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Atatürk, Mersinde AVRUPADA GENE 
Kahraman kıtaat Atatürkün GERGiNLiK BASLADI 
.. •• J • J • l Amerika, Almanyanm Çek hududunda 
onunae geçıa resmı yaptı ar faaliyette bulunduQunu·iddia ediyor 
Mersin ve havalisi görülmemiş sevinç 

tezahüratı içinde çalkanıyor 
ltalganlar Llbgada, Fransızlar da 1'ıınuıta 

manevra hazırlılıları gapıyorlarmıı 
Nevyork 20 (Hususi) - Unayted Pres 

. muhabiri bildiriyor: Avrupada tekrar si
yasi biT gerginlik baş göstermiftlr. Du 
gerginlije müvazi olarak bazı askeri ha
rekat da başlamıştır. 

Alman Nazi hücum kıtaatının Çekoslo
vakya hududunda hareketlerde bulun -
dukları bildirilmektedir. 
~e.ıı taraftan Fransa ve İtalya da, 

Afrikada hemhudud olan Tunus ve Lib
ya müstemlekelerinde manevra hazır ~ 

lıkları yapmaktadırlar. Bu bahane ile 
her iki taraf ta mühim askeri sevk:iyat 
yapmaktadır. 

Akdenizdeki Fransız ve İtalyan donan
maları da harekete geçmişlerdir. 

İtalya Krah Tnbhua fitti 
Roma 20 - Kral, Savoya yatı ile 

Trablusa hareket etmiştir. Yata iki kru
vazörle dört torpido refakat etmekte - ltal114 kralı, ltalya ordunınw aoa 
dir. (Devamı 3 ncü 141/fada) maMVnllannda Bay Muuolini ile benıbtt. 

Dün Mecliste Devlet Demiryollan büdcesi ve ödünç 
para verme işleri hakkında müzakereler oldu 

Ankara 20 (Hususi) -Meclisin bu
günkü toplantısında devlet demiryol -
lan ve limanları işletme umum mü -
dürlüğünün 1938 mali büdcesi mil7.a -

"'- ônder Atatark Mersine hareketlerfndea etmel AnJcara ıtadıncla vaJ>tlcın idtn4ft ıtmıOclerim ıeyir buyunıyorlar. kere edilmiştir. Büdcenin hey'eti umu-
Bf111ük ŞeJin 11an.ında misafirim.iz Y~ca hat'bitl• uıın Gmeral Mcıriç görülmektedir. miyesi hakkında Hüsnü Kitabcı müta-

~ l.terain 20 (A.A.) - Büyük Önde - mensubları, mektebliler ve caddeleri kib buyurmuştur. Ve gördükleri inti • ıealarda bulunduktan sonra kürsüye 
lı 4e 1\eisicumhur Atatürk bugün saat dolduran binlerce halk tarafından tas- zam ve disiplinden dolayı komutanlan gelen Nafia Vekili şunlan söylemiştir: 
~ hususi trenlerile gelerek Mersi - vir edilemiyecek derecede büyük ve tebrik etmişlerdir. Hüsnü arkadaşımızın, müstakil bir 

ftret Vermişlerdir. coşkun gösterilerle istikbal edilmişler- Kız ve erkek talebeler geçid resmine meb'us olarak kürsüye çıkıp demiryolları 
~~onda İlbay, Tüın komutanı, dir. i§tirak etmiş ve heyecan ve derin sev - idaresi hakkında söylediklerini dikkatle 
~ hillaimet erkAnı, askeı1 kıtaat ve Atatürk huzurlarında yapılan aske- gisini Ulu Öndere bir kere daha gös - dinledim. Kendilerine teşekkür ederim. 
·~parti ve milli teşekküller ri kıtaatın geçid resmini alika ile ta - (Devamı 11 mci sayfada) Dikkat ettim, gördüm ki nerelerinde ne 

Hatay hürriyet ve 
tikliline kavuşacaktır 

Turk milleti , bunu böyle istiyor 
~ ...,,.,.,,.,/erini 6a6alannın malı ıri6i _,,ıebnelden a

TONM dailannclan allriip piannq olan Tlrlıler, imha
da Amanoa daiLaını da temmemaini 6ili7W/ 

Yazan: Muhittin Birgea 
-~ { 

•*11cıa tmılfemJekecllere kar fi 1IGP'l4" bıt- taflmavft 

(y._ 1 iacl uyfna•sm &-.ua ............. ) ... 

.. 

C d k ( 1 ) 
suretle daha biraz söz götürecek noktalar enevreye sa 1 • varsa onları araştırmışlar, bu mucibi mem 

Fransanln muharr.ırlerı· nuniyettir. Fa~a.t derhal söyliyeylm ki 
ben Halk Partısınin esas meb'uslanndan 

H 1 • • d• ı 7 ve müessislerinden olan Ali ÇetlnbJa a ay ıçın ne ıyor ar. olarak bir iti vazife olarak yapanın. Dit-
Dünkü posta ile gelen cMarianne> ga- kat ederim, ve vazife olarak yapmakta 

7.etesl de, iki uzun sütununu Hatay me- (Devamı 11 mci sayfada) Nafia VekUf Ali Çetfftlcal/fl 

selesine ayırmıı. Bu iki sütunun altın· =-====-=====--=-===-----=-==-----==ıııı==------
daki imza cPierre Naqueb adlı bir töh- Kahraman Ordu .daha reti gayri malQınenindir. Muharrir, ken-
di görüt zaviyesine göre Hataya karp 

beslediğimiz allkanm menşeinl ve ta • • d k ti d • • ı k 
:.~~nk::yıhü:-ke::: ::~zıya e uvve en ırı ece 
geldiğini ~dafaa ediyor, buna kendine Agır çapta sahil toplarımız, haoa müdaçaa vasıtalarımız 
mahsus deliller sayıyor ve nihayet bak- - - ı • • 
layı ağzından öyle çıkarıyor: deniz kufJ'lJetlerimiz oe silahlarımız tezgid edilece'fc . 

cBu zengin ve milmbit toprakları Türk 
nüfuzuna terkedebilir miyiz? O mınta • 
kadaki Ak.denizin bütün nebatat nevileri 
onun ormanlarında toplanllllfbr.• 

(Deva.mı 11 İftCi ••1/fadlı) 

Meıhud suçlar 
Kanununda 
Değlıllılllıler 
Ankara 20 (Husus!) - Ceza mabke • 

meleri usulü kanununun bazı maddele
rinin değiftirilmesi hakkında hazırlanan 
layiha ile meşhud auçlann muhakeme 
usulü kanununun bazı maddelerinin de
ğiftlrilmesi hakkındaki liyihayl hükA -
met Meclise vermi§tir. LlJfhalar adliye 
encümenine havale edJlmlftlr. 

Ap tnatörlii kıt'alorımızda.n biri 

·ı iDCilQflMla 



Hergün 
1 Hatay hürriyet ve 
istiklaline kavuşacaktır 

* cRndyo ile neşredilen bir haberi kim 
duyacak? Duyan da nasıl zaptedecek? 

Resimli Makale : lki münteha 

iSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
İstanbul Belediyesi şehrin muhtelif semtlerinde satılan yağı namı ı;ltmda pamukyağı satan esnaf hakkında birer 

zeytinyağlarından birer nümunc almış ve bunları kimyaha- zabıt varakası tutmaktan ibarettir. 
nesinde tahlil ettirdiği zaman dörtte üç nisbetinde pamukya- Bınaenaleyh biz gelecek defa yapılacak teftişlerde de ayni 
ğından mürekkeb olduklannı görmüştür. netice ile knrşılnşacağına inamya.ruz, fakat ey okuyucu 

Belediyenin bu müşahede neticesinde yaptığı ceza zeytin- sen: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R iNANMA! 

/ 

Sözün Kısası 

Gençliğin J 
Huzurunda 

~------ E. Talu 

san muallimi yetiştirilecektir. , ..... .. 
·········· ........... T .......... K··y··ı· 1\11 
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Yeni vergi kanunları 
llıeclis ruznamesine alındı 

BOK POSTA 

Bu Sabahki h 
Gazetelerde -::' , 

Yu oslav Harbi e Gördoğumuz Fikirler -
g Y Cumb~et - Y1111us Nadi Franm müa -

Nazırı Kayseri.de temıeke ldareslnln Hatay tntlhabatmdatl 
resad çıkarma ve işi karıştırma hareketle
rini tenkid ederek: 

e F ransaga son ikazımız 
Ynan: SeHm Bapp Em~ -

L411Uıada bildce encibnenl tarafından lfcl 
sınıfı lehine tadllit gapıldı 

Muhterem misafirimiz dün 
f abri:~alan gezdi 

- ıBatayı biz mllll ve mahalll tdarealle 
bir cennet yapmak Jstemiştilt, Fransızlar 
orada bir cehennem bayatı 1aratmı1a ça - IB lrkaç gündenberi gazeteleri-
lışıyorlar. Bu asırda ve bududummun öte mizin neşriyatında dikkatten 

Ankara 20 (A.A.) - Yugoslavya har - yüzünde medeni ıetavetin bu tanb vahfe- kaçmasına iınkAn olmıyan bazı değişik· 
biye ve bahriye nazın Orgeneral Mariç tine müsaade olunamaz Hatay bölgesinin re- tikler göze çarpmaktadır. Bu neşriyat 

·a .. L_ 120 ............. kadar lan n-Jn h 9 b kt h zalet şekllne sokulan seçim itinde önce ha-
~• 20 (Husus!) - Muvazene ver- gilndellklerile a..u ~ 0 e· ve refikası bu saba saat uçu a .u • yat emntyetlnJ tem etmek rtıniin lc1l saru- Hataya dairdir ve Fransanın gerek Su-

lllt kanununun bazı hükümlerinin de - deliklerin 80 kurU§U bu vergiden müs - susi trenle Kırıkkaleye, Kayseriye gıt • ret! halinde bulunuyor. HataJID Pranaıa el· riye ve gerek Hatayda takib ettiği siya-
~ ve müddetinin uzatılması- tema olacaktır. mek üzere şehrimizden ayrılmışlardır. lerlle kasten tehlikeye sokulan a.saylşlnl ye- seti şiddetle tenkid eden bir mahiyet ar-
'-dair ll~a maliye ve büdce encümen- Hem gilndelik, hem maktu ücretle ça- General Marlç, Milli Müdafaa Vekili ntden tesis etmeğe ve orada her ırktan, her zetmektedir. Gazetelerimizin düne ka· 
latinden. geçerek Meclis ruznamesine a- lışanların bir ay içinde gündelik ve mak- Klzım Özalp ve büyük erk!nıha1biyl! dinden zavallı halka rahat nef~ aldırmaya dar olup biten vakıaları kaydetmekle lk· 
"-eh. tu ücret olarak aldıktan paralann ye- ikinci reisi Orgeneral Asım Gündüz as- lhtlyac vardır. Bu çok acele blr tnaan1ık 

.. _ _ _ • 
1 

borcudur.• demektedir. tifa etmelerine mukabil bugün neşrlyat-
1..l,.tha kılnu kazanç, iktisadi buhran ve muva - kert fabrikalar umum muduru GenerD larında bu derece sert davranmalarmm 

~~._ zene vergileri indirildikten sonra 20 lira Eyüb ve mihmandarlan refakat eyle • ---- sebebi nedir? Bu sebebler ikidir: 
liıı~k hafta görüşülecek, ay başında ve ondan aşağı düşenl8'rin istihkaklan mektedir. Yeni Sabah - Hüseyin C&hld aon devre-itte k 
~ geçilecektir. lerdelti Franaız dostıutunu tahlll etme , 1 - Hataym istikbalini tayin edece 

b.. dahi bu vergiden muaftır. General Mariç, Kınkkaledeki askerl harebesi d b ı... .. metruU o'an anlaşma tatbikatının Hataydakl ._ ""'1V&7.eJıe vergisinin 1939 mali yılın - Krım mu n en aş....,ara. - 1 

• ltaıciınıara.t buhran vergisi ile birlik- Muhtelif ciheUerden gündelili olan - fabrikaları gezdikten sonra Kayseriye ge- yetin aonuna kadar Fransayla Türkiye ara- müstevliler tarafından ne harfiyen ve ne 
it 1ra il b 1 irilm · lann muafiyetten istifadelerinde gün - çecek ve oradaki müesseaatı teddik eyli- !lndald dostluk temaslannı tı.saca tayd lle: de ruh ve mana itibarile tatbik edllme-
d..._ -Panç vergisi e ir eşt esı mu- . _ •Mllll milcahede devrtnde bls Fransız 
~r bulunduğundan, bu layiha ile dellklerhıln mecmuu nazan dikkate alı- yecekür. . . siyaset adamlarından \ek bir dost atı lflt- mesi. 
~ vergisinin mer'iyet müddeti bir nacaktır. Yugoslavya harbıye ve bahriye nazı · tik Brland Anadolu mücahldlerinin birer 2 - Bu husustaki suiniyetin Türk deY-
-cu-arı 1938 den itibaren ancak bir sene Milvazene vergisi istihltak ve tediyeler- rmın bu sabah şehrimizden hareketleri eşldya glbl tasvir edllme3lne karşı el"ransada letl reisinin sıhhat ve afiyetini mevzuu 
~dtt den kazanç ve buhran vergileri çıkanl - esnasında istasyonda askeri merasim ya- olsalardı bunlar vatanpenerler diye tebcil bahsedecek kadar ileri giden bir ~kil 

ftçt 1UUfırun° hima-' noktasından Jl- dıktan sonra kalan tediye mikdarmdan pılmıştır. edlllrlerdt. tamnda neclb blr söz aöylemltti. alması. 
....__. , .... n Fransa blsl böyle sözlerle ve bu sözlere UJ-
L~ iizertnde bilhassa büd'ce encümeni yüzde sekiz nisbetinde alınacaktır. Liyi- gun bir alyaset ne kendine baflıyabllir, mili- Türk Cumhuriyeti için Hatay diye na. 
~ esaalı değişiklikler yapmıştır. Layi • hada bulunan muvakkat bir maddeye D h ·ı ·ye 'rekı· ı i temlelı:e zihniyeti Ue hareket ettitınl gördtl- sıl bir dava vardır ve bundan murad ne-
~ aldığı son ,ekle göre bir ay için- göre zat maaşı sahiblerl haricinde kalan Q l l V ~ ttımtıı Fransaya karşı derin bir ınrıaı dUJ- dir? Bütün dünyanın malUınu olan bu 
...__her ne ünvan ile olursa olsun aldı'k- hizmet erbabından kazanç ve buhran ~ h • • d mamıa pek •ru.rldlr• demektedir. davanın esası, füzulen i§gal edilmiş bu-
..-ı Plralann mecmuu kazanç, iktisadi vergileri çıktıktan sonra aylık istihkakı ye rımız e ---- lunan ve bizce ekseriyet halkı Türk olan 
~ve müvazene vergileri indirildik- yirmi lirayı geçmiyenlerden bu kanunun Ankara 20 (Husust) -Dahiliye Ve- Tan - Ahmed Emln Fransa tat1 renglnt Hatay mıntakasının Suriyeye verilen 
~ IOara 20 lira ve ondan ap.ğı düşenle- mer'iyet! taı:ııııne kadar alınmış olan mü- kili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Ka- beW :r~:!~~~ C::.~°:d:~: llfatlle yeni f&l'lı:ın istiklil ile müvazi bir istiklile sahih ol· 

iatllıkakıan ve 80 kuruşa kadar lfçi vazene vergıleri alınmıyacaktır. ya bu akşam İstanbula hareket etmiş· siikiln ve Jstlk.ran namına tı.zerlne ald.ıiı ması meselesidir. 

F 
• 
1
. ••• 

1 1 
d tir. mes'ullyetlerl taşımaya iktldan var mıdır, Büyük harbden sonra Fransa füzull o--

t • Şükrü Kayanın Pazartesi günü An- yok mudur? Suallni soruyor ve yazısına IÖJ- }arak Suriyeyi işgal etmiştir. Fakat Fran-ra n sa a ya ı e e karaya dönmesi muhtemeldir. le devam ediyor: sanın bu emri vakiinl Türk devleti bir 
- Barış idealine candan baRlıyız. Fakat muahede De tanıdığı ve Suriyenin mu-

ba aevglmlıi bize karp blr pntaJ naıtaaı 

bir türlü anlaşamıyor Çinde Japonlar :~~:ın=~~~:ı~;::,~~~::a:u.:: ::~:= :~~es':ruHa:;:n :::~ 
1 1 1 ancak kendilerini aldatmq olurlar. için, uzun müddet bu emri vakle tarafı-

b_ 1 1 1 ad i er iyor ar ................................ - ... -.. -· mır.dan tahammül edilmif ve mualwde 
~a müzakerleri çıkmaza girdi. ta ya. spany a Af f" k ahkamına riayet oıunmuttur. Fransa hil-

Franko hakimiyetinin tanınmasını istiyor Londra 20 (Hususi) -.suça~'yu iş- a ur e kiımeti, Suriyeye ıWzı murad- blr ia-
gal eden Japon kuvvetlerı, ric at et - tikW vermek clutfunda• bulunmaya ka· 

~. 20 (Hulusl) - Fransız - ltal- Franmz - İtalyan milzakereleıinin geçir- mekte olan Çinlilerin takibine koyul - ı • "" • • ı• rar verince, bizim de Hatay 'l'Qrklerinin 
~rialn bir çıkmaza girdiji dili buhrandan bahsetmektedirler. Jur muşlardır. genç ıgın mınne 1 istikWlerini istemek haklnmız otomatik 
~ atikArdJr. Fransızların el altından ve Jl'lgaro gazetelerinin Londra muhabir- Japonlar, garba doğru ileri hareket- bir surette tezahür etmiftir. 
~a hftldllnetçil@rine yardımda bu - lerile Oeuvre gazetesinde Madam Tabul terinin artık kolaylaşmış olduğunu söy Bugünkü dava, bu hakkın yerine ıeti· 
~~u iddia eden Roma hükU.meti, müttefikan bu işte Almanların parmağı Iemektedirler. Cumhuriyet bayramında rilebilmeıd için Türldye. Frama devlet-

~ere tekrar baılamak için ı. - aidutuma iddia~. Diler taraftan H.ankovdan bildiril - bir yazı müsabakası lerl arasında yapılmıf olan anlapnanın 
i;Rda Franko hakimiyetinin 1l'ransaz- Fnnaa tavizlerde bahmuyor diğine göre, Çinlilerin bombardıman ıl k şekil tatbikinden doğmaktadır. Fransa· 
.._tarafından billkaydü şart tanınma - Londra 20 (A.A.) - Fransa adliye na· tayyareleri. bu sabah erkenden Ozaka, yap aca nm verdiği sözü yerine getirmek tsıeme-

latenıektedlr. zın Reyno, hariciye nazırı Lord Hali - Sasebo limanlan üzerinden uçmuşlar Ankara 20 önümüzdeki 29 diğini isbat eden türlü tahavvüller geçi-
~ Fransa, İspanya meselesmin fab ile görü§tükten 10nra müstemleke ve bir çok risaleler atmışlardır. Bu tay teşrinievvelde kuUulanacak olan ren istihaleler arzeden bu anlqma ıınıa. 
..._- nıftzakerelerin vereceği neticeye nazın Makdonaldı ziyaret etmiştlr. ler bomba atmamışlardır. Çinlile- Türkiye cumhuriyetinin 15 incı yıl- yet birkaç vakit evvel batlam•ı olan ino 
~ telikki etmektedir. Fransız adliye nazırmm Londradakl yare ' . dönümü münasebetile C. H. Partıal tihabat münasebetile büsbütün balıa
t.L~ taraftan Alınan gazeteleri de müllkatlan hakkında Pres AssosyE=Siyun rin ta~releri, Ja~n avc~tayyare!e~: tarafından ilk, orta, lise, öğretmen, !anmak istenmiftir. Bunun ne tekil w 
~eden bu vaziyeU tahrik etmek- yazdıeına göre lngilterenin Fransız - ne tesadüf etmemış er ve yyare a ı san'at ve ticaret okullarımızın talebesi surette yapılmak istendiğini bütün din· 
~r. Havas ajaıısmm Berlin muha - İtalyan müna~batmdald gerginliği tza- topların endahtına m~z. ~lm:mış - arasında birer yazı müsabakası tertib o- ya öğrenmiştir. Bu hareket, sureti hak· 
~ ICSre gazeteler, Düçenin Cenovada le için teşebbüs ettill ademi müdahale lardır. Çin tayyarele:ı, h~ç r .. rız~ya lunmuştur. Türk gençliği cumhuriyet re- dan görünen ve intihabatın 1'11• TürJd. 
il u:t~ olduğu nutku İtalyanın Fran- komitesi toplantısı İngilterenin bu sa - u~adan hareket uslerıne donmuş - jiminin memleketin hayat, istiklll ve ıs- ye aleyhinde neticeleniyormuş ta buna 
'it b İııgilterenin hattı hareketi arasın- bahki tegebbüslerinin en mühimmidir. lerdır. . . . tikbali için vücude getirdiği eserlerle mini olunmak Fransızlarca pyanı arzu 
'9 ir fark gözetmekte olduğtı suretin- İngiltere, komitenin mezktlr toplantısın- Atılan nsaleler.de Japon . mı~letı~e onun kurucu ve koruyucusu olan Büyü~ olduğundan intıihabatın tehiri münaslb 
L....__ tefatr. ve bu nutku istismar etmek~ da İspanyadaki gönüllülerin geri almma- Çinlilerin kendilerıne karşı hıç hır duş Şefimiz Atatürke karşı duyduhı sevgı, olacakmıf gibi bir telkin propagandasilt 
-.._ eylemektedir. sı meselesinde İngiliz plinmı kabul et - mantık hissi beslememekte olduldan - saygı, minnet ve bağlılığı ifade ~tmiyc başlıyan ve radyo vasıtasile Atatürkila 
~er, Roma - Berlin mihverinin tıreceğl ve bu sureUe Fransız - İtalyan na dair teminat veri~~e~te idi. B~ ~- davet etmek üzere Kültür Bakanhğı bu sıhhatine kadar dil uzatan bir dolamba9" 
~ bıl~line aid olarak yapılan en müzakereleri üzerinde iyi bir tesir ya - saleler, Japon milletını ıs~an ve Çını~ tahriri vazifenin hemen ilk okulların 1ı yola girmişür. Atatürkün sıhhaU me
~ tehnuı karşısında infıal izhar et - pabileceği ümidindedir. istilasına muhalefet etınege davet edi- 5 inci smıflarile diğer okullann bütün ta- selesini ileri sürenler, onun devlet lflee 
'- ve Fransızlarla İngilizler arasın- Fransa, Pirene hududlannda entemas- yordu. lebesine verilerek ilk okullarda mayıs rile meşgul olamadığını ve artık olum-
lılt ~ -.e İspanyol meseleleri hakkında yonal kontrolün tesisi hususunda mil - .e diler okullarda haziran IOllun& ka - yacalını lşaat etmek suretile Hataylıla-
~ lUlf llleTcud olduğunu kaydetmek- him tavizlerde bulunmuştur. Avrupada gene dar yazdırılmasını teblij etmiştir. nn manevfyatlannı zedelemek lltemlf" 
k~- _ Deniz kontrolü.nün takviye hususunda Bu vazifeler Türk hususi ve ekalllyfıt lerdlr. Bu şekilde hareket eden tnunıa-

