapka ısmarla - --·--·00

·-
00

- .. ·------ ıııı 
mayı pek ı;everler. Şu veya bu vitrinde, kalar birdenbire göze çarparlar, çabu • Solda: Bolerolu gibi görünüyor. Halbu görünen yaka ince ketendir. 130 cfll 

şu veya bu arkadaşlarının başında gör • cak hoşa giderler. Buna mukabil diğer e- ki sade enlillğine doğru bir pli yapıl - kumaştan 2,30 alınmalıdır. tı1 1 

dükleri bir ppka hoşlarına gider. Tarif ttıd mahsulü ağır başlı oapkalardan çok mıştır. Garnitürün ıeklini yan resimde Sağda: Beyaz garnitür, önden b111'1.~ 
edip yaptırırlar. Şıklık, güzellik namına daha güq yaraŞU'lar. Ve daha ziyade genç eörebillrsiniz. 1,20 enindeki yünlüden ,ca bu roba bolero - rob tesiri \'c!~i 
bundan büyük hata olmaz. Ekseriyetle yüzler içindir. Otuzu a§SD.lann heves eı. prta boydakiler için 2,75 klfidir. Kalçadan aşağısı plili. Garnitüru 1' 
son moda ve biraz eksantrik küçük p p - memesi dofru olur. Ortada: Ceketin önü açıktır. İçinden pikedir. 
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Alemdar Muıtala Pa§ayı günün birinde silahlarını çıharml§ bir halde 
gören Rumeli aıkerlerı büyük bir hayrete dii§ereh: «Yazıklar olsun! 

Artık bizim paıa da kadınlar gibi •ilahsız gezmeğe 
alıftı!u diye dövünmüılcrdi. 

--------------------.0:....--------Y •zan: Hasan Adnan Giz 
Deliormanın ünlü pehlivanlan gibi bir 

ıaınan en saf ve en cesur Türk yiğitleri 
de Tuna kıyılarında yetişirdi. İşte koca 
Alemdar o Tuna çocuklarından biridir. 

O kırk ikinci ortanın bayraktarı, Rus
cuk ayanı ve Osmanlı sadrazamı ıken hep 
1Yni saf ruhu taşıdL Okuma ve yazma 
bilmediği kadar yalan ve hileden de u
z.aktı. 

İ~tanbulda Kabakcı isyanı çıkıp üçi.111-
eü Selim tahttan indirildiği zaman cRus
CUk yaranı> denen birkaç İstanbul efen
disi Alemdarın yanına kaçmıştı. Maksad
la.rı onu ordusu ile İstanbula götürmek 
\1e üçüncü Selimi tekrar tahta geçirmek
ti. Alemdar kolaylıkla bu fikri benimse
di. Bir gün elini Ramiz efendinin omu
&uııa koyarak: 

- Abe söyleyin görelim bu işi! - dedi -
lideliın İstanbula ka!. 

Koca bir ordu ile İstanbula geldiği gün 
dördüncü Mustafa onu Davudpaşada kar
fıladı. Gfiya Alemdara ayak öptürüldü. 
lialbuki başta padişah olmak üzere bü
tün İstanbul onun ayağı altında idi. Ra
tniz efendi: 

- Padişahı tevkif edelim! diyordu. 
Merd adam: 

L - Böyle kahbelikle if görmek merdli
•c Yaraşmaz! cevabını verdi. 
~avallı nasıl bir muhite düştüğünü bil

nı.iyordu ki! Üçüncü Selimi tahta çıkar
inak için saraya gittiği vakit müdhiş bir 
nıanzara karşısında kaldı: Selimin kanlı 
cesedi! 

~Aldatıldığını anlayınca güğredi, köpür
du. Dördüncü Mustafanın yerine korku
~ndan dama çıkan ikinci Mahmudu pa
~şa~ yaptL Bu sırada sarayda geçen bir 

0 
adıse Alemdarın safiyetini gbstermek 
akımından dikkate §ayandır: 

k İkinci Mahmudu katillerin elinden 
Urtarıp biat ettikleri zaman Tayyar e

~endi adında bir ihtiyar bu heyecanlı an
a bile saray teşrifatını bozmak istemi

:ek Alemdara tallı tutar. Halbuki İs
ka hula gelir gelmez bin türlü entrika ile 

rşılaşan koca Ruscuklu bu ikram kar
:ısın?a tereddüd eder. Fakat Tayyar e
l~di onu temin için tatlıdan bir kaşık 
hınca, kavanozu eline alarak bütün tat
~1 siler, süpürür. Cüliia zamnnlarında 
lna anı edilen ve amberden yapılan bu 
ini cundan ancak bir kaşık almak adet
~ ş, kAmberin bir kaşığı bile asabı tahrik 
tı~r :~ bir kavanozu kim bilir zavallı-

li' sınırleriru ne hale getirmişti. 
lUn a~~t ne:, olursa olsun o artık İstanbu
fuıd ikta.tarü olmuştu. Birkaç gün zar
l>aji~ iehirde büyük bir temizlik yapıldı. 
fetu :ı so~aklarında gezen garib kıya
tüıı ~eli askerlerinin kar§ısında bü-
1ı:ı.1~ı Yenıçerı zorbaları birer köşeye sin-

v erdi. 

Şiznd.i 1st 
bQ§la anbulda yeni bir Lale devri 
tanıı lllış, zaferden mestolan cRuscuk ya
'~len Alemdarı aralarına alarak zevk ve 
ınuııt ceye dalmışlardı. Artık her gece 
leınıe ~m konaklarda i~ret ve sefalı et ~
ter kert ~luyor, yüzlerce Gürcü ve 
\te sa stlguzelinin visali arasında günler 
lçtndea b er geçiyordu. Kısa bir zaman 
teldi k' u zevk ve sefahet iptilası o hale 
ıa~an1:ı;!ev~et ricali arasında en akıllısı 
)'anına nuz Paşa bile memleketin dört 
'1ııda esirciler göndererek - halk ara
tetini ~~tayi adı verilen ve guya lcka
len _ fauna muhafaza ettiği rivayet edi-
.Süt~n ~evt dilberler aratıyordu. 

lenıdar u Aleınlerin yabancısı olan A:. 

llıanasu~ kendini kaybetmişti. o tam 
darnd ından uzak yaşam1ş bir a
lıet a~ O zaman Rwnelinde bütün scfa
Çhıgen:~Iine ancak cgövende~ denen 
~atld rıları iştirak ederdi. Ruscuklu 
Gesi bu ~:~~ da gençliğinde bütün eğlen
ltadın Yü ıt Alenıierden ibaret kalmış, 
~rıı Ve ZÜ naınına Çingene karılarının 
ley gön:astıklı yüzlerinden başka bir 
Çekten 

6 
erni§ti. Şimdi İstanbulun ger

de.ııine h~;: güzelleri arasında nasıl ira-
1~in olabilirdi? 

d v en kötü .. b 
Ü§tnanıa su u alemlere Alemdarın 

ti halde ~ da karıştı. Ona diş biledikle
lloktas d ılrşısında tltriyenler bu zayıf 

ın an istifade etmek istediler. A:r-

tık Ba bıaliye her gün bir cariye takdim e
diliyordu. Bu yüzlerce cariye arasında 
yalnız biri Alemdarın hayatında büyük 
bir rol oynadı ve onun üzerinde padişah
tan daha çok müessir oldu. Son derece 
güzel, zeki ve işveli bir Gürcü kızı olan 
bu cariyenin adı cKamertnb> dır. Kabak
cı isyanı esnasında Anadolu kadıaskeri 

bulunan Hafid efendi sürgüne giderken 
bu cariyeyi Alemdara takdim ederek 
muvakkaten İstanbulda kalmaya muvaf
fak olmuştu. 

Mustafa Paşa da bütün Rumeli dcrc
beyleri gibi tepeden tırnağa kadar pür
silah gezer, laf söylerken muho.kkak si
lahına el atardı. .Bu tehlikeli vaziyet 
karşısında Babıali ricalinin çok kere 
ödleri patladığı gibi padişah ta fena 
halde ürküyordu. Hatta cülus günü Mah
mud, cSilahlarını çıkar!> diye ısrar et
miş, fakat Alemdar: 

- Amcanın yadigarıdır, çıkaramam!> 

cevabını vermişti. 

Kurnaz Hafid efendi Kamertabı Bab1-
aliye gönderirken: cNe yaparsan Y.ap! 
Paşanın silahlarını çıkart!> öğüdünde 

bulundu. Güzel Gürcü kızı efendisinin 
bu sözünü bir hayli tatlı mücadeleden 
sonra yerine getirdi ve Ruscuklu kuman 
dan ansızın düştüğü bu zevk ve şehvet 
tuzağından silahsız ve yepyeni bir şekil
de çıktı. Paşalarını bu halde gören Ru
meli askerleri büyük bir hayret~ dü
şerek: 

c- Yazıklar olsun! - diye dövünmüş
lerdi - Artık bizim paşa da kadınlar gibi 
silahsız gezmeğe alıştı!> 

- Kamertabın, zaman, zaman vuslat po
tnsında yumuşattığı bu çelik irsdeyı ar
tık her kalıba dökmek mümkün oluyor
du. Ruscuklu kumandanın hayat ve fela
ketinde büyük bir rol oynıyan bu dilber 
kadın onun ölümünden sonra Osman Pa
şa isminde biri ile evlendi. Yukarıda an
lattığımız bu vak'a da Kamertabın bu 
paşadan olan oğlu kadıasker Nuri Bey ta
rafından nakledilmiştir. Artık Alemdar 
bu hale geldikten sonra bir köşeye sinen 
f esad ve irtica mikrobları tekrar canlan
maya başladı. Hele büyük bir gaflet ese
ri olarak Rumeli askerleri memleketle
rine dönünce Alemdar bu ihtilal ocağının 
içinde pek yalnız kaldı. Onlar hala muh
teşem konaklarda zevk ve sefahatin her 
çeşidini tadarken karanlık saray dehliz
leri ve yeniçeri kışlalarında kanlı bir o
yun hazırlanıyor, duvarlara şöyle levha
lar asılıyordu: 

Rumelinden geldi bir Çıtak 
Bayram ertesi ya kılıç oyn.ıyacak, ya 

bıçak! 

Fakat iş bayramertcsine kalmadı. Bir 
Kadir gecesi yangın var! sadaları, top 
sesleri arasında Babıali basıldı ve ne 
kahbe bir oyuna uğradığını anlıyan Rus
cuklu kumandan barut deposunu ateşlı
yerek gene tam bir Tuna çocuğu gibi öl
dü. Bu suikasdde Alemdarın ntifuzunu 
çekcmiyen padişahı.n da parmağı vardı. 
İkinci Mahmud kendini muhakkak bir ö
lümden kurtaran bu yiğit adamın ölü
müne seyirci kalmakla şükranını ödedi. 
Onun ölümünden sonra bir yeniçeri şai
rinin bu kanlı hadıseyi terennüm eden 
bir destanı bir hayli zaman halkın dilinde 
dolaştı: 

Rumelinden geldi nice bin Çıtak 
lslambol içinde kanlar akacak 
Kadir gece.sinde yediler bıçak 
cKesin kelleleri!> der yeniçeri! 

* Mustafa Paşa kaldı arada 
Ocaklu der ki, mühür nerede? 
Ölmüşse vezir eğer kulede 
Leşini sürüyün! der yeniçeri! 

Hasan Adnan Giz 

Eyüb belediye te,kilatı 
1 Haziranda faaliyete başlıyor 

Eyüb kazasında belediye teşkilatı 1 ha· 
zirandan itibaren faaliyete geçecektir. 
Teşkilata aid hazırlıklar ikmal edilmek 
üzeredir. Belediye -teşkilAtı kurulduktan 
sonra Eyübde muntazam ve planlı bir şe
kilde imar faaliyetine giri§ilecektir. 

SON POSTA 

r-- Edebiyat dünyasmm I 
1- hükümdarları: 7 · 

• 
• • a ıe 

Ya:ıan: lbrahim Hoyi 

İngilterede, Bernard Shaw tarafından 
tohumları atılan, Galsworthy Barker gi
bi üstadların yetiştirdikleri, bugünkü 
dram notionlarının, fikirlerinin, Barrieye 
hiçbir tesiri olmadı. Birçok m.uasırlan 
gibi, o da yirminci asrın yaşayış tarzında 
ve ahlfıkiyatında umduğunu bulamadı. 
Beğenilecek bir tarafını göremedi. Bu
nunla beraber, zamanının pelesengi olan 
cinsanlığı kurtarış savaşına> da fedai ya
zılmadı. 

Haftanın filmleri 
Bu hafta İstanbul sinemalarında gösterilecek filmler 

arasında 2üzel bir rövü filmi var 

Onda, ahlak baltasını şevkle kaldırıp 
abdallarla, serserilerin başına indiren 
Bernard Shaw'un karakteri, adeti yoktu. 
Barrie'nin yegane silahı, hülyalı bir çift 
gözle, az buçuk kandıran gülümsemesiy
di. Büyümüş, yetişmiş ve Tanrının ya
rattığı kadınları ve erkekleri görmüştü. 
Bunların cpek iyh olduklarını kabul et
miyordu. Bilfıkis, daha güzel ve ideal bir 
dünya yaratacağına inanıyordu. Onun · 
için kendi içine çekildi. İnsanları kendi 
çizdiği nüınuneye uygun bir dünya ya
ratmaya koyuldu. Barrie'nin bu dünya
sını iki cebheden görebiliriz: 

a - Hakiki dünyadan daha tatlı bir ülke, 
B - Veyahud da, insanı sıkacak kadar 

muhayyel ve rahat bir dünya. 
Onun için de, İngiliz edibini, bu nazari

yelerile, herhangi bir edebi ölçüye vur
mak biraz güçtür. 

Eserlerinin mevzuları garibdir. Mantık 
a~esesinden geçmemiştir (Quality Street 

J. M. Barrie 

gibi) kahramanları gayri tabü ve aklın 

kabul edemiyeceği kadar muhayyeldir 
(Valentine Mary Rose gibi), konuşmaları 
da hazan, gıcırdıyan bir makine kadar 
can sıkıcı ve sinir bozucudur. Bütün bun

lara ve münekltidlerin mütemadi hücum
larına rağmen Barrie bildiğinden şaşma
mış ve hep yüksekten bakarak o insanı 
uyuşturan, teslim olmaya sevkeden gü
lümsemesile gülümsemiştir. Kimsenin 

tesiri altında kalmamıı olan, piyes vadi
sinde tiyatro tekniğini yanlış kullanarak 
muasırlannı §aşırtan, Barrie, 20 nci asır 
İngiliz tiyatrosunun nev'i phsına bağlı 
bir siması olan edebiyat tarihine geçmiş 
bulunmaktadır. 

* Barrie, büyük edib Shaw gibi, başka 
bir vilayetten Londraya geldi. 1860 da İs
koçyada Kirriemuirde (romanlannda bu 
yerin ismi Thrums'tur) doğdu. Sıra

sile köy mektebinde okudu, Dumfries or
ta mektebini bitirdi. 1882 de de Edin
burgh Üniversitesinden mezun oldu. 
İlkönceleri Nottingham, sonraları da Lon
drada yaptığı gazetecilik hatıralarının iz
lerine c!nsan yalnız olunca - 1888> isimli 

eserinde rastlıyoruz. Barrie bu kitabında 
ince İngiliz mizahının en kuvvetli nü
rnunesini veriyor. Bu devreden 1900 se
nesine kadar, birçok romanlar ve maka
leler yazan Barrie, bu arada annesinin 
harikulade güzel ve samimi bir biyogra
fisini vücude getirdi cMargaret Ogilvie 
1886>. Memuriyete girmediği, Amme işle
rine hiç karışmadığı halde, 1913 de baron 
oldu. 1922 de nişan aldı. 1922 de St. An
dreus Üniversitesi rektörlüğüne seçildi. 
Bu vesile ile verdiği ccesaret> mevzulu 
konferansı, üstadın en sayılı ve her ba
kımdan fikir ve telAkkilerinl gösteren 
gayet kıymetli bir eseridir. 

(Devamı 19 üncü ıayfa.d4) 

Altın Yağmuru filmin aen guze1 ofr ıcıhne 
Bu hafta 6iııemalarda gösterilen film. 

ler ve mevzulannı bildiriyoruz: 
Altın yağmura 

cMelek> te gösterilen bu güzel filmin 
mevzuu tudur: 
Hayatını müşkülatla kazanmakta olan 

bir genç kız muharrirlik sayesinde mev
ki edinmek istiyor. Günün birinde bir lo
kantada rastladığı bir İtalyan muharriri 
kendisile alakadar oluyor. 

Bir rövünün yıldızı Lulu ile başına il 
açan muharrir, genç kızı Lulunun rolünü 
yapmağa teşvik ediyor. Lulu kolayca ra
zı oluyorsa da kızın kıskançlık hisleri 
tahrik edilıni§ oluyor. Kız müdhiş bir ıu
kutu hayale uğruyor ve ortadan kaybo
luyor. Kızı meydana çıkarmak ümidile, 
muharrir kızın yazmış olduğu bir piyesi 
oynatmağa karar veriyor. Tahmininde 
yanılmıyor, kız geliyor. Anlaşıyorlar ve 
nihayet evleniyorlar. 

:Esrarengiz adam !pek ıinemasında gösterilen cMe~'um 
Tanınmı§ Japon sivil zabıta memuru Gemi> filminden bir sahne 

Moto bir Ermeni paçavracı kıy af etine gi-ı . ılır ı1 k t ·d b ı . . . mı aç aç maz ap an gemı e u unaıı 
rerek Amer~a~a San Franssıkoya gelı- şampanyalan çalmak istiyor. Arkadap. 
yor. Moto büyuk bır elmu kaçakçısı çe- Herrik itiraz ediyor. Tam bu sırada or .. 
tesini takib etmektedir. Vapur kumpan- " 
yası direktörünün oğlu Robert Şanghay taya olen kaptanın kızı çıkıyor ve bel) 
acentasma bu çetenin harekAtını bildiren ikisini tahkir ediyor. Buna aldıran olmu~ 
mühim bir mektub getirmektedir. yor. Şampanyanın tesiri altında kalanı 

Gloria adında bir ıerseri kadın kaçakçı- kaptan eski ayyaşlığına başlıyor. 

Okyanusun ortasında mühim bir !~rtı~ 
na tutuluyorlar. Kızın yardımile c1eli-

lar nam ve hesabına Honoluluya çıkar. 

Gloria ona delice !§ık olur. Şanghaya ge
lince kız delikanlının hakikt hüviyetini 
ve oynamak ı.tediği rolü öğrenir. kanlı gemiyi kurtarıyor. Gemi Atvater. 

Bir hayli uğraştıktan sonra Moto bu isminde bir serserinin idaresindeki ada-. 
çetenin faaliyetine nihayet verir ve baş- ya varıyor. Bu adam kızı adada alıkoy
lıca reisini öldürür. Nihayet ortada hiç mak istiyorsa da delikanlının yarfümil~ 
bir engel kalmaz ve Gloria ile Robert tam gemi ile kaçmağa muvaffak oluyorlar. 
manasile mes'ud olurlar. 