\. ~ Göringtn naşiri efkin sayı - da İngiltere ve Fransa arasında itillf hl- gerginlik başladı okullan talebesine ve yabancı okullar • nn dost.ıutu elbette 1d mevzuu bah9ola-
~ Y<>nal Zaytung, Fransanın gizl1 al olnıuftur. daki Türk vataddap çocuklara da yaz- maz ve Framarım Hatay mneleslnde ta-
hM.;-. . laı>anyaya silah gönderdiğini Lord Halifaks ile Fransız nazın Rey- (Ba~taratı J inci ıa11taıtıı> dırılacaktır. Blkanlık bu yazıların nasıl kib ettlll Od yüzlCl siyaset, bu suretle bil 
~ aonra, Almanya ve İtalyanın no İngilterenin Roma büyük elçisinden Londra 20 (Hususi) - Pragdan. bil- seçileceği hakkında kültür direktörlük - kat daha tavazzuh etmif oluyor. Şu hal 
~ 'llıO.sanıaııa etmiyeceklerini ve Ak- gelen raporları tedkik etmiştir. İngiltere diriliyor: Burada dolaşan bazı şayıala- lerine ayrıca bir tamim göndermiştir. g&teriyor ti, siyuetlni MilleUer Ceml-
"-ıle bir Yeni Sovyet hükdmetinin vü- büyük elçisi İtalyan hükfunetine İngil - ra göre Alman Nazi hücum kıt'alan (A.A.) yeti paktına lstinad ettirdlltnl iddia eden 
~ltruınesıne mant olacaklarını yaz- terenin Fransız - İtalyan müzakereleri- Çekoslovakya hududunda tehaşşüd et- Teruel cebhesı·nde harb Fransanın, icabında, bu paktın çerçevesi 
~ • ne büyük bir ehemmiyet verdiğini bi!dir- miş ve hatta bazı noktalarda hududu dahilinde yapılmlf olan anlaşmalara da 

20 (A.A.) - Matbuat, yeniden miştir. aşmışlardır. kıymet verdiği yoktur. Şu halde 1f bap 

iL • h • • • Bu şayiaların ne derece doğru olup yeniden şiddetlendi düşüyor demektir. Franan1n, bu ahld-
-qq, IDU afızlar reısının Parlamentolar birliği olmadıg·ını anlamak üzere Berlindeki §ikenliğin acı neticelerinden bizi lılçbir 

Saraıoa 20 <Bavu ajamı muhabiri bil - U ha b teb tutma L-'-ınuhakemesİ Türk grupu İngiliz sefiri Alman hariciyesine mü - dırtyor> _ Teruel cephalDde l'ranto kıt'a- sure e mu ta ve mua ya ,...d • 
1'Aı...... • • reti b ı vına Franca del Cld lamlndekt büyilk kı olmadığını, olamıyacalmı blr defa a-~~ IO (.a. ... ) - 'ili-'-' Demı'r mu - Ankara 20 (AA.) - Parlamentolar racaat etmiştir. Haricıye neza. u arı ha L---u "zuh il k d'-'- -J:. ı ~~ n.A. ~ 1 ld bil ~asabayı ıaptetmlşlerdlr. Ba nretıe bet lı:1 - ..:1uau w e en au&e .uy eme-

' lldert kodrewıunun divani harb Birliği Türk grupu umumi hey'eti bu - şayiaların kat'iyen ası sız 0 ugunu • lometre azunıutunda •e yedi lı:llometre ıe - miz doğnı olur. - SeUm R.,, l'maç 
~ gün C. H. partisi meclis grupu reis ve- dirmiş ve ne Çekoslovakya ne de her- niflltlnde bJr arazı parçası ellerine ~ 

tlt, esi pazartesiye başlıyacak - kili Hasan Saka'nın riyasetinde toplan- hangi başka bir hududda tahşidat ya - bulunmaktadır. içki sahlan yerlerin 
ı._ mıı:tır. Türk grupu reisi General Naci pılmadığın.a dair İngiliz sefirine temi- Düfman flddetle mukavemet etmektedir. 
~kut -. Yüz tadar Cumhurlyetclden mtlreklı:eb bir b • • J • 
~ buıundutu kaleden bugün di- Eldeniz grupun bir senelik faaliyetine nat vermiştir. grupun bir blokhavz'da tamamlle mabaaa - eyıye resım en 

-- ıett.ıı-ı. ·-·'- Ua .1 _ aid raporu okumuş ve izahat vermiş - Yeni arbedeler oldu ra edilmiş olmaaına ratmen teslim olmadı- An'---a 20 (HUIUIİ) _ •-•~- ve is • 
-oa&U&f ve avUAa ne ıo- t• B ·· · d - l h bildi n ktedl S " -" -"--" ıJ ~· &iti'""' ır. u mevzu uzerın e soz a an mu - Prag 20 (A.A.) _Geçen gece Südet fı r me r. un ... •'""• .. Je yap an 1 . kil ,_ .... , ___ h-'·'-·-daki kan 

Dlilaaade edilmiştir t l'f h t'bl · b ti d bir çarpışma neticesinde CUmhuriyetcU.er ta- pirto u ıç er ~· ~ '"" 
' e ı a ı eı:n erana arın. an sonra Almanların cAlman evb nde yapmış mamlle telef olmuşlardır. cumhurlyetcllerln nun tatbik suretini gösteren talimatna • a.------- rapor wnumı heyetçe tasvıb olun - oldukları bir toplantı sonunda Çekler - müdafaa şekllnl gösteren ba mllal bir çok menin 39 ve 40 mcı maddelerinin tadili 

•erkez Bankası muştur. den bir grup, bir alay teşltjl ederek bu misallerin arasından almmlftır. için hazırlanan talimatname Vekiller 
~ 20 (H Rayştag toplanıyor mu? evin önünden geçmişler ve Almanla -

1 
f Ba~ıo; 20 7"e~:=~: =: z!:: Heyetince tasdik edilmiştir. Muaddel tcll 

lııı... ~Usust) - Merkez Ban - Berlin 20 (A.A.) - Siyasi mehafil, rın aleyhinde bağırıp çağırrn·şlardır. ta:a!°::~ d~:an, tayyare ve topçu lı:aT - le göre, içki satılan yerlerden yıllık ki • 
' kanunun bazı madde- Rayştag'ın yakında içtimşa davet edil- Bunun üze .. ·ne bir arbede zuhur etmiş veUerlntn müzaherettne ratmen, ric'at et - ralarımn % yarım nisbeünde beyiye 
)&... · delfftirUınea1ne dair Meclise bir mesi meselesi hakkında şüphe izhar ve bir çok kişi yaralanmıştır. Bir Al - nıete mecbur olmuştur. Cumhurlyetciler fld- resmi alınacaktır. Panayır ve pazar yer-
.,... -.n-......... t ktedi man ve bir Çek hastaneve kaldırılmış- detli bir mukabil taarrus neticesinde Penar- !erindeki satıcıların kiralan inhisar ida-
~ ı.ı. .. ---.ar. Uyiha, Urtıııad maliye e me r. . ' .. . . Ge- ruya tepesini 1.stlrdad etmişlerdir. . takdir edilec ,_ . Bu talimatna 
~ ' Halihazırda Obersalzberg'deki ma - hr. Zabıta, ışe mu daha le etmıştır. Hava muharebeleri ~naaında dütman Je- reamce ea.ür. • 

encibnenıerine havale olun - likanesinde bulunmakta olan B. lDt - ce yansına doğru, sükun tamamile te- cil tayyare taJbetmifUr. CUmhadıMallertn me 1 haziran 938 tarihinden iUbareA ~ 
ler, pazartesi günü BerliDe aeıecektir. essüs etmiştir. ise lkl tayyareal tabrlb edllm1ft1r. teber olaelkıar. 



4 Sayfa 

Müze binalan genişletilecek 
lzmitte ve Trakyada bu yıl yapılacak hafriyattan 

mühim neticeler bekleniyor 
lstanbul müzeleri umum müdürü Azi- keoloğlar rnatlüb neticeyi alamamış b'.1-

zin İzmitte devam eden tedkikleri ay ba- lunduklanndan müzenin bahçesini gayri 
.flllda bitecektir. İzmit hafriyat mınta - muntazam şekle sokmamak için bu seier
kası olarak ayrılmıştır. İzmitin bazı ci - ki hafriyatı sarayın dışarısında ve civa
hetlerinde yer altında mühim Bizans e- rında yapacaklardır. Bahçede rastlanan 
aerlerine tesadü.f edileceği umulmakta, Bazilikalara sarayın civarında da tesa
bu münasebetle hafriyata hız verilmiş <iüf edileceği umulmaktadır. 
bulunulmaktadır. Umum müdür yem - Maarif Vekaleti, İstanbul müzelerinin 
den yapılacak hafriyat hakkında umumi işgal ettiği binaları kifayetsiz bulmuş -
malUmat edinecek, bilahare hafriyatı ya- tur. Avrupa müzelerinde beş, altı salon
kından takib eden Maarif Vekaletine ve 
T ih K t dk.k t d k da teşhir edilen eserler, bizde yersizlik ar urumuna e ı a mı arze ece -

yüzünden bir salona sıkıştırılmış buluıı
ür. Ondan sonra da hafriyata sarfeciile -
cek para mikdarı tesbit olunacaktır. maktadır. Halbuki eserler bakımmdan 

müzelerimizin zenginlikleri Avrupa mü
Ayasofya müzesindeki mozayikler üze-

zelerinden bir çoğuna tefovvuk etmekterinde çalışmakta olan profesöı Vitmor 
da fzmitte bulunmakta, müzeler müdürü dir. Müzelerin işgal ettiği binalar üç 
Azizin tedkiklerine iştirak etmektedir. misli genişletilecektir. Bu hususta Maarif 
Her iki mütehassıs İzmit valisi ile sık sık Vekaleti tarafından bir proje hazırlan -
temaslar yapmaktadır. mıştır. Proje bir kaç sene zarfında tatbik 

Trakyada Vizede yapılacak höyük haf- edilip ikmal edilecektir. Bu sene bu iş
riyatına ağustosta, Topkapı sarayı mü - lere yüz bin lira harcanacaktır. Asarı a
zesindeki Bazilika hafriyatına teşrinler- tika müzesi ile Topkapı müzesinin ara
de devam edilecektir. Trakyadaki haf!i- sındakl boş araziye yeni binalar doldu
yattan bu sene mühim neticeler alına - rulacaktır. Bir kaç sene zarfında müze
cağı umulmaktadır. Topkapı sarayı mü- miz Avrupadakilerden daha mükemmel 
zesinin bahçesinde yapılan hafriyatta ar- bir hale getirilecektir. 

Temizlik işleri 
motörleştirilecek 

Belediye müfettişlerinden Yaver, İs -
mail Hakkı ve Bekir tarafından temizlik 
işleri etrafında yapılan tedkikat ikmal e
dilmiş ve bu hususta hazırlanmış olan 
rapor belediye .reisliğine verilmiştir. Eu 
raporda temizlik işlerindeki noksanlar 
yazılmakta, bilhassa bir çok semtlerde 
çöplerin haf tada bir gün kaldırıldığı, te
mizlik amelesinin çöpleri nakletmekte 
müık:ülata uğradıklan ilive olunmakta
dır. 

Belediye, bu raporu tedkik ettikten 
1e>nra temizlik işlerinin tanzimi için üç 
senelik bir proje hazırlıyacaktır. Üç se
ne zarfında büdce harici yapılacak yar
dımla temizlik işleri motörleştirilecektir. 
O zamana kadar çöp fırını inşaatı ikmal 
edileceği umulduğundan üç senenin hi -
tamında fstanbulun çöpleri çok yeni 
tarzda imha edilmeğe başlanacaktır. 

Mlltef errilı: 

Şiddetli bir zelzele kaydedildi 
Rasadhaneden bildirilmiştir: 

Evvelki gün saat 19 u 21 dakika 39 sa
niye geçe çok şiddetli bir zelzele kayde
dilmiş1ıir. Mer!kez üssünün İstanbuldan 
9850 kilometre sah.ada olduğu tahmin e
diliyor. 

lnlıiurlar umum müdnrtı geldi 
İngiltereye yapılacak tütün satışları 

vesaire hakkında temaslarda bulunmak 
üzere Londraya giden inhisarlar umum 
müdürü Mithat Yenel Londradan Parisc 

Trakya hattında 
yeni tenzilatlı tar;f e 

Devlet Demiryolla.rı A..rrupa haıtı 9 
uncu işletmesinde 1 haziran tarihinden 
itibaren en az on bir kişilik gruplar ha
linde Edirneye gidiş geliş bileti alanlar
d.'.ln yalnız gidiş ücreti alınarak gidiş ge
liş hakkı bahşedilmiştir. Dönüş biletleri 

iki ay müddet için muteber olduğu gibi 
gidiş ve gelişte her hangi bir istasyonda 
istenildiği kadar tevakkuf hakkı da ve -
rilmiştir. 

Grup halinde seyahat edenlerin mik -
darı yirmi biri bulduğu takdirde ayr·"n 
bir kişi meccanen seyahat edebilecektlt. 
Bu mikdar beher yirmi bir yolcu için bir 
fazla yolcuya seyahat hakkı vermek su
retile artmaktadır. 

Galatasaraylıların 
yıllık pilavı 

Galatasaray lisesinde okumuş olan ar
kadaşların bir araya toplanarak ınekteb 
hayatlarının bir gününü yaşamak mak
sadile her sene verilegelmekte olan 
pilav ziyafeti bu sene için, önümüzdeki 
haziranın beşinci pazar gunu tertib 
edilmektedir. Bütün Galatasaraylılann 

o gün saat (10,30) da mektebde bulun
maları rica olunmaktadır. 

············-························---···-············· 
Serin ve nezih 

NOVOTNi 
dönmÜ§, tuzlalarda yapılacak ıslahat için Bahçesi açıldı 
tedkikler yapmak üzere Parise giden tuz Zengin program 
i§leri müdürü Cavidle birleşmişti. Mit - M u· . z 

1
• K _ Ş A N 

hat Yenelle Cavid bu sabahki ekspresle 
İstanbula dönmüşlerdir. 

GllmrOklerde terfiler İtinalı servis 
Gümrüklerde terfi edecek memurlara TEPEBAŞI - DAİRE 

aid liste tasdik edilmek üzere Ankaraya 'llllllıı••••••••••••••~ 
gönderilmişti. Ankarada bulunan İstan-
bul gümrükleri başmüdürü Mustafa Nu
ri, bugünlerde, tasdik edilmiş olan bu 
listeyi himilen Ankaradan gelecektir. 

T rak Yapurunun aeferleri 
Trak vapuru bir hazirandan itibaren, 

yeni tarifeyle Mudanya seferlerine baş
lıyacaktır. 

Eskiden Sirkeciden kalkan Mudanya 
battı vapurları hazirandan sonra Galata 
rıhtımından kalkacaktır. 

Killtilr işleri: 
Alfabeler bu sene değiJilecek 

Alfabe ve ilk mekteb okuma kitabla -
nnın okunma :müddeti 1940 senesinde 
bitmekte idi. Maarif Vek8.J.eti bu kitab
lann bu sene değiştirilmesine lüzum gör
müştür. Yakında bir müsabaka açılacak
tır. 

BALK OPERETi 
Pazartesi 

Kadıköy Soreyyada 

Perde Arkası 
Salı Azakda: 

3 YJLDJZ 
Çarşamba, Beşiktaş 

Suad Parkda 

YAKILACAK KiTAP 1 
ÇIKTI. 
75 kurut , 

iKBAL KiTABEVi 

SON POSTA Mayıs 

istanbulda beynelmilel bir sergi açılacak 

Bir kız bütün bir gece 3 kişi 
ile dövüştü ve galib çıktJ 

Bu sene gene Galatasarayda açılacak o- hazırlanan rapor tamamlanmıştır. U!ll~ 
lan onuncu yerli mallar sergisi için Mllli Sa- müfettişlik ve veteriner müp.vlrlerl t61 
nayi Birliğine müracaatlar başlamıştır. Daha l~rde yaptıkları temas ve teftişlerden dflll' 
timdiden, müracaat eden ııanayl müe~esele- müşlerdlr. 

rlnin adedi seksene yaklaşmııtır. Bir çok Bu yıl Trakyaaa mahsul bereketlidir.-~ 
müeııseseler, sergi için hususi, sağlam ve da- )Ün mAnevi şahSiyetı namına yapılan or--

Çatalcanın Anarşa köyünde bir kız koı- ha iyi malzemeli imalata başlamı,ıardır. da geçen yıllardan çok fazladır. ~ 
çırma vak'ası olmuştur. Bunlar üzerinde sergiye aid olduğunu gös - Ziraat müşaviri Meriç kazasından -:J1ı 

teren etiket veya damgalar da bulunacaktır. luya kadar olan geniş mıntakayı te!tlf ''°"' 
18 yaşlarında Yusuf kızı Rabia ayni Sergiyi gezenlerden bu sene de duhuliye ve dönmüştür. 

köyden 45 yaşında Rami ve arkadaşları almmama3ı ve ziyaretclleri eğlendirmek i - Peşteye gidecek olan arıcılar Edirneyt ~·~ 
tarafından kaçırılmıştır. Rami, Rabia ile çin muhtellt eğlenceler tertlb edilmesi karar- vet olunmuşlardır. Arıcılar bu ayın 2'1 ~ 
evlenmek istemiş, fakat aradaki yaş far- laştırılmıştır. Edlrnede toplanacaklar, bir hazlranda 11' 
kını nazarı dikkate alan Yusuf kızını Ra- Gelecek sene artıt yeril mallar serglsi ku- reket edeceklerdir. 
miye vermemiştir. Bunun üzerine ışı rul:n~yacak, bunun yerine, yeni yapılacak Kızılcahamamda et pahıh 

~ . dalını sergi binasında birinci sanayi ilerleme • ..-
cebren halletmege karar veren Ramı ay- sergisi açılacaktır. Yalnız, daimi sergt bina- Kızılcahamam (Hususi) - Bu sene JJllll"""' 

ni köydPn Musa ve Nazımı da iknaa mu- sının bitmesi bekleneceği için bu serginin başında başlıyan yağmurlar zürraı sevıod.IC' 
vaffak olmuş ve kızı kaçırmağa karar daha geç ve sonbahara doğru açılacağı tah- mlştir. Mütemadiyen ve narı bir surette,!; 
vermişlerdir. nıln edllmektedir. ~an yağmurlar mahsulata hüsnü tesir ;iİf 

• . . .. . Önümüzdeki senelerde İstanbulda muaz- mışlır. Otların tazlaşması yağ, yoğurt ve.,,. 
Hadıse akşamı Rabıa koy çeşmesıne su :zam bir beynelmllel sergi açılması için tim- gibi mevaddı gıdaiye tlatlarının derhal ots. 

almağa gitmiş, bunu fırsat bilen i.iç ar- diden bazı tedbirler alınmağa ve hazırlık ya- me.slnl lntac etmiştir. 
kndaş kızın üzerine hücum etmişlerdir. pılmağa başlanacaktır. Kazada sebze bulunmadığından ~ 
Rabia bağırmak istemişse de ağzını bir Ecnebi ça;ıştaran mUessese~erin Çerkeş ve Zafranboludan gelmekte ve bd 
mendille tıkamışlar ve biraz ilerideki at- pek pahalıya mal olmaktadır. ...-

.. . dev;ete verecekleri tazminat Son zamanlarda hayvan hastalığı ~fi !arının uzerıne a~lıyarak onu kırla~·a ka- den konulan kordonlar dolayıslle et fl&~ 
çırmışlardır. Rabıa sabaha kaışı bır fır- Hükümet hesabına, mütehassıs, mühen - da yükselmiştir. En zaylf ve cılız tuSO 
sat bularak kaçmış köye gelmiştir. Ra - ciis, usta ve sigorta mütehassıslığı için ha - elll, altmış kuruşa satılmaktadır. 
bianm mütccavizıer1e büyük ve devam.ıı rıcde tahsu ettır11ecek talebenin okuma uc - Uşakta halıcılık ı"nkı"şaf ediyll 

ı etleri karşılığı olmak üzere, memleket.ımll-
bir m~cadele ya.ptığı, mütecavizlerin e- ôekl sınai müesseselerle sigortalardan mu - Uşak (Hususi) - Bir inhitat devreal ~ 
mellerıne muvafı~k olamadıkları o.nlaş.ıl: nyyen bir ücret alınacaktır. Bu ücret şu te- ren Uşak halıcılığı son günlerde biral ~ 
mı-ştır. Suçlular Jandarmanın sıkı tak1bı kilde tesblt edilmiştir. Janır gibi olmuştur. Uşak için iyi bir ~ 
neticesinde yakalanarak müddeiumumi1i- Ecnebi mütehassıs, mühendis, usta, mon- membaı haline getlrllebll~~e~ ~~an hal~ 
ğe teslim edilmişler ve her üçü de der - tor, ve sigorta mütehassısları çalıştıran her inkişafı için çalışılırsa, koylunun yilzil r--
hal tevkif cdilmi..:lerdir. müessese çalıştırdıkları her ecnebi müteha.s- cektlr. 

:.- sıs başına ayda 50, eğer bunlar 6 kişiden faz- ~~-------------, 

Otelciler 
Cemiyeti 

Otelciler yeni bir teşekküle 
lüzum görüyorlar 

la olursa 20 kişiye kadar her biri için 10, 20 
den fazlası için 5 Ura verilecektir. Birden be-
şe kadar sigorta mütehassısı çalıştıran si -
gorta şirketleri her biri için ayda 75 llra ve
receklerdir. 

Mevcud bulunan veya yeniden kurulacak 
olan fabrikaların tevsllerl işinde kullanıla -
cak ecnebi montörler mütehassıs addedll -
ınlyecek ve bunlar için ücret alınmıyacaktır. 

Bu paralar bankada toplanacak ve devlet 
Turing klüb mensubları evvelki gün tarafından yukarıdaki işler. için Avrupaya 

Tokatlıyanda Otelciler birliği teşkili et - tahsile gönderilecek olanların tahsil muraf-
Jnrma sar!edllecektlr. Bu hüküm 17 Mayıs -

rafında bir toplantı yapmışlardır. Top - dan itibaren muteber olacaktır. 
lantıda ekseriyet olmadığından bu hu - k 
susta karar verilememiştir. Küçük değirmenciler An araya 

Otelciler cemiyeti, teşkili için çalışılan bir heyet gönderdiler 
otelciler biı liğinin vazifesini yapmak Ü - Motörle l§leyen küçült detirmencllerin dl-
zere faaliyete geçmiştir. Cemiyet, scy - leklerini iktısad Vekfiletlne bildirmek üzere 
yahları şehirde yatırmak için tedbirler dun Ankaraya bir hey'et gitmiştir. Bu de -
alacakt.ır. Ecnobi seyahat acentalanna, ğlrmenciler kendilerinin büyük değirmen -
turizm teşekküllerine broşürler gön _ !er gibi muamele vergisine tabi tutulmaları-

. . · .. . mn inldşafiarına mani olduğunu ve halbuki 
de~ılecektır. Broş~rlerde _otcllerın semt- yaptıkları işin pek mahdud bulunduğunu ı-
lerı, konforları, ucretlerı yazılacaktır. lerl sürmektedirler. Ekserisi köy ve küçük 
Bu suretle seyyahların doğruca istedik - kasabalar civarında olan bu Up detırmen -
leri otele gidebilmeleri temin edilecektir. ler köyde ancak bir ton kadar iş çıkarabil -

Otelciler cemiyeti, otellerin bir an ev- mekte ve motörie müteharrik olmaları dola-

1 lah l 'd"lm . . . b 1 d" yıslle muraflan su değirmenlerinden faz -
ve ıs ı yo una gı ı esı ıçın e e ıye- la bulunmaktadır. 
ye müracaat etmiş ve ıslaha muhtaç o - VekA..lete müracaat edecek olan hey'et 
tellerle, ne gibi ıslahat yapılabileceğini muamele vergisinden istisnalarını, bu tabll 
bildirmiştir. Otelciler cemiyeti, otelciler olmadığı takdirde verginin inkişaflarını te3-
birliği adı altında bir teşekkül kuı ulma- hll edecek bir hadde indirilmesini istlyecek-

lerdlr. 
sına lüzum görmemektedir. 

Bu hususta otelciler ve hancılar cemi
yeti umumi katibi şunları söylemekte -
dir: 

Benz!n fiatları 
Benzin tıatlarında yapılan tenzilat Vekl

letten İstanbul belediyesine teblll edilmiş 
ve dün blr tamimle bütün belediye ıubelerl 

keyfiyetten haberdar edilmişlerdir. 
PlAka ücretleri taldırılacak, buna mu -

c- Otelciler birliği adı altında yeni 
bir teşekkül meydana getirileceğini duy
duk. Bu haberdarı otelciler cemiyetinin 
hiç bir malfunatı yoktur. Otelciler cemi -
yeti, on altı senelik bir teşekküldür. Bil
hassa son seneler zarfında otellere layık 
oldukları şekiller verilmek üzere çalı -
şılmaktadır. Kanunen teşekkül etmiş bir 
otelciler ve hancılar oemiyeti mevcudl 
iken, diğer bir birliğin teşekkülüne lü -
zum yoktur.> 

kabil benzinin şişesine bir mlkdar zam ya- 1----------=------
pılacakt.ı. Bu iş için benzinin şişesine ne ka- 1---=-=--=--=-.:=.-=.------:-, 
dar zam yapılma3ı icab etti~I hatlnndakl 
tedkikat henüz netlcelenmeml.ştır. İstanbul 
heledlyesi yeni şekllle elde edilecek varidat 
mikdarını tesblt etmektedir. Bu hwıustakl 

/zmir fuarında 
Evkaf sergisi de 
Açılacak 
Evkaf umum müdürlüğü İzmir fua -

rında büyük bir arsa kiralamış, burada 
muazzam ve mükemmel bir paviyon inşa 

tedkikat bittikten sonra hazırlanacak rapor 
VekAlete gönderilecektir. 

Yumurta fıatları yükseliyor 
Dış piyasalarda istikrar dolayıslle son za

manlarda Almanya, İtalya ve Yunanlstana 
yumurta ihracatı yapılmağa başlamıştır. 
Son ay zarfında bu üç memlekete yapılan 

ihracat mikdan 250 - 300 bin lira raddesln
dedlr. Bu sebeble yumurta tıatlarında san
dık bqına 100 - 150 kllrtlf tadar bir yükse
llş olmuştur. 

Peynir fiatları 
ettirmeğe başlamıştır. Bu paviyonda mii- Yunanistan ve Bulgaristan peynirleri 
kem.mel bir sergi vücude getirilecek, tez- Trakya ve havallsl peynirlerine nazaran da
hib san'atının birer şaheseri sayılabile _ ha ucuz olduğu için bu sene dış piyasalara 

. peynir ihracı yapılamamaktadır. Piyasanın 
cek olan ve kıymetlı hatlarla yazılmış günlük lhtlyacından fazlası buzhanelere aev-
kur'anlar, Arab, Selçuk vesaire stilin - kedilmektedlr. Birinci mallar tenekesi 650-
de pencere ve kapılar ve evkafı alakadar 750, ikinci mallar 550 - 600 kuruff,ur. 
eder bir çok kıymetli eserler teşhir edi- Yeni sene mahsulü taşar piyasaya gel -
lecektir. meh başlamıştır. natlar 52,5 - &7,5 turuı-

Evkaf umum mUdürlüğü, ayrıca, ev- tur. T k d · · 1 · 
kaf işlerine aid çok kıymetli malıimatı ra ya a zıraat iŞ er. 
muhtevi 91mak üzere bir de bro§Ür ha- Edirne <Hususi) - Ziraat kongreal 1çln 

Türk borcu I pe~l!l 
• • I va.ıe:ı 
• • n vadell 

Anadolu I pe. 
• I vadeU 
> n pe. 
• n va. 

Aoılıı 

19,SIS 

-
--Anadolu mü. peşin 
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Dllnva muharrirlerinden ter 
· serisi numara: 1 4 

V. KatayeY LSlfç 
Y. zozULA ~ I 

RUS Hll<iy__!!!!.. 
Ruscadım çevıren: 

Hasan Ali §!!!!. 
ao "'· Flı ·ıab'fl 

Reınzi ıu 

'----------- ,,,,, 
zırlatmaktadır. 

Yeni kontrol motörleri alınacak 
İstanbul deniz ticaret müdürlüğü kon

trol motörlerinin ihtiyacı karşılıyacak 

mikdar ve yenilikte olmadığı anlaşılmak
tadır. Bunun için yeniden kontrol motör
leri lipari§ edilecektir. 

Bugün S A K A R Y A sinemasında 
2 bUyOk ve 11U••• fllm birden 1 ELell 

KARAN G A YAKAN PUSRo 8ııoe 
Lily Damita ve Jack Buchıınan 'l'ino Rossi - Vıviane 8 so d• 

Saat 1 - 4 - 7 ve 10 dn Saat 2,30 - 5,30 - ' 
auvare 8,30 2 fllm 



Kukağacın su ihtiyam Bakuköy ~rl~anelinhd~ 4f! 
d v I d f . d'ld' .ı ı uır ma ıyetı ag arın an Offiln 8 1 1 Anlaşılmıgan ışık 

Çatnlık mesiresinde büyük bir kır balosu tertib ediliyor, Qrhaneli (Husum) - Kazamız civa'" 

Kasabada bir de buz deposu yapılacak rında 25 kilometre me.safede -~~k bir 
yamaçta bulunan Yeşıller koyunun ke-
narında bir deniz feneri gibi yanıp sö
nen bir ışık görülmektedir. Bu ışığın 

kırk senedenberi muntazaman ve bilhas
sa karnnlık gecelerde görüldüğü söylen

mektedir. Bunun hakkında efsanevi mım
kıbeler de anlatılmaktadır. Nafıa müdü
ril mühendis Cevdet buna muttali olun
ca ilmi sebeblerinl araştırmağa karar 
verm~ir. Bu civnrda bulunan madP.n 
terkiblerinden husule gelmesi ihtimali 
kuvvetli görüldüğünden tedkikata bu ci
hetten başlanacaktır. 

Boludaki köy yangmınm tafsilatı 
Bolu (Hususi) - Boluya bağlı Sığır

kuyruğu köyünde dikkatsizlik yüzünden 
bir yangın çıkmıştır. Rüzga'rın şiddetli 

olu§Wldan ateı güçlilkle söndürülmüş, 

Kırkağaçtan güzel llir görünüş 17 ev, 93 oğlak, 20 kuzu yanmıştır. Vali 

~tkağaç (Hususi) - Kırkağacın en günü yaklaşınca yeni elbiseler yaptıra- harikzedelere yardım için koruyucu ted
ba~trı derdlerinden biri de sudur. Ka- rak süslerini ikmal ederler ve temiz bir birler aldırmı~ ve Kızılay da yardımlar· 
d·ın suyunun pek az olduğu vali ve kıyafetle bir eğlenti gününe hazırlanır- da bulunmuştur. İnsanca zayiat yok -

'«a~ve reisi tarafından önemle nazarı lar. tur. 
U~ be alınmış ve müşterek bir iş birli- HattA bu yıl Bergama, Soma, Balı- 1 · b" k d · d 