Film, Saray sinemasında gösterilmek- T d . .. t H' 
tedir. ayyare e smema gos er ıyor 

Meş'um gemi Bundan bir ay kadar evvel Amerika-
İpek sinemasının bu haftaki programı- da tayyarede bir sesli film gösterilmiş • 

nı teşkil eden bu filmin mevzuu &udur: tir. Filinin gösterildiği tayyare Douglaa 
Golden State gemisinin kaptanı yolda D. C. 2 tipinde iki motörlü büyük bir yol

ölüyor. Gemi Telma adasına getiriliyor. cu tayyaresidir. Film projeksiyon ka
Adada evrakını kaybeden kaptan Tor- binesi ateıe son derece mukavim mad
bek ile iki serseri arkada§ı if arıyorlar. delerden yapılmıştır. Tayyaredeki da • 
Torbek gemiye kaptan tayin ediliyor, vetliler kendilerini tamamile bir sinema 
• '' adaşlarını da birlikte eötürüyor. Ge- salonunda sanmışlardır. 

Eırtn'engfz adam fil mindea bir ıal&ne 
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dls. 13.0S: Plllkla Türk muslklsl. 13.30: 'Muh
telif pl~k neşriyatı. 

ı l\layt5 1938 Pazar Akşam neşriyatı: 

Öğle neşriyatı: :ıuo: Şişli Halkev1 gösteı'lt kolu taratın· 
12.30: Pl~kln TUrk muslki.ıd. 12.50: Hava- dnn bir temSU. 19.15: Konferans: Üniversite 

dls. l3.05: Pll'ı.kla Türk musikls1. 13.30: Muh· namına Doçent Orhan Okyay CYüz güzelll-
tcllf plAk 'ineşrlyatı. ğlnde annelerin rolü nedir?). 19.55: Borsa 
Akşam neşriyatı: baber1erl. 20: ~ecmeddln Rıza ve arkadaşları 

18.30: Konferans: Ulusal Ekonomi w Ar- tarafından Türk muslklıd :ve halk şarkıları. 
tırma Kurumu namına: Akşam Kış san'at 20.45: Hava raporu. 20.48: ömer Rıza tarafın
Okulu Müdürü Ayşe. 19: Pllkla dana musiki· dcı.n arıı.bca SÖJ'lev. 21: Belma ve arko.daşlan 
sı. l9.l5: Konferans: Prot. Sallh Murad (Rad· tarabndan Türk nıuslklsl ve halk şarkılan, 
yo dersleri). 20: Muzeyyen ve arkadaşlan ta- <saat Ayan>. 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans 
rafından Türk musfkisl ve halk p.rkılan. ~- haberleri. 22.SO: Plakla sololar, opera :ve o-
45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafın· peret parçaları. 22.50: Son ha.berler ve erte
dan nrabca söylev. 21: Cemal iKAmll ı ar- S1 günün programı. 
kadaşlan tarafından Türk: muslkUI 'Ve h:ı.lk 
§arkılan, ( at fi.yan). 21.45: Orkestra. 22.15: 
Ajans haberlert. 22 SO: Plftkla sololar, opera 
ve operet parçalan. 22.50: Son haberler ve 
~rtes1 günün programı. 

2 Mayıs 1938 Pazarte5'4 
Öğle ncşdyatı: 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava
ciis. 13.05: Plfilcla Türk muslklsl. 13.30: Muh
tcllr plük neşriyatı. 
Akşam neşrllatı: 

11: inkılab tarihi dersi: Unıver3\teden 
naklen. 18.30: Plft.kla dans musiklsl.. 19.15: 
Çocuklara Masal: Bayan Nine. 19.55: Borsa 
haberleri. 20: Rıfat ve arkadaşları tarafın
dan Turk muslklsl ve halk şaTkılan. 20.45: 
Hava rı:ı.poru. 20.48: Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev. 21: Fasıl saz heyeti: İbrah!m 
ve arkadaşları tarafından, (saat Ayarı>. 21. 
ı!S Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.80: 
Plllkla sololar, opero. ve operet parçaları 22. 
60: Son haberler ve ertesi günün ,programı. 

ANKARA 
1 Iayıs U38 Pazar 

Öğle ıı !yatı: 
12.:30: Karışık pll'ı.k n~yatı. 12.50: PIAlc: 

Türk musikisi ve halk varküarı. 13.15: Dahi
li ve hnrlcl haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.SO: Çocuklara masat (Masal Dede). 18. 
50: Karışık plllt neşriyatı. 19.15: Tilrk mu-
6iktm ve halk şarkıları (Makbule Çakar ve 
arkadaşlan). 20: Saat A.yan ve arabca neş
riyat. 20.15: Türk mus1klsl ve halk şarkıları 
(SalAhaddln ve arkadaşlan). 21: Konferans: 
(Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu tara
fından - Öğretmen SüheylA..) 21.15: Stüdyo 
salon orkestrası tarafından muhtelit S!gan. 
22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki program. 

~ Mayıs 1938 Pazartesi 
Öfle neşriyatı: 
12.'SO: Karışık plAk neşriyatı. 12.50: PlA.k: 

Türk musikisi w 1ıalk ıurkılan. 13.15: Da1il· 
ll ve harlc' h'B.berler. 

S Mayıs 1938 satı 
ö le neşriyatı: ~ n rlyatı: 
12.SO: PlAkla Türk musllt!s1. 12.50: Bava- 18.30: Karışık p!Alı: n~rlyatı. 18.50: tİnglllz-

dls. 13.05: PlA'kln Türk muslk1.s1. ıs.so: Mtih· ce ders: (Azime ipek). 19.15: Tüı1c musikisi 

ON lPOSTA 

Bir un 
PAZAR 

Malfundur iki gırtlağımızda karşı ko.r§ıya 
üstüste gelmiş dört tane lpllk vardır. Bu 
tabll Jpl1klerln iliıeri gı§ayi muhat! He 'Ör
tülüdür. Ne!e3 verirken genL, blr yerden 
dar bir yere birden giren hava bu lpllk
lere Çal'.J>:ır ve bir ~eıı çıkarır. 'İşte saBa 
böyle çıkar. Sonra çıkan 'bu sadayı dill
mlZle, dudalı:lcırımızla ve burnumuzla 
muhtelit hareketler yaparnk harfler! 
meydana geUrlrlz. MeselA 'M. harfi fkl 
duda~ı sıkmadan meydana çıkar. L. harfi 
dilimizi ağzımızın tavanına koyarak çı
kar. 'Diğer hafierl de böyle çıkam 'Ve b11 
çikan harnert de blrblrile ekllyerek 'h"
celerl, kelimeler! ve nihayet cftnıleler 
meydana. getiririz. Ve böylcı:e konuşu

ruz. 
Eğer bu ipliklerde bir rnhatsızhk, bir nez
le veya bır lltihab olacak olursa o znm.ın 
nezlenin, iltfhe:bın şiddetine gb're ses kı
sılır ve hnttft büsbutün mlidum olur. 
Ses kısıklı~ çok muhtellt sebeblerden i
leri gelir. Adt .nezleden ses klSlldığı gibi 
gırtlak vereml, gırtlak kanseri, gırUuk 
ahtapotu, gırtlak firenglsl, gırtlakta hu-

, suıe gelen kuşpalıı.zı gibi sebeblerden ile
ri gelir. Her halde ses kısıklı~ alcH'ıde 

.soğuk a.Igın1ı~ınaan ve nezleden mnnbals 
ise birkaç günde tyl olur. uzunca devmn 
eden ses Jc.ısık.lıklannda mubnkknt mü
him bir sebeb glzlen.mlı demektir, dikkat 
etmelidir. Bllhass3 muallimler, hatibler, 
seslerllc 'hayatıannı kazanan mugaımller 
ıve Iilhayet 'her"kes için ses meseıes! haya
tı bir mesaledlr. 

Fazla 1>atmnak, haykırmak, .ço'k duman 
'Ve toza .:maruz kalmak hançere nezlesi 
olanlara nsıa caiz değildir. 

Oevııb ltteyen okayucularımımı posta 
Ulu J'Ollatnalarmı 'rica etler!z. AlrSı "tak· 

dlrde lstelderl mukabelesiz kalabllh. 
teut plAk neşriyatı. ve halk .şarklları (5en'et Adnan ıve arkadat· 

Ak ıım ıneşrly:ıtı: ları). 20: Saat ~yan 'le arabca .n~lyat. 20. ----------------' 
17: İnkıllLb tnl'ihl dersi: 6nıverslteden 15: 'Tüı'k lnusiklsl ve halk şarkılan ffialfil: 

naklen. 18.SO: PlMcla dans mus1Jc1sl. 18.45. 'Recai ve ırrlı:a<laşlan). 21: Spor konuşması: 
Konferans: Eminönü Halkevl ıı~lyat kolu <Nlznmeddln Xırşan). 21.15: .stüdyo salon 
namına: Nusret SAfa. 19: PlAtla dans musl- orkestrası. 22: Ajans habcrletl. 22.15: Yal'ın· 
kist. 19.15: Konferans: Bakırköy Halkevt na- ik1 program. 
mına Dr. Kudsi CCumhurlyet Türktyeslnde 
sosyal yardım). lD.55: Borsa haberleri. 20: 3 Mayıs lS38 Salı 
Vedia Rıza ve arkada§lan taratındaıı Türk ötıe neşriyatı: 
musikisi ve halk şarkıları. 20.45: Hava rapo- 12.SO: Kanşik plAk neşriyatı. 12.50: PHl.k: 
ru. 20 4&: ömer Rıza tarafından arabca söy- Tbrk musikisi ve 'halk vnrkıları. 13.15: 'Dah1· 
tev. 21: To.hsln Karakuş ve arkadaşlan tara- ıı ~e harlcl !haberler. 
fından Tilrk musikisi ve halk şarkılan, (saat 
Ayanı. 21.45: Orkestra. 2215: Ajana baber
lert. 22.SO: Pl kl:ı sololar, opera ve operet 
parçalan. 22.50: Son haberler ve ertest gü-
nün programı. 

AJuJam neşrlyau: 
18.30: iPl kla dans muslklsi. 19.15: II'ürk 

musikisi ve halk şarkıları (H. Rıza ve arka
daşları). 20: Saat fı.yan ve arnbca neşri.yat. 

20.15: Türk muslkls.1 ve 1halk şıırkılan (Le-
man ve arkadaŞları). 20.45: Keman solo (Nec-

e .Mayıs 1938 det Remzi Atak) .Piyanoda: (Marsel lm. 
Öğle neşriyatı: 21: Sı~ konuşma: Dr. Zeki! Ta.bir Burak. 
1'2.30: Pll'ı.kla Türk mu!illdSl. 12.50: 'Hava- 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans ha· 

;dis. 13 05: 'Plilcln Türk mUSlktSl. IS:SO: ub- 'tretleı't. 22.15: Yannkl program. 
telif pl§.t neşriyatı. e 

A am lyatı: 1 Mayıs 1938 Çarpmba 
18.30: Fatih Halkevt gösterlt kolu tar.atın- lifle .neşriyatı: 

HAYATI iN 

dan bir temsil. 19.15: PlA.kla dans mu~lldsi~ 12.30: Kar~ık pll'ı.k neşrtyatı. 12.50: PlAk: 
19.55: Borsa habPrlerl. 20: Nezihe Uyar ve ar- Türk mtısfk1sl -ve 'halk şal'kıları. 13.15: Dahl
kadaşları tarafından Türk muslk111 .-e halk H ıve 'haricl haber1er. '17.SO: 'Halkevtnden 
~arkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: Öml'r naklen ıinkilftb der.al. 
IRıza. tnrafmdıı.n urabca söylev. 21: KIAslk Akşam neşriya'tr Uç merasim gününde adi bir pua-
f'üt'k muslklsl: Nuri Halil ve arkadaşları ta- B.SO K ik • A ra ku1lanmak mecburiyetinde kaldım. 
rafından, Csaa.t Ayarı). 21.45: Orkestra. 22. !llkls1: arışı.halk ;plkılk 'Deşr(lyalhtı.a1 l 9:J5: Türle Pudra, cildıme parça parça yan1~1-

. h b 1,,.... 2.30· PIA-..1 il l mus :ve far an N ve ar.kadao- '.l""'r 
15. Ajans n er""· 2 . .. ... a so o ar, o- lan) 20· Sn t A yor ve yüzüm cmakiyaJ1h bir ~ekil 
~era ve operet parçalan. 22.50: Son 'haberler · · a yarı ve ar-abca lllC§l"lyat. 20. •. ,.. 
v ertesi günün progrn.mı. 15: Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet gosteriyorBu. 'Bu pudradan tamamen 

Adnan ve nr1tada§lan). 21: 'Kuartet (prof. uı- sarfınazar ettim ve 'havalandırılmıs 

5 l\la)L'> 1938 Perşembe 
Ö •le neşriyatı: 

vl Cemal Erkln). 21.15: StüByo orkestrası. 22: ve krema Cköpuğü ile kanştın1mış 1;_ 
tıjans haberleri. 22.l'S: Yannki program. nı· .. ta ·• - b' 

12 30. Plf'lkla Türk musikisi. 12.50: Hava
dis. ıs 05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Mub
tellf plak neşrt3 ntı. 

Akşam ne-.rlyatı: 

17: İnkıl!\b tar h1 dersi: Üniversiteden 
naklen. 18.30: Plakla dans muslklsl 19.15: 

5 l\layıs 1938 Perşembe 
Öğ'le neşriyatı: 
12 30: Karışık plf'lk n~rlyatı. 12.50: Plfık: 

Türk musikisi ıve halk carkı1nrı. 13.15: Dahlll 
ve har1cl haber1er. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plô.kla dans mus1klsl. 19.15: Türk 
musikisi ve halk aarkıl!lrı (Makbule Çakar 
ve aTkadaşlnrı). 20: Saat lyan ve arabca 

Spor müsnbabelcr1: Eşref Şefik. 19.55: "Borsa 
haberleri. 20: Sadi Ho es ve arkadaşları ta
rafından Türk musıklsi ve halk şarkıları .20. 
45: Hava 'raporu. 20.48: Ömer Rıza tara'fın- ~cşrly~t. 20·15 = 'Radyofonik temsil. ~l: Kan
dan arabca söylev 21: Radife Neydik ve ar- erans. <Selim Sım lI'arcan). 21.'15. Stfü!yo 
kadaşl:ırı tnratında.n Türk mus1klsl 'Ve halk salon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: 
şarkıları, (saat ayarı). 21.45: Orkestra. 22.15: J:arınkl program. 
Ajans haberleri. 22 30: PlAkla sololar, opera 
ve operet parçaları 22.50: Son 'haberler ve 
erte gunün programı. 

6 '.layıs 1938 .Cuma 
Ö!le n rcyatı: 
12.30: Karışık plft.k neşriyatı. 12.50: PlAk: 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 13.15: D:ihl-
G layıs 1938 Cnma li ve lıarlci haberler. lrI.SO: Halkevınaen 

Öğle ne rfyatı: naklen: İnkılfıb dersi. 
12 30. PIA.kla Türk m ısı. 12.50: Hava- Akşam neşriyatı: 

dis. 13 05: Plfıkla T rk mu kisi. 13.30: Muh- 18.30: Karışık plfı.k ne,şrlyatı. 19.15: Tilrk 
telif plılk ne rlyatı. musikisi ve halk şarkılan (H. Rıza ve arka

der 1: Üniversiteden 
evi gösterlt kolu 
. Konferans: Ali 
:J). 19.55: Borsa 
r ve arkad şla

,_ .. ..,........,.,. ve halk ~P'"kı
• 20 48: Ömer Rl7a 

v .. 1: Nihal ve nrka
musikl.s1 ve halk 

21 · Orkestra. 22.15: 
· P a sololar, opera 

Son haberler ve 

'7 lavı 1938 Cumartesi 
Öğle neşdyata: 
,., ın· Pl~kla Turk muslklsl. 12.50: Hava-

daşlan). 20: Saat Ayan ve arabca nc11•l-çat. 
20 15: Türk muslklsl ve halk şarkı! rı man
dan ve arkıı.dııilıı.n). 21: Sak otan sula . .21. 
15: Pl~kla d ns mu l. 22: Ajans hab rle
rt. 22 15: Y nnkl pro am. 

er. 
Akş:ım ne r atı: 

18 30: Çocu ara K ra z CKüçük All). J9 
15: Türk mu ikisi ve halk çarkıları (Servet 
Adnan ve arkadaşları) 20: Saat fı.yan ve a
rabca neşriyat. 20.15: Türk musiklsl ve halk: 
şar.kıları CHlkmet Rıza ve arkııdaşlan> . 21: 
Şan plfikları. 21.15: Stüdyo salon orkestrası 
22: .i\jııns haberleri. 22.15: Yarınki program 

·..-e mnmen gorunmez ır pudra 
kullanmnğa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Çünkü ben artık ayni de
ğildim. 

Pudra aleminde keşfedilmi§ en bü
yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
ve istimal hakkı büyük mali !edak.1r~ 
hklarla hemen Tokalon müessesesi ta
:rafmdnn satın alınmıştır. Şimdi Toka
lan pudrası namile ve hergün daha 
taze, daha nermin, daha güzel görü
ııunüz. 

• • 
Satın aldığınız T oka1on kremi 

vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onlar.ı bayiinize iade et
tiğinizde beheri icin 5 kuruı ııl -
cak, rayni .zamanda kıymettar mÜ· 

k"' fotlan bulunan Tokalan müa -
bakasına İ§tİrak ıhakkını veren bir 
bilet ta dim edilecektir. 

Mnyıs 1 

1 Devlet Demiryoll~ limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 1 
Avrupa Hathnda Mühim Tenzilat 

Avrupa hattında 5/Mayıs/938 tarihinden .itibaren eşya nakliyatına mühim ten
zilat yapılmıştır. 

l - Sirkeci - Yeşilköy kısmındaki ıistasyonlardaıı Avrupa hattının her hangi 

bir istasyonuna ve bilmukabele _yapılacak nakliyatın ücretleri, sınıf farkı ara -
nılmaksızın, ton ve kilometre başına; perakende c3>, asgari bet ton ücreti veril
mek -şartiyle c2, 5> ~e asgarl on ton ücreti verilme'k şartiyle c2> kuruşa inairil -
miŞtir. 

Tenzilat nıikdan % 50 ye yn'londır. iBu suretle Kırklareli - 1stanbul arasında 
cPeynir, manifatura, tuhafiye, kavafiye,bakkaüye, zficcaciye ... gibi> bir sınıfa 
tabi eşyadan ton başına: 

.Perakende 1470 kuruş yerine 840, .asga rl ~ ton ~rtiyle 1223 k:urua yer.ine 
700 ve asgarl on ton .şartcyle 1195 yer.ine 660 kurU§ :alınacaktır. 

2 - Sir'kecl - YŞlköy kısmındaki istasyonlardan Avrupa hattının her hangi 
bir istasyonuna yapılacak tuz nakliyatının ücreti, asgari~ ton ücreti verilmek 
prtiyle ton ı:ve kilometre başına -c'l,50> kunl§B indirilmiştir. 