lan aŞarılmıştır. Belediyeler bankasın- kesir, İzmir halkı da bir mayısta Kırka- zmıtte lr amyon 8nlZ8 ÜŞtU 
'Yapılan 15000 liralık bir istikraz ta- ğaç çamlığında toplanmışlm'dır. Mesire İzmit (Hususi) - Bugün gümrük nak
t lo n bu iŞe tahsis edilmiştir. On iki at cambazından atlı karıncaya kadar her !iye ambarından yük alırken bir kamyon 
l'ıııd~"tre mesafedeki Bakırköyi.i. dağla- çeşid salıncak ve eğlence vasıtasile dol- birdenbire denize düşmüş, fakat hiçbir 
ha da~·~oruıarla su getirilecektir. Kasa- muştur. kaza kaydedilmeden çıkanlmıştır. 

~~~--~===Y=u=r=d=d~a=h=a=v=a=ş~e=h=id=le=r=i==ı·h=t=i=f=a=l=i== 
tl?ıda b~n başka belediye eylı11 iptidala-
1,ta~111_ ır de buz deposunun inşasına baş-

11.tır. 

}( l{u.kağaç Çamlık mesiresi 

1 ~~nın en mühim mesiresi olan Çam· 
~ cek~zılay şubesi bir kır balosu tertib 
~lı gıj ır. Bu suretle birkaç bin kişinin 
\ ıl Zel Çamlıklarda toplanmasına bir 
b teşkil edecek, güzel ve eğlenceli 
~ ~ıJ ~n geçirilmiş olacaktır. Her sene 

'ıd il. Çam günü bu sene de merasimle 
u 

1 
olunmuş, İzmirden tertib olunan 

D katarlarla büyük kafileler halin-
" •en • ıtı halk çamlar altında eğlenceli 

1 ı 0 r. geçirmi lerdir. Kırkagv acın cam-
l " ruı ~ ~ ın1 rnege değer bir tabiat manza-
~- canı·d· ~l' u ı ır. Şehre beş kilometre ka-

~ t~kta, düz bir sathı mail asırdide 
h e ç:ı-ı_ .. 1 . t' 'laik -·ua sus enmış ır. 

~d~ ~n belediyenin tayin ettiği tbir 
~'aııe u ınesireye gidip eğlenmesi bir .••• §ekli . 

1.1 ............ ~ı almıştır. Kadınlar bu gezi 
'"hl ·········································· 
ıı lalhda bir kuduz vak'ası 

~ ~llı~au 
lıciu~ le 1 (liususi) - Hamzallıda bir 
~lı gu~ek bir haftadır köylülere hele-

leri so er Yaşatmış, bir çok kimse ge
\> 1{0Y<l PalarJa dolaşmışlardır. 

Yozgad CHusust> Tayyare şehidlerl 1ht1- hatrrruıı hfirmeue anumıştır. TôTene ıı.ıay 
fall, her yerde olduğu gibi, burada da, hava komutanı, zabıtan, asker ve bütün okullar 
şehldlert A.bldest önünde yapılmıştır. Me - la kesif bir halk kütle.si tştlrak etmiştir. A -
ınurlann, mekteblllerln ve kalabalık bir halk layın en kıdem.sız zabltl blr söylev vermiştir. 
kütlesinin bulunduğu ihtlfalde liseden, a - Merasim büyük bir heyecan ve hassasiyet 
laydan, hava kurumundan ve llkmektebden içinde sona ermiştir. 
birer hatlb bu lhtifalln mAnasını anlatan Polatlıda 
canlı sözler söylemişlerdir. Polatlı (Husus\) - Hava şehldlerl lhtifall, 

J.\ferzifonda Sakarya §ehliillğlnde yapılmıştır. Merasime, 
atılan blr pare topla başlanmış, te~men Ne
d1m, üç talebe ve başmualllm Kökçe tara -
tından birer nutuk söylenmuş, bundan son
ra da havaya atılan üç el sllll.hla blUrllmlş-

Yurdda spor hareketleri 
* * .. 

Bozkurd ve Halkıpor takunları Merzilonda, Galatasaray ve Edirne 
liselileri Edirnede karıılaıtdar, Edirnede ve Sıvasta Atatürk güreı· 
ferine İftiralı edecek pehlivanlar seçiliyor, Bitliıte atlı ıpora, Halikte 

güreıe ehemmiyet veriliyor 

Merzifon (Hususi) - Amasya Bozkurd futbol takımı buraya gelmiş ve Mer
zifon Halkspor takımı sporcuları tarafından istikbal edilmişlerdir. İki takım anı
sında yapılan maçta Merzifonlular Amasyalıları 4-0 yenmişlerdir. Misafirler şe
refine bir çay ziyafeti verilmi§tir. Resimde iki takını bir arada görülmektedir. 

Galatasaray lisesi sporcuları Edirne lisesi sporcuları ile bir maç yapmak üzere 
Edirncye gitmişler ve orada çok candan bir samimiyetle karşılanmışlardır. Re
simde Galatasaray ve Edirne liseleri sporcuları ile Trakya Umumi Müfettişi Ge
neral Dirilt bir arada görülmektedir. 

Kaştaki güreşler · 
Kaş (Hususi) - Kazanın Demre nahi

yesinde ilk okul inşaatı için yapılan gü
reşte başa güreşenlerden meşhur yanm 
dünya Süleyman pehlivan birinci gelmff 
ve başa konan elli lirayı kazanmıştır. Gü
reşlerde Türkiyenin yegane kadın gilref
çisi Emine pehlivan da bulunmuştur. 
Yakında kasaba köyünde de okul men

faatine bir güreş yapılacaktır. 
Samsunda spor hareketleri 

Samsun (Hususi) - Burada spor Jş
lerl gittikçe inki~af etmektedir. Futbol, 
atletizm gibi sporlara bilhassa çok e
hemmiyet verilmektedir. 

Son hafta içinde tertib olunan güreşler 
Halkevi salonunda yapılmış ve çok he
yecanlı olmuştur. Bundan başka avcılık 
ve binicilik gibi sporlara da hususi bir 
ehemmiyet verilmektedir. Spor bölgesi, 
faaliyetine büyük bir hızla devam et
mektedir. 

Dinarlı Polatlıda 
Polatlı (Hususi) - Mülllyiın ve Dinar

lı Mehmedle diğer birçok pehlivanlar bu
raya gelmişlerdir. 19 mayıs bayramında 
başlıyan ve Çocuk Esirgeme Kurumu ta
rafından tertib edilen büyük güre~ mil
sabakalnrında tutuşacaklardır. 

Bitlısıe "ırid ve atlı spora büyük bir 
ehemmiyet verilmekte, bayanlar bile at
lı spor klübüne aza olmnktadırlar. Ue
simde klüp azasından iki bayan görül
mektedir. Sol tarafta elinde kamçı tutan 
Bayan Türkan Yücedir. 
Hafi.ide heyecanlı pehlivan güreşleri 
Hafik (Hususi) - Hafik ve Zaraspor 

pehlivanları ara. 

t ~. ltöen lsman çavuaş aid olan bu hay
tı. ~ t.i so.kaklarında koşarak, önüne 
le. 4tı ısı~eğı ve tarlalardan dönen da -

Merzifon (Huswı1> - Yurdun her tarafın
da olduğu gibi burada da hava ıehldlerl na
mına büyük bir ihtifal yapılmıştır. Muhte
lli hııtibler tarafından nutuklar lrad edll -
miştlr. 

tır. ================= 
~-i<üçü·i<-·M0·nı·iakai .. H.abari"öi-fl 

sında bir müsaha. 
ka yapılmıştır. 

Hafik pehlivanla~ 

r t"rar lllıştır. Nihayet hayvan köylü -
)',.L_ lııdan çift ·ı "ld"' ·· ı ·· ı-I "C\Clt k· c ı e o uru muş ur. 
~tıa 0 Ylüicrden bir çokları kuduzun 
~ lııtıy geçrniycceği kanaatindedirler. 

:.ı~ h arların 
~ ır ıc·· n:ıznriyelerine göre, ku -
' a tos~Pek bir ineği ısırır, o inek de 
~ lutuı:sa artık o insan bir daha ku-
~u ha zmış. 
\ı;ı Uz \r:eden sonra, hükumet köyde 
l~ er alınış ası olmaması için derhal ted

~k, ~k ' başıboş köpekler imha cdi
Urlara gömd" ··ı .. ı·· uru muş ur. 

Çanakkalede 
Çanakkale (Hususl> - Tayyare lhtıtall 

Cumhuriyet meydanında toplanan kesif bir 
halk kütlesi, asker ve mekteblllerin 1ştırıık1Je 
ynpılmış, bir manga asker ta.rafından hava
ya üç el sllfıh atılmak suretlle azız ölüierim1z 
selAmlanmışlardır. Muhtelif hatlbler tara -
fından nutuklar lrad edllmlştlr. 

Zafranboluda 
Zafranbolu <Hususi) - Hava şehldlerlnl 

anma günü vesllesile mutad merasim yapıl
mıştır. Halkevl reisi Sadl Yaver söyledlğl blr 
nutukla bugünUn ehemmiyet ve kudslyetlnl 
anlatmıştır. 

Kırkağaçta 
Kırkağaç <Hususi) - Uçak şehidlerln1n 

Manisada 
Manisa CHususi> - Tayyare şehldlerl ih

tifali Cumhuriyet meydanında ve bilyilk blr 
lntlzamla yapılmıştır. İbtlfalde, genç bir 
subay, tayyare cemiyeti muhnsebecJsl. ve öğ
retmen Azml tarafından birer nutuk söy -
lenmiştir. Bunu müteakip yapılan bir geçid 
resmlle lht.lfal blt.mlşt.lr. İhtttalde vall Lütfi 
Kırdar ve generaller bulunmuşlardır. 

Orhan elinde 
Orhıınell (Hususi> - Cumhuriyet alanın

da hava şehldlerlnln hat.ırası anılmıştır. 
Merasime saat 9 da başlanmış, Jandarmalar 
havaya üç el sllfth atmışlar ve kaymakam 
tarafından blr hitabe irad edilmiştir. Me
rasime okullar ve halk kütlesi lştıralt et -
m!ştlr. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

t~' İkide . 
ile dan t bır şe1:ıirdC'ld 

l'J r ... OpraktJn bııhse -
. . . Halbuki ben şehirde 

dolaşırken görüyorum.. 
... Sokak temizleyiciler 

'i ellerinde süpürge sabnh -
, tan akşama kadar uğra§lr
lar. 

Hasnn Bey - Evet aıi -
zim tozu dümana katarlar. 

....................................................•... 
Manisa-BJ'llkesJr telefon hattı 
• Manisa - Bnlıkes r arasında yapılmakta 

olan telefon hnttı lkriıal edilmiş ve muhabe
re, hattıc Akhlsardan Sındırgıya bağlanma
sı suretlle temin cdllmlştir. 
Harbıumuınlde mevcud iken sonradan tah

rlb edilen bu hattın her alandaki ehemmiye
ti büyüktür. 

Edime Halke.inde müsamere 
Edirne (Hususi) - Halkevl salonunda Evin 

temsll kolu tarafından verilen müsamerede 
mualllmler, memurlar ve blr 90k münener 
kimseler bulunmuşlardır. Müsamere pek 
parlak olmuş ve beğenilıİıiştir. 

l\lanlsa vallslnln seyaJhatl 
Manisa (Hususi) - Vali doktor Liitrı Kır

dar Soma ve Kırkn!;aç kıızalannı teftiş et -
mek üzere blr seyahate çıkmıştır. 

Balyede yeni tayinler 
Balye (Hususi> - Balye muhasebe memur

larından Fikri buğday koruma muhafaza 
memurluğuna, daktilo Fehmi de muhasebe 
memurluğuna terllan tayin edllmtşlerdlr. 

Zafranbotuda yeni tayinler 
Zafrımbolu <Hususi) - Kazamız ceza hil.

klmll~lne Pertek ceza hil.klml İlha.ml, mah -
keme başkatibllğlne de zonsuldaktan Mu
harrem tayin edilmişler ve yeni vazifelerine 
başlamı~lnrdır. 

Bur a valisinin teftişleri 
Oıhanell <Husust> - Vali Şefik Soyer Ça

nakkale valisi ile blrllkte Harmancık yolunu 
teftiş etmiştir. Akşama doğru yanlarında 

Nafıa müdürü oldu~ halde kazamıza gel -
ml§ler ve bir müddet sonra Bursaya dön -
müşlerdlr. 

rından Turan Coş

kunla güreşecek 

bir pehlivan bu
lunamamış, but

nun üzerine Şar

kışladan Şuayib 

pehlivan Turnnla 
güreşmek üzere 

meydana çıkmış. 

fakat 4 dakika som~ pes etmiştir. Resim
de iki pehlivan bir arada görülmektedir. 

Sıva~ta pehlivan secıne müsabakaları 
Sıvas (Hususi) - 5 haziranda Ankn

rada yapılacak olan Atatürk altın kupası 
güreşlerine iştirak edecek pehlivanların 
seçilmesi için Tokad, Amasya, Kayseri, 
Yozgad, Kırşehir, Malatya ve Sıvas pt'h
livanları arasında müsabaka'lar yapıl J. 

cak, bu müsabakalardan sonra mu\?affak 
olanlar Ankaradaki güreşlere iştirak e
deceklerdir. 
Atatürk giircşlcrinc gidecek Trakya 

takımı 

Edime (Hususi) - 4 haziranda l:>aşlı

yacak olan Atatürk güreşleri için tescil 
olunan takımlar isten mektedir. Trakya 
bu önemli spor hareketine seçkin bir e
kiple iştirak edecektir. Hazırlıklara bü
yük bir hız verilmiştir. Eksikliklerin ta
mamlanmasına çalışılmaktadır. 



1 Hadia lcr Karıumda 1 

HATDRALAR ~ 
Brode modası cBu ay Şişlide oturdum. Vakit güzel 

geçiyordu. Her gece birçok misafirler ge
lir, poker oynanır, dansedilir, dedikodu 
yapılırdı. Fakat ne olsa insan bıkıyor. 

Biraz da Maçkada oturmak istiyorum.> 

* cMaçkada oturduğum ev çok mükem
mel, yedi oda, büyük bir salon, sıcak su
yu var .. ve benim yatak odam denize 
karşı .. şimdilik çok memnunum.> 

* cHava ısındı, yaz geldi. Artık şehirde 
oturulmaz. Şimdi tam Adanın mevsimi, 
bugünden tezi yok, Maçkadan ayrılıyor, 
Adaya gidiyorum.> 

Bir ay sonra: 
cBüyükada gündüzleri fazla sıcak olu

yor. Bu mevsimde Boğaz daha iyi.. Ge
çen pazar Bebeğe gitmiştim. Orada çok 
güzel yerler var .. onlardan birine taşına
cağını.> 

* cBebeğe taşındım, bir ay kadar da ibu
rada kalının. Ondan sonra b~a tara-
fa .. oh hayat ne güzel!> 

* 

Brode yalnız elbiselere 
degil eşarplara, çantalara 
ve şapkalara da yapılıyor 

r eç vapuru a en esi leyhine 
aç lan dava red e i 'di 

50 gün zarfında Norveç veya Rumen mahkemelerine 
başvurulmazsa vapura konulan haciz de kaldırılaca~ 

Bundan bir müddet evvel, Kö.stence 11 - Suçlu, llk tahkikattaki lladeslnde ıse, ~ 
rnanında Norveç bandıralı .İranya vapuru 1- tarladan aldığını, biraz ilerde olan aJlll.S1 
le, Türk bandıralı Yekta vapuru arasında dedesine haber vermedlklerlnl söy~..ıd' 

Sayın !kariim a:Jrlınızdan geçenleri bi- bır müsademe vuku bulmuş, hMJse Yekta Bunu, mahkemede kabul etmenılş, Y 
liyorum: 

9 
?ıapurur.un bamuleslle blrlikte lblltmulle ne- !erin celbi için duruşma tallk edllmıştlt-
ticelerunişti. y O k d dl" · 'il - Ne mes'ud insan! Kazayı yapan Norveç gemisi İstanbuldan anan S Ü ar 8 IJ8SIOI 

Diyorsunuz, ve bana soruyorsunuz: geçerken, Yekta vapuru sahlblertnın müra - k d .. ld 
cBütün adalan <iolaştırn. Kınalı köye - Bir milyonerin hatıra defterini mi caatı ve İstanbul 2 :'ncl Ticaret mahkeme - en azt Ull Satt l * 

benziyor. Burgazı ruhum sevmedi. Hey- eline geçirdin? sinin kararlle tevkif olunmuş, ibuna ka?'§l Bundan bir müddet evvel bir suikasd &" 
beli de pek o kadar hoş değil. Fakat Bü- Hayır sayın kariim, bir milyonerin ha- Norveç ncenta.sı vekillerinin vnkl itırazlan da tıcesinde kısmen yann.n Usküdar adli)esl 
yükada nefis.. tam oturulacak yer.» tıra defterini elime geçirmedim. ıredBildedilhmlşt.L-T- 22 ,._,_ llra ~A nasının yerine yeni ve modern bir adliye f 

a are, '" .. nya vapuru, uıu "' - ıl 

* On beş gu"'n oturduktan sonra bir se- 1 t tırmak til ! in de rayı yap masına karnr verllmlştir. uı • m na ya sure e se er e vam e - tJJY 
cİki gündür Büyükadadayım. Çok iyi beb yokken bir sabah çıkıp bir daha dön- debllmiştl. Yanan binanın anknzı dün milli e - · 

vakit geçiriyorum, muhteşem bir köşk.. miyen sabık hizmetcim hatıra defterini Y:ekta vapuru .sahlblerl, mahkemeye ver- müdürlüğünde bilmüzayede 1250 llraYll '!' · 
deniz derya ayak altında .. her sabah ge- evimde unutmuştu. Bu hatıraları onun 'a; dikler! arzuhalde, 70 bin llra tazminat ta - tılmıştır. Müteahhld ayni zamanda. ışe ı'. 

~eb etmişlerdir. ramıyan ankazı da. belediyenin göste•:,,s 
ziyorum. Plaja gidiyorum. Geceleri gene defterinden kopya ettim. Brode. §ık bir süstür. Fazla olarak süs- Gemideki hamulenln sigort.ıı. ettırlldii;i, bir mahalle naklederek nrsayı temi~ 

g=e=~=e=k=-=b=~=d=m=i=y=~=i=c=a=n=~=ğ=l=~=ı=.>============='=~==t=H=u=~=i=~~~~~~~w~~~~~~~~~~~~n~~-~~~~~~~~~~ 

r- Bun farı b·ıı·ıyor mu ·ıdı·nı·z ' ---, !':,,~:~:': !::;.a:.:j~·:u~:.; ;:~::=:.ya:=::.:~ .. ,ıana9caktır. d b. L_ . 1 
• • • 1 __.J !koydunuz mu derhal elbiseye bir t~zelik, kem esinde duruşmalan ynpılmış ve bunlar- yaş n a 1 r 

bir §enlik gelir. Yüzünüzdeki genç1ik ar- dan biri karara bağlanmıştır. h J d 
Bazı kuşlar da insanlar gibi 

hiddetlenince kızarırlar 
Bir Amerikan 

hayvanat filimine 
göre bazı kuşlar, 

insanlar gibi, he -
yecan tesiri altın
da kızarmaktadır

lıır. Mesela hid -
detlenen hindide 
ibiğin kızarmasını buna misal gösteriyor. 

Ayni hal Brezilyada yaşıyan bazı cins pa

pağanlarda da görülmektedir. 

• 
Aşağıdaki suallere doğru cevab 

verebilir misiniz? 
1 - Bir mantar: Nebat mıdır, yoksa bir 

böcek midir, veyahud da bir meyva mı
dır? 

50 dakikaya mukabil 300 tar. Yalnız eşarp değil, herhangi bir yere Norveç ftJ>unJ vekilleri mahkemede §U lrSJZ yaka 30 J 
k · · ilini bir brode ayni tesiri iddiayı ileri sfirmüşlerdir: 'pi! dolar tazminat onnn ıyı seç ş. . . hü •- Kaza Romanya suınrında vum bul - Dün Karaağaç mezbahasında 

"ı ~~par. Hele .b:odelı şapka, msaıu bus - muştur. Binaenaleyh, bMisentn muba'lteme- hırsızlık vak'ası olmu tur: 
Geçen hafta ce- tun gençleştınr. si de ya Romanya mahkemelerinden birin - .. .. ş p.1 

nubi Amerikalı İş1 . . . k ·ç·n modelleri u- ele. yahud Nor:veç mahkemelerinde rüyete - Sudlucede oturan 9 y~ında 3f 
:zengin bir kadın emeyı ıyı seçme 

1
• 
1 dı h . d k"' dilebilir. Dava Tür.k mahkemelertnın ıınlfıh1- paydos zamanından sonra mezı>alı...., 

zun uzun tedkik etme ı, a a zıya e u- yeti dahilinde değildir 'd k w k w h $151"· 
Nevyorktan va - • _ d . k1 . t 'h tmel'dir • gı ere - sıgır esmege ma sus ~·-J;~ 

1 
enılek . 'uk esen ve çıçe en t?rcı e ı · Mahkeme bu iddiayı tedklk etmlş, neti - . . k 1t - lt da getıroıı'. 

pur a m eti- Serpmeler, sıkı işlemeden daha hoş gö- cede davayı 'kendi sulfLhiyetl dahillnde gör- gırmış, . 0 ugunun a ın .rııl~ 
ne dönmek üze - rünür göze batmaz bunun için de daha memiş ve ademi sallhlyet 'karan ıvermlştlr. destere ile kurşun krkos bo .• ~ 
re idi. Vapurun~ ' d h k kullanılabilir Bundan ba.şka mahkemenin karannda kesmiş ve bunlardan götürebue 
tam hareket ede - - uzun . .za.~an ve . a a sı . ' . Yekta 'Vapunı .sahlblertne, Norveç veya Ru - mikdarda yüklenerek dışarı çıJ;ııC • 
ceg·i sırada çok sevdigı·· papağanının evde Rengı goz alan gıyeceltlen pek parlak' e men mahkemelerine müracaat tçJn, 50 gün s rada k .... d b k . ile j)ıJ 

karışık renklerle işlememeli. Kibar ol- mehil ver:Umlştlr. 1 ·apının on.u~ e e ·çı p.1f' 
unutulduğunu gördü. Vapur kaptanı va - maz Buna mukabil koyu, soluk, ölü renk- Bu müddet znrfında müracaat ettikleri run buruna gel~tır. Bu sırada 1' ·5. 
sıtasfle kumpanyaya müracaat ede=ek leri ·(kırmızı, turuncu, yeşil, mavi) gibi takdirde No?TeÇ geın1s1 hakkında konulan elin?eki kur.şunları atarak kaçma ~ 
papağanın otelden alınmasını temin e -

1 
kl 

1 
·şı tm rd· • haciz devam edecek. aksi halde 22 bin lira temışse de buna muvaffak olama.rl'l1,d 

dinciye kadar hareket saatini tehir et - a ıcı ren ere 1 e e ı ır. temlnat iade edilecektir. bekçi tarafından yakalanarak ç:ı. r 
tirmiye muvaffak oldu. Ve bunun için İşlenen giyeceğin - şapka, eşarp, rob, Slgorta §lrketınln tazminat. davası iç.in, lmrsunlarla beraber zabıtaya tesl rıı 
kumpanyaya ieab eden tazminatı verme- tayyör, eldiven, bluz ne olursa olsun - bi- lrnHr~rl gl~ecekd hafta teddfh11m e~ecekltir.I dilııtlştir. 
yi kabul etti. Fakat tazminat listesi önüne çimi, sade olmalıdır. Ayni zamanda hem 1 0 1 QI a ma 8 Brl S8 an ar ---------
konulunca kadına fenalık geldi. Çünkü ibirç~k kup, hem de muhtelif ga~türıe:- mahkemede Poliste • 
vapurda Peru hükumetine yollanan le suslenen şey - konulan şeylerın r.er bı- • . .. Suıtanahmed ı incl sulh ceza mahkeme- ~ 
5,000,000 dolarlık altın vardı ve vapurun n ayrı ayrı ~e kadar gu~el 0.~sa - g~.e sinde mahlut mal satan üç esnafın duruş - Kaçak olarak memJekete giraıl 
her taabhür eden dakikası (6) dolarlık hoşa gitmez. Uzenti gibi gorünur. Şık go- ması yapılmıştır. b l d 

b d ..;; ... ""ek için dalına umumi sadelik için- B;-Jıkp"'""..,"da yağcı Harı•-nun ... ~u~ ve istiyen iri ya calan 1 
.u' bir tazminat verilmeyi ica ediyor u ... ..uuu •• -ALO w .lUUJi) • J{art~ 

· de bir tanecik deg· işı"klik ile göz almaya tuzsuz tereyağı diye sattığı yaıtın, yapılan Ingiliz bandıralı İndura vapuru efY 
A _ Hiltenn' Almanvaya iadesini iste- Papağan sahibi bu sebeble (300) <iolar te- ı git ek uze e ç kk"lcden gcÇ "' ~ rah ....... alıdır. muayenede Jç yağı, kuyruk yağlarlle karışık n ze m r ana " ıı:e" 

diği zaman mı? diye etmiye mecbur oldu. Vapur 50 da - :s ~· olduğu anlaŞJhm~. Suçlunun yapılan mu- yapılan kontrol esnasında, bir acıanıın gıl' 

2 - Singapur şehri: 

İn kika taahhür etmişti. Tabü bunu ayni giyecek üzerinde bir bakemesi sonunda, ayni -tan AaUye 4 ün- disini gfivert-eden can kurtaran yeledğ:ıı;rfo' 
B - giltere, orada büyük bahri bir ~-~ k nı ~ pur "" =================llkaç süs toplamamak manasında tevsiye cfi ceza mahkemes1nde de hakkında takibat şanmış olara de ze ntt1b• ve va pt 