3 - Avnqıa hattının her hangi bir istasyonundan Sirkeci - Yeşilköy kısmında 

bulunan istasyonlardan birine en az on ton ücreU verilmek ertiyle nakledilecek 
dökme ve çuvallı zahlrelerin, yağlı taneleri, tohumların ve çekirdeklerin .nakil 

ücretleri bütün nıeslife için ton başına c400:t kuruşa indirilmiştir. 
'4 - Fazla tahsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. c2424ı 

Gidiş - dönüş biletlerinin müddeti uzahlmıştır. 
l/Mayıs/1938 tarihinaen dtibnen gidiş-dönüş :tarifesi, biletlerin mer'iyet mQd

detleri bir -aydan iki a;ra ~ikanlmak ve yolculara .gidiş-dönüş nıesafesi mecmuu 
tlzerlnden beş yüz kflametreyt? kadar 'Dır ve daha fazla mesafelerde beher bet 
yüz .kilometre ıve kesri için keza bir stasyonda tevakkuf hakkı verilmek .suretile 

deği~tirflmiştir. Ucretlerde değişiklik yoktur. i/Mayıs/938 tarihinden evvel alı
nan biletler es'ki 1arüe 'hükmüne tabi olacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlnra. milraca at edilmelidir. cl232> c2426:t 

Aile tarifesinde mühim değişiklikler 
1 mayıs 938 ':tarihinde mer'iyete konulacak aile tarifesi mayıs başından ~ylQI 

.:sonuna kadar tatbik edilecektir. !Biletlerin mer~iyet müddetler:i iki aydan dört 

aya Çıkanlmıştır. Biletler Gidiş - Dönüş ücreti mecmuunun yüzde yirmisi aynca 
'tefüye eaflmek şartiyle beşinci ay için temdit edilebilir. '1lo1cular, beş 'YÜZ kilo • 

metreye kaBar bir ve daba fazla mesatel erde de beher tıleş yüz kilometre ve ıtesıi 
i'in keza bir istasyonda bileOerinin mer'iyet müddeti dahilinde teva'Jdro'f edebilir-

ler. G~ .meyanından bir kişi grupun azimet seyahatinaen .sonra gidiş - dönü§ 
istasyonları arasında mm takada mer'i tarifelere ve daha ebven düşerse gidi§ • 

dönil§ tarifesine göre Jıesab edilecek ile retlerin yarısı mukabilinde biletin mer'i~ 
y{!t müddeti dahilinde ..istediği kadar seyahat edebilir. Fazla tafsilat için istaı -
yonlara müracaat edilbelidir. c2425:t 

Harici Askeri Kıtaatı llanlan J 
11.ülebur.gaz Mer"kez !bir1ı1tlcr1 için 1900.00, Hayrabolu SV. Alayı için 30000, Kay

narca SV. A1ayı iiçin 29000, Bsbaeski SV. Alayı oiçm 46000 kilo sığır eti ayn ayrı 
kapalı :za"tf usuliy1e ımüna'kasaya 'konulmuştur. ILülebu:r-gaz etinin ilk emtnatı 

.11100 lira, Hayrabolu SV. Birliğinin ilk 'teminatı 562 ~ira 50 KT-., Kaynal'Ca sv. 
Birliğinin 609 liradır. 'Babaeski birliklerinin ilk teminatı 862 lira 50 kuruştur. 

Merkez bir1ikleri ile Kaynarca 'birliğinin eti 19/Mayıs{938 IPerşembe cünü, saat

leri Merkez birliklerinin 11, Kaynarcamn 15 deatr. lBabaeski ve Hayrabolu sv. 
birliklerinin eti 20/5/938 Cuma günüdür. Saatleri 13abaeskinin U, Hnyrabolunun 
15 defür. Şartnameleri okumak istiyenlerln 'her gün, münakasaya iştirak edecek

lerin 938 senesi Ticaret odası vesikalad yle ihaleaen bir 'Saat evvel ıne1ttublarını 
Lüleburgazda şatınalma Komisyonuna vermeleri. c836> c2483:t 

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden : 
ı - Ziraat Ve"ltalctince Köy eğitmen kurslan Ziraat ~heleri için ahnacslt 

ve evsafı şartnamesine bağlı listede yazıb muhtelli ziraat alat ve makineleri 
aleni eksiltmeye konulmuştur. 

.2 - Muhammen kıymeti 4172 lira yüzzde yedi buçuk teminatı 312 aira 90 
kurustur. 

3 - Talihlerin muvakkat teminatlarile ihale günü olan 5 Ms,yıs 938 s:ı.at 14 
de İstanbul Vilayeti konağında Ziraat Müdürlüğü .odasında müteşekkil Ziraat 
Satınalma Komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. 

4 - Malın cinsi ıve ev.saf ve .mikdarını gösterir liste ve şartnamesi Zıraat 
Müdürlüğü kaleminden ıPnrasız verilir. c226Bt 

T · Hava { rumu 
25. ci - TERTıB 

Birinci keşide 11 /Mayıs/ 1138 dedir • 

Büyük i ramiye: • Liradır .• • 
Bundan bnşka: 1.5.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000 l'e JO.ODJ) liralık iki adet mükafat vardır ... 
Şimdiye kadar Binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 

iştirak etmek wretile siz de taliinizi deneyiniz •.• 



1 l\Iayıs 

V r ilerde apılacak tenzilat 
haziranda tatbik olunacak 

• -- ------------------- -

&ON POST• -.. 

Felaketzedelere 
yardım artıyor 

Sayfa il 

Başvekil yarın sabah 
şehrimizde (Baştarafı l tnci tayf ada) 

Sovyetlerin tebe.rrüü 
(B~tarafı l inci sayfa_da_) --~1·-v_e_fu_a_r-larda eğlence ve istirahat ma- Ankara 30 (A.A.) - Bugün Sovyet '(Ba}tarafı 1 inci sayfada) ~tina 30 (A.A.) - Atina ajansı bildi .. · 

bazı projeler; umumi heyetten geçerek halleri işletenlerden kazanç vergisi alın- Büyük Elçisi, hükfunetinin Kırşehir kili ve maiyetleri eski Yunan ekonomi riyor: Gazeteler, munzam paktın imza. 
kanun olacaktır. maması maksadile halen mer'iyette bu- felaketzedeleri için t O bin Amerikan ve maliye nazırı Besmaz oğlunun Kilisya !anması keyfiyetinin akisleri üzerinde 

Muvazene vergisi nisbetinin yüzde on- 1-unan kazanç vergisi kanunundaki fıkra, doları teberrüde bulunduğunu hariciye daki köşkünde §ereflerine verdiği ziya- durarak bu hadisenin her tarafta çok iyr 
dan sekize indirileceği malümdur. Hüku- tatbikatta arzu edilen maksadı tamamen vekfiletimize bildirmiştir. fette hazır bulunmuşlardır. karşılanmış olduğunu kaydetmekte ve. 
ınetin bu teklifi mali yılın başı olan ha- temin edememiş olduğundan; bu fıkra Büyük komşu ve dost memleketin Başvekil Celal Bayar, Hariciye Vekili bilhassa bu pakt hakkında chcr türlü t~ 
2iranda tatbik mcvkiine konulacaktır. hükmü maksadı daha iyi temin edecek bu samimi alakasının bütün Türkiye - Rüştü Aras ve maiyetleri akşam saat 21 cavüz tehlikesine karşı profilaktik ted:...1 
Önümüzdeki yılda da nisbetten bir mik- şekilde tavzih olunmuş ve bu mahalleri de çok iyi ve dostane tesjrler hasıl ede- de hususi trenle Selaniğe hareket etmiş- bir:111 diyen Taymis'in bu sözleri üzerinde' 
dar daha tenzil suretile muvazenf: ver- işletenler, evvelce kazanç vergisile mü- ceği şüphesizdir. !erdir. Misafirler büyük merasimle uğur· durmaktadır. 
gisinin üç, nihayet dört yılda ilgasına kelle! olsun, olmasın buralarda vücude Ankara 30 (A.A) - Sovyet hüku - !anmışlardır. İstasyonda top1anan on bin- Gazetecilere ziyafet 
doğru gidileceği muhakkaktır. Bittabi bu getirecekleri tesisatta~ elde edilecek ka- metinin Kırşehir felaketzedeleri için lerce halk trenin hareketi anında hep bir Atina 

30 
(A.A.) _ Atina ajansı bildi .. 

tasavvurun tahakkuku, memleketin eko- zançlar; bir ay müddetle vergiden istis- teberrüde bulunduğu paranın Sovyet ağızdan c Yaşasın Türkiye> sadalarile te- riyor: Türk gaze'tecileri, bugün i\kropo
ltıoınik bünyesinde ve dolayısile devlet na edilmiştir. Salibiahmeri tarafından telgrafla ha - zahüratta bulunmuşlardır. Bu arada mı- lis otelinde Elen gazeteciler birliği tara-
Varidatmda bugünkü normal seyrin de- 6 - Kazanç vergisi kanununun bazı vale edildiği öğrenilmiştir. zıka Türk marşını çalıyor ve bir kıt'a fından verilen öğle ziyafetinde hazır bu 
vanu halinde kabildir. hükümlerinin tatbikatını kolaybştırmak Belçikanın taziyeti efzon askeri de selam reStnini ifa edi- lunmuşlardır. 

için projede bazı değişiklikler 1eklif o- Ankara 30 (A.A:) - Belçika elçisi, yordu. Matbuat müsteşarı B. Nikoludis'in dl 
Kazanç vergisi kanununda yapılması- lunmuş, serbest meslek erbabından alı- bugün Hariciye Vekfileti Genel Sekre· Başvekilimizin rakib olduğu hususi iştirak ettiği bu ziyafette, Zarifis ve Ze-

na teşebbüs edilen değişikliklere gelince; nan maktu vergi mikdarını gösteren ced- teri Numan Menemencioğlu'nu ziya - tren yarın öğleden evvel Selaniğe vasıl keriya, Türk • Elen birliği yolunda ilö 
her yurddaşı yakından ve uzaktan ala- vele kanunun maksadına daha uygun bir ret ederek hükumetinin Kırşehir zel • olacaktır. Celal Bayar ve bütün heyet hükumetin eserine iki memleket gazete< 
kadar eden bu işi deşmek ve izshlarını şek.il verilmiş, fevkalade sınıfın ismi bi- zelesi dolayısile taziye hissiyatını bil - azaları Selanikte Büyük Önder Atatür- !erinin yaptıkları yardımı tebarüz ettiren 
Yapmak faydalıdır. Meclis encümenlerin- rinciye tahvil ve vergi mikdarı da 1000 dirmiş ve Hariciye Genel Sekreteri bu kün doğdukları evi ziyaret edecekler ve nutuklar teati etmişlerdir. 
de tedkik edilmekte olan bu proje: liradan 650 liraya indirilmiştir. münasebetle gösterilen alakadan dola • iki buçuk saat kadar kalarak şehrin muh- Atina 30 (A.A.) _ Atina ajansı bildi-. 

1 - Halkın eğlence ve istirahat ihtiya- 7 _ Kazanç vergisi kanununun gayri yı Belçika elçisine teşekkür etmiştir. telif mahallerini gezdikten sonra ayni riyor: Türk gazetecileri, bugün öğle üze .. 
tını daha ucuz ve kolay bir surette tat- d i .. . t~b' t t Şehrimizdeki Yugoslavyalıların yudum hususi trenle İstanbula müteveccihen ha- rı·, Etnos'un sabık direkto"ru" ne ı·kın' cı· 'Dftl· safi ira karines ne gore vergıye a ı u - -bil dün • ;ı:;k1 
lllin etmek ve dig~ er taraftan inhLc:ar ma- Tepebaşındald Yugoslav klu gece reket edeceklerdir. b k f . ~ 

tuğu mükelleflerin vergi nisbetlerini gös- tertlb etmiş oldu~u eğlencede klübün reisi kan Antantı mat uat on eransı ıreısı 
ınulatının istihlakini arttırmak imkanla- teren maddede birçok ticaret, san'at, hir- Bay çeyanovlç'in t.ekllfi üzerine Kıraehlr 1e- Başvekilimiz ve maiyeti pazartesi öğ- Spiros Nikolopulosun mezarı başına gi· 
rını h ı k ·· b h il d t.o leden evvel İstanbula vasıl olacaklardır. azır ama uzere; u ma a er en fet ve meslekler gösterilmemiş ve bun- Utketzedelerlne yardım olmak üzere iane P derek çelenkler koymuşlardır. 
alınmakta olan kazanç vergisi nisbctle- ların vergi nisbeti şimdiye kadar, veril- lanmış ve elde edilen on Ura Kızılaya n - Başvekilin beyanab Bayram yerleri gezildi 
tini % 75 ve 90 dan % 45 e indirmek, rllmck üzere gazet.emlze t.eslim edllmlftlr. A · 30 (AA) At' j b'ld' 1

' miş salahiyete istinaden; mahalli ticaret "b . tına · · - ma a ansı .. 1 ı- . Atina 30 (A.A.) - Atina ajansı bildi· 
2 - Diğer taraftan mahiyetleri itiba- odalarının mütaleası alınmak surctile ta- Zelzelenin Yozgaddaki tahrı atı rıyor: Elen ve yabancı gazeteler mumes- riyor: Bugün Atina ve civarının an'ane.. 

~Je büyük ve gayri safi iradları yüksek yin edildiğinden; kanunun dört yıllık tat- Yozgad (Hususi) - Zelzele Yoz • sillerini ~abul eden Başv~ki~ Celal Bayar, .vi büyük çiç~k bayramı olan bir mayı~ 0 
an binalarda işletilmesi zaruri bulunan . gadda da hay~ı· tahribat yapmıştır. 59 aşağıdakı beyanatı verrnıştır il · ı d bikatında elde olunan tecrübe neticesın- l • • • .. arifesinde Türk gazetec' enn yan arın a 

ot[bellerle kaplıcaların vergi nisbetleri de tesbit edilen bu san'at ve ticaret nevi- evli Sekili köyünde 56 ev yıkılmış, 3 c- Yunanıstana, mesaı arkadaşım Ruş- Elen refikleri olduğu halde, bayram ya· 
b ugün % de 

35 
tir] ağır olduğtmdan, }eri de ilave edilmek suretile madde ik- evin de duvarları çatlamıştır. Bu köy - tü Aras ile beraber, Türk - Elen dostluğu pan mahalleleri ve ezcümle mübadil mn-

eın bu ağırlığı gidermek, hem de mem- h de yalnız bir çocuk ankaz al'tında kal - sa_hasında .bir müt~im değil, fakat bir Jıallelen'nı· gezmı'şlerdir. lekette turizm hareketlerinin inkişafın- mal ve tavzi olunmuştur. . - .. 
..ı_ mış ve ölmüştür. Erazi yanlınış, bır ilave teşkıl eden Türk - Elen muahede. Kral tiyatrosundaki müsamere 
"41 :mühim bı"r rol o~mıyan otel ve kaplı-. İs b" · · · 1 ak b'· .. k d t h" B ekil f t d ., Hükumet, bu tenzil!erle kazanç vergi- çok yerlerde su çıkmıştır. tasyon ı- smı ımza am ve uyu os umuz u- At.lnıı 30 CA.A.) - aşv • e re nka e eı:t 
lalan teşvik etmek üzere; bunların vergi si hasılatında doğacak eksikliğin istihlfık nası çatlamıştır. Su deposu ile istasyon- kfunet şefi başvekil Metaksasa çok nazik Anadolu ajansının hususi muhnbirinden: 
nisbetleri de % 25 e tenzil; d tlamı t ziyaretini iade etmek üzere gelmiş oldu- Dün gece Kraliyet tiyatrosunda, Başveki\ 

Teklifini ihtiva etmektedir. mikdarında husule gelecek fazlalıkla da yeni yapılan 3 bina a ça ş ır. y bili El mili t' bil Bayar ve Hariciye Vekili Doktor Tevfik R~ 
1) karşılanacağını ümid etmektedir. Kazanç Bunlardan başka 13 ev, 9 dükkan, bir gumu yorsunuz. en e ıne, A - dil Aras şerenerlne çok seçkin b1r dnvetlt 
<> - Gene ayni maksadla, gayri '..afi i- h "tt f'k l k r samimi sela 

r dl vergisi kanununda yapılacak bu deği- fınn, bir ahçı ve demirci dükkanı çat· assa, mu e ı mem e e ın - kütlesinin de hazır bulunduğu bir gala mtı~· 
a arı iki bin liradan fazla yerlerde açı- d kö ·· mını ve unutulmaz hatırasını getiriyor- sameresl verilmiştir. la şiklikler, tiyatro, sinema, birahane, içkili lamıştır. Sarsıntılar esnasın a mur 
n istirahat ve eğlence yerlerinde san'at d dum. Memleketim hakkında Elen mille- Muhteşem bir dekor içinde geçen bu mü~ 

icra eden san'atkaArlarla temsı·1 ve oyun ve çalgılı lokanta, gazino ve bnhçeler gi- şirketi müdürü Receb merdiven en d d El ' tk ... ı M 1 'in Leı1. 
ı tinin bu derece hararetle gösterdiği ost- samere e en sana ur an o yer c ..., 

heyetlerinin vergilerini hafifletmek ve bi eğlence ve istirahat yerlerinde ucuz- düşmüş ,ağır surette yara anmıştır. 
1 

k h' . t d Tü k milletinin dost ve Precleuses Rldlculesıı ünü büyük b1r muvaı~ 
bu ib' , A lug~u temin etmek gayesini istihdaf etti- Felfıketzedelere ilk yardım olmak il u ıssıya ın a, r ·~ · faklyetle temsil et.tiler ve temsili 80 ktşlllll; 

g ı san atkarlann celbine imkan ver- zere merkezden 3001 İzrnirden 250, Kı- müttefik Yunanistana karşı besledıgı bir koro hey'etlnin konseri tnklb etti. 
lnek üzere, projede bunlNın vergileri ği kadar, bugüne kadar ortada duran ha- 1 77 dostluk hissiyatının ak.islerini gördüm. Müsamereye nihayet verilirken koro hey-. 
aldıkları u"cretin CJ,.. de 10 u olaral" tesbı't n"z bir tezadın da bertaraf edilmesine zılay merkezinden bin lira ve ça -1

" " d ·ım· t' Evvelce de birçok defa ziyaret etmek eU çok güzel bir surette lstikllU ve Elen m2l'lı\ edildiği gibi, yardım cyliyecektir. Devlet, bir taraftan dır gön erı ış ır. · ı .. 1 i b t n ayakta dinle 
Muğla 30 (A.A.) _ Öğleden sonra saat fırsatını bulduğum güzel memleketıniz- annı soy em ş ve az ru un ~ 

4 - Tiyatro, sinema ve konser salon· inhisar altında bulundurduğu maddeler- 16 yı on geçe hafif bir zelzele olmuştur. de kısa ikametim esnasında, uzlaştırıcı dikl:rl bu marş, s\lrekll alkışlarla knrşılan il 

lannda veya dig~ er yerlerde kendi hesab- ·den fazla satı"= neticesi kfır beklerken, 5 17 y1 hükümdarının ve kendisini tamamile E- mış ır. ResmJ ...... uı 
ı -s Muğla 30 (A.A.) - aat on geçe ........, 
arına rnünferid veya toplu bir halde diğer taraftan bu maddelerin sürümünü ikinci bir zelzele olmuştur. Sarsıntı şark- len milletinin saadetine hasretmiş olan Müsamereden sonra Krnllyet tiyatrosu 

konser verenlerin gu"ndelik gayri tafi ka- zorlaştıracak mevzuatı tatbikte ısrar edi- li lm tu bir hükUmetin kiyasetli yüksek idaresi büyük salonunda bir resmi kabul yapılmı§ -tan gelmiş ve oldukça şiddet · o uş r. 
tanç tizerinden tarhedilen vergilerinin n- yordu: Biri Gümrük ve İnhisarlar Veka- altında, nisbeten kısa bir zamanda, elde tır. 
lır geldiği anlac:ıldığından bunların da letine bagwlı bir idarenin davası, diğeri Hasar yoktur. edilen bütün büyük başarılara samimi Yunan hükfunetl slvil ve nskerl erkanı llc 1-
bU :.- Küçük Emel'in teberrüü Um l\lemlne mensup şahsiyetlerin ve Atlnanın 

et bedelleri üzerinden vergiye tabi tu- Maliye Vekaletinin hazineye fazla vari- Dıin matbaamıza Sarıyer, ot.uz Qçilncü surette hayran kaldım. Müttefik toprak- yük.sek tabakasınn mensup kadın, erkek b1r, 
;uınıalannı temin için projeye lazım ge- dat temini için çırpınması. ilk okul, blrlncl sını1 talebesinden S9 nu - lara girdiğimiz ilk gündenberi, esas man- davetll kütlesi ile yerli ve ecnebi mat.bnat

1 • en hükümler konulmuştur. Şimdi artık, realiteye uygun tedbir a- maralı Emel Ergör g~ ve haftalıkların- zara, her tarafta görülen mükemmel bir erkfınının hazır bulunduğu bu büyük resmi 
ı. 5 - Projede bu tahfif ve tenzillerden lınmış, ahenk temin ediliyor, demektir. dan ayırarak btr1kt1rd11U 1 lirayı, Kırşehir nizam ve gittikçe büyümekte bulunan bir kabul sabahın erken saatlerine kadar çok 
ı.ıa§ka beynelmilel mahı"yette açılan ser- .Mec. s. felflketzedelerlne verilmek üzere tevdi etmiş- 1 lm t samımı bir hava içinde geçmiştir. 

londra müzili~ neticeleri 
(Bet§ taTafı ı inci sayfada) 1 yasetini değiştirmeğe lüzum kalmaksızın 

Yapıcı siyaset elde edilmiştir. Her iki hükumet bir ta-
Su illlahfcller 1ngiliz • Fransız itilafı- raftan müdafaa ve bir taraftan da A vru

lltn IUlhün tanzimi için yapıcı bir siya- panın teskini hedefini güdüyorlar. Müte
:e~ takib etmeği istihdaf ettiğini beyan hassıslar arasındaki müzakerelerin ya-
y e.tnektedirler. kında iki memleket müsellfilı kuvvetle-

l'a Lokarno muahedesinin Almanya ta- rinin tanzimi işi takib edecektir. 
) ~dan feshini müteakip erkanıharbi· Fransa ve İngiltere merkezi A vrupada t: er arasında görüşmeler yapılması ka- ve bilhassa Çekoslovakyada vaziyetin 
\> rla§tırılınıştı. Bu görüşmeler yapılmış düzeltilmesi için çalışmalıdır. 

e. 0
. 2amandanberi sık sık tekrar edil· Anlaşmanın manalnn 

~ır. Şimdiki tedbir ise, sadece eski Paris 30 (A.A.) - Londradan Fransız 
lt &?ısız • İngiliz taahhüdlerinin tatbikn ve İngiliz nazırları arasında yapılan mü· 
ıt:Uhnasını kolayl~ştırmak hıaksadile zakereler neticesinde neşredilen resmi 

aı edilmiştir. tebliği Fransız matbuatı uzun uzadıya 
~<>slovakya hakkındaki kararlar mevzuu bahsetmekte ve bilhassa iki 

hab?~d~a 30 (A.A.) - Havas ajansı mu- memleket arasındaki münasebetlerin as
teıı~ sa~ahi~ettar bir membadan öğ- keri ccbhesi üz~ri~de du~~kt~dı~. 
la ğıne gore Ingiliz ve Fransız nazır- Epok gazctesı bır tedafüi ıttıfaktan 
ıa~dÇekoslovakya meselesi hakkında a- bahsetmektedir. 

1 akı kararları ittihaz etmişlerdir: Jur, bunu askeri anlaşma diye tavsif 
l?ı\l - İngiltere ile Fransa Prag nezdinde ediyor. 
det§~rek bir teşe~büste bulunarak Sü- Maten ve diğer gazeteler bunun bir an-
fett lnıanıarına Isviçrcde olduğu gibi tant kordial olduğunu yazıyorlar. 
\>~::: bir. ~ist.em dairesinde muhtariyet Londra, 30 - Londra görüşmelerinden 

2 esinı ıstıyeceklerdir. · bahseden Deyli Herald diyor ki: 
)a ~ İngiltere Almanyaya Çekoslovakya Almanya ile Südetler hakkında görü§-
daır r§l hasmane emeller beslemediğine melere başlanması pek muhakkaktır. 
tırı geçende resmen verdiği teminatı ha- Berlin ne diyor ? 

3 atacaktır. Berlin, 30 (A.A.) - Gazeteler Londra 
littd; Almanya, Çekoslovakyaya karşı tebliğini bahis mevzuu yapmaktadır. 
de gi •

1 ~~ harekette bulunduğu takdir- Döyçe Algemayne Çaytung, diyor ki: 
ltl-an rıştığı taahhüdlerden mütevellid bir idealleri tehdid eden tehlikelerin ve 

dete~ • A~an ihtilafına müdahale e- tebliğde kaydedilen bugünkü fena ıart-
ğiııı Berlıne bildirecektir. ların neden ibaret olduğunu öğrenmek 

Lo d Yeni yollar isterdik. Parisle Lonura arasında askeri 

812 ; r~ .30 (A.A.) - Dün biten Fran- . bağların takviyesini icab ettiren bir §ey 
% · ngılız müzakereleri hakkında Tay- görmüyoruz. Maamafih eğer Fransa ve 
~~Ze~esi şöyle diyor: İngiltere bu suretle hareket ederek ken-

llıu bır dostluk yeniden teyid olun- dilerini daha ziyade emniyette hisseyli
tır ş ve Yeni teşriki mesai yollan açılmış- yecekler ise buna bir diyeceğimiz yok

'Ve bu "ki 
ı memleketten hiç birinin si- tur. 

tir. Küçük Emel, diğer mektebll arkadaşla • refahın işaret eri 0 uş ur. Elen san'atkarları geliyor 
rının da kendisi gibi hareket et.meslnl te - Yunanistanda gördüklerimizin bir tab- Bu resmi kabul esnnsındn. Başvekil Oel;1ı 
menni ettiğini ilflve et.mtştir. !osunu yapmak mecburiyetinde bulunsa Bayar, Elen Hükfunet !Uisl General Metak· 

Akyazı kadınları da harekete ceçtller idik, muhakkak surette, refahın burada sasa Yunan san'atkfı.rlannın büyük bir mu· 
Akyazı'dan yaıılıyor: Cumhuriyet Halk vaffaklyetle b:ışardıtlan temsil ve koro hey· 

Partisi salonunda bir toplantı yapılmı§, Kır· teessüs etmiş olduğunu söylerdik. etinin vermiş olduğu güzel konsere ald te • 
şehir feUıketzedelerine yardım için Kızılay Bu akşam, Türk.iyeye dönmek üzere, hassüslerinl lfade ederken her iki hey'etlL 
Kurumu tarafından bir defter açılmıştır. Aünadan ayrılıyoruz. Parlak memleke- memleketimizi ziyaret. ederek yüksek san • 

Bütün rurddaşlar, blrblrlerlle relr.abet e· tlnizdeki ikametirnizden, Türk • Elen bir· nt değerlerini Ankara ve İstanbul hal'lona 
dercesine keselerinin ağzını açmışlardır. da t.akdlr ettirmek lmkiln ve fırsatını vere, 

Nahiye kadınları da aralarında bir top - liğinin canlı manzarasını götürüyoruz. cek olurlarsa bundan fe\'knlAde memnun k& 
ınntı yapmışlar ve iane toplama~ bere Kı- Bütün Yunanistana, toprakları üzerinde ıacaklarını söylemişlerdir. 
zılaydıın makbuz aldırmışlar, aralarından rastladığımız bu derece cömert misafir· General Met.ak.sas Bnşvekll Celal Baya.. 
mümessil olarak seçtikleri iki bayanı Akya- perverlikten dolayı duyduğwnuz bütün tarafından iz.har edilen bu arzuya Elen san• 
zı kadınlnrı namına iane toplama~a memur atkf1rlarını yakın blr zamanda knrşılayacak· 
etmişlerdir. minnettarlığımızı bildiriniz.> ıarını temin etmek suretlle cevab vermtşt.lr. 

Felaketzedelere yapılan yardımlar Başvekil Celal Bayar, sözlerini bitirir- . Elen san'atkA.rlannın Teşrinlevvelde mem 
Kırşehir felA.ketzedelerine karşı mekteb - ken, Elen gazetecilerini Türkiyeyi ziya· leketlmlzl ziyaret edecekleri tahmin edile "' 

ıerlmlz de yardıma bilyük blr alA.ka lle lta • rete davet etmiştir. bllir. 
tılmış bulunmakt.adµ'lar. Cağaloğlu İstanbul -==========-========================
kız orta mektebinin t.aıebelerl de araların -
da para toplamışlar ve hasıl olan 15 Ura 26 
kuruşu götürüp Kızılay veznesine tevdi et
mişlerdir. * İspartadan felAketzedelere ilk yardım 
olarak 257 llra gönderllmlştlr. Vall Ekrem 
Engürün rlyruıetınde bir komisyon teşkil e • 
dilmiş ve feltlketzedeler lçln iane derclne 
başlnnıhnıştır. * Bozdoğanda ilk okulda Kızılay ıenç • 
ilk kurumu 8 Ura toplamıştır. Kasabada 1a· 
ne dercl lçln :raallycte başlanılmıştır. * İstanbul Kızılay eubelerine tMz1 Bay 

Tekirdağlı Hüseyin 
Bugün güreşecelı mi ? 

( BCl§tarafı l inci sayfada) 
- Benim, dedi, sizin de yazdığınız gibi. 

önce tutmaya da, sonra tutmaya da hak-

kım var. 
Fakat, gelecek hafta, Kırkpınar güreş

lerine gideceğimi düşündüğüm için, A
merikalıyı bu hafta 'tutmaya karar ver-

Pan Pelt~ki.ıı 50, Steaua Romana petrol .sn- dim. 
nayl A. ŞlrkeU 300, Ohanes Mlmarbauan l, Binaenaleyh, bugünkü güreşi, geçen 
Tiirk Anonim Elektrik Şirketi lOOO, Marko hafta Taksim stadyomunda ilan olundu
Varon ve Bohor Zomma 25, Cemll ATI.ğdor 
50, Adını söylemlyen ÖSküdarlı bir Bayan ğu gibi ben yapacağım. 
330, Behar mağazası aahlblerl Boryano ve KıymeW şampiyonumuzun bu knra· 
Hananel 25, Viktor M. Levl ıo, Danlyel An • 
jel ve biraderi Pepo AnJel ıoo, EllJazar Ru· rından da anlaşılmaktadır ki, Şerman 
so 25, Eminönü kaymakamlığı belediye ıu • bugün, Taksim stadyomunda, saat lŞ de, 
besi müdürlüğü milstahdcmlnl U2, D.ıvtı Tekirdağlı Hüseyinle gü.reşecektir. Bize 
B. Angel 50, Vltall..s M. Pollkar ıoo, Omnl - elince Tekirdağlmın bu cür'etkD.r A-
pol Türk Limited Şirketi ve memurları 188, g • ' " . 
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30, Benb~t ve Bozaldo !O, Jül ıtrepen 10, merikalıya, kolay kolay goze k~tiı ır 
o. Pandelos 10, Hazropulo biraderler 30, B - , bir lokma olmadığını isbat edeceğıne kn-
minönU. belediyesi ka.ntarcılan namına 10, niiz. Setim Tevfik 
Antuvan Uyar terzi 1, Zetl Kadık&J 1, İzak 
Kohen ve Mols K.ohen to, Elyezer Ti ollu 2, 
Mazon ve Bot.on Ecza deposu 15, Baul Kast
ro ve ortakları 10, Naum dö Toledo D, Ahmed 
Faik ı;, Recep Aslan ve mahdumlan 10, Tar
napol mühendis 100, Bayan Servet 10, Şaan 
Feradyan ve ortaklan 25, Sahibinin ıe.s1 Bey· 
oğlu ııo Ura -.ermlelerdir. 

Arjantinin nüfusu 
Buenosaires 30 (A.A.) - Resmi is -

tatistiklere göre, Arjantin Cuınhuriye-
tinin nüfusu, 31 kanunuevvelde J2.76t. 
611 kişiyi bulmuştur. 

"' 1 

Arsenigi bala karıştırara'J 
iki kiş öldüren kadın 

(Ba§tarafı l inci sayfadc) 

ten suçlu Kasım Alinin yanında hizmet .. 
çi namı altında metres bulunan Ali kızı 
Ayşenin ölüm cezasına çarptırılmasına 

dair olan kararın tasdiki hakkında adliye 
encümeninin hazırladığı mazbata Mecli3 
ruznamesine alınmıştır. 

Mezardan elbise çalan köylU 
(Ba§tarajı 1 inci sayfada) 

yorgan, fötr §apka, ayakkabı ve bazı eş• 

yalar konulmuş ve mezar kapatılmıştır. 

Fakat bir müddet sonra İbrahim ise 

minde biri mezarı açarak elbise ve e§. a .. 
lan çalmıştır. Az sonra mezar 
soyucusu İbrahim yakalanmıştır. 

V olga - Moskova kanalı 
Moskova 30 (A.A.> - Dün Volga nehrl n .. 

zerinde seyrüsefer etmekte olan vapurlardan 
bir filotilla. llk defa olarak Volga - Moskova 
kanalını geçerek Moskovaya. gelmlştlr. Bu 
gemiler arasında motörle işliyen büyük va .. 
purlar da vardır. 
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Sıcak mıntakalara mahsus kızgın bir 
karanlık, yerin üstüne bir tencere kapa
ğı gibi inivermişti. Gökte yıldızlar, uzak· 
larda köy evlerinin llmbaları, yol tlıtün· 
de gidip gelen fenerler ışıldıyordu. Li
manda çıt yoktu. Bindiğim küçük ıeml
nin kaptanı bana: 

- Adam sende, dedi, karaya çıkıp da 
ne yapacak.sın. Böyle yerlerde harcanan 
paraya yazıktır. Otur da sana §U mem
lekette gözümle gördüğüm garib bir 
vak'ayı anlatayım. Bahse girerim bir e
şini daha duymamışsındır, o kadar tuhaf 
bir vak'a .•. 

Ve anlatmıya başladı: 
- Şu tepenin üstündeki ışıkları görü

yor musun? Evvelleri orada işlek, bilyük 
bir bar vardı. Şimdi°yerinde klüb açmış
lar. Anlatacağım vak'a işte o barda seç
ti. Bundan yirmi iki yıl önce idi. Gene bu 
gemi ile ayni yolda sefer yapıyordum. 

Uğradığımız şehirlerden birinden gemiye 
Harris adında bir yolcu bindi. Vaktile 
tüccarmış. Yol üstündeki şehirlerden bi
rinden öbürüne gidiyordu. İyi ahbab ol
duk. Tuhaf bir adamdı. Bir eli hep bıyı
ğında. ikide bir karısından derd yanardı. 
Ticaret için gittiği yerlerden birinde bir 
kadını sevip almış. Fakat çok geçmeden 
kadın başkasını bulmuf. Bir gün Harriı 
yolculukta iken bu adamla kaçmış. Eve 
dönünce kadını koydunsa bul Gid~ o gi
diş. En iyisi bu kadını unutmaktı. Öyle a
ma adama lAf anlatılmıyor ki ... Aklı fik
ri hep kaçan karısında. Nereden llf aç
san bahsi döndürür dolaştırır, ya ona, ya 
aııkına getirirdi. Ne kadar avutmak is
tedimse nafile. Aşık oralı delildi. 

Bugün gibi aklımda, ıene böyle bir yu 
akşamı bu limanda demirlemiştik. Arka
daşlardan biri: 

- Haydi, dedi, çıkıp ,ayle bir dolap
lım. 

Ben razı oldum. (Harris) için de ıaten 
dünyanın her yanı müsavi. Nereye gö
türsek gidiyor. Üçümüz bir kayıkla ka
raya çıktık. Ve biraz kafaları tütmlemek 
için şu tepedeki bara yollandık. O vakit
ler bu bar pek gözde idi. Vakit vakit inci, 
Hindistan cevizi tüccarlarile dolar tjlşar
dı. O gece nasılsa boş bulduk. Biı içeri 
girerken bar sahibi hesaba dalmıştı. Bizim 
farkımızda bile olmadı. Tam geçip masa
ya yerleşiyorduk. Birdenbire Harrls, te
litlı telqlı kolumu dürttü. Bar sahibini 
gösterip: 

- İşte, dedi, o! 
- o, kim? 
- Karımı kaçıran. 

Baktım, herif goril gibi iri yarı. İçim
den Allah vere de başımız bir belaya ıtr
mese.. diyi düşündüm. Ben daha bir ıey 
söylemeden içeriden iri, pasaklı bir kadın 
çıktı. Bir şeyler arıyor gibi bir o yanll bir 
bu yana bakındı. Dönüp bize bakmadan 
tekrar içeri daldı. Zaten baksa bile Har
risi gözlerine kadar elik şapkası altında, 
uzamış traşile tanımasına imki.n yoktu. 
Yalnız dişlerini gıcırdattığını duyabilir
di. Şübhem kalmamıştL Bu kadın muhak
kak ki onun karısıydı. Çünkü Harris on\l 
görür görmez deı'hal yerinden fırladı. 

Kapının yolunu tuttu. Ben de arkasından 

(Cinsi Cazibe) veya (Kuru Sıkı) 
tnailizced.en çeviren: 

K.Nenir 

Bir dakika ıonra /C4nnna clnü ne kcıtmıı, daıcın çıktı. 