üs kurduğu vakit mi? lan dekoratü oyma işlerine; ediyoruz. Yoksa birlikte giyilecek muh- yapıldığı anıapımış, tevhld karan Terllerek, zaklaşmağa başlndığı göriilmii§tür. ı.P'' 
C - Veyahud da Ruzvelt Amerikanm A _ Ölübaşı, harb başları. şimşek baş- telif giyeceklerin bir çoJttınu bir örnek evrak Asliye ceza mahkemesine gönderil - lndlrllen bir filikayla takib edilerek J~ 'P) 

idaresi altına girmesini istediği zaman mı lan mı denir? süslemek her modada pek hoşa giden bir miştlr. nan bu adamın Portsaldll Mahmud t 

gazetelerde en fazla makale mevzuu ol- 5 Ha D d rak k Beyazıdda karabibere mevaddı nl§nlye san isminde birisi olduğu ve .me:ınJek~J' - vayı: on ura mı, ısıtara rn· celı'ktır· . r. tr •Ae J-karıştıran bakkal Mustafa ile, kuru kahve - kaçak olarak geldi~l için kon oıu 11 
muştur? Cevab verebilir misiniz? mı yoksa ı"çı"nden elektrik gr>rı"rerek. mı· d ızc ' -~ Mesela: Ayni brodeyi şap'kamza, eşar- ye gene n1şa1 mevad tatan _'l'acl haklarında, lanmaktan korkarnk kendisini en 

3 - Eski gemilerin provasında yapı - mnyi haline getirirsiniz? . . . ~ yapılan .muhakemede de, hik.lm Re§ld .bu 1- anlaşılmıştır. ~ 
......................................................................................... - •• .-............................. pınıza, eldivenınıze, hatta çantanıza )•ap- ki maddenin mevaddı gıdaiyeden olup Ol - Has b t ca et aıtınn °11 

t bil. · · B kü'lf tl' d w · ı hil • kis • an, za ı a neznr 

"Bu alçak 
Erkeğe ne yapmalı?,, 
Ankaradan cM. N.> imzasile aldığım 

bir kadın mektubunun muhteviyatı 

baştanbaşa bir faciadır. Hülfısa etmt
yc çalışayım: 

- Yaşı 20 den çok aşağı, henüz ev
lenmiş bir genç kadın ayni semtte otu· 

ran bir genç erkeğin hedefidir. Her· 
gün işittiği teraneler: 

cSeni seviyorum, senin için çıldırı
yorum. Kocan seni mes'ud edemiy~ 
cek, ayrıl, birlikte yuva kuralım> gıbi 

ardı arkası gelıniyen cümleler üzerin
de adeta bir telkin yapıyor. Tafsilatını 
bilmiyorum, genç kadın kocasından 

aynlmıştır. Fak.at bu ayrılmayı teş

vik eden genç ortada yoktur. Soru~ or
lar, araştırıyorlar, istanbula gittiğini 
öğreniyor.J.ar. Maamafih bir müddet 
sonra geliyor, işsiz ve parasız bir va .. 

ziyettedir. Buna :rağmen genç dul o
nunla nişanlanmaya razı oluyor. Der
ken erkeğin esasen gecikmiş olan as-

kerliği çıkıyor ve nişan uzadıkça uzu· 
yor. Uzun yıllar içinde masrafı yapan, 
hatta nişanlının annesine de bakan bu 

genç duldur. Derken askerlik bitiyor, 
nişan nikaha .inkılab edecek Fnkat 

günün birinde delikanlı annesile bir
likte tekrar ortadan kayboluyor. Ge
ne fstanbula kaçmıştır. 

Ve bu genç kadın benden soruyor: 
c- Bu alçak erkeğe ne yapmalı?> 

* Hiç, diyeceğim ve bütün kabahatın 
gene genç kadında olduğunu söyle
mekten artık fayda çıkmıyacağına da 

• bakarak, hiç diye tekrar edeceğim. E-
linizde bulunan yegane çare: 

- Unutmak, bir başka erkekle fN

lenmek, zehirinizi içinize akıtmaktır. 
Bir Fransız kadını değilim, Türki

ye de Fransaya benzemez. Size başka 
tavsiyede bulunamam. 

* Bigada Bay cN. E.> ye: 
- Kadın ne vaziyete düşerse dü~ 

sün, çocuklarınızın annesi olmaktan 
çıkamaz. 

Maamafib size derhal affetmeyi tav
.siye etmiyorum. Muhitin aedikodu
sundan çekineceğinizi tahmin etmek 
güç değildir, fakat af ile red arasın
da mütevassıt bir yol daha var: 

- Sabık karınızı çocuklarına bak -
maya memur ediniz, birlikte yaşasın
lar ve siz bir müddet uzaktan neza· 
retci halinde bekar hayatı geçiriniz. 

Prensip itibarile affin aleyhinde
yim, fakat üç çocuk hatırı için ~filill~ 

miyecek derd yoktur. 

* Hayreboluda (H. Z. T.) ye: 
Yenisi gelince unutulmıyan eski sev

gili yoktur. Basit çare; Bir başkasını 
!bulunuz. TEYZE 

ıra ırsınız. u, e 1 egı ' a madığının t.ahtttıne lüzum görmtt§tür. 1st1cvab ve tahkikata bnşlanmıştır· / 
~k şık görünür. Yeter .ki bunlardan hiç Bu hususwı tlbb1 adilden sorulmasına .ka- 8 . t l b" t bil çatP . 
birine işleme ile birlikte başka garnitür- rar verilerek. muhakeme talik edllml~. ır ramvay 8 ır 0 omo 11.,,_ 

ler ve karışık kuplar koymıyasınız. Yeni öy sulh mahkemesi Vatmnn Cavldin idııresi~deki 153
ed t~ 

* Soldaki modelde; Şapka ile eşarp bu 
şekilde yani bir örnek işlenmıştir. İpekle 
yapılan bu brodenin örneğini veriyoruz. 
(3 numara). 
Sağdaki modelde: Şapkıı brodeden hoş

lanmıyan veya bu kadar zahmete girmek 
istemiyenler için sade, şık bir modeldir. 
Uçlan, kenarla tepeyi birleştiren dıkişe 

merbut iki ipek saçak, ~ol yanı .süslüyor. 
Diğer taraflar düz. 

Her kadın bilmelidir 
Patates, kaynar suda yinni dakikada 

haşlanır. Enginar, ıspanak gibi sebzeler 
bir çeyrek saatte pişer, bir kilo koyun 
su kaynadıktan yarım saat .sonra .sovüş 
olur. 

ralı tramvay arabası ile şofor Mehtll ıo~ 
taşım yor flndan ~ııamlnn 2239 numnraıı ~aı' / 

arasında Istiklfil caddesinde bir çarP 
Yeniköy sıılh :mahkemeslnln Haztranın bi- muş, her ikisi de hasara uğramıştır· 

rlnden itib&ren, !lı:aymakamlığın bulunduğu tı 
Büyükdereye na:tıedUmeSl ltararl&§t.ırıl - Bir çocuğa bisiklet çarp ısJPt • 
mışt.ır. Taksim cumhuriyet meydnnında ~ ~ 

Bir kız kaçırma vak'asmın le dolaşan 18 yaşında Kenan 9 yaşUlağıfl 
kopo isimli tıir çocuğa çarparak ı>a' 

muhakemesi yaraıamıştır. 
Şilenin Kurubllik !köyünden Şükrfye ıs - Yangın başlangıçları cJde ' 

minde bir 'kızı 1raçıran Hasan, Murad, İbra- da cl-'":111 
oerrahpaşada Kocnmusta!aP~ dC ~ hlm, Rıdvan, Yaşar ve arkadaşlarmm mu - ö uıı sinde Mehmedln evi ile Kadık 1 ıtl ye.;,.r 

hakcmesine Aftırcezada dün başlanılmı§tlr. sokağında sütcü Andonun evinde i b\lfW 
Suçlular 'h!l.dlseyi hlkftr etmişler, bunlar- başlangıcı olmuşsa da ikisi de at.eş · 

dan Murad da şöyle anlatınışb.r: , 
den söndürülmilftür. :fO' 

- Şiıkrlyeyi cebri şiddetle kaçırmadık. Be- e'P' 
nim, baldızmım kızıdır o .. Teyzes1 lıa.staydı, Bir liman amelesinin ayağı :ıfl ~'. 
hizmet etmesi için, gittim, evinden aldım. Limanda şamandırada bağlı ı\lt1l all ı:".
Anası akşam ne dönünce kızı bulamamış, chralı Marlçe vapurunda &ahşan ~ır ~ 
kaçırıldı zannetmiş. resi ameleslnden Hasnmn ayağl.nJl ~\I Y 

Bıçkıdere köyü civarında Jandarmalar bi- dık düşerek sağ ayağı ezllıniŞ, JJeY 
zi elele giderken, yakaladılar. tanesinde tedavi altına nlınm.ıftıl"• 

Bacaksızın maskaralıkları: Çantaya sığmıyan eşya 

• 



il ..,.. 

!arlhi tedkikler: 

Muhtelif devirlerde Osmanlı 
imparatorluğunun devlet varidatı ... 

* .. • 
Fotih zamanının varidatını ~5 milyon altın olaralı tesbit etmelı 
';"""'ık olur. Kanuni Süleyman zamanında bil• impmatorlulı vari· 
~ •ekiz on milyonu geçmemiftir. On yedinci tUlr baflannda teabit 
--...:rn varidat milulDTı on dört milyon altın liraJır. Ba da fimdilıi 

paTamızla taluiben ~ elli milyona maadild:r. 

BOK POSTA Sayfa , 

Garl.b ~----~---... C EDE B Da VAT ::J ~~ ,.... ~~~~-. ......._.., 
~~ 

Haberler Radyo ve san' at hayatımız 
lngiliz izcileri nesilleri 

alicenab hissiyata 
alıştırmak istiyorlar 

Londra, ı(Mayıs) - İngiliz izcileri 
müstakbel nesılJerl daha ilicenabane 
hissiyata a111tırmak için: 

..... * 
Şiiri, fQİri .,. beatelıarı en mil bir heyecanla birbirine ltavuıtaracak 
olan artiatik radyo neıriyatını ne kadar özle•elı a.z.J.ır. Bu, güul au 
v. naim- ltadar p.l fiiri d• yardan an ud lıöpl.rine ~aymalı 

olacalrta 

Yazan: Halid Fahri Ozamoy 

Y azaa: Kadirc:an Kafb 
- İftiraya ltal'fl mücadel ed llm di Dün gece radyoda başka bir dilden pr-

' 

ğer bir milletten bahsed kene e t' li- kılar dinledim. İnce, hazin ve hıçkıran 
er acı e • ... ır L.1 dini d" B - ül 

meler kullanmıyalun. feldinde nasihat- ~ prlU.ları e mı. u gon nağmt!-

lannın ve yıllannın prkısı... En sonra 
,efkat hbsi ihtlruına gallb gelen sanıim~ 
fakat heyecansız devrenin prkw ve .. 

'1.::::;rn devlet, haıKtan aldığını halk 
ile a harcar. Memleketin günden gü
~ ltnginleşmesi bu hususta müsbet hü
da~ Vermeye kafidir. Bu da devlet vari
)lt~ artmasile anlaşılır. Çünkü ancak 
~ olan verebilir. 

l'ar let eğer masrafını varidata göre a
~erek işleri çevirirse onu menfi ta
' tenkide hiç kimsenin hakkı ola
~ C ~eni Türkiycnin Lozandan sonraki 
fltdtn\Unhuriyet büdcesi, c40> milyonu a
Ciiate Olnıak üzere cl00> milyon varidat 

S ~!ordu. (Tarih. Cild 4, sayfa 276). 
~ar:U Kamutaya verilen büdcedeki 
tlSQ t ınikdan c250> milyon liradır. 
ılıu/ nıilyon artış var. Aşarın da Cum
~ •Yetin ilk scnclerindenberi kaldırıl
da; 0lduğunu hesaba katınca artan mik
btr '1_90. milyona çıkar. On beş sene gibi 
oı.n. ~t ve devletın ömründe pek kısa 
' ır zamanda bu derece ilerleyiş e
~ki görülmüş değıldir. Büdcemizin 
~ ~U§u da ayrıca iftihar edilecek 

Su&ü • lacta .~ bu vaziyette bulunduğumuz sı-
~~ 

0
Cc>zlerimizi geçmiş senelere çevire

ltıer~rnanıı imparatorluğunun varidat 
t!Js bir kuş bakışı atalım: 

'lttıa l'rıanlılarda devletin varidatı şer'an 
~et~ _cCizye = Hıristiyanlara mahsus 
"erWe ile hıristiyan devletlerden alınan 
~ rden, aşar ile memlehalar hasıla
~tı. lJ.~e ganaimin beşte birinden füa
to~t"-• ilkU.ıneUn masrafı az, varidatı 

tı. ~Refik, tarihi umumisinin altın
.)~ 432 inci sayfasında bunlan 
t~d lan birkaç satır sonra Yıldırım Be
-~%e ~ında sadrazam Ali Paşanın 
A14ı.re ede ihtışam ve israfın başladığını 

~alib r. 

masraflarını karşılamak için fazla para 
lazım geldi. Devlet yeni bir vergi çıkar
dı. Bu vergi nufus başına cl5> akçeden 
ibaretti Alinin verdiği ölçüyü esas tutar
sak pir altın demektir. Şimdiki rayice 
göre 10-15 liradan aşağı değildir. Bugün 
şahıs başına hesab edilen vergi yalnız 

yol parasıdır. O da altı lira olup hem yal
nız erkeklere mahsustur, hem de adamı
na göre alınmak üzere tadili düşünül

müştür. 

Bununla beraber Kanuninin koyduğu 

vergi Mohaç muharebesinden sonra kal
dınldL Çünkü hem oralardan pek çok 
mal ve ~sir alınmış, hem de komşu dev
letler haraca kesilmişti. O kadar ki Rüs
tem Paşa A vusturyalılann padişahtan 

başka vezirlerin de başlıcalarına vergi 
vermelerini kabul ettlrmişt.i. Bu paralar 
bizim defterlerimizde cvergi> olarak ya
zıldığı halde Avusturya imparatorluğu 

cHediyei mefharetbahş> adını takıyordu. 
Fakat tabiatile bir teselliden ibaretti. 

Valiler, sancak beyleri, timar ve zea
met sahiblerl devlete vergi vermezlerdi. 
Sadece 3000 akçe varidatı olanlar bir, 
5000 akçeden fazla varidatı olanlar da 
her be§ bin akçe için birer atlıyı sefer vu
kuunda göndermekle veya getirmekle 
mükellefti. Rüstem Paşa, \·alileri, vila
yetleri varidatına göre vergi vermeğe 

mecbur etmiştir. Bu arada Fatih zama
nında Rum Patrikinin nasbında beş yüz 
altın alınması kararlaştığı halde Rüstem 
Pa§a bu mikdan üç bine çıkarmıştır. 

Kanuni zamanmda emlak vergisi ev 
başına 50-60 akçe, sayım vergisi ikJ ko
yun başına bir akçeden ibaretti. Bunun
la beraber aynca gulamiye adı altında 
tahsil memuruna da 3-5 akçe vermeğe 

mecburdu. 

leri ihtiva eden kartlar bastırmışlar ve leri sonsuz, karanlık boşluklardan~ sanki 
bütün arkadaşJanna dağıtmışlardır. en uuk yıl~ızlann diyarından gelıyord~. 

Bir izci herhangi bir yerde b sih Her terennum ve taganni arasında bır 
u na at- be "d ·b· · t h be lere münafi harekette bul uld ~ peygam r nı ası gı ı gaıp en a r ve-

un ugunu b" "k · · ba lı k 1 i§ittiğl zaman bu kartlardan birini çıka- ren. ır seskın, spı enn sesı.1 . ş yaca o an 
yenı şar m en mana ı bırkaç mısramı 
fısıldıyor, sonra ya billur gibi kınlan bir 
kadın sesi, yahud bir erkeğinki (fakat 
daha keskin, daha asabi) zevk veya ıztı

rabını besteliyordu. Şiir, maveranın hu
duda sığmıyan derinliğinden perde per
de ahenklerle taşıyor, gökleri aşıyor ve 
aydınlık müstatil bir kutu karşısında ku
lakl "fnma doluyordu. Fennin mucizesi 
şiirin mucizesini yaratmıştı. 

Bu dinlediğim aşk şarkılara rastgele 
seçilmiş parçalar değildı. Çok anlayışlı 

bir kafa ve çok ince bir zevk bunları, ha
yat yolunda tam bir isabetle kavramış, 
sıralamış ve kalbin gençlikteki ill- aşk 

çarpıntılarından son hüsran dakikalarına 
kadar bütün günlerini, aylannı ve yılla
rını beste ve güfte halinde boşluklara 

dağıtmıştı. Her nağme bir tahlil, her ke
lime bir his ve her mısra bütün bir ömür
dü. Sanki dünyanın her köşesinde cŞiir 
artık öldü> diyenlere. mesafeleri aşan 

rarak aykın harekette bulunanın gözle- bir musiki dalgası, ğörünmez dudakların 
ri önüne tutacaktır. refakatile şiirin yeni bir canlanışını müj

deliyordu. 

* Oğlunu tevk:f eden jandarma 
Abdülhak Hamid bir §iirinde: 

Şair odur 1'i •em'ine $esler gelir müda11ı 
Bir perdedar-ı mutribe-i nağmesazda" 

Diyor. Ne doğru! Dibinin hayali bu
gün işte hakikat oldu. Şimdi radyonun 
karşısında herkesi, az çok, gaipten sesler 
işiten o şairi andırmıyor mu? 
Yazıma başlarken, gece radyoda başka 

bir dilden aşk şarkılan dinledim demiş
tim. Biraz aşalıda da DAve etmi§tim: Her 
nağme bir tahlil, her kelime bir hi:; '\"e 

her mısra bütün bir ömürdü. 
Evet, bu şarkılarda gençlikten ihtiyar

lığa kadar bütün gönül maceraları. en 
tatlı anlarından en hüzünlü dakikalanna 
kadar safha safha açılıyordu. Mesela bir 
şarkıda, kalbi hazla titreten ve eriten bir 
ahenkle şu mısralar çınlıyordu: 

Kiraz mevsimi ne güzeldir! Ben o za
man sevmiştim, sevilmiştim. Hayatım bu 
hatıraya bağlı kaldı. 

Ve, hepsinin sonunda aynlığın, aynlık 
acısının, bir da'ıa birleşmemek üzere son 
defa birbirini sıkan titrek, fakat soğuk 
ellerin prkısL .. Ah. en hazini, en f ecii de, 
ihtiyarlığın ve ölüme yol alan yorgun, fa. 
kat hlll şeyda gönüllerin şarkısı .•• 

Böyle bir programı hangi hisli zeka ter
tib etmiş, bilemem. Yalnız şunu söyHyc:-
yim ki, bu programın, boşluklardan ge
len Vf! bir seri halinde bütün ruhi istihn· 
lelerile hayatı, aşkı, neş'e ve elemi te· 
rennüm eden bu şarkılarına hayran kal
dıın ve bi:tim radyomuzda da en eskiden 
en yeniye kadar bütün o lirik feryadları-

mızdan böyle bir gece yaratılamaz mı di
ye düşündüm. Hatta böyle bir tek gece 
değil, birçok geceler .•• İşte o zaman, şiir 
ve musiki, damla damla içimize sinecek., 
sessiz odalarımıza san'atın semalanndan 
hiç sübhesiz da'hn yüksek., daha coşkun 
ve bilhassa daha msant bir duygu ve raşe 
dağılacak ... 

Hakikaten, şiiri, şairi ve bestekln en 
asil bir heyecanla birbirine ka\ruşturacak 
olan böyle artistik radyo neşriyatını ne 
kadar özlesek azdır. Bu, güzel ses ve ırnğ
me kadar güzel şüri yurdun en uzak kö
şelerine yaymak olacaktır. İstanbul rad
yosundan bilhassa bunu bekliyoruz. Saue 
bunu değil: Milll kahramanlık :yıllarını, 

istiklil savaşının şanlı safhalarını milli 
türküler, destanlarla yaşatacak gec"ler 
de bekliyoruz. Sonra halk türkülerinin 
psikolojik bir tarzda seçilip sıralanması
nı, icab ederse bu işde mütehassıs olan
larla çalışma birliği yapılmasını teklif 
ediyoruz. Fakat bu dlişündüklerimiz bu 
sahada yalnız ilk akla gelenlerdir. Rad
yomuz şiirle musikiyi tam bir kavra11c:la 
yarattığı gün, daha fazlalanm da iste
mek hakkımızdır. Şimdilik., gaipten gel ı>n 
başka dilden aşk şarkılannın k:qısmda 
yalnız bunlan hissettik, bunlan yazdık 
Maamafih ileride, bu mevzua, iyi bir fır 
sat düşerse tekrar gelmeği ne kadar öz
leriz. 

Halid Fahri Ozansoy 

-········ .. ····· ... ····· .... ····················-··········· 
Bir adam kendi tüfeği ile yaralandı 

Bükreş, (Mayıs) - Bir köylünün bey
giri çalınmıştı. Tahkikata memur edilen 
jandarma Abrudean ahınn civannda bi
ri küçük ayaklı, diğeri kocaman pabuclu 
iki kişinin izlerini gördü. Bütün köylü
leri çizmelerini giymiş olduklan halde 
köy meydanına topladı. Hırsızı bulmak
tan ümdinl kesiyordu ki gözleri 16 ya
şındaki kendi çocuğunun ayaklarına iliş
U. Çocuğun ayaklan hem ühır civarın
daki izlere tevafuk ediyordu, hem de to
puklarındaki kurumuş çamur ahır civa
rının çamuru rengindeydi. Jandarma ye
sine rağmen çocuğunun ellerine kelep
çeleri geçirdi, fakat kendisini bekliyen 
sürprizlerin büyüğü üç köy ileride baş
ladı. Baba oğul o köyden geçerlerken 
başka bir jandarma ile karşılaşmışlardı. 
Jandarmanın yanında bir mevkuf, bir 
de at vardı. Çalınan beygir buydu, asıl 
hırsız da jandarmanın çocuğu değil, bu 
ikinci mevkuftu. Esasen adam suçunu da 
itiraf etmişti, yalnız suç şerikinin adıoı 
söylemekten çekiniyordu. Nihayet zorla
nınca onu da söyledi Bu, ilk jandarma
nın kansı idi. Uç yıldanberi aralarında 
münasebet vardı ve çalınacak beygiri 
kadın göstermiş, hatta çocuğunun Ç·Z

melcrini ayağına giyerek 8şıkına yardım 
etmişti. 

Sonra ay ışığında, ormanlarda, sevgili 
ile kol kola dolaşılan gecelerin şarkısı ..• 
Arkasından, su başlarında, çamların al
tında, güneşli sulara karşı mes'ud ve aşk 
fısıltısı ile baygın saatlerin şarkısı ... Ni
hayet, sıra ile, bütün aşk günlerinin, ay-

Rumellfenerl köyünden balıkcı Kadir ye
ni satın almış olduğu dolma ve tek namlu
lu av tüfeğini tecrübe ederken tüfek geri te
perek parçalanmış ve içerisindeki saçmalar 
ve bazı demir aksamı Kadirin ytlzüue gö
züne saplanarak atır Te tehllkell bir suret • 
te yaralanmasına sebeb olm04tur. Kazayı 
mütealdb bir motörle İstaı.bula nakledilen 
yaralı, hastanede tedavi altına alınmıştır 

--····················-··········-·· ... ············································· . 'a ..................................... . 
~ lkUl 2:arnanındaki devlet varidatının 
,.~~on altından fazla olduğunu 

h, "-'it r. den öğreniyoruz. (18 inci ki
'rllriıt a 23 ı). 

Bu izahatın sahibi 50-60 akçenin bir al
tına muadil olduğunu da not ediyor. An- Jandarma hududsuz bir keder içi:ıde-
laşılıyor ki Fatih zamanındanbçri g~n dir, fakat halk bu yiğit vazife kurbanı-
50-60 sene içinde akçenin değeri 4-5 misli nm kederini tahfif için kendisine hiç de
azalmıştır. ğilse bir madalya verilmesini iltimas et-:~ : R:.alkandilas bu rnikdan haklı 

,~ll dit rt ~yona çıkarır. Gene garblı 
~·Ooo,C: bır tarihcinin ifadesine göre 
~ t\ lllt • kuruştur. Tarihci İdris bir 

it b·ı~ının clO. akçeden fazla oldu-
1 dır· 

' Aıus ır. Kıbrıs adasını zapteden 
ık· taruı t.afa ~aşanın beraberinde bulu
~ -ıtÇe cı .. Al.iye bakılırsa bir dirhem 
lıı~- şu' uç dirhem bir dinar yani al
~ bir ~.~etle cl20> akçe bir kuruş o
~ titndİkı"' cl2. altın değerindedir. Bi-
~ za.., Ukuruşumuz onun yanında ne 

\> ~ a ı kalıyor. 
el'ttıı... naza 
~~~ ra~an son garblı tarihc!nin 
-.~tır. Çüda ~ir yanlışlık olduğu mu
~· ~ nku clO:t milyon kuruş 
~~"'rıınd!0~. altındır. Kanuni Süleyman 
tıt. ~'t'idatı ile _Osmanlı imparatorluğu
~ Qllib ola se~ on milyonu geçmemiş
..._ ~.... n rıvayetler neticesinde F:ı
~ ~ı- ... ıın va "d 0114---er~ tes . rı atını c4-5> milyon 31-
~ bıt etmek daha muvafık 