çıktını. Dışarıda bir •talı bir JU]tan deli ı yığa attı. Kendi de yanına atladı. Kayıkcı 
gibi gezinmeye ba§ladı. Sonra birdenbire ile birlikte küreklere uıldılar. 
durdu. Vahşi bir sesle: Onlar gemiye doğru uzaklafll'ken ben 

- Be~ dedi, ıemiye dönüyorum. Ka- de kumların üstüne oturdum. Güle güle 
yığı l1ze yollarım. bayıldım. Nasal gülmiyeyim, Harris'in 
Tıbkı humma içinde aayıklıyan blr a- dünyaya meydan okuduğu tabancayı ben 

dama benziyordu. gemide işaret vermek için kullanıyor-

- Gemiye mi dönüyorsun, peki ya on· dum, bunun için kuru sıkı dolu idL İçinde 
lar ..• Onları böyle keyiflerinde rahat ra- kurşun mW'§un yoktu. Fakat ne Harris, 
hat mı bırakacaksın? dedim. ne karısı, ne de işıfı, hiçbiri bunun far

- O benim bileceğim lf ... dedi ve hızlı kında değildL 

hızlı sahile yürtldil. Gemi kalkıncaya kadar herif korkudan * bir daha görünmedi. Harris ineceği iske-
Bar aahibi izbandud gibi bir inaan ol- lede kadınla beraber indi. Bilmem sonra 

dulu için belldan kurtulduğuma f{ikret- ne oldular? Yeniden evlendiler mi? Yok· 
miftim. Ama bir erkelin kaçan tansile sa kadın birini daha bulup kaçtı mı? Her 
işılmı görüp de ortadan sıvışıvermesini ne hal ise ... Benim bu lşde en çok şaştı
de bir türlü yijitliğe luldıramadım. Bara jım nokta fU ... Bu pasaklı karının, acaba 
dönünce, masa başında beni bekliyen ar- nesine iki erkek birden vurulmuştu da 
kadaşla bu mesele üstünde epeyce atıp bu hallere geliyorlardı? 
tuttuk. Harris'in yerinde olsak f(Syle asa- - Nesine olacak, clıW cazibesine ... di-
cak, böyle kesecektik... yecektim. Düşündüm, ne Hollywood'la, 

Derken daha birkaç kadeh )'uvarlarna- ne de onun yarattıtı bu garib güzellik 
mıştık ki birdenbire bann kapısı açıldı. taklidile hiçbir alakası olmıyan bu saf 
İçeriye kim girse bejenirsin? Harris! adama cevabım muamma gibi gelecekti. 
Gözleri dönmil§, elinde de bir tabanca, 
benim tabancam. Demek acele gemiye dö
nüşünün hikmeti bu imiş. Eşikten adımı-
nı atar atmaz ıoilihı bar sahibine çevirdi 
ve: 

- Alçak herif ... diye bağırdı. Ben Har
risim. 

Bar sahibinin beti benzi attı. Fakat şa
şalamadı. Tezglhın üstünden yanımıza 
doiru ııçradı. Ok gibi kapıdan fırladı. 

Tabana kuvvet kaçmıya b8§ladı. Harris 
de arkasından. O koşuyor, Harris elinde 
tabanca kovalıyordu. Nihayet avını ele 
geçlremlyeceğine aklı kesmif olacak ki 
süklüm püklüm tekrar bara döndü. Te-

Sustum. 

YARINKİ NUSHAMIZDA: 

Nişanhlar 
Yazan: Perid11 Celal 

N. akara sabcılarının 
NAZARI DiKKATiNE 
İstanbul ve taşrada Rus makarası sa

tanlar İstanbulda Aamaaltında 12 nu-
marada Rus Makarası Umum Satış De
posuna müracaatları menfaatleri iktiza
sıdır. Fiyatlan öğrenilmesi ehemmiyetle 
rica olunur. (1059) 

lişla: r 
- Nerede kadın'! dedi. Ortada olmadı

fını &örünce tıbkı inine dalan bir tavşan 
gibi barın içine daldL Bir dakika sonra 
karımıı önüne ka~ıı, dıprı çıktı. Öm· 
rümde böyle acaib bir manzara ıörme

diın. Kadın Harris'in iki misli vaTdı. Ba
ığırıyor, gülüyor, gülmekten katılıyordu. 
Harris, tıbkı bir mektebli kız libl onun 
elinden tutmuı, denize dofru k()fturuyor
du. Kıyıya varınca koskocıt kadını yaka
lar yakalamaz bir patates çuvalı lfbi ka-

BAKER 
Mağazasının sattığı elbiseler 
1 - PEK MÜKEMMEL 
2 - PRATİK 
3- GAYET ŞIK 
4-ÇOK UCUZ 
Kostümlerin zengin çeşitleri 
her yerden iyi ve ucuz fiat-

larla ıatılmaktadır. 

E Son Posta'nın edebi romam : 
Ez 57 

rin g'eldiği dakikadan Ltibaren görüp 
isittiklerini för kelime, bir harf bırak-... 

i g? madan hepsini söyledi. Buruşuk göz-

Ah, Şu Hayat! 
ı lerinden yaşlar akarak: 

- O Allahın bir melaikesıdir - diyor
du - kendisini feda etti. .. 

- Celile nerede şimdi? 

i 
E\"in açık kalmış bir penceresinden 

bir ucu yırtılmış beyaz patiska bir per
de ::arkmıştı. Siretin arkadaşı ürkek 
b'r hamle ile kapının tokmağını vurdu. 
Boğuk ve paslı bir aksi sada .. bir daha .. 
bir daha.. ne açılan bir kapı gıcırtısı, 
ne ele taşlıkta sürünen ayak sesleri!. .. 

S~nırleri gerilen bir elle birbiri ar
dınc.ı \-Urulan ümidsiz darbelere, niha
~· · bitişik komşu kafesinden üzgün bir 
kadın sesi cevab verdi: 

- Kim 0000? 

- Bu evde kimse yok mu? 
- Hayır, kimseler yok .. A, Siret bey 

~en misin oğlum? Durunuz kapıyı açı-
yorum. 

= Kadın hıçkırıyordu: 

__, çin dündenberi o canavarın karısı ol
şu ninenin başında beyaz tülbendden mağa razı oldu. Sen çıktığın gün nikih· 
bir çatkı vardı. Gözleri ağlamış &ibiy- ları kıyıldı. Eğer razı olmasaydı sen 
diler. ~imdi belki deli olacak, belki zindanlar-
Boğazına görünmez eller sanlı.p ıztı- da ölecektin!... Fakat belki bugün Ce

rabdan boğulan Siret sapsan çehresile lile ölmüştür .. ben eminim, o melaike, o 
arkadaşının yanında duruyordu.. kadın hain canavara vücudünü teslim etme
tekrar yaşaran gözlerini parmaklarile den rabbin huzuruna bakire olarak gi· 
silerek: decektir. 

- Yoklar! - dedi - İki gündenberl ev Siret, saçlarını yolarak fırladı. Bir 
bomboş kaldı ... Çocuğu da hastaneye deli atılganlığile kapıY.a koşarken ihti
kaldırdılar.. yar kadın umulmaz bir kuvvetle zayıf 

Siretin arkadaşı da sual sormaktan kollarım açarak delikanlının önüne di· 
korkuyordu. kildi: 
Kadın: - Nereye? Kendine gel Siret bey, 
- Buyurun yavrum - diye onlan içe- nereye gidiyorsun? 

ri davet etti - kusura bakmayın .. içeri Siret ihtiyar kadına ıaygı lle elini u-

lı ~--------h_t_an __ b_uı __ B_e_ı_edi_._1_e_si __ l_ıa_n_ıa_r_ı ______ __,,I 
Deri depolarının tibi olacalı sıhht prtl arı muhtevi ve vilayet Mecllai mnqmt. 

sinden musaddak talimatname aplıya y azıllnlJlır. İlin olunur. 
TALİMATNAME 

1 - Şehir dahilinde melkenlor ve ticaret yerleri arasında tuzlan mı~ ''"Y• tuz 
lanmamıı olsun yaı veyahud tamamile k urumamıı her türlü hayvan derisi depo 
etmek veyahud kurutmak tlzere umak yasaktır. 

Bu gibi yerler belediyeden alınacak müsaade üzerine ıehir haricinde ve ch·a
rile etrafına rahatsızlık ve mazarrat ver miyeceği tedkikat ile anlaşılacak oJ.m 
abalarda yapılabilir. 

2 - Şehir dahilinde yeniden açılacak kuru deri depoları için belediyed~ izin 
alınacaktır. 

3 - Gerek yeniden açılacak ve eerekse eskiden beri ınevcud olan kuru deri de
poları aşağıda yazılı prtlara tamamen uygun olacaktır. 

A - Her türlü taze ve kuru deri depoları meskenler veya diğer ticaret mües
seselerile doğrudan doğruya alakası olmı yan müstakil binalarda ve kokusu \"e 
vaziyetleri ile muhitini rahatsız edemi ye ceği anlaşılan münasib yerlere tcsıs olu
nacaktır. 

B - Bu gibi yerlerin zemini ve bir buçuk metre irtifaa kadar duvarl.tn yıka· 
nabilir ıekllde çini, mozayik, çimento gibi gayri kabili nüfuz bir madde il" ör -
tülecek ve her tarafındaki havayı sür'at ve müesseriyetle değiftirecek mütead -
dit hava değiştiren tertibatı bulunacaktır. 

C - Kuru deri depolarında her ne &e beb ve bahane ile olursa olsun yaş vpya
hud tamamen kurumaDllJ deri bulundurmak yasaktır. 

4 - Eskiden mevcud olan depolar, bu talimatnamenin gazetelerle neşrü ilAnı 
tarihinden itibaren bir sene zarlında bütün bu şartları tatbik edecekler ve bu 
ıartlara uymıyanlar ba§ka yerl~re naklolunacaklard}r. (B.) (2415) (247) 

~ 

Karagümrük.te Sıhhat mel'kezinin te vsü için civarındaki gayrimenkuller • 
den bir kısmının istiml&ti iktiza etmiş ve 1295 tarihli menıJfll umumiye için 
istimllk kararnamesine eöre muamelei iptida iyesi ifa ve ikmal edilmiş ve bu 
yerlerden Belediyece tanzim edtlmlf bulunan ve bir sureti emIAktn bulundu
ğu mahalle diğer sureti de Fatih Kaym akamlıjı ve Belediye Şubesi Müdürlü· 
ğünün muayyen mahalline tlllk edilmiş olan haritada eh numara ile g&te-

rilmiş olan Devrlf Ali mahal!esinde Ha ttat Rakım sokağında Btımünün mu
tasarrıf olduğu 8 kapı numaralı Q9 oda, bir kuyuyu havi ild kath ahpp 
köhne hane ve kömürHllde ufak bahçe ye c500t lira ve haritada .2. numara 

ile gösterilmiş bulunan ayni mahalle ve ayni sokakta Badiyeye aid d6rt oda, 
bir kuyu ve mutfağı havi ahpp ve ~a rap haneye ve muttuıl bahçeye c 750. 
lira ve haritada .3, numara ile ıösteril miş bulunan ayni mahalle ve 10bkta 
Saliha Sehere aid 2, 55, 5'1, 57/1 kapı numaralı altında kahvehaııeJI ınüşteınl1 
altı oda, bir havuz, banyo mahalli, mutfak, kuyu ve sarnıcı ve ıentşçe b.ıtçe
yi havı haneye de c3000t lira ve harita da c4• numara ile gÖlterllmq bulur.an 
ve ayni mahallede Hasan Fehmi 10kalı nda Fatma Nazimeye afcl c51• kapı nu· 
maralı üç odalı iki kath eve c800• lira ve haritada c5• numara ile g&terUmiş 
bulunan ayni mahalle ft ayni sokakta Tevfiğe aid 71-73 numaralı alhnd3 ufak 

bir dükkanı bulunan Od odalı ve bir mutfağı olan köhne eve de cl!M>• Un ı.
timllk kıymeti takdir edilm~tlr. lteyfi yet 1295 tarihli istimllk kararnamesi· 
nin 8 ci maddesi mucibince ilin olunur. cB.. c247'h 

l ... __ E_m_ıı_k_v_•_E_y1a __ m_~_n_k_•_•_• _ıı_ı_n_ıa_n_ ...... f 
Satış tehiri hakkında 

16, 23, 28 Nisan 938 tarihlerinde 2/Ma yıs/938 pazartesi günü aat onda lba· 
leleri yapilacağı ilin edllqrı Büyilbda da Nizamda 669, 870, 871, 6'72 esulan • 
rnızda kayıdlı dört köıkün ihaleleri 18/ Mayıs/1938 Pazartesi l(hı6 aut on bir
de yapılmak üzere tehir edilmiftir. Keyfiyet ilin olunur. 

Preventorium ve Sanatorium Direktörlüğünden: 
Keşif bedeli Muvakkat teminat 
Lira Kl'f. Lira Krş. 

2999 72 225 
Mevcud keşif ve şartnamesine Pe Pr eventorium ve Sana tortum arazisi dı· 

bilinde yapılacak yolun toprak hafrt ile bina önündeki mecra ve maslak yeri 
vaziyetinin şartnamede yazılı tarzda yapılması işi 5.5.1938 tarihine tesadüf edeli 
Perşembe günü saat 15 de Lıtanbulda Cağalojlunda Yüksek Mektebler lluha • 
sipliği binasında pazarlıkla ihale edilecektir. 

Talihlerin bu gibi ifler yaptıklarına dair İstanbul Bayındırlık DirektörJOllJI· 
den münakasa gününden bir gün evvel tarihli ehliyet vesikası almalan ve pa 
zarlığa başlamazdan bir aaat evvel dep ozitoların Yüksek Mektebler Muhulpll
ii veznesine yatınlmuı prttır. 

Keşif ve şartnameyi ı&rmek dzere Preventorium Direktörlüjüne, daha ı.,ı. 
izahat almak için de İstanbul Bayındırlık Direktörlüğüne müracaat edilılleli 
ilin olunur. (2499) 

- Kabil ~eğil.. hem kıza, hem ken
dine kıyarsın! .. 

- Rica ederim, mani olmayın ninecl· 
ğim!. Celileyi onun vahti ellerine bıra
kamam! 

Siretin arkadaşı da kalkmıştı: 
- Nasıl bırakınz? ·diyordu - Bir an 

önce kurtarmağa çalıpnalıyız. 

İki genç olanca hızlarile ko,tuıar. 
Arkalarından baka kalan ihtiyar kom
şu kadın, açık bırakılan kapıya batını 
dayayıp kaldı. 

belirir belirmez, hususi otomobilin kr 
pısı açılarak iri yarı bir adam dışall 
fırlıyor. Ve sağ elinde tuttuğu tabaJlct" 
yı pervasız bir hamle ile matbaa kBP"' 
sının önünde konuşan gençlerden biti-
nin başına nişan alarak birbiri a~ 
üç el boşaltıyor: - Gümmm! RiltU 
ve loş havada gümleyen korkunç~ 
sesile beraber ince ve genç bir viicu-"" 
ıslak kaldırımlara upuzun seriliyor!· • 

Birkaç saniyelik korku ve hayre_t• 
süki\tünden sonra kaldırımlara leril" 

• gencin arkadaşı ölüm korkusundan Ol' 
Akşam vakti.. hafif bir yağmur çise- tün bir cesaretle, yüzünde vahşi bir ,. 

liyor .. Babıali caddesinden tek tük in- lüş, elinde hllA duman tüten tabaııe"'. 
sanlar aşağı doğru sık adımlarla iniyor- sile bu feci sahneye kayıds1z bir gu~ 
lar. Bazı kitabcı dükkanlarile, matba- la bakan katile atılıyor. Ve etraf"""" 
alarlJl solgun ışıklan ıslak kaldırımla· koşuşup biriken halk bu feci gece,,-. 
ra uzanıyor .. yukardan aşağı kayan hu- nesinin etrafına üşüşüyor .. halk a~ 
susl bir "Otomobil bir köşede &i.per ala- dan atılan birkaç babacan, insan ~
rak duruyor.. aradan d~lar geçi· balığını yararak yerde cansız 11 t~ 
yor ... Yağmur damlalan aynı hafif tı- genç ölil ile hali tabancasını elinde 

11 
.. 

pırtılarla kaldırımlara dilfüyor .. ve ak- tan katile yaklaşarak kolundan yık• 
şam havasında bunaltıcı bir tazyik yorlar Fakat cani kayıdsız gurUrtl' 
var ... Bir köşede siper alan 191 lfWu 'lki · k · ve "flf. 
otomobilde ko u bir aa1- sabını.zlıkla sı nerek olunu hızla çekıyor Bit;:ıik evin taşlıklarında tıkırdayan 

takunyalar sokak kapısının önünde 
durdular ve kapı -.ı1dı. iyi kalbli kom-

girin de size olan biteni anlatayım. zatarak : 
Küçük bir odanın ıedirine yerleftl- - Oraya - deci • Celleye 

y • ·- b'l' d - ko 1 fldtyo· kıpırdıyor .. matbaalann btrinin kapı- nıo ı ıne ogru şuyor ... 
suıda iki incı vı uzun IWDCiD llllelf (Af',_. ıv. Kmatu aiM eDlatQw4w n JılGD&. nuaı. 
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Bir baba 
yerinden 

Sayla 13 

kızını yedi 
yaraladı 

Kapı açılır açılmaz içeriye, heyecandan yüzü kıpkırmızı, moımor olmuş .ve b~ğulur 
ribi koiıuşan gedikli Barkley girdi. Süvarinin önün~e .~~.rd~.: " Ka~ıten, ıskele 

başomuzluğumuzda bir Osmanlı destroyerı gorundu! ,. dedı 

İzmir, (Hususi) - Karantinenin üze
rinde, talebe çayırında müessif bir hldi
se olmuş; bir baba, bir mekteb talebesile 
sevişen kızını çapa ile yedi yerinden ya
ralamıştır. 

Eşrefpaşada Tokaydın sokaeında 29 
numaralı evde oturan Emine, on yedi 
yaşlarında bir kızdır. Evvelce kız lisesine 
devam ediyordu. Kızının, mektebde ders
ten maada işlerle de meşgul olduğunu 
gören kunduracı Şerif kendisinin mekte
be devamını menetmi~ ve evine kapa
mıştır. 

mine, evin içinde o kadar sessiz, o kadar 
suçsuz görünüyor ki kızından §Übhc et· 
mesine bir sebeb de göremiyor. 

Nihayet hadise günü Şerif, kızı Emi
nenin bir delikanlı ile talebe çayırı isti-

Su üstüne çıktık; üç saat uğraştıktan 
~0nra ancak tamir edildi. Bunun için, 
"Uç saatlik bir tevakkuf devresi geçir
dik. Henüz raporu takdim etmemiştim. 
. - Arıza şimdi tamamen bertaraf e

~hlıniştir değil mi? 

- Evet kaptan! 