~hı. tlllf Suıta 
~-'41 !Qıl>ara n Süleyman devrinin, Os-
,~ buı lorluğunun en kuvvetli ve 

,}>ilir. unduğu zaman olduğunu her
~Oh 

aç lnuhareb · 
esı olmadan evvel harb 

Dördüncü Murad 11 yaşında tahta çık- miştir. 
* tığı zaman hazine tamtakırdL Buna mu

kabil gerek yeniçeri ve sipahilerin ıırası
na yarıdan fazla serseri karışması ve ge
rek sarayla vezirlerin israflan yüzünden 
masraf pek kabarmıştı. Avariz adı altın
da yeni vergiler çıkarıldL Bu karara gö
re her nüfustan 240, her evden 300, her 
koyundan 1 akçe alınıyordu. Fakat iş bu 
kadarla bitmiyordu. Çünkü hududlarda 

düşmanla çarpışmaları lizım gelen sipa
hiler mültezimlik yapıyorlardı. Sultan 
Mehmed camii avlusunda her vilayetin 
veya sancağın avnriz vergisi haraç mezad 
satılıyC'-', Sipahil~re muayyen para ile 

ihale olunuyordu. Onlar da adam başına 
240 yerine 700-800, koyun başına 1 yerine 
7-8 akçe tahsil ediyorlardL Böylelikle 
memleket yağma ediliyordu. Anadoluda
ki meşhur isyanların en mühim sebeble
rinden biri de bunlardı. 

Koçi Beyin tavsiyeleri ve ruznameci 
İbrahim efendinin ısrarlan üzerine bazı 
ıslahata girişildi. O zamanki Venedik el
çisinin gönderdiği ve Hammere göre A-

( Devamı 13 üncü sayfada) 

K·rk yıl vucud~e dolaşan iğne 
Londra, (Mayıs) - Tam kırk yıl ev

vel Credenkilde hizmetçi, Misis Elizar 
bcth İzzard tahta siliyordu, dikkatsizlikle 
elini büyük bir dikiş iğnesinin üzerine 
bastırdı. İğne de tamamen etine battı. 

O tarihlerde X şuaı yoktu. Operatör
ler iğneyi aradılar, bulunmadı. Nihayet 
bir doktor merak edilecek bir şey olma
dığına kadıncağızı ikna etti. O da tamam 
40 yıl müddetle hiçbir arızaya düçar ol
madan hizmetçiliğini yaptı. Artık ihtiyar 
olmuştu. Bir düşkünler yurduna girdi ve 
lşte buradadır ki 40 yıl evvel kadının e
linde kaybolmuş olan iğne bacağında zu
hur etti. Deri ile ancak örtülü idi. Çeki
lip çıkarılması için ameliyata bile lüzum 
görülmedl Maamafih bu hadise ne ka
dar garib görünürse görünsün işitilme

miş şeylerden değildir. Öyle harb yara
tılan vardır ki vücudlerine girip te tık:ı
rılması imkansız telakki edilen mermi
ler kendiliklerinden derınin sathına ka
dar çıkmıştır. 

Halk evlerinde 
IJcretle temsil 
Verilir mi? 
Lüleburgazda Camllkeblr mahallesinde 

Çıkmaz sokak No. 3 de oturan okuyucula
rımızdan Mehmed Çetin yazıyor: 

•- Memleketin her köşesinde halkın 
kültür seviyesini yükseltmek, medeni bll
gllerlnl artırmak Te balla uyandırmak 
gayeslle açılan Halke•lerinln nizamname
sinde şöyle bir tayıd vardır: 

.Halkevlerinin verdlll temalllerden üc
ret. almamazı. 

Halbuki geçenlerde Lllleburgaz Halte-

1 
vtnde bir temsll .erildi Te bu temsil lçın 
ücret alındı. 

Halkevl başkanımızdan bu hususun na· 
zan dikkate alınmasını rica ederis.t 

* Mektebsiz kalan iki köJ 
Okuyucularımızdan Rizeli Nahid ya

zıyor: 

c- Türkiyenin güzel vilayetlerin· 
den biri olan Rizenin Demirhisar ve 
Akpınar köylerinin 1500 nüfusu oldu
ğu halde, bir tek mektebleri yoktur. 
Köy çocuklannın şehre gidip okuma
larına da yolun uzaklığı manidir. Hal
buki her yıl mekteb çağına basan bir 
çok çocuk yetişiyor. Hepsi de avare ve 

cahil kalıyor. Rize kültür direktörü
müzün nuan dikkatini celbederiz.t 

Okuyucularmuzın sorgulanna 
cevablar 

Bandırmada cKöylü okuyucu.muza: 
- Zannettiğiniz gibi bu paraların de -

llştirllmesl lmkflnsız değildir. Köylil 
arkadaşlannıza söyleyiniz, ellerindeki pa
raları toplasınlar içlerinden blrl bir ban
.taya müracaat. etf.111 takdirde bunların 
kolaylık.la tabdll edeblllr. 

• Blgada Saraç llehmed Sandala: 
- Bu dava Amme davaaı detll. tahsl 

bir dandır. Binaenaleyh neticesini ga
zetemizde neşretmekle biç bir ıe1 yap
Dllf olmayıs. Bizi mazur ıöriln il& 

• Bip.da toför Tevfik Uıkana: 
- Dava neUcelenmeden blr feJ yaza. 

mayıs, mazur görünüs. 

• Blgada Bakkal Şeri! Dür.cana: 
- Menubaha meselenin alzce olan alA· 

tasım bilmiyoruz. Meydanda olan hldl e
nin blr cebhesldlr, diğer cebhe.sl ne mer
tezdedlr, ondan malfimatımız yok. Binaen
aleyh yazmakta blzt mazur görünlla. 

• Ankarada Tahsin Oençere: 
Mektubunuza bundan bir müddet evvel 

cevab vermlştrf Bu aütuooa gl\. :inti.te 
çarpmam11 olacaktır. 
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a ürkü s· Se aha lerin e v 
Ankaradaki Şenliklerden intıbalar 

Atatü.Tk Ankara iata.ıyonund4 gemrra.llerle vedalaşırken 

Tukancl4: Biflük 8-1 Ankcr4 ıtadını feı"efl.endirirlerkm. 
A~: Jluhtıerem mı.atirimi.z Yugoılcıvya hcırbiye tıı 
b~e &akanı Gmercıl Marriçle Fevzi Çcıkmak idman M
rtJccılcrfm ıeı1ttdi~orlaf'. 
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Yukarıda: Atatürk atadı ıereflend.i-rdikten ıonra. ge~ıı

lin çnik JuareJcetlerin' takib ediyorlar. 
Altta: Ataıür1c muht4h"em misafirimi.ı Geııeraı Mariç ile 

beraber. 

f dm4n hareketlerine umumi blr bakıı 



il ifaya ŞON POSTA 

Son Posta'nın zabıta hikayeleri 

Kürekteki kan lekeleri 
lngilizceden çeviren: lbrahim Hogi ~~_,. 

Marya bir hizmet .. 
çl kızdır. Ve her h1z. 
Jiletçi kız gibi, ha • 
)atta işi gücü, it 
IÖnn.ekten ziyade 
kapı ardından konu· 
IUlanlan dinlemek· 
tir. Arkadaşlan ile 

de buluştu mu, biz. 
Jnet ettiği evlerde 

duyduğu kavgaları. 
l§k sahnelerini sı • 
cağı sıcağına ve bal· 

man iyi miydi? 
- Hayır, her za -

man iyi olınazdı. 
- Nereden biliyor-

sun uz? .. 
- Bir hafta kadar 

oluyor, kavgalarını 

duydum. Koridorda 
toz alıyordum.. Ba -
ğırarak konuşuyor -

lardı. Ondan duy -
durn. Mister Steven-
son bir cinayet ltifı 

etti, dedi. 

Juanita da kork -
mu§tu. O akşam şeh-

re inmiş ve fil -

landıra ballandıra 
lnlatrnaktır. Efendi -
li Gudares de, Mar
)'a için bulunmaz bir 
kaYnaktır. mi yıkamıya ver -

?darya bugün de, mişti. Hadiseyi, bü-
l§te bayıldığı 0 sah- yük büyük puntu -
lltlerden birine pbid Hemen. fotograf makinesini çıkardı, teknenin enstantane bir resminl çekti lar ve cYattaki 
oluyordU. Misafir odasının anahtar deli - gitgide kabaran dalgaların üzerinde se- esrarengiz ölüm-, cPolis katilin izi üze
line kulajını yapıştırml§, içeride olup kerek gidiyorlardı~ Atlas Okyanusundan rinde> gibi heyecanlı başlıklarla haber ve 
~leri dinlerken, kendi kendine hay - gelen rüzgara karşı istikamet almışlardı. ren gazetelerden öğrenmişti. Polise, ora
retle sordu: Rio sahilinin dar körfezine yaklaştıkları ya, buraya koşmuş ve Stevensona bir a-

- Yahu, efendimle Stevenson arala - vakit deniz epeyce şiddetlenmişti. Rengi- vukat tutmak iznini alabilmişti. Juani
lbıdan su sızmaz arkadaş oldukları halde ni bile değiştirmiş olan koca dalgalar ba- tanın asıl kederlendiği nokta, hadise de 
~en böyle sık sık kavga ederler, bir ta çıka giden yata çarpıyor. Serpintile- polisin bir kadın parmağı araması, hatta, 
tGrıtı anlıyamıyorum... rini iki delikanlıya kadar ulaştırıyordu. bu kadının izini bulduklarına dair ken -* Deniz ve hava ile mücadele eden tngilizle dilerinde tam bir kanaatin yerleşmesi ih-

&u kavgaların sebebi §11 idi: Perulu hiç bir zaman birbirlerini bu ka- timali idi. Ertesi sabah doğru avukata 
Stevenson ile Gudares tabiat itibarile, dar yakından sevdiklerini hissetmemişler, gitti. Avukat mutad sözlerden sonra, de-

1\ısi de hiddeUeri burnunda insanlardı. anlamamışlardı. !illerimiz zayıf, hep aleyhimizde. Cidden 
~e Perulu Gudares, İngiliz olan Steven- Gudares arkasına dönerek bağırdı: harikuJade bir vak'a bu .. Ama her ne hal 
lonun rüchanlığını çekemiyor, buna tu - - İplerden biri dolaşmış, çıkıp düzel- ise, siz bana o gün çektiğiniz resimlerin 
tuluyor, adeta içerliyordu. Marya, Ste - teyim. birer kopyasını veriniz. Belki işimize ya-
l'ensonun hiddetli hiddetli ıöyle dediğini Stevenson, pekala der gibi başını saJla- rar .. dedi. 
chıydu: dı, elini kaldırdı ve yekeden ayrılmadı. Juanita o gün öğleden sonra fdtoğraf-

- Canım, ben seninle birlikte hernşer!n Yat gene suya dalarken, serene tırmanan çıya gitti. Resimleri uzatan fotografcı: 
~Pezlere gideceğimizi kat'iyetle söyle- arkadaşının çevik vücudüne baktı. - Resimlerin ekserisi iyi çıkmış. Hele 
bliş, Vadetmiş değildim ki.. Bu esnada birisi sahilden onları seyre- yat resmi fevkalade güzel. Ama, filmde 

Gudares de arkadaşından aşağı kalını- diyordu. Juanita, şeker parçası denilen bozukluk olmalı ki yelkenin üzerinde bir 
>'tn bir kızgınlık temposile: ve Rionun garb sahiline bakan kocaman leke var. !sterseniz, bunu kaybedebili -
_-;-Hep ayni nakaral. Onlarla tanışmak kayaya gelip oturmayı pek severdi. Sa - riz .. dedi. 

llıedin .. İ§te o kadar .. Hem bana bak, hile mümkün mertebe yakın olmak c - Genç kız resmi aldı ve dikkatle baktı. 
~ heınşerilerimi hakir göremezsin, an- melile bir patikadan inerek buraya gel- Hakikaten yelkenin üstünde bir leke gö-
dın nu? miş ve gözlerini açıklara dikmişti. rünüyordu. Aklına bir şey geldi. Rilya 

ı._ltarşı karşıya ayakta duran iki a11- Genç kız, uzakta, ine çıka ilerliyen ya- mı görüyorum? diye düşündü. Hayır res-
lllllb nerede ise çatışacaklardı. Peru- tı tanıdı ve gülümsedi. Bu Stevensonun me bakıyordu. Her hangi bir hadisede en 
ltuıun hiddeti tepesinden aşmış, bur - sözünü dinlemiş ve arkadaşile barışmış mühim rolü oynıyabilecek, vesika hük -
1'luıdan aoluyor ve gözleri parlıyordu. İn- olduğuna delalet ederdi. Yoksa tek başı- müne geçebilecek bir resim çekmiş ola -
lilizin de çok asabi olduğu görülüyordu. na, böyle bir havada asla denize çıka - maz mıydı? 

Gudares yumruğunu sıkarak gürledi: mazdı. Hemen fotoğraf makinesini çı - Fotografcıya döndü. Sesrne hakim ol-
ıı:: llemşerilerimle konuşmazsan, be • kardı, teknenin enstantane bir resmini mıya çalışarak: 
-uıe de -11.-. sabahı kesersin.. çekti. 

..o aııu - Bana bir pertavsız lCıtf eder misiniz, 
- Abdanı~ın ıu-zumu yok. Ve eğer Esas hadiseye gelince, aradan daha 

1 
k 

..._ & e eye bakacağım, dedi. ;:'il böyle eline g""en her teYi fırlatıp a- henüz bir saniye geçmemişti ki, Steven-
._,...lı: -~ d · · •- d tt ··1·· b" Fotografcının verdiği pertavsızı alırken ,,,;_" olursan, gu··nün birinde bir cinayet son enızın orwssın a ve ya a o u ır a-
·~ b b k ı t B be b · ellerinin titrememesine dikkat etti. Son-
~lcak, Ben gidiyorum. Keskin sirken\n damla aş aşa a mış ı. em yaz ır 

b. · ra: arı '--b di b suratla yekede idi. Her şey ır an ıçinde ...__ ~ madır unutma, ye ceva ve-
j.;'1 Stevenson kapıya doğruldu. Ve ka _ olup bitmişti. Yaralı ark:ıdaşına ne ol -
~ açıp ta merdivenlere yollandığı zıı- duğunu anlamak için yerinden fırladı. 
-.. rı, Çoktan koridorun öbür köşesine se- Zavallı ölmüştü. Şaşkınlıktan donmuş bir 
Wbtf halde diimeni sahile çevirdi. ış olan hizmetçi Marya: 
la - .Ah diye içini çekti. Bir cinayet çık- * 
..,~1~e ho~ olacak? Arkadaşlarıma ilk ev· Sahile varır varmaz, iskeleye çıktı ve 

Sa ben yetiştirirdim.. karakola telefon etti. Cesedin üzerine e-
ti. ~evenson, doğru Juanitanın evine git- ğilrniş olan zabıta doktoru ölünün ağzı -
t\rd e &enç kadını alarak bir kahveye gö- na bir ayna tuttu. Sonra inceden inceye 
~~· Juanita her ikisini de tanıyor ve yarayı muayene etti, ve: 
tlııı U ile İngilizin sık sık vaki olan dar- - Arkadaşınızın öldüğü muhakkaktır. 
~d 1klarını gülerek karşılıyor, her iki ar- Peki nasıl oldu bu iş? diye sordu. 

- Bu lekeyi silmeyiniz. Yalnız bu res
min ağrandismanını istiyorum. Ve müm
kün mertebe çabuk olmak şartile dedi. 

* Stevenson ikinci defa olarak müstan
tiğin huzuruna çıktı. İstikbalinden ümi
dini kesmiş, yorgun ve muztarib bir hal
de idi. 

Müstantik sordu: 

- Maktulü, dün yatla bir gezintiye da
vet ettiğinizi saklamıyorsunuz, değil mj? 

- Hayır, doğrudur. 

Sayfa 9 

C: MÖZAH :::J 
Derd dinleme bürosu 

Yazan: lsmet Hulusi · 

Teklifler yçılmq, kararlar verilmiş, 
nihayet belediyede bir cDerd dinleme> 
bürosu tesis edilmişti. Derd dinleme bü
rosu memuru, büronun ilk açıldığı gün 
en yeni elbisesini giydi .. itina ile traı ol
du, işinin başına gelmek üzere evinden 
çıktı. 

Büronun bulunduği.ı binaya yaklaştığı 
zaman birden bire şaşırdı. Kapının önü 
geçilmiyecek kadar kalabalıktı. Her cins
ten, her yaştan birçok insan vardı. Polis
ler intizamı temin için sağa, sola koşu
şuyorlar. Çocuklar avaz avaz bağırıyor
lardı. Birkaç açıkgöz simidci, sakız leb
lebici, sucu, limonatacı bu kalabalık a
rasında dolaşıyor; simid, sakız leblebisi, 
limonata üzerinde hararetli alışverişler 

yapıyorlardı. 

Derd dinleme bürosu memuru şaşırdı: 
- Acaba yangın mı var? 
... Bir kaza mı oldu? 
... Birini mi vurdular? 
Polislerden birine sokuldu: 
- Bay birader bu kalabalık nedir? 
Polis, onu biraz da techil eder bir na-

zarla süzdü: 
- Bilmiyor musunuz, bugün derd din

leme bürosu açılıyor. Derd dinlııtccek

ler toplanmışlar. 
- Büronun memuru benim. 
Polis toparlandı: 
- Siz misiniz? 
- Evet benim fakat bu kalabalığı ya-

' rıp nasıl içeri girmeli? 
- Ona da çare buluruz. 
Polis güçbela yol açtı. Memur masası 

başına geçti, Oturdu. Polis kapı önünde 
kalmıştı. Derd dinleme bürosu memuru 
odacıyı çağırdı: 

- Derdi olanları teker teker içeri ala
caksınız .. 

Yaşlı bir kadın içeri girdi: 
- Allah derd verip te derman arattır

masın, ilahi derd bir mi evlad .. biraz ev
vel gene başım derde giriyordu. 

- Valide sen kısa kes te derdin ne ise 
onu söyle! 

- Söyliyeceğim yavrum, hani bizim 
mahallede. 

- Sizin mahalle neresi? 
- Sofular canım, orada kolağasının 

evi dedin mı kim olsa gösterir. Ha evin 
cumbasında sardanyalar da vardır. Bu 
sene katmerlisini de yetiştirdim görme .. 
senden iyi olmasın tokmaklı bostanın sa

- Evet biraz kısaca! 
- Hah şöyle. Sonra.. 
- Adres? 
- Postrestant Hicran 126! 
- Anlamadım. 
- Adresi sordunuz? 
- Evet ama .•• 
- Ah bilseniz.. onu ilk gördüğüm gün 

sevmiştim. Gerçi boyu biraz kısa ama, 
bilseniz ne şirin, m! güzel, hele bir göz· 
leri var. Hele saçlarının rengi tarif ede
mem! 

Memur şaşırmıştı, gözlüğünün üzerın
den baktı: 

- Fesübhanallah! 
- Siz de şaştınız.. daha onun biitün 

güzelliklerini birer birer anlatmadan 
tavrınız değişti. Ah bir bilseniz insan bir 
kere gördü mü aşık oluyor. 

- Oğlwn sen kaçırdın mı? 
- Ne güzel de anladınız .. işte ben de 

bunun için geldim ya, babasından istet
tim, vermiyor, fakat muhakkak onunla 
evlenmek emelimdi. 

- Derdin bu mu? 
- Daha başka ne derd olsun? 
- Canını burası böyle dcrdler için a-

çılmadı. 

- Ne diyorsun.. siz benim derdime 
çare buldunuz. Hem artık gidiyorum. 
Verin elinizi öpeyim. 

Memurun eline sarıldı, öptü. 
- Siz bana; kaçırdın mı? dediniz. De

mek kaçırmak lazım. Bugünden tezi yok 
sevgilimi kaçıracağım. 

Delikanlı koşarak kapıdan çıktı. Me
lon ıapkası elinde, wemsiyesi kolunda ev
kaf mütekaidini andıran biri kapıda gö
ründü. 

- Allah ömürler versin efendi, s&yi· 
niz meşkftr olsun. 

- Teşekkür ederim. 
- Bendeniz min gayrihaddin kelama 

ne suretle agaz edeceğimi. 
- Lutf en biraz kısa .. 
- Hayhay efündim, Lisebebimineles-

bap şunun için zatı samilerini .. 
- Biraz daha açık anlatsanız. 
- Ah efendim .. bu ne iz'an, bu ne !e-

tanet, bu ne leb demeden leblebiyi keşif 
hususunda gösterilen bir zek81 hayır ha
yır bir daha, hayır hayır .. 

- Efendim açık ve kısa. 
- Evet efendim evet tıpkı dediğiniz 

Jlııır. aşın derd ve şikayet ortaklığını ya - - Limanda geziyorduk, yelkeni indir'U:lt onları birbirlerile barıştırıyordu. mek istedik. Serene bir şey dolanmış gi
lilfıı unıa beraber, Juanita daha ziyade İn- bl idi. Gudares, çıkıp açmak istedi. Bir -
bil'irıe be~e~irdi. Kendisi de erkekleri bir- den tekne suya daldı. Arkadaşım da mü-

- Biraz asabi, hiddetlisiniz değil 
Mister Stevenson? 

mi bibi Vasil vardır, o verdi. 
gibi, acaba zatı alilerinin devlethaneleri 
de fakirhaneye civar mıdır ki bu kadar 
ariz ve amik kesbi vukuf etmi~siniz. 

- du§Urecek bir yaradılışta değildı. vazenesini kaybederek, düştü. Ben de ar
Ste Canın sıkılmış gibi görünüyor, dedi. kaya koşup yekeyi tutmak mecburiye -

llrıcfa \r~son. her zaman olduğu gibi ba- tinde idim. Vak'a olduğu zaman da iske
~1 ı'1 leç@nlerl anlattı. Juanita, kahve- lenin yakınlarında bulunmuyorduk. 

Çt!rken· - Olsaydı bile para etmezdi. Hatta, 
tıılt~ '.bu erlı:~kler, cidden gülünç! Ne ço - yatta bir doktor da bulunsaydı, böyle bir 

huylan var, dedi. yara ile arkadaşınızı kurtaramazdı. 
S * 

Polis müfettişi de cesedi ve yatı mua-
~ ö ~ b erısoıı, arkadaşını seviyordu. Onun yene etti. !ünün yanıbaşında duran kü-

'lltr._y u hadiseden bir hafta sonra, klübe reğe gözü ilişti. Kürekte kan lekeleri var
l'liııce 1~ ta Perulu arkadaşını orada gö • dı. Stevenson komiserin baktığı yere ba
tı-Jtekı ılk elini uzatan gene kendisi oldu. karak, onun aklından geçen suale cevab 
~Uen;.r arasında arkadaşlık bağını kuv- verdi: 
tlaidj ıren aebeblerden biri de deniz sev- - Düşünce kafasını oraya çarptı. 
deııı~:: 'l'alihe bakınız ki iki arkadaş ta - Ya!.. Bittabi işin resmiyeti için ifa-
~daŞı 

1 
"e Yat iŞ1ğı idiler. Stevenson ar- de vermeniz lazımdır. 

_ ;a: Zannaltında olduğunu anlıyan Steven-
>'•t aeı Udares, yarın denize çıkalım. Bir son biraz kabaca cevab verdi: 
.,., ])eru~sı Yaparız, diye teklifte bulundu. - Elbette .. 
uaıeıık, u bu teklifi sevinçle kabul etti. Adliye mekanizmasi da derhal faaliyete 
4a özu Keçen haftaki hldiseden dolayı geçti. Stevensonu, hiç te temiz olmıyan 
trıe: diledi.. bir hücreye kapadılar. Polis, 
~ es: IÜn denizde tam bir yelken ha- mütecessis hizmetçi Maryayı da yaka -
~ lc:orr:rdu. 12 tonluk yatları da, göz- ladı ve sorguya çekti: 
~ kab~algalara bile dayanabile • - Mister Stevensomm maktulü pek 

idi. Yelkenleri aÇDU§lar, iyi tanıdığını aöylüyorsun. Aralan iter u-

- Evet öyleyim. 

- Senyorita Juanita isminde bir kadın
la tanışırsınız değil mi? 

Stevenson hiddetten kıpkırmızı .kesil -
di: 

- Doğrudur, fakat isminin böyle bir 
hadiseye karıştırılmasının sebebini anlı -
yamıyorum. 

- Meseleyi inceden inceye tahkik et
mekle mükellefiz. Hem, arkadaşınız da o
nu tanırmış değil mi? .. 

Stevenson büsbütün köpürdü: 
- Ama da tuhaf ıey .. Bana çamur at

tığınız gibi genç kadına da çamur atar 
ve ortada bir kıskançlık sebebi vardır, di
ye ahkam yürütürseniz, bu canavarlık -
tır, diye bağırdı. 

Müstantik de kızdı ve masaya bir yum
ruk indirerek: 

- Sualimize cevab vermediniz, dedi. 
- Pekala .. Evet arkadaşım da onu 

tanırdı. Buna rağmen bu işe onu karış -
tırmanın manasını anlıyamıyorum. 

Ortalıkta aıkıcı bir sessizlik hüküm sür 
dü. Bir telefon zili bu aükfttu bozdu. 

Müstantik, hiddetli hlddeW: 
(Devat111 U inci •Jllw) 

- Valide bunlar bana lazım değil, der
din ne, şikayetin ne? 

- Ah eviadım az kaldı unutacaktım. 
Derdimi bir bilsen acırsın .. tam üç sene 
oldu. Hani bir kar yağmıştı ya.. ifte o 
karda benim ıu sağ böğrüme bir sancı 
girmişti. Şimdi biraz 1<>ğuk oldu mu aan
cıyor. Tentir otu suyu sürdüm nafile, bi
zim Hacıkadına nefes ettirdim nafile. 

- Bayan derdin? 
- A; ne anlamaz insanmışsın, tıte 

derdim bu, daha ne derdim olacak? 
- Derdin bu mu? 
- Bu ya daha ne olsun, yataklara mı 

düşeyim; teneşire mi yatayım? 
- Bayan sen yanlış gelmişsin. Burası 

belediyeden şikayeti olanların derdleri
ni dinliyecek. 

- O hastalığa tutulmadımsa kabahat 
benim mi, ben ne bileyim, yazık oldu 
verdiğim tramvay parasına . 
Yaşlı kadın çıktL Sıra bir genç arkekte 

idi. 
- Derdliyim .. 
- Mal6.m anlatınız. 
- Nasıl söyliyeyim efendim. Bu detd 

bent günden güne harab ediyor. Bütün 
kalbim, bütün emelim. 

- L6tfm kıa! 

- Neye canım anlamıyorum. 
- Efendim ayni keramet buyurdunuz. 

Bizim bitişik komşımun günahları bo
ymılarma kızları var. Allah bağışlasın 
bendenizin de bir kerimem cariyeniz, bir 
de mahdum köleniz ... 

- Allah bağışlasın. 
- ·Allah ömrü devletlerini müzdad 

eylesin. Ne arzediyordum. Komşularımı
zın açık ve çıplak giyinmiş olmaları ge
rek ailem efradına ve gerek diğer kom
şulara fena göründüğünden, bu gibilerin 
vicdanı 8.mme ve ahlakı umumiye üze
rinde ... 

- Anlaşıldı. Bayım burası böyle derd
lerin dinleneceği yer değil. 

- Ya efendim demek siz, zatı aliniz. 
- KAfi bayım, böyle saçma derd din-

lem eyiz. 
- Vah vah vah. 
O da çıktı. Bir kadın ve bir erkek bir

birlerini ite ite memurun masası başına 
geldiler. 
Kadın - (Yanındaki erkeğe) Sen sus 

vire ben anlatazak! 
Erkek - Yok sok llkirdi. Sopa vire .. 
Memur - Ne sopası! 

'~ JJ ... •rda4GJ 
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~·Yıldız kravat bağllyo 

Nihadı ..mriede tannmJall ~khr. 
Hem ~ lııerkes ona çak wwerdl. 

Nihad tapalciL 8fır p bir otomoW1 
kazasında bir ayatı Jarıhmtb. HMtmıe
de uzun zaman yattı. ÇıktJlı aaman oa 
parası yoktu. Ustelik çalıpak ftZi,ette 
de değildi. ()kuması. yazmaw da kıt ol
cbıju için her iş~ yaramıyordu. 

Beş kilometreden 
duyulan ses 

Nihad, günlerce düşündü, tqmdı, na
sıl ekmek parası temin edeceğini bir tiir
lü bulamıyordu. ~ncilik etmek te pek 
ağırına gidiyordu. Çalışmadan para al-
mak çok ayıp §eYdi doğrusu. Nihayet Arnerikada bin cins maymun nntır. Bu 
bulabildi Nihad iyi akordeon çalardı. maymunun sesi o kadar fazla çıkar ki 
'3ir akordeon bulabilse işi işti. Bütün pndan qağı suyu dökti, aonra da mür bağırdığı zaman beş kilometre uzaktan 
mahalle komşularına çalgı çalar, onlan .diledi: duymak mümkündür. 
eğlendirir, mukabilinde biru para alır, _ Affedenill RDin arada oldu~u 18 asır e l ıJ k" -
olur biterdi. g6rmemiftinı! a-- vve yap an opru 

Mahallede iyi kalbliliği ile meşhur Zavallı Nihad buna ilkönce inandL ·,.,, 
JU>mşulardaa biri Nihada istedili çalgıyı Fakat ertesi günü ayni şey tekrarlanın
alıdı. ca işi anladı. İntikam almayı düşündü. 

Aklına bir şeytanlık geldi. Kalktı çalg1-
c sını kaptı, musfula koştu. Muslukta ne 

yapacak? diyeceksiniz! Çalgının tam or
tasında bir delik nrdı, oradan su dol
durdu. Sonra sokağa çıktı, gene her za-

• ,:::; manki yerine gitti oturdu ve sabırsızlıkla 
·- J>eklemeğe başladı. Ali bir türlü gözüit-

müyordu. Nihad bir prla tutturunca t<.>

.pesindeki pencere açıldı, elinde bir bar- İspanyada bulunan cŞeytan köprüsü• 
dalı 1U ile Ali g&ündü. Tam bu srrada bundan on sekiz asır evvel yapthnı~tr. 
Nihad elindeki çalgıyı kapatınca üstte!d Yapılirken harç kullanmadan ta~ları 
delikten, ne kadar su nrsa hepsi hşkır- üstüste koymuşlardır. Böyle olduğu hal
dı. Ali ne olduğunu anlıyamadan, Strsık- de yıkılmanııftır, el'an işe yaramaktadır. 
lam kesildl Nihad kahkahalarla gülerek 

Artık hergün mah-allede NDıad çalgı topal bacağını sürüyüp gitti, karşı duva
çalıyor, herkesi neş'el'endiriyor, kaç para rm dibinde oturdu, prkısma devam ettl 
verirlerse teşekkür edip ahyordu. 
Nihadı komşulan içinde yalnız bir kişi Beki • • 

sevmezdi. Bu da bakkalın çıralı Aliydi. r-:- ey&nlZ ··----··-· .. , 
1'1hadla Ali eskidenberi ~emezlerdi y • b ,. • 1 • 
Hep kavga edftler, ortalılı gürültüye em eaıye çeşıt erı 
verirlerdi Son zamanlarda Ali, :Nihada hazırlıyoruz 
büsbii Ü'D ~&yordu. Nillad çalgı çal- Bilmece hediyelerim.izde gelecek 
maJr ~ getir, ~ l!rin ft gölgeli bir haftadan. itlibcıTn bazı değifiklikler 
'yer olan bôbJ düliimnm d1mmna ar- yapacağız. yem hediyeler çok güzel 

Marhn on altıncı günü 

kasını dayar otunmllt. AB~ yapa- ve çok kıvmedidiT. Küçük okt.Lyucu-
miı işi ppnr, :Nihafhn sesini duydukça Y- ğ'-~~ .;: ·u ı· . Yağmurun muayyen bir güntl yoldur. 

~,__a_ __ _ ....,-.tnııı e ıcau. •• ece~ gı.,.,, e ıp Ş .. ğ d i1em f 
mabt uvır;wulnU&I'. 1:1.- ıun ~. lft- : derileri de d lacakt c u gun yağmur ya ar> eru ez, a-
hadı oradan bçınNlk için Mr ~re 111'8- ! ne 11"" ımı 0 

• .ır. : kat tesadüfen elli senedenberi martın on 

dı. Nihayet bardağa su doldurdu ft Nl- \, ..................... Bekleyınız ..... .i altıncı günleri LondraYf: muhakkak yat-
t.dı orada ~emiş ribf yaparak ba- mur yağmaktadır. 

KÖPEK KOŞTU IERDiVEN YIKILDI 

- Leğende alçıyı ezaım, an.nen ge
lüıciye bdm', odam• taffnm& tamir 
ederim. 

- Sen Maya oıur, köpeği ele bağlt-
11acağım. 

- Bana bat, oyunccıklarmı tasa kot.r 
ma, hepli alçılan.ır, bir daha temiz
lemNn. 

- Yarım ICIGt& Jccdma.z, bu ifi biti
ttim. 

- Rahat if göTemiyece1c miyim~ Bü
tü• blmlan al, n11 de tam aoblmaf 

- Olmada/ Olmadı! Ohnadıl 

- Dur baba. hele ben bağlıyayın&! - Aferin kızım. 

- Baba gözibıi kapa_. Aç- ifte oldu. 
- Hakiktııerı güzel olmM.f. Af erin 
sana Yıldız! 

Yeni bilmecemiz 
Köylülerden birl 

köyün değirmenine 

öğütülmek üaere 
buğdaylarını getir-
mifü. Delirmenin 
kapısı kapahydı. De
ğirmenci görünmü
yordu. Köylü bağır
dı: 

- Deijrmend, de-
&irmencil.. 

J)eiirmenel cnab 
verdi: 

- Buradayan? 
Köylü sap beldJ. 

sola baktı. Değ!r

.-nd)i göremedl 
Hele! bir kere de 

siz dikkatle resme 
bakın. De~ 
bala'btlec:ek Jailin•! 
Bulursanız yerini 
lpret etliın. IOftr& ·.•'-

resmi kesip bile gcin
derin, bir kişiye bir 
futbol topu. bir ki- o -

pye bir httbol w,. ~M... 

- Şimdi oltıt'. 

bfayiklüğünde }js. _.,...,,.,,. ___________ ::: 

tik U,, tiler Jla kip,. dıe cok bJmftti l _.amı bbe pd~-dll .... llllZ• _.... 
hediyeler vereceği&. Bnmece1• cenb riDe Bihnece teliıllıftini ve . 

ftllll9 
8 

j Mtj - ....... 1lllmece ·-·· _.. ..... .,. ... 



Mersinde Atatürk, 
Enerji sahibi bir genç 

Lüleburgazdan 
Sabri im.ıas-ile so
rulııyor: 

- Muvaffak ola· 
cak mıyım? 

Enerji muvaffa
kiyet §3.rtlannm 
başında gelir. Dü
rüstlükle takviye 
edilirse mesele 
kalmaz. 

• 
Ogretmen olabilecek bir genç 
Bartın okuyucu. 

lanmızdan lbTa. 
himinı suali de ıu: 

- Hangi mcs .. 
lekte muvaffak O· 

lacağım? 

Atatürk hus mi trenlerinde Kafasile çalı,. ıı 
insanların, teına-

(Baş taraf'ı. 1 inci sayfada) ı umumi katibliğinden: yüllerile mütena-
terınek fırsatını bulmuştur. 19 mayıs gününün yıldönümü müna - sib meslekleri ter-
l Atatürk, halkın sürekli ve içten ge- sebetile yurdun her tarafından vatan - cih etmeleri lfizım:n alk1şlan arasında kendilerine talı - daşların heyecan ve samimi hislerini ve dır. Öğretmenlik tavsiye edilebil.it'. 
&ls edilen köşkü teşrif buyurmuşlardır. azimkiir gençliğin şuurlu tezabürcıtım • 

Mersin halkı görülmemiş bir bay - bildiren bir çok telgraflar gelmektedir. 
tanı ve sevinç içindedir. Atatürk, bundan pek mütehassis ol - Pek gözlü bir tip 

Atatürkün teşekkürleri muşlar ve teşekkürlerile sevgilerinin ile- Bartından Hak
tilmesine Anadolu ajansını memur et -

'- kı imzasile sorulu-
.aıersin 20 (A.A.) - Riyaseticumhur mişlerdir. 

yor: 

Meclist~---N ~&-;~ iktısad ca-::u~-::ak·Ta-
• Pekgözlülük, e-v ekilleri izahat verdiler 

• 
(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 1936 - 37 senesınde 14.5 milyondur. 

nerji vasıflarına u
yarsa muvaffaki
yct ihtimalleri ço
ğaltılmış olur. 

tevk duyarım. Onun için, kendılerine, Bu müzakereden sonra heyeti wnu - • '1ıallerine cevab vereceğim. miyesi üzerindeki görüşme kafi görüle-
liububt işinde tenziHit yapılıp yapıl - rek maddelere geçilmiş ve 1931 yılı ma

~anıası meselesi, derhal cevab vereyim I sarifatı karşılığı olarak D. D. yolları ida-
' bu mesele her hangi bir itiraza ma - resine 35,739,400 lira tahsisat verilme -

t'tJz kalmak noktasından değil ve halk sine aid büdce kabul edilmiştir. 
\'e !müstahsillerin menfaatlerinin ve Mezkur idarenin varidatı 37,739,400 li-
(t'lnleketin zirai inkişafınm lüzum gös- ra olarak tahmin edilmektedir. 
berdiği noktadan mütalea edilmiştir. Ve 
u Yapılmak üzeredir yapacağız. 
Prim meselesini de 'ayni veçhile esa ... Iı 

tekilde mütalea ettik. Bu musammemdir, 
lllukarrerdir. 

1 ~nra hububatın Haydarpaşaya değil, 

Gene bugünkü Meclis ruznamesinde 
bulunan ve ödünç para verme işleri hak
kındaki kanunun müzakeresinde söz alan 

intizam sever bir tip 
Bartından Halid 

Tezyüksel soru-
yor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Tertib ve tanzim 
bir gencin en iyi 
vasıflarındandır . 
Yalnız hayale faz
la yer verilmemesi 
lfızımdır. 

Son Posta 
Zrnite naklinin faydalı olup olmadığı mc 
~lesi, bu doğrudan doğruya İzmit bele -

1Yesinin düşündüğü basit bir takım 
~enfaat hissi meselesidir ki buna taraf

Hüsnü Kitabcı, mevzu müzakere olan ka
nun ile hükumetin hayatı ucuzlatmak 
için aldığı tedbirlere bir yenisinin ilave 
edilmekte olduğunu işaret ettikten sonra 
kanunun cödünç para verme işlerinde 

yüzde 8,5 dan fazla faiz alınmasını ya- F otograf tahlili kuponu 
"'r de· ·1· gı ız. 

lı: Personel mikdan artıyor diyorlar. 
t~·lllıyor, maalesef nisbetsiz derecede 
d' iktır. Cedvel vardır, yanımda değil-
13ıri B~lkanlarla nisbet edildiği vakit 
k·~ garıstanla yarı yarıya eksiktir. 350 
tı1 Olnetre hattı olan Bulgaristanla ya -
la Yarıya eksiktir. Romanya ve Yugos
Si;;r.a demir yollarına nisbetle gene ek
la ır. Yunanistana nisbetle Bulgaris -
lı~ derecesinde gene eksiktir. Şunu art 
nı kak mecburiyetindeyiz. Onun için 
t1• ... e leb açarak yeniden personel yetiş-
•ece- · ,ız. 

nu I<örnür meselesi üzerinde durdular. 

sak edel'\ bir fıkranın gözettiği 

faydayı caçık kredi şeklindeki> 

muamelelerde yüzde 12 ye kadar faız a
lınabileceğine> dair olan ikinci fıkranın 

izale eder gibi göründüğünü söylemiş ve 
bunun tatbikatta güçlükler tcvlid ede -
bileceği mütaleasında bulunmuştur. 