- O halde· gece kaybettiğimiz mesa-
feyi telati içi~ çare araştırmanız lazım. 
Bugün ayın kaçı? 

liil, duvardaki takvime baktı. Tak
\tiın, hala 5 martı gösteriyordu. Genç 
deniz sübayı, büyük bir sergüzeştin 
~aşiangıç tarihini gösteren bu rakama 

ake1rken tebessüm etti. Bu tarih, onla
~ ınuvaffakiyete doğru ilk adımı at
ıkıan mes'ud günün rakamını gösteri-

1?rdu. Onlar; Safirin batmasına muka
~l, kendilerinin gizli ve tehlikeli geçi

aşarlarken, acaba mensub oldukları 

~~donanma; itilaf devletlerinin deniz- Na.rmit Periskopun adesesinden gözlerini ~ıliıtıe meşhur iki büyük hükfunetinin 
Udretli filoları ne yapmıştı? pun başına vardı. Periskopun objektifi 

taF'orse muvaffak olmuş muyd~? Yok~a Robertonun gözlerindeydi ve yanına 
. arruz neticesinde gene perışan hır toplanan bir sürü mürettebatın arasın

tıc'at ını tecelli etmişti? da hem periskoba bakıyor, hem de on-
Maaınafih tazyikın muvaffak olmadı- lara lakırdı yetiştiriyordu. 

iı belli idi. Çünkü, eğer iyi bir netice Her knfadan bir ses çıkıyordu: 
~erseydi; şimdi bu topraklar Osmanlı- - Büyük mü? Rı>berto söylesene?. 
&C1rın elinde bulunınıyacaktı. Sahil bo- - Üstümüze doğru mu geliyor? 
rınca ileri doğru inkişaf edecek olan - Bizi nramak için çıka_rılmış olacak .. 
L,a1ra .ordusunun harekatı tahtelbahirde- gördünüz mü başımıza gelenleri? 
111.1 erın d ku 1 k - Eh, tabii; sabahleyin bir zırhlının hö . e . lağına kadar ge ece. .ve 
d .Yle bınbır korku, binbir heyecan ıçın- battığını haber alan bahriye ne1.areti 
e i~:rlemeğe lüzum kalmıyacaktı. _ bunun sebebini anlamıyacak değildi a! 

la Boy}; müteselsil bir düşünceye da- - Ne fena? Artık duyulduk .. 
c n tegınen Hil, süvarinin sorgusunu - Süvari haber alırsa canı sıkıla-
b~Vabsız bırakmıştı. Kaptan Naşmit, C'ak! 

~r lllüddet daha ikincisini süzdükten Ve daha bin türlü tahmin yapılmağa 
nra tekrar sordu: müsaid olan bu hal, uzaktan süvarinin 
};: Bugün ayın kaçı diye ~orınuştum? göründüğünü haber veren bir neferin 

ıl, silkinerek kendine geldi: ikazı üzerine durdu. Mürettebat, peris-
- Sekizi yüzbaşı! • kopun başından snvuştular! Roberto da 

rrı - Ooo; demek üç gündür kendi başı- ayağa kalktı ve yerini süvariye verdi. 
bu~ büyük bir maceranın yollarında Naşmit, periskopun başına geçme-

unuyoruz. den sordu: 

S: Evet, yüzbaşı! - Nasıl, ne var periskopta? 
lte~varı, ikinci ile konuşmasını burada - Bir düşman destroyeri kuman-
da ek nıecburiyetinde kaldı. Koridor- dan! 
•;-a~atırdıları duyulan birçok kimsenin _Uzakta mı? 
rrıı~t sesleri ikisinin de kulağına çarp- _Beş altı gomine kadar iskele baş o-"' ı. 

Su muzluğumuzda. 
hakt ~arı ile ikinci birbirinin yüzüne _ Ala! 

tıe k
1

d ar. Ayak sesleri kamaranın önü- Süvarinin agw zından çıkan bu ala ke-
l; a ar geldi. 
~anı limesi istiyerek söylenmiş olmaktan zi-tiktakı aı:anın kapısı heyecanlı bir elin yade birdenbire ağızdan kaçıveren bir 
~a a11ıe VUruldu... sözdü. 

rı'.· şınit kaşlarını çattı ve emı·r ver 
~ - Vaziyetin ala değil, orta bile sayıla-

;:: Giriniz! cak tarafı yoktu. Bir destroyer tarafın-
(\."P dan takib edilmek. batırılma saatinin ~Q kıp~ır açılmaz, heyecandan yü- yaklaştığını müjdeliyen bir hareketten 

lur ttib· zı, mosmor olmuş; ve boğu- başka bir şey değildi. 
di. Su·· 

1 konuşan gedikli Barkley gir-
,:ı. \fa-..: in Nasmit, aletin tokazlanna sarıldıktan "ı: • tn önünde durdu, selam ver- · 

sonra, sağa sola kıpırdatarak hedefi tam 
i) :l(aPitenı objektifin içine aldı. Bu, Osmanlı do-
~:~~~ \re, .... dinlenmeğe lilzum gördü. nanmasının Peykişevket isimli destro-

d J\ley b veri idi. Ve sükunetle yoluna devam e-aıu Va..: uı u telB.şlı hali, heyecan v 

!etini ""ıYeti Naşmit ile Hilin irkilme- diyordu. Mesafenin yakınlıgı Peykin 
İkı ~ubcib olınuştu. güvertesini tamamen periskopa aksetti-

haıden ay, bir şey anlamadıkl~n bu riyor, ve burada da hiçbir fevkalfıdelik 
'°~ukka Şa~şlardı. Süvari, Ingiliz göze çarpmıyordu. Ne, top başına geç
fabucak nlılıguun bütün bir tezahürile miş neferler, ne de torpil kovanlarını 
tl fırıı f toparlandı. Gözlerini Barkley _ kullanmağa hazırlanan bir kimse görii-
l'e~ ağı ırıı d8nen gözbebeklerine dike- nüyordu. 

......_ :t r ağır söylendi: Düşman gemisinin; kendilerini gör-
lln, ~~! De~anı eti mediği •. ~atta, mevcudiyetinden şüb~.e-

teıe11 na denbıre, patavatsızca burayn lcnmedıgı muhakkaktı ve o, tıbkı dun 
tıdl&ı tk~eyin halinden bir şeyler is- batırdıkları, Osmanlı donanmasıııın 
t~l'cfe ~bnege uğraşıyor, tlirlü tahmin- deniz saffıharb kuvvetlerinden tenzil 
~tl'afıa~Unuyordu. Şu muhakkaktı ki; ettikleri gafil zırhlı gibi yolu tutmuş; 
~tlYUk bı da kendilerini tehdid eden gideceği noktaya varmak için yoi ah
a &tltleyı r tehlike vardı. Ve bu tehlike yor. asude, sakin ve müsterih, Marma
t llleriııe k§a§ırtacak, böyle apar topar r<ının sathında kayıyordu. 
b~ecek k ~duraca~ itidalini kaybet- Naşmit, periskopun adesesinden göz-
~.t §eydi ~ ... ar tehdıdkar, ve korkunç !erini ayırmadan emir verdi: 
"ın · ~'4aşnn· k 
l' e geleb·ı 1 ın arşısında biraz kf'n - Silah başına! 
.:~dild \r~ e~. Barkley i~ zabiti de te- Düşman destroyerine duyurmamak 

~binı ızaı:ub~eye dilşuren tavrının istermiş gibi fısıltı ile tekrar edilen bu 
d 'Vülb ettı: kumanda bütün mürettebatı hemen 
a hır os:ışı, iskele baş omuzluğumuz- harekete getirdi. Herkes işinin başına 
~a.ş?nit da~· destroyeri göründü. koşuştu. Top gediklileri, yerlerine geç-

~:' ~ası}?e, ı~ de sordular: tiler. Torpido kovanlarını hazırlıyan 1
? · ·· Bır Osmanlı destroyeri Roberto ile arkadaşı da en iyi torpillcr-

'U Ve ce"ab b .• den iki tanesini seçtiler; başlıklarını 
\ıari, iki eklemeğe luzum görmiyen tanzim ettiler. ,.Kovanları ateş yerine 

ayırmadan emir t)erdl: cSıLlth başına!> 

dasını, ateş emrini sabırsızlık ve heye
canla beklemeğe başladı.far. 

Herkes, Asabının fevkalade gerildiği
ni, damarlarında kan yerine Iavlaşan 
sıcak bir mayiin dolaştığını duyuyor, 
küçük ve acar sefinenin yapacağı bu 
taarruzla ya yeni bir muvaffakiyet, ya
hud da bir mahvolma anının yaşataca
ğı son vaziyeti bekliyorlardı. 

Naşmit, yüzü heyecandan kıpkırm1z'1 
kesilmiş, tokazlan tutan iki eli de zan-
gır zangır titriyordu. Kararını vermişti. 
Bu, gafil Osmanlı ~estroyerine de bir 
taarruz yapacaktı. Işte, hazırlanan tor
piller emrini bekliyordu. Yalnız bulun-
dukları sahil Marmaranın en işlek; en 
ydl üstü ve en kalabalık bir noktası idi. 
Fakat ne zarar vardı? 

Emine evinde yalnız bulunduğu sıra
larda oradan sık sık geçen bir talebe ile 
tanışıyor. Eminenin, bu yeni arkadaşile 
Karantinenin üzerindeki talebe çayırına 
gittiği, kayalar üzerinde saatlerini har
cadığı Şerüin kulağına gidiyor. Baba, 
bunlara inanmak istemiyor. Esasen E-

kametinde gittiğini haber alıyor. Bittabi 
babalık hisleri galebe ederek büyük bir 
teessüre kapılıyor. Büyük bir ıztırab 

içinde kızının peşine takılan kunduracı 
Şerif Emineyi bir kayanın dibinde görü-
yor. Kızın yanındaki delikanlı vaziyeti 
vaktinde gördüğü için selameti firnrda 
buluyor. 

Şerif eline geçirdiği bir çapayı kızının 
başına, göğsüne indirmeğe başlıyor. Kı-
zının feryadlarma kulaklarını kapıyan 
Şerif Emineyi kanlar içinde yerlere ser~ 
yor ve zabıtaya teslim oluyor. Emine has
tanede tedavi altına alınmıştır. 

Edebiyat dünyasının hükümdarları 
(B~ tarafı 9 uncu sayfada) mekle bütün Anglo-Sakson edebiyatın-

Barrie 19 uncu asrın sonlarına doğru da, yeri doldurulmaz bir boşluk vücude 
bir romancı olarak şöhret buldu ve epey- getirmiştir. 
ce mürid topladı. Bu arada, piyes yaz- · 1bra1ıim Jt oyi 
mayı denedi ise de pek beceremedi Fa-
kat aradan yirmi beş sene geçtikten son
ra, romanları unutulmaya yüz tutarken, 
devrinin en meşhur piyes muharriri diye 
anıldı. 

The Professor's Love Story (Profesö
rün aşk hikayesi 1895), The Wedding 
Guest (Düğün misafiri 1900) gibi, tecrü
bi piyesleri, Barrie'nin daha orijinal bir 
§ekilde yazabilmek için sahne tekniğini 
öğrenmeye savaştığını gösterir. 

Barrie'nin hayal dünyasile hakiki dün
ya arasındaki uçuruma rağmen, piyesle
rinin her birisinde hayatı tenkid eden, 
tartaklıyan noktalar, mütalealar vardır. 
Barrie'ye göre bu eski dünyadaki en dik
kate değer manzara, kadınla erkek ara
sındaki hem facialı hem de mudhik olan 
savaştır. George Meredilh'in dediği gibi, 
Ba-rrie, kadınlaşmadan varhğında cka-

Tatar ağasının hikayesi 
(Baştaratı 2 inci sayfada) 

rına konan devlet kuşuna istihkakları ol
madığı gibi bu istimlak muamelesi kar· 
§Isında feryada da haklan olamaz. 

* Sözün kısası: İstanbul Belediyesi !s-
tanbulu imar etmek istiyorsa bütün dün
ya belediyelerinin gittikleri yoldan gi· 
derek biraz da toprak spekülatörlüğü 
yapmalıdır. Yoksa mutad büdce içinde 
İstanbul her vakit eski İstanbul kalmaya 
mahkumdur. 

Galatasaray - Barutgücü 
maçı berabere bitti 

(ATkası var) dınlık> hisleri taşıyan, görü~leri olan ve 

Dün Taksim stadında Galatasaray B. ta
kımı Ue Barutgücü B. takımı karşılaşmış • 
!ardır. Maç Barutgücünün 3 - O gaHblyetlle 
netlcelenml§tir. A tak.unları arasında yapı • 
lan maç bir bire berabere bltml§tlr. --------------- insanlığı, hayatı kadın noktai nazarından 

Ankara Borsası kapanış 
fiatları 30 - 4 .. 1938 

ÇEKLER 

Açılıj Kapanış 

Londra 630, 63<.>, 
Jfn-Yora 0,7916 o, 7916 
P&rla 26,1ıs 21>,7:lö 
Mlllno ıo,0425 lö,0421> 
BrQkffl 4,i012 4,7012 
AUna 66,7460 86,7460 
o.n.ne S.4380 S,4380 
llofJ& 63,4920 63,4920 
Anuterdaıa ı,4220 1,4220 .,... 22,7380 ~2,7.SSO 

'17&n• -, -. 
lıl&'2.rtd 12.6984 12 6984 
Beriln J,9686 ı.9686 
V&l'fOY& 4.ı900 4 1950 
Budapety S.9880 4.9880 
Btlkreo 106. 0317 106.317 
Belarad '4,5238 '4,5238 
rotobama 2,7210 2,7210 
Moalıı:Oft ~.8276 23.8'.l7ö 
Btokbolm s.os J.115 

ESHAM 

A~ılıı Kapaoıı 
Anadolu p. " eo 
pqlD 
A. ım. 1' IO nd•U 
Somonu - Jıl•kw 
A.ıı.lan çlmenıo 

Merlr:n bankua 98 60 98 liO 
it Bankaaa l(ı '° 10 60 
Telefon 8 60 

huhaı •• DetU. ı~ 75 

Şark o.ıırmenl ı l\J 

'l'er"°9 7 

İSTİKRAZ LA& 

Açılıı Kepaqıı 
Tlrlıı: borca ı pefln 

• • ı ndı.ı 19,75 19.75 
• • u Tadil. 

TAHVİLAT 

Kapaqıı Açılıı 
ADadol1l ı Pi'· 

• 1 ftdell 
• u pe. 
• u .... 

ADMo&a mil. ~ 

mütalea etmek istiyen bir .yaratılış> tır. 

Barrie, erkek egoistlerin hiç te hoşlan

madıkları bir tiptir ve dünyanın kuvvet
li kendisine inanı olan erkekler tarafın-' dan idare edildiğine inanmış gibi göriin-
rnez. Eserlerinde böyle kuvvetli, kendi
sine inanı olan fakat haddi zatında hakiki 
kuvvet ve kudretleri ,fazlaca şişirilmiş 
lastik toptan başka bir ~eyi andırmıyan 
pek meşhur iki kahramanını hatırlıyo
rum: 

Wha t Every Woman Knows (Her ka
dın ne bilir 1908) deki John Shand ile 
(The Twelve Pound Look 1913) deki 
Sims .. 

The Twelve Pound Look bir perdelik 
' bir komedidir. Edibin de belki en iyi e-

serlerinden biridir. George Meredith'in 
en yakın bir arkadaşı ve hayranı olan 
Barrie, muharririn meşhur cKomediye 
dair bir ese> ismindeki makalesinde bah
setmiş olduğu ana prensipleri, bu piye
sinde ku1lanmıştır. Bu model üzerine ya-

ratılan Sim, kof ve gülünç bir şahsiyet-
tir. Shand gibi o da alemşümul chod
bin> iyeti temsil eder. Orta tabakanın 
enmuzeci olduğu için de istisnaJ olarak 
daha hakikidir. 

1917 de yazdığı Dear Brutus (Sevgili 
Brutus), Mary Rose cSindirellayn bir ö-

BALK OPERETi 

3 Yıldız 

Pazartesi: Kadıköy 

Snreyyada, Salı: 
Pangaltı Kurtuluşda 
Çarşamba: Beşiktaş 
Suud Parkta, Per-
şembe: BakırkO) 

Miltiyadi Sinema-
larında 

Uç yıldız a yıldız 
en son operet 

ıe
ehzadebaşı «FERAH» sinemada 

Bugün, bu gece 3 fflheser tllm: 
TARZAN KUVVET KRALI 

Bu senenin en kuvvetli f.llm1 
MARGARiTA 

Aşk ve heyecan fllml 
)[EN MAYNAR SüvarllCJ' Kralı 

Amerikan filmi 
cumartesi - Pazar matine ve suvarelerde 

Ayrıca: Varlyeteler 

~------------------------1 
IBTUiRUL BADi TEK 

Bu gece 
• L0LEBURGAZ • 

HaJ.kevinde bOyOk 
mnsamere. Heyet bir 
kaç güne kadar 1s
tanbula dönecektir. l

. pücük> piyeslerile hakikat dünyasından 
uzaklaştıkça uzaklaştı. Bununla beraber 

(Sindirellaya bir öpücük) piyesinde Bar- -·-------------, 
rie'nin zaten birçok eserlerinde parlıyan 

Nöbetcl ve bir taraftan Hans Anderson, öbür ta-
raftan da Dickens'e yaklaşan dehasını 

izleriz. Bu piyeste, muharrir Anderson 
gibi gündelik hayatı, bir peri Aleminde 
yaşatır. Dickens gibi de bizi kahkahalar 
diyarında gezdirirken birden gözyaşları 
tufanına boğar. 

Eczaneler 
Bu rece nöbete! olan eczaneler ıunlar
dır: 

İstanbul dbetlndekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Eşre: 

Neşet>. Beyazıdda: (Cemil). Samatyndo.: 
(Teotiloa). Emlnönünde: <Mehmed Kf1-* zıın>. EyUWe: (Hikmet Atlamaz). Fe· 

Daha üniversite talebesi iken üç clld nerde: (Hil.sameddln). Şehremininde: 
(Hamdi}. Şehzadebaşmda: ciı. Hakla). roman yazan, bir romancı olmaktan zi- Karagümrükte: (Arif). Küçükpazarda: 

yade piyes muharriri sıfatile yükselen; <Hulfisi). Balnrköyünde: <Hilal) . 
daha fazla komedi yolunda bakild bir Beyotıu clbetlndeldler: 
san'atkAr olan, yalnız ve yalnız kendi te- İstiklll caddesinde: (Kanzuk). Dairede: 
lakkilerini söyliyen ve 30 a yakın eseri <Güneş}. Topcularda: CSporldis). Tak

almde: (Nlzamedclln). Tarlabıı.şında: CNl-
bulunan Barrie İngiliz edebiyatının de~ had). Şişlide: <Halk). Beşlktaşta: (Süley-

p ARA LA R ğerli bir elemanıdır. Fikirleri, adetıl bir man Receb). ~~~~~~~~~~~~~~--· 

Alış Sabş nas gibi hürmetle kabul edilen ve bütün Botazlçl, Kadıköy Ye Adalardakiler: 
l ftrlı aitmı ömrünce •insan oğlunu> kendi zaviye- Üsküdarda: (Sellmlye). Sarıyerde: <A-

adımda sıçrıyarak perisko- yerleştirdiler ve süvarinin son kuman- l •nmot O& a sinden kendi adesesile öjrenmelı _ 1 ..... _ aat). Ka~yünde: <Büyüt - Üçler). 
, ___ __________ ., 7-~~ Btlyükadada: (Halt). Heybelide: (Halt). 

..,. dibi ec:lib 1937 de ebedi7ete &öç- ::==~·~·İİiiİiİİİiİİİiİlllİI 



t4 Sayfa SON POSTA 

" Son Podsa • nm ıcaccra romanı: 103 

'ifşa eden idam olunur!-., 
Harb ••navl casulen arasındaki mücadele 

Başımı delikten dışarı çıkardım ve birdenbire deli gibi sevincle bağırdım: .. Bu 
lcağıdlar buraya lalettayin atılmış kağıdlar değil, Olanda! Bunlar sucuk kağıdları 

değil.. Bak, üstünde hendese çizgileri de var, bunlar Jorjionun pi.anları!,, 

Mayıs 1 

Kazanç vergisi kanununda yapılacak 
değişiklik hakkındaki proje 

[Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sa- tevi bulunduğu meblA.ğuı tamamı tızerln .. 
yılı kanıunım bazı maddelerinin değiş- den % 5 zamlnıeten aldıkları QcretıJl 
tirilmesine dair hükumetçe hazırZanıp 3 ıo u nisbetinde hesablanır. 
Meclise ııerilen kanım layihası Jıak- MADDE 7 - Ayni kanunun 37 nci madd,.. 

kı_.:ı-.. _t dd"d fı at'- ı ok 1 alne aşafıdak.1 E. fıkrası eklenmlştir: 
n.uu mu ea ı rs ı.uT a ur an- Tiyatro, sinema ve konser salonlarlle sa• 

mızı tenvir etmiştik. Meclis enciimen- lr yerlerde kendi hesablarına münfertd v.
lerinde tedkik edilmekte olan bu ldyi- ya toplu blr halde konser verenlerin vergi .. 

Fi!hakika derha1 diz çökmüş, taşa J anlamak fikri gelmişti. ı Olandanın rengi uçmuş yüzüne deli hanın bugün metnini neşretmek sure- leri yukarıkl Ç. fıkrasının ı numarıılı bendi 
bütün kuvvetimle y.apışmı.ştım. Gayet -...- Olanda! dedim. Ben bu deliğin içi- gibi bir sevinçle bakıyordum. tile de, aıakalısı çok olan bu işe lıak- mucibince hesab olunur. 
ağır olan taş yerinde oynamakla bera- ne gireceğim. Olanda: kında; vazifemizi tekemmii.1 cıtinni§ MADDE 8 - Ayni kanunun 54 ncü ma.d-
ber onu kınuldatmağa kuvvetim kifayet - İçine mi gireceksin? 1 - (Mo ... Elek) ne demek? dedi. oluyoruz:] desl qağıdaki şekilde de~f4tlr: 
etmı·,..ordu. , - Evet'. il - Şu""ph<M"'", (Dınam" o elektron) ke- Yeni i~e başlıyan beyannameye ~bl -.era .; .,.;xu MADDE 1 - 2395 numaralı ve 22 - m - işgal ettikleri mahallin gayrisafi iradlan G-

- Olanda, bana ya:dım edebilir mi- - Ne yapmak için? limcsi olacak.. diye bağırdım. Bulduk 1934 tarihli kanunun 3 üncü maddeslnln 6 n- zerinden vergi verecek mükellefier l§e başla'" 
sin?. Şu taşı kaldıralım.. - Toprak gibi görünen şeyin de ha- Olanda, demek ki planlar bu civa!"da cı fıkraslle bu fıkraya 2761 numaralı ve s - dıklnrı tarihten ltlbaren bir ay içinde t:eytl-

1 
VI - 1!}35 tarihli kanunun birinci maddesi- ı 

Ofonda dehşetle geri çekildi: reket etrnesı ihtimali var. Bunu anlıya- fare, mukaddes toprak faresi bu pl&n- yet • bağlı olduklan varidat dairesine yas& le eklenen fıkra aşağıdaki ıekllde değişti - il h b ğ -• 
- Yılan.. ben yılandan korkarım! di- lım! !ardan bir pa-rrnsını buralardan taşı - e 

11 
er verme e mecburdurlar. Bu mükD>'" 4:J rllmlştlr: leflerln işe başladıklan takvim yılma a14 

ye bağırdı. Olanda işi uzattığırna son derece ca- mış .. buna şüphe yok! Değlştlrllen fıkra, vergileri müteaklb takvim yılında. tarholu .. 
- Canım, burada her tarafta yılan nı sıkılmış bir halde asabiyetle: Hakikaten başka bir şey olanıazdı. Mahalll hükfunetın müsaadesile mlllt ve nur. 

yok Ct .. sen tut şu taşı biraz kımıldata- - Fakat, dedi... Ortalık kararıyor, Bu kağıdlar, san renkte parşömen ka- beynelmllel mahiyette açılan: 37 ncl maddenin ç. ve E. fıkralarında ya
lım. Yılan birdenb re çıkmaz her hal- baksana! Bugünlük bu kadarını kafi ğıdlarının parça'larıydı ki biz de Bres- A - Panayır ve sergileri tesis ve idare e- zılı san'atkA.rlarla temsil ve her nevi oytlO 
de.. o vakte kadar sen kaçarsın, kork- bulsak da gitsek artık.. lav enstitüsünde bu kağıdlardan pek denlcrln elde ettikleri kazançlarla bu pana - hey'etıerinin hangi mahalde çalışmağa haf .. 
ına. Yılan varsa ben· sokar. - Yok, yok.. Olanda!. Sen müsaade çok kullanırdık. yır ve sergi pavyonlarında teşhir ettikleri lıyacaklannı bunları çalıştıranlar, buntaf 

Olanda gayet uzakta durup ellerini et! Bir gı"rip çıkacagwıın. Şu zeminl.n ne Adeta sesim titriverek: lmanallan,· sergi dahilinde s:ı.tanlann kazanç - kendi hesablarına çalışıyorlar 1se hey'etı 1 .. 
J dare edenler, bunlar da yoksa bizzat kon.set 

uzatarak taş1 tutm iT'.l razı olmuştu. Bir olduğunu da anlıyalım. Her halde Van - Olanda! dedim. Bir dakika daha B - Panayır (Fuar) ve sergilerde muvat- veya temsil verenler veya oyun oynayanlal'• 
lıay1 i uğraştık. Nihayet bütün kuvveti~ Holzen kontlanndan bir tanesi buraya rn'usaade et. Diğer parçaların hepsini kat veya dalnıl tesisat yaparak lokanta, dan en geç blr gün evvel alakalı varidat daire .. 
mi toplayıp abanınca taşı yerinden sök- gömülmüş değildir. alayım! Emniyet getirelim. slng, bar, birahane, kahvehane, gazino, Lü- sine yazı lle blldlmıeğe mecburdurlar. :SO 
tük. kenara çekebil<lik. Önümüzde bir Bunu söyliyerek kat'i bir azimle he- Bunu söyliyerek tekrar kibrit ça - nepark, sirk, tiyatro, 8lnema vesaire gibi eğ- mükelleflerin verglleri 74 ncü maddenin P. 
insan· girebilecek kadar karanlık bir men ceketimi çıkarıp mermer masanın kıp deliğin içine eğilmiştim ki kule - lence ve istirahat yerleri işletenlerin bura - fıkrası hükmü do.lrcslnde alınır. Iı:ırcm temin ettikleri .kazançlar; MADDE 9 - Aynl kanunun 74 nctı mad~ 
delik açılmıştı. Ta ın ağırlığından do- üzerine koydum. Elime kibrit kutusu- nin merdivenlerinde akisler yapan a - c _ A ve 8 fJ.kra.lannda yazılı olan ş3ııu desinin o. fıkrası aşağıdaki şekilde dd'll .. 
layı diz çökmeğe mecbur olmuş bulu- nu alarak yanın açılmış taşın arasından yak sesleri bizi titretti. ve müesseselere bağlı olarak sergi dnhllln - tlrllmiştır: 
nan Olanda delii!i görünce birdenbire yanlamasına deliğe girdim. Deliğin i- Hemen delikten başımı çıkardım. de kullanılan memuı:. müstahdem ve lşciler; Hariçten gelen san'ntkt\rlarla temsil ff 
yerinden fırlıyarak: çerisi geniş olduğu için eğilip kalk.ahi- Benzi kireç kesilmiş olan Olanda ken- (İstisna bir ay için muteberdir. Ecnebi her nevi oyun hey'etlerinl çalıştıranlar bU .. 

- Oh, yılanlar var! diye uzaklaştı. liyordum. Bastığım yeri ayağımla iyi- dini kaybetmiş bir halde: tebannın bu haktan istifadesi mensup ol - bedelleri veya bunlara verdikleri ücret nzr 
Tüylerim ürpermiş olduğu hal- ce yokladım. Kalın ve gayet sağlam bir - Biri geliyor! Tabancan! Tabancı:ı.n! dukları Devletle Türkiye arasında müteka - rlnden S7 ncI maddenin Ç. fıkrruıı hütıl'IO 

öe deliğin bcışıncan kımıldama - toprak tabakasıydı. Tekrar bir kibrit Nerede?.. blllyet esasının carı olmasına bağlıdır.) cla.1r~inde h~blanaco.k vergiyi, mükellefi,.. 
MADDE 2 Ayni ka dd 1 re rücu haklan olmak üzere Memeğe uıeO" 

mı~t !11. Gözlerimin karanlığa alışabil- yakarak, duvarlardaki deliklerin haki- Diye bağırdı. - nunun mua e burdurlar. 37 nci maddenin E tık- .. •nda .nı. y ce- 19 ncu maddesine bağlı (1) numaralı cet - ...... r 
mesi için bir müddet bekledim. avaş knten yılan mı, yoksa fare delikleri mi - Orada, taş masanın üstünde, vel, bu kanuna bağJı cu numaralı cetvelde zılı san'atUrların vergileri bunlar toplu ıısl'" 
yavaş deliğin içini görebiliyordum. Bir olduğunu merak ederek baktım. Bir- ketimin cebinde.. gösterllcllRl şekilde değlştirllmlştlr. de çalı~yorJarsa diğerlerine rücu haktı ol~ 
insa.n boyundan daha kısa olan deliğin denbire heyecanla haykırdım. Olanda Fakat merdivenlerden gelen ada - l\IADDE 3 - Ayni kanunun 34 nen mad- mak üzere hey'etı idare edenler taraflndaJlr 
topraktan ibaret olan dibi görünüyor- başucuma gelmişti: mm sesini işitince derhal ferahlamış - desi aşağıdak1 tekfide d~Iştlrllmlştir: münferiden çalışıyorlarsa bizzat kendllerl s-

. r1s • ı d rafından ödenir. 
au. Güldüm: - Yarabbi, ne var? dedi. Deliğin i- tık. Zira gelen adamın ihtiyar bekçi ol- Işgal ettlklerl mahallerin gay a.u ra -

_Ne yılan, ne de başka bir şey var, çinden...... duğunu hemen anlaınış:t1k. İhtiyar mer lnrı üzerinden vergiye tlbi tutulan mllkel - Yukarıda yazılı mecbur!yete tAb1 bulU .. 
Olanda! _Korkma Olanda!. diye seslendim. divenleri inl'iyerek ve Almanca küfür- leflerln vergi n1sbetıeri _bu kanuna bağlı nanlar bir hafta.dan az devam eden tonaef• 

B 
' . 

1 
_ •• 

1 
k d (2) numaralı cetvelde gosterll.m1ştlr. temsll, müsamere ve oyunlarda bunların Jıl'" 

Olanda delikte hiçbir şey olmadığına ır şey!er buld~, iyı şeyler... ler savurup soylene soy ene çı ıyor u. l\IADDE , _ Ayni kanunun 35 ncl nuıd- tamını takib eden günden itibaren ve bir 
emin olunca yaklaşıp deliğe merakla - İyı şeyler mı... (Arkası var) desine aşağıdat:ı fıkra eklenınl§tlr: haftadan fazla sürenlerde her haftanın hltl" 
bakmağa başlamıştı. - Evet!. Oh!. Oh!. Bunlar muhakkak Ancak muhtelif mahallerde bu nevl uca- mından ltl:baren üçüncll gün aqamına P " 

Ben daha iyi görebilmek için bir kib- fare deliği! ... Bir fare yol açmış kendi- L 1 ret, san'at, meslek ve hlr!et 1ç1n tayin olu - dar, geçen müddete aid Tergi tutarını b• " 
ne ve çok da garib bir yol!.. B u 1 m a c a nan nlsbeUer yekdl~erlerinln aynı olmadıRı sablıyara.k. a!Akalı varidat dairesine bir ır " 

rit çakarak deliğin içine uzandım. . -•Hll _ Garib bir yol mu?. takdirde bu n1sbetıer Maliye ve iktısad ve - saUye lle blldlrmeite ve aJili gUnde ~ 
Delık hakikaten bomboştu. Olanda: E ~-kk t b" 

1 
B k kfl.letlerince müştereken blrleştlrlllr. Bu bir- etmeğe mecburdurlar. Bu mecburiyete rıa " 

Ih. t" ı k" k"d b t t g·bı - ve ·· ı a e şayan ır yo · ·· a ' t dllm diıı.i t kdlrd bll e
46 

- ıma ·ı es ı en azı e me ı leşmiş ıiliıbetıer ertesi mail yıldan ltibaren ye e e ıı a e et bedelleri v r. 
şeylerin bozulmaması için konulup sak- deEğin a· ında muhterem farenin taşı- ı tatbik olunur. ücretler resen takdir olunarak vergileri ıarJ 
!anmasına mahsus olarak yap~ bir dığına şübhe olıruyan bir takıın kınn- / MADDE & - Ayni kanunun S8 ncı mad- ve bir mlsll zamla, zam için aınaıılara rti" 
yerdir Her halde esrarengiz bir şey tılar var .. oh, Olanda!. Bunlar kai,11~ desi aşo.ğıdakt oekllde değl.ştlrllmlştlr: hakkı olmamak üzere, yat.ırmağa mecbur o' 
bulduğunu vehmetmiyorsuıı, değil mi? parçaları .. kağıd parçalan.. 2 Bir mahalde muhteUt vergi rusbetıerıne lanlardan tahsll olunur. 
dedi. - Kağıd parçalan mı? 

3 
tft.bl ticaret, san'at, hlr!et ve meslek icra e- Bu mükellefler bilet kullanmazlar Jllo 

- K.fı.ğıd parçaları!. Fakat çürümek dlldlğl takdirde her birine tahsis olunan ma her oyun, temsil, müsamere veya konser ddf' 
Tekrar bir kibrit çakarak deliğe başı- .. ı.,. haller bölme, camelı:An vesaire gibi haWer- resi için sa.n'at icra ettlklerl mahallerin•' 

mı uzattım. Olanda da eg·ilmiı:ı. · dikkatle uzere... labllece5 1 müşteri sayısının beherine 1k1 ~ -ı7 H kik t 1 t raftaki d ı· · · - c... le ayrılmış ise her iştigal neT! kendi nisbet- 0 

bal,ıvordu. a a en so a e ıgın agzm- _, bll t bedeli ü ı d ı t h ı .. tııı "' J lerl üzerinden, ayrılmış değilse mecmuu, en e zer n en verg ar o unara• t• 
- Olanda'. dedı·...... gene aklın yılan da farenin didikleyip taşıdığına şübhe 6 " mlsll zamla ve zam hakkında asıl mükell8 ' .... yüksek nlsbete t~bı olandan bir derece aşa-

hik:ıyesine gidecek. Sen yılan zannede- olmıyan kağıd kırpıntıları yapışmışt~ 7 ğı nlsbt:t üzerinden vergiye t~bl tutulur. lere rücu hakkı olmamak üzere alınır. :sU' 
ceksm, fakat değil!.. Çarnurlanımş ve rütubetten çürümek t-ı;.+;...- Bu suretle aynlmamış olan yerlerde ya _ kullandığı halde alınan duhuliye bedeli rıP" 

_Ne var? üzere olan bu kağıd parçalarından bir- 8 pılan işle!' muhteill kimseler tarafından & _ darında veya hiç bllet verilmemesi veya;; 

d 
kaç tanesini, adeta heyecanımdan elle- 9 rnlarmda ortaklık olmak.sızın yapıldığı tak- tılan biletler müşteriden alınarak yeni 

- Bak!. Şurada, dib e, yan tarafa . . . 'P· akl . - satışa çıkarılması hallerinde verllmlyen -1•1' nm tıtnyereA, parm arımın ucıle or- dtrde işgal edilen mahalden her ş:ı.hsın hls- _ • ..t 
doğru bir küçük delik var. Fakat seni . '. . sesine isabet eden kısmı resen takdir ko _ mükerrer satılan her bllet için bilet b...,.-
temill ederim ki yılan deliği değil.. selenmelerm~ meydan vermemek :~ın "'"-...a.-L....._-'_ misyo"u marlfetlle tefrik olunarak her falı- alınacak vergi on mlsll olarak ve zam ııaı : 

Olanda garib garib yüzüme baka- son derece dıkkatle, alıp başımı delik- SOLDAN SAl.iA: sın v~-ı.ı ,_, edilen ıru.hallln ga.-""fi 1- kında asıl mükellefiere rücu hakkı oıın• 
t d an Ç ka dım. =ıı.gıd parçalannın 1 - Üsküdar önünde Bizanslılardan kal- =a..u ~·- :1 .. ..,.,. rak sordu· en ış ı r .l'\.l1 ra.dmdan kendl hissesine a ..... ıan mlkdar n- mat üzere alınır. 

• la li 1 ·1 ma bir O.bide. ;,u• d'JI _ o halde ne deliği olabilir? ?1111ur rın1 e m e yavaş yavaş Sl me- 2 _Fasıla, evlerde beslenen bir hayvan. zerinden ayrı ayn tarholunur. Resen tak - 54 ncü maddede Jllzıll ihbar yapılın•_,,., 
_ zannederim, fare deliğL Bir top- ge başladım. . 8 _ Orta Asyada meşhur bir yayla, valide. dlr komısyonlannın bu tefrtk 1ş1ne ald Ica- takdirde, bu ihbar yapılıncaya kadar ..., 

rak faresi arnıış olacak. Dur bakalıın, Olanda fev_ kaiade bır m. erak ve he- 4 _ Bir ısım, 8\1. rarları kabll11tlra.z değlldlr. mtlddete ald vergilere % 15 zammoıun~·~ff 
r·- la b hareketi b k ı.... t tm ,. MADDE 6 - Ayni kanunun 37 nc1 mnd - dllr- l 1 ril h ..... lm .. .,,... 

hele şu, tam bu tac:m hizasındakı· dig· er yccan. en.un . . . erun. e . a ıyor- 6 - Ekmek, "' .. re e e... zam aer er ne cu am.AA o ama .. ~ d B de b deli b b 1 b 6 Bir mr........_•eke bir nevi ele...._.k ,,., desinin Ç. tıkra.sı ap.ğıdak1 ıektlde de~ı .. - lbb 1r. b 1 1 d .... ıı. putu da bir yokhyalıın.. v u. ır n ıre gı ı ır sevınç e a- - wrn::llll • ••·u ""~- tlr11m)4tlr: ıı-v an yapma6 a mec ur o an ar an ~ 

Aynı. hı"zadaki dı·g·er putun önu··ne ço··- gırdım: _. .. . tı. Yukarıdaki fıkralarda yazılı verıi 'f9 -~ 
B k

- dl b l 
1 

tt 7 - İşaret edatı, bir renk, san'at. Çl Ecne'bl memleketlerden gelen artist lann ödenmesinde konser, temsll ve "' ... 
melip onu da iki tarafa bütün kuvve- - u _agı ar _urayal aa e, ayın a- 8 - Bir meyva, üye. ve her ne:vl teIJU1l .,.. oyun hey'etlerlnln __ ,ıııt ' 

t lm k
4 dl d ğil, O d hey'eUerlle bunları çalı§tıranlar müteac--

timle sarstığım zaman, hayretle, 0 taşın ı lŞ <1.gı ar : . .a~ ~· g - Nota, lransızca bir harfin okunuşu. vergileri: 
da kımıldadıgı· ru gördüm. Olanda başını sınırli sınırlı salladı: yarım. 1 - Biletle girllen ve içinde konsomasyon len •mmves'~!~AleTr.MADD• _ 1938 mall ~ 

Sen deliriyorsun' dedL Belki de ıo - öte. beri satan bir esnaf, sual edatı. ynpılmıyan yerlerde çalı.ştık:lan takdirde 74 •• ~ .. .,.. 
- Olanda, bu da kımıldıyor.. diye - · YUKARDAN AŞAl'il: ncü maddenin D. :fıkrnsı muclb1nce kullanı- verglleri bu kanunun mertyetlnden evvel O' 

bağırdım. bir domuz suçuğu sarılmış ve farele- 1 - Madeni eşyalann örtüsü, fel~ket. lncak duhuliye biletlerinin muhtevi bulun - hedllerek kendllerlne tebliğ edllmiş 01an ,.,6"' 
Olanda adeta hiddetle· rin lezzetle yediği kfığıdlan bir şey zan- 2 - Dost bir memleket, yüz kısımların- duğu meblağın tamamı üzerinden ~ 5 n1! _ kelleflerden, bu kanunla vergi nisbetıeri ...ıd 
- BütUn taşları kımıldıyor diye sö- necliyorsun. ~a~kına çık şuradan, dan blrl. betinde, ğişt1rllmlş olanlann 1938 mall yılı ve~ 

kecek miyiz canım? dedi. Vazgeç şu iş- akşam oldu zıra.. ! : ~ var clsml yok blr kut. n - Biletle glrllmtyen ve içinde konsomııs- bu kanundaki n1sbetlere göre yeniden ,I'. 

d
,, ... ı - Asla'. Asla! Olanda!.. Bunlar do- yon yapılan yerlerde çalıştıkları takdirde lunaralı: tebliğ edllfr. Ba kanunun 6 ncl 1111'JI ~ 6 - SOvyet Rusyanm bir kısmı, erkek. n • " • kağıdl d • ·1 ·· aldıklan "cretln Cif. 10 u n1sbeUnde, deslle değlştlrllen 36 ncı madde hilkın"- ~ 
- İmkanı yok, Olanda! Ltltfen gene muz sucugu an egı .. parşomen 6 - Rabıt edatı, şarkl Anadoluda b1r nehir. m - Blletıe glr11nıekle beraber içinde mail yılı vergllerinin tarblyatında da ~ 

~rdım et. Madem ki bu yer.ler eskiden kağıdlarının parçalan ibunlar .. oh, bak! 7 - Tur. k ıl ı d aı ıar olunur ~ ~ ~ 8 - Herkesin gitmekten zevk aldı~ı yer, onsomasyon yap an yer er e ç ışır aa · illi"' 
vardı ve bu kadar mahirane gizli y3 • Hendesi çizgiler de var.. birdenbire. 74 ncil maddenin D. fıkrası hfikmU daire - MADDE ıo - Bu kanun 1 Hazlra!l 
pllmış .. 

0 
halde Martarun b~lan lıil- Sevincimden boğazım sıkılıyor, elle- 9 _ Toprak. sinde kullanılacak duhullye bUetlerlnln muh tarihinden muteberdir. 

roesi mümkündür. rim titriyordu: ıo - Yüzde ve vücudde çıkar, koşucııla- <U NUl\IARALI CETVEL ,; 
_Ey?.. Olanda aşağı eğilerek: rın ayaklarında vukua gelen bir fırıza. 19 ncu muaddel madde mucibince vergiye tAbl serbest meslek erbabından alı.nJ 
- Esi.. bir defa her halde görmeli- - Ne oluyorsun? Kendine gel! dedi. 

yız. Sen şu taşı açmak için de bir yar- - Olanda, Jorjio'nun plAnlan! .. Jor-
dım et bakalım.. jio'nun p1anlan! .. 

Gene Olandanın yardımile, son dere- - Saçmalama, nerden hükmediyor-
ce güçlükle~ bileklerimin son derece yo- sun? 
rulmuş olmasına ra~en, Adeta son - Bak Olanda, deli olacağun! 
gayretimi sa:rfederek taşı yan yarıya - Ne var? 
aralık edebildik. Bu taşın altında da - BakL. Kağıd parçasının kenarında 
ayni şekilde bir delik meydana çıkmış- el yaz.ısi1e ibir kelime var. Almanca .. o
tı. Tekrar bir kibrit çakarak deliğin içi- ku! Deli olacağım.. 
ne soktum. Bu delik de bomboştu. Fa- Olanda da son derece meraka düş
kat ynn taraflannda karşılıklı olarak müş, heyecanından adeta rengi uçmuş-
gene o mahud fare delikleri burada da tu. Boğuk bir sesle: 
vardı. - Yazı okunuyor mu?- diye sordu. 

Birde-nbire aklıma bunun toprak gibi - Hayır! ... Dur! Evel. oku!... Bak, 
görü en d"binin de açılıp açılmadığını bir kısmı var. (Mo •.. Elek) tamam! 

1 2 3 

' K A ~ İ K A 

2 A L ( BEY 
5 R A M A 

"' A M E 
s 
6 

? 

8 

9 

I{) R A 

Jltn1dti ~ halledilmif ıekli 

~ Btrlncl İldnc.1 'fiçüncll Dördilnctı 
Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf 

maktu vergl 

Nüfusu 200.000 ve daha yutan olan şehirlerde Lira Lira Lira Lira ~ 
650 200 80 SO ıO 

• 60.000 den 200.000 • kadar olan • 
150 80 30 ı: 

• > 10.000 den 60.000 e • > > - _ 30 ı_ıı:tf 
Diş tablblerinden ve dişcllerden blrlncl sınıra ayrılacak olanlar bu cetvelctekl ~ 

verginin tamamını, dl~er sınıllara ayrılacak olanlar bu cetveldeki maktu yerginJl' 

sını verirler. 
İhtar: .,d 
1 - Nüfusu 10.000 den qağı olan mahallerdeki serbest meslek erbabı maktu 

den müstesnadır. • • 
2 - Nüfusun hesabında yen1 nUrwı aayımı yapılıncaya kadar 1935 senesinde~ ıı 

fus sayımı esas olur. el~ 
3 - Meslek! teşekkilllerlı belediyeler bulundukları şehrin nüfusuna göre bu cet\' 

-- - - aıa) yazılı sınıflardan berba.'Dll blrln1 ıhmal edemezler. (Arkası yar 



1 Mayıs 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 
1 l - Deniz vasıtaları için 40 ton birinci Benzinin 2/5/938 Pazartesi günü saat 
l de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
~ - lık teminatı 825 lira ve tasınlanmış tutarı 11000 liradır. 

~ • - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 
~811unun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlayacakları teklif mektublannı Ga-
~ Eski İdhal t Gümrüğü binasındaki Komisyona vermeleri. c2094 

SON POSTA 

... liD'llllmmıı:l:lmlll:la!E:ll .. 1!1111 ... 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUtehassısı 

HergOn Oğieden sonra saat S ten 
7 ye kadar Belediye, l3inblrd1rek 

Nuri Coııker sokak No. 8-10 , 

Son Posta Matbaası 

Ne~rlyat Müdürü: Selim Ragıp Emq 

SAHİBLERI: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLlGlL 

~---------------......... 
..._ ____________ ıı;.-........ .---... t 

Sayfa ıs 

lstan bul Askeri Leva:ı.ım 
,., 
Amirliği ilanları 

Halıcıoğlunda Topçu okulunun elektrik tesisatının pazarlıkla eksiltmesi 
5/Mayıs/938 Perşembe günü saat 14 de Tophanede levazım amirliği s<ıhr.alma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 712 lira ilk teminatı 53 lira 40 kuruş
tur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle bera-
ber belli saatte Komisyona gelmeleri. c509.t .2492 .. 

~ 

Maçka kışlasının arkasındaki binanın üst kısmının tamiratının pazarlıkla ek
siltmesi 4/Mayıs/938 Çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede Levazım amirliğı 
satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 3822 lira, ilk teminatı 286 lira 

65 kuruştur. Keşfi bedeli mukabilinde İstanbul K. İnşaat şubesinden alınır. İs-
teklilerin kanuni veslkalariyle beraber belli saatte Komisyonuna gelmeleri. 

c507.t c2490> 

~ 

Maçka kışlasının keşfi mucibince tamiratının pazarlıkla eksiltmesi ~/Mayıs/93• 
Çarşamba günü saat 14,45 de Tophanede Levazım amirliği satınalma ~omisyo -

nunca yapılacaktır. Keşif bedeli 4263 lira 18 kuruştur. İlk teminatı 319 lira 74 
kuruştur. Keşfi bedeli mukabilinde İst. K. İnşaat şubesinden alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber belli saatte Komisyona gelmeleri c508> c249h 

~ 

Maçka kışlasının arkasındaki binanın bodrum katının tamiratının pazarlıkla 
eksiltme~i 4/Mayıs/938 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede Levazım amirliği 
satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 3890 lira, ilk teminatı 29f 

lira 75 kuruştur. Keşfi bedeli mukabilinde 1st. K. İnşaat şubesinden alınır. 1s • 
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

c510> 2493> 

~ 

Eşya ve Techizat aınban için 50 bin metre kanaviçe 4/5/938 Çarşamba günü 
saat 14 de Tophanede" levazım amirliği sa tınalma Komisyonunca pazarltkln ek -

siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 7500 lira, ilk teminatı 562 buçuk liradır. 
Şartname ve nümunesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte Komis
yona gelmeleri. c5lh c2494> 

~ 

İstanbul Levazım im.irliğine bağlı mü essesat için 113985 kilo sütün kapalı zarf
la eksiltmesi 17/Mayıs/938 Salı günü saat 15,30 da Tophanede Levazım amirliği 
Satınalma komisyonunda eksiltmesi ya pılac:ıktır. Hepsinin tahmin bedeli 12538 
lira 35 kuruştur. İlk teminatı 940 Jira 37 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. Sütün hepsi bir müteahhide ihale edilebileceği gibi Anadolu ciheti, 
Rumeli ciheti, Siır harici olmak üzere üç grupa da ayrılabilir. İsteklilerin ka

nuni vesikalarile beraber teklil me'htublarını ihale saatlnden bir saat evvel ko-
misyona vermeleri. c503> c2442> 

-İstanbul Levazım Amirliğine bağlı mü essesat için 113316 kilo yoğurdun kapalı 
zarfla eksiltmesi 17/Mayıs/938 Salı günü saat 15 de Tophanede Levazım amirl\li 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 18130 lira 56 ku-

ruş, ilk teminatı 1359 lira 79 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
Yoğurdun hepsi bir müteahhide verilebileceği gibi Anadolu ciheti, Rumelı cihett 
ve sur harici olmak üzere üç grupa da aynlabilir. İsteklilerin kanuni vesikala-

rile beraber teklif mektublannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver • 
meleri. c504> c2443> 

Biga Şarbaylığından: 
Belediyenin elektrik santralının 1/6/938 t•ihinden 31/5/939 günfüıe kadar , 

bir senelik ihtiyacı 35000 kilo Mazot 2450 lira ve 1000 kilo makine yağı 160 lira 

fiatı rnuhammenesiyle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye. 

Kasabanın temizlik işi 1/6/938 den 81 /5/939 gününe kadar bir sene olmak üze
re 2000 lira. 

Belediyece acezeye verilegelınekte olan ekmek işi keza 1/6/938 tarihinden 
31/5/939 gününe kadar 1400 lira . 

Alman Gündner fabrikasına aid 75 §er beygir kuvvetindeki dizel motörlerl 

için bir kısım malzeme ihtiyacı 600 lira fiatı muhammeneleriyle açık eksiltme
ye çıkarılmışlardır. 

İhale müddetleri 20/4/938 den itibaren 11/5/938 Çarşamba nkşamı snr.t 15 ine: 
kadar 21 gündür. 

Mazot ve makine yağı evsafiyle dizel motör ihtiyacı malzemesi ve her bl • 

rerlerine aid prtnameleri almak ve görmek istiyenlerin bedelsiz olarak müd • 

deti dahilinde Belediye Riyasetine müracaat eylemeleri. 

% 7,5 teminat ve teklif mektublnrının belediye reisliğine göndermiş olmaları 

ve ihalelerinin dalmt Encümen tarafından 11/5/938 Çarşamba saat 15 de yapı, 
lacnğı ilan olunur. c2374> 
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Gazetemizde pkan yazı ve 
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Melatr•lı B•r Fahri 
- Erzincan şarkısı - Ayşem gider ıu 
- Halk şarkısı - Elinde altın pmdan 

a., Refik B•t•r•• 
- Halk şarkısı - Şen olasın Ongtıb 

- Halk şarkısı - Manavgat yolları 

Avanoalu B•r &allhaddln 
- Hali: şarkısı - Ak koyun meler gelir 
- Hftlk şarkısı - Suya gider bas gelin 

Erzincanlı Bar &•llh 
- Erzincan şarkısı - GUl koydum gOI taama 
- Erzincan şarkısı - Havuz başının gUlleri 

Urfah Bar A. M. 
- Uda SnnbUlesi - 1' .. elAket dideler 

- Urfa tecnisi - SeTdim bu knçnk ya~t& 

K•nunt B•r Ahmet 

- Rast taksim - .Kanunla 

- Hicazkar tak!lm - Kanunla 

1 KAŞE 
NEOKA MiNA 

BÜTÜN AGRILARI DİNDİRİR .. , 

T. iŞ BANKASI TELEFONLARI 

T. it Bankasının Ankara telefon 

rehberindeki numaraları yeni 

kurulan ı, Bankası santra:ına 

bağlanmıştır. · 

Yeni santral numaraları 

113454 - 3455 .- 3456 - 3457 - 34581 

Umum MUdUrlüğün ve merkez 

müdürlüğünün bütü.n servisleri

ni bu numaralardan isteyiniz. 

Kepekleri ve saç dökülmesini tedu•i eden tesiri mücerrep bir il4çtır. 

Bursa ilkbahar Ehil Hayvanlar ~-~ 

PANAYIRI 
Rursada Atıcılar mevkiinde 19::S8 senesi ilkbahıtr ebll hayvanlar pana· 

yırı açılacaktır. Panayır, 8Çılma tarihi olan 10 mayıs 1938 den itibaren 

8 gün devam edecektir, 
Panayıra geleceklerin istirahatlerini temin için pannyır yerinde su, elek· 

trik ve bOfe tesisatile munttızam otobOs nıuvasalası vocude getirilmiştir. 

Pannyır nıOnasebetile ybpılacak olan güreşler 15 mayıs pazar gtınnne 
tıı Uamaktadır. OUreşler iddialı alaturka yağlı güreştir. Başa 100, baş al· 
rına 80, buyuk ortaya 50, kOçOk ortaya 40 ve desteye 25 er Ura m0k4fat 
veıilecektir. Bundan başka panayırın devam ettiği mOddetce şehrin otel 
ve banyolarında tenzilat temin edilmiştir. Alım ve satım hususunda bele
diyece sayın ziyaretcllere her tOrlU kolaylıklar gösterileceği ııan olunur. 

SON POS'rA 

J\endine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ıstırap 

çekilir mi? 
ea,, diş ağrlları 
ve QşOtmekten mntevellid 
hUUln ağrı, ıaızı, sancılarla 

nezleye, romatlzmaytt karşı 

NEVROZiN 
kaşelerini tthnız 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
İSMiNE DIKKA T. 

Taklidlerinden Sakınınız. 

lla79 1 

KUMRAL 
Si VAH 

Saçlara gayet tabii ıurette b
tenilen rengi verir. Ter ye yı· 

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

BüHin düny• sergilerinde nhhl n• 

ufa haiz saç boyahın aruında bi • 
rinci gelmiştir. S11çlan ye cildi 

kat'i17en tahrif etmeden iatenilen renkte bo

yayan yeıAne ııhbi 1aç boyalandır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOliLU • lsT ANBUL 

Şirketi Hayriyeden: 
Bugün .Moyısm 1 i olmak münasebetile Boğaziçinde tenezzüh edecek 

saym yolcularınıızm Köprü ile bü tiin iskelelerimizde, otomobiller itin 
de l{abataş ve Üsküdar iskeleleri. arasında gitme ve gelme çok mUsaid 

6efcrlcr bulacaklnr, Çamlıca'ya çıkacak olanların da Üsküdar tramvayı 

ile yapılan tcnzilli müşterek biletlerden istifade edecekleri ilin olunur. 

Balkanlann birincisi ve Avrupanın 2 ncilidir· 
ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK aldığınızda mll" 
hakkak BAŞKURT markasını arayınıL Pulan
maz, aararmaz ve kırılmaz. Avrupa mallanıı

dan daha yüksek ve daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

, 
Yeni adresimize dikkat! 

Teshilat Bakkaliyesi 
Eminönü Meydanında Valide han altındaki mağazamızı 

istimlak dolayısile 

ISTANBUL BALIKPAZAR CADDESiNDE 47 NUMARAYA. 
taşındığımızı muhterem müıterilerimize arz ile eski tevecciihleriOI 

dileriz. 

İlan Tarifemiz 
Birinci uhile 400 hnrt 
llıind aah.~ı. 250 • 
Vçiincii aahile 200 • 
Dördüncü tahil• 100 • 
lf aahileler IO ı 
Son sahil• 41 ı 

Muayyen bir müddtı urfuıda tazı.. 
ca mikdarda illn yaptıracaklar aynca 
tenzilltlı tarifemizden lltlfade ed .. 
cetlerdlr. Tam. yarım ve çe1'l'ek nl'fa 
Ulnlar için ayn bit tarife derplf 
eclllmiştfr. 

Son Posta 'nın tlcarl tıınlanna ald 
lfler itin ıu adrc>se müracaat edQ,. 
melidir: 

lı&nedı.lc KeDUW 8~ 
&üramaıuıade U.. 

ADbra eadcı.I 

Çolıtmo hdroıimiı ... ı,,.,. 
elitııiıdın hiçtıit tetııiı ıt ~ w 
lı•rı-t bizde hcıt.iı.lilı. oOn doııtıM .,-

lt te burodo 

VALIDOL imdadımıı.o yef1M 

' 

Onu bir kere tıcriibo edııuı. londlıılıde ffl" 
bit çolıımcı uvkinırı uyoPCl~wu gOi ı e1ı:.ıııa 

VALıDOl daınlo. tabllt ..-W 
holiı>cle her ocaanedm .,....-