İktisad Vekili Şakir Kesebir verdiği 
cevabda şunları söylemiştir: 

Ödünç para verme işleri bu kanunla 
ikinci merhalesini yapmış oluyor. Bun -
dan bir kaç sene evvel büyük Meclisin 
kabul buyurmuş olduğu birinci kanunla 

isim • • • 
Adres • • • • • • 

DİKKAT 
FOtograf tablll1 için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi prttır. 

····································-··············-······· 
Cenevreye sadık ( ! ) 

F ransanın muharrirleri 
Hatay için ne diyorlar? 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

lngiliz kral kupası galibi 
Rasing'i 4 -2 ye di 

lngilizler oyunun ilk devresini 2 - O mağlub bitirdikleri 
halde ikinci devrede 4 gol çıkardılar 

ParLs (Hususi muhabirimizden) - Bir hat- attı. Fransızlar şaşalndılnr. Ahalinin sesi çık .. 
tadanberl bütün Paris gazeteleri tarafından mıyor. Fransız kalecisi sanki Karadenlzdf 
heyecanla bahsedllen ve beynelmilel blr gemileri batmış gibi suratı n.sık; güya buyula 
ml!-hJyet arzeden maç en nihayet oynandı. bir effor 7npmış gibi kendin! yorgun göste-

Inglltere kupası galibi Preston takımının riyor, daha doğrusu kendini temize çıkarmıye 
oyuncuları hep genç elemanlardan müte - çalışıyor. İnglllzler canlandı. Fransızların 
şekkll; en bfiyuğü 28 ~ında. İçlerinde bil- maneviyatı kırılmıya bnşlad1. İnglllzler mü· 
hassa Shankly, Nutch ve Bcattıe gibi oyun- temndiyen Fransız kalesine akmıya ba§la .. 
culann :ls1mlerl ıtrlbfinlerde ağızdan ağıza dılar, fena halde sıkıştınyorlar. Sı:ınt beş, 
dolaşıyor. Preston gene sağ açıktan ikinci bernbcr11W 

Her lkl takını tam saat 3,30 da sahaya çık- golünil Fransız kalesi a~arına taktı. Seyir~ 
tılar. Her iki takım kaptanı bayrak teati et - eller alkışlamıya başladılar. Top santrada: 
tikten sonra hflkenıln bir düdüğü ile top Be~I lkl geçiyor İnglllzlerln on sekiz pasdan 
santraya kondu ve derhal oyun~ başlandı. nefis ücüncu golü. Fransızlarda maneviyatı 
Preston anide Rasing kalesine guzcl bir a- sıfır. Oyun ahengini kaybettL Rnsing mü., 
kın yaptı. Sontrtor sağ açıktan aldığı güzel dafaya çekildi. Fakat Prestonun teknik oyu
blr pasla bekleri atııyarak on sekiz pasdnn nu karşısında nafile. Saat beşi ycdl geçı -
kuvveUi bir §Üt çekti, fakat ruzgftr altında yor, Preston dördüncu golünü takıyor. Artık 
oldukları için, Raslng kalecJsi çok kolaylıkla Fransızlar d bö 1 - 1 bir k . a y e guze oyun arşısın-
topu tuttu ve tekrar .santraya fırlattı. Ilk da düşmanlıklarını bırakarak avuçlan pat-
on dakika her iki takım müte~adiyen biri- layıncaya kadar alkışlıyorlıır. Saat beşi on 
birlerini denemekle geçirdiler. Ruzgbdan ce- geçiyor, hakemin uzun ve keskin bir düdüğü 
saret nla!1 Rnsing takımı derhal faaliyete oyuna nihayet veriyor. 
geçti ve Inglllz kalesini fena halde sıkıştır
maya başladı. İngilizler ara sıra falsolardan 
isutade ederek Fransız kalesine kadar akı
yorlar, fakat oldukça kuvveUi esen rüzgar 
dalma topu çeliyor. 

Bu sırada Raslng sol açığı tam dörde yir
mi kala İngiliz kalesine takımının ilk golunü 
kaydetti. Stadyum çınladı, alkışlar göğe çık
tı. Top gene santrada. Oyun §imdi tamamlle 
Rnslngtn hf'ıkimlyetı altında. 

Bu esnndn Rnstng bir gol daha attı. ve haf
taytm bu şekilde bitti. 
İkinci hattaylmde oyun çok cansız ve tat

sız bir manzara aldı. İngiliz antrenörü oyun
cularını hem azarlıyor hem de nasıl hare
ket edeceklerini ağız ve Jestlerle gösteriyor. 
İnglllzler kızdllar kırasıcıya oynnmıyn baş -
ladılar. saat beşi yirmi lkl dakika geçiyor. 
İngiliz sağ açığı sağ lçden aldığı bir pasla 
Rasing beklnl atladıktan sonra on beş pas
dan sağ alt zaviyeden t.akımının ilk golünü 

Fransızların oyunu cambazhanede numa· 
ra gösterir gibi çalım, alay, h:ısmını aşağı 

görmek. Sufl yok. Oyunlar havadan, şan ~ 
delleri çok; şahsi oynuyorlar. 

İnglllzler gayet teknik oynuyorlar. Yerden 
paslaşıyarlnr. Oyuncular kat'iyen y~lerinl 
terketmıyorlnr. Topu herhnngi bir vaziyette 
olursa olsun derhal tutup hiç düşünmeden 
one veya arkaya arkadaşlarına veriyorlar. 
Çok güzel kafa oyunları var. Hepsi atlet, sıç .. 
rama kablliyetlerl yüksek. 
Fikrim: Bu Fransızların oyununu gordükten 

sonra bizim çocuklar aklıma geldi. Iyl bir 
antrenörün ellnde bizim klublerlmlzin en iY' 
elemanları seçilerek ve aralarında tam bi1 
anlaşma ve oyun ahengi temin edilip burayQ 
gönderilirse eminim ki Fransızları hiç zah ... 
metsiz yenerler. Bugünü görmek biz bura
daki yurddaşlar için ne büyük bir saadet! 

Ziya Gizmen 

Kahraman Ordu daha ziyade kuvvetlendirilecek 
Ankara 20 (Hususi) - Milli müdafaa reti ve senelik tediye mikdannın bu te

ihtiyaçları için taahhüde girişilmesi hak- şekküller arasında tefriki Heyeti Veki -
kındaki layiha müdafaa ve büdce en - lece yapılacaktır. 
cüınenlerinden geçerek Meclis ruzna - Layihanın mucib sebebleri 
mesine alındı. Milli müdafaamıza aid hazırlanan ye-

Meclisin bugünkü toplantısında Ge- ni programın tatbiki için tanzim olunan. 
neral Kazım Sevüktekin verdiği bir bu lfıyihanın mucib sebebler lfıyihac;ında 
takrirle layihanın müstaceliyetle mü - hükumet aynen demektedir ki: 
zakeresini istemiştir. Kabul edilen Hl - cDünya siyasal vaziyetinin doğurduğu 
yihamn aldığı son şekle göre milli sebebler karşısında cihan devletlcnnın 
müdafaa ihtiyaçları için yüz yirmi beş müstakbel bir savaş için bütün kuvvet • 
buçuk milyon liraya kadar 1938 iln 1948 lerile silahlandıkları malılmdur. Coğraa 
yıllarına geçici taahhüde girişmeğe Mu- ve siyasal durumu itibarile pek mühim 
dafaa Vekili mezun olacaktır. Bu mak - bir mevkide bulunan Türkiye cumburi • 
sadla çıkarılacak bonoların faizi dahi bu yetinin de esasen tarihi ve yüksek mEV· 
mikdrda dahildir. Her sene ödenecek cudiyete sahib bulunan ordusunun da 
mikdar on iki buçuk milyon lirayı geçe- daha ziyade kuvvetlendirilmesi zaruri 
miyecektir. Şu kadar ki senesi içinde sar- görülmüş ve bunun içjn yeni bir te lihat 
fedilemiyen mikdan tecavüz dmemck programı hazırlanmıştır. 
ve müteakib sene büdcesinin Meclise tev Teklif edilen 125,5 milyon liralık !ev • 
diinde karşılığı tertibine konulmuş ol • kalade tahsisat ile bu program tahakku~ 
mak şartile senelik tediye mikdarının on ettirilecektir. Bunda bilhassa ağır çapta 
dört buçuk milyon liraya çıkarılması sahil toplarımızı, hava müdafaa va:sıtala
caiz olacaktır. 1 rımızı, deniz kuvvetlerimizi, ağır ve ha-

Yüz yirmi beş buçuk milyon liranın fif eslihamızı tezyid ve askeri fabrika -
kara, hava, deniz ve askeri fabrikalara j 1arımızm mübrem noksanlarını tamam
aid muhtelif hizmetler arasında tevzi su- lamak esasları düşünülmüştür. 

llıe ~rduklan gibi fazla sarf edilmesi 
bı~elesi varid değildir. Biz kömürü 

o vakte kadar memleketimizde hiç bir 
kayıd ve inzibata tabi tutulmıyan faiz iş
leri bazı kayıtlara tabi tutulmuştu. Bu 
kayıtlara göre faizin azami haddi kanun
da tahdid edilmekle beraber fiilen yüzde 
25 den fazla faiz alınmıyacağı tasrih edi

liyordu. Yüzde 25 e kadar olan faizlerde 
12 ye kadar olanı normal, 12 den yukarı 

Türkler, İskenderun l :ıvalisine karşı Aston Villa da Almanya seçme Yunan Kralı Atinaya döndü 
bir hareketi askeriye yapmanın küçük 

1tay z Pahah mal ettiğimizden dolayı şi
Sen et etmek mev~iinde bulunuyoruz. 
llıakeden seneye kömür mikdarı art -
liraatadır. 350 bin tona çıkmıştır. t 2 şer 
dı~n '4~0 milyon lira kadar kazan -
~iz. ız bır parayı kömüre vermekte -

:Pu . 
\faz· cı_r makinelerin alınması gratik 
8'J:Y:tın~n icabıdır. Onun için bu rne -
1:Uın_ Uzerın~e fazla durmak istemiyo -
<liğ1 b~uretı umumiyetle işin icab ettir
~etindır zarurettir. Onun için bunun ü-

olana idarei hususiyeler lehine bazı ver
gilere tabi tutulmak suretile nihayet yüz 
de 25 faiz filan yapılamaz hale getiril -
mişti. 

İktısad Vekili bundan sonra bugün 
müzakere edilen kanunla yüzde sekiz bu
çuktan yukarıda her hangi bir şekilde 

dereceli faiz için hükümler tamamen kal
dırılmış olduğunu söylemiştir. 

ş· e fazla durmak istemiyorum. 

~im ~~di sureti umumiyetle söyliye -
8'lesi ~memleketimizde şimendifer rne Müzakere sonunda maddelere geçile -
linin · M. Meclisinin ve Türk mille - rek kanun kabul edilmiştir. 
tsastaa~zu~unu tam tatmin edecek bir Pazartesi günü Mecliste büdcenin mü-

ti nkışaf etmektedir. zakeresine başlanacaktır. 
~k ~senenin rakamlarını bir fikir ol- ............................................................. . 

193 ... Zere arzedeceğim: 
, - 35 s . 

1935 enesınde tren adedi 80.000, 
l ı ı.ı 10 • 36 senesinde tren adedi 

1936' 
l ıs.132 • 37 senesinde tren adedi 

~an: .. 
ta~la ı: uç senenin içerisinde bir misli 

'r en adedi olmuştur. 
aşınan 1 . 

193.. Y0 cu mıkdarı: 
- 35 sen · d 8 S 1935 

3 
esın e , milyon. 

- 6 senesinde 11.5 milyon. 

FERAH SiNF.l\IADA 

Bugün matinelerden it.ibaren 3 büyük 
film birden 

1 - SONATE AKREUTZER 
BETER BETERSEN 
ALBRCHT SCBOENHALS 
İbretamlz büyük dram 
2 - Ölüm ile karşı karşıya 
JUNE TRA VİB. BOB LİVİNSTON 
3 • ŞAULO: MASKELİ BALODA 

Biiyiit Komedi 

-----------------·--' 

bir şey olmadığrnı bilirler. Onlar, bu takı IDI nl maglQb etti 
mıntakada, kendilerine karşı .sonuna ka- Bu me\•slm iklncl ligden, blrlncl llge terfi 
dar çete muharebesi yapacak (35000) Er- eden İngiıterenln çok tanınmış klüblerlnden 
meniyi karşılarında bulacaklardır. Ve .Aston Vllla Alman federasyonu tarafından 

bu, onlar için bir askeri tenezzüh olmı -
yacaktır. Şu halde, Antakya ve İsken -
derun sancağının muhafaznsı, Fransanın 
mukavemetine bağlıdır. 

Berline davet edilmişti. 
Astan Villa Almanya .seçme takımlle yap

tığı bu maçı çok parlak bir oyundan ıonra 
3-2 kazanmıştır. 

Aston Villanın oyunu Almanlar tarafından 
takdir edllmlştir. Bu maç Berlin ollmplyad 
stadında yapılml§tır. 

Müsabaka 110,000 seylrcl bulunmuş, 23 bin 
İnglllz lirası hasılfıt olmuştur. Alman tnkı-

Ve muharrir, bir hayalden ibaret olan 
Türk dostluğu peşinden koşacak yerde 
bir Arab federasyonu yaparak Türke kar
şı cephe tutulmasını tavsiye ediyor. 

İşte Milletler Cemiyetinin kararlanna mında on Avusturyalı bir de Alınan oyna -
mıştır. 

sadık olan Fransanın muharrirleri, Ha -
tay için böyle düşünüyorlar. Fakat yan
lış düşündüklerini anlıyacaklardır. 

Paris büyiik elçimiz Fransız Hariciye 
Nazırile görüştü 

Paris 20 (A.A.) - Hariciye nazırı B. 
Bonnet, dün öğleden sonra Türkiye bü
yük elçisi B. Suad Davazı kabul etmiştir. 

Kı rkağaçta tutun ekimi gecikti 
Kırkağaç <Hususi> - Kazanın bütün çev

resinde yağan yağmurlar tütün ekimini ge
clkt.imılştlr. Havaların açmaslle halk, çoluk 
çocuğile t.arlalanna dökülerek tütün "te pa
muk ekimine büyük bir hız vermlşlerdlr. Tü
tün fidelerinin dlkfnılnden sonra bir, iki be
reketll yağmur yağdığı takdirde gecikmenin 
mahzurları ortadan kalkacaktır. 

Bolu valisinin teftişleri 
Bolu (Hususi) - Vali ve Parti başkanı 

Salinı Gündoğan yanında defterdar ve 
nafıa müdürü olduğu halde Düzceye git
miştir. Köylü ile yakından temasta bu

lunan vali halkın dileklerini tesbit et
miştir. Ayni zamanda köy okulları ve 
parti teşkilatları da gözden geçirilmiştir. 

Düzcenin Gölyaka mıntakasında mec
rasmm durgunluğu yüzünden bataklık 

yapan Efteni gölü etrafında tedkikat ya
pılmıştır. Meana ağzındaki iki kemerle 
Bayakbaşı ve Dokur boğazındaki kaya
ların atılması için fenni tedbirlerin alın
masını tensib etmişlerdir. 

Atina 20 (A.A.) - Her tarafta heye .. 
canlı tezahürlerle karşılanan krul, Ati· 
naya dönmüş ve istasyonda veliaht, hü
kumet azalan ve askeri ve sivil yüksek 
devlet memurları tarafından karşılan -
rnış ve istasyondan saraya kadar yollar

da halk tarafından şiddetle alkışlanmış-
tır. 

OSMANLI BANKASI 
TO'RK ANONİM ŞİRKE.Ti 

TESİS TARIHt : 1863 

1trma7esl: ıe.000,000 tngW.z ıırau 

Türkiyenin bqlıca tehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
tran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P..omanya, 
Suriye ve Yımanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlU banka muameleleri 
yapar. 



--111,,. 

1 
i 

"Son Posta,, mn Hikayesi .. 11J-•11111m-1 

i 
1 BİR GECE MACERASI -

iii111-1111111111-1111111111-1111111111-ı11ta.. Yazan: Peride Celal = ~llllii 
Kasketini geriye doğru itmişti. Elleri 

ceblerinde hafif bir ıslık tutturmU§ yü
rüyordu. Yeder karla örtülü idi, fakat 
hava açıktı. Rüzgil' yoktu. Koyu llci
verd gökte yıldızlar parlıyor, ay bulut
ların arasında süzülüyordu. Vakit gece 
yarısını geçmiş1ıi. Sokaklar çok tenha 
idı bekcinin düdüğünü du1ar duymaz 
derhal ıslığını keserek bir kapının sipe
rine saklanıyor, bekci uzaklaşınca tek
rar yoluna koyuluyor, ıslık öttüre öttüre 
cebıodeki maymuncuklarla anahtar des
tesini birbirine vurup şıkırdatarak nere
lı sakin yürüyordu. Nihayet ara sokak
lardan birine saptı, epey yürüdü, küçük 
be az bir evin önünde birdenbire durdu. 
E\1 dikkaili dikkatli alaka ile süzdü. So
kak kapısının belki de içerden demirli 
oldugunu düşündü. Yan tarafta alçak bir 
bahçe duvarı onu kuşatıyordu. Çevik bir 
hareketle duvara tırmandı. Bahçeye at
ı dı, evin arka tarafında bir kapı vardı. 
A mıva çalıştı, fakat bu imk~nsızdı. Ar
ka na demir vurulmuştu. Dişlerinin a
r ından bir küfür savurdu, geriledi, evi 
t krar gözden geçirdi, üst katta iki ge
nı pencere vardı, kapının yanındaki dar 
parmaklıklı pencereye tutunarak oraya 

mak kabildi. Pencereye tırmandı. Bir 
k rtenkele gıbl yukarıya doğru süzüldü. 
Butun bu işleri hiç güçlük çekmeden ga
y t sakin ve pervasız yapıyordu, pence
r yı kolayca açtı, tam içeri gireceği sı

rad arkasına dönüp baktı. Mahalle de
n bir uyku içindeydi. Etrafta çıt bile 
yoktu, bakı larını semaya çevirdi. Ay 
bulutlardan sıyrılmıştı. Dudaklarında 

mu tehzi bır • bessüm belirdi: cBeni 
senden başka gözetllyen yok arkadaş!• 
diye mırıldandı. 

İçeri atladıktan sonra olduğu yerde 
hıç kıpırdamıyarak hareketsiz durdu, 
aonra cebinden elektrik fenerini çıkarıp 
etrafta gezdirdi, bulunduğu yer bir ya
tak odası idi, köşede bir karyola vardı. 
Ö tuleıi hafü kabarmıştı. Elektrik fene
n ı öndürüp cebine soktu. cAy ışığı ile 
iş '>rmckten başka çare yok• diye dü
§Undu. 

Bu ırada ince bir kadın sesının fOYle 
mı ldandığını duydu: 

- Pencereyi ört, üşuyorum. 
Ş ırdı, saklanacak bir yer arar gibi 

e afı a bakındı. Kadının sesi tekrar du
yuldu. Öfkeli ve uykulu bir sesti: 

- Canım ört dlyorum, ben senin gibi 
b r kılo rakı ıçmedim, i:" .. j v.ı. um, hem 

Jc rıgi açmadan soyun, gözlerim kar 
maşıyor. 

Kadın. uyan.mlflll, korkuda" bayam u, gözlerle kendirine bakıyordu. 

gölge vermekte idL Aralık, büyükçe ı Bu sefer dudaklarındaki tebessümden 
pebme dudaklanndan bir sıra bembeyaz fazla olarak gözlerinde de muzaffer bir 
muntazam diş görünüyordu. pırıltı vardı, kendisini sokakta bulup ta 

Karyoladan uzaklaştL Sessiz adımlar- ellerini cebine sokarak fÖyle bir etTafı
Ia odayı dolaştı. Almak istediği ufakte- na bakınca yüzündeki tebessüm gen\ş

ledi. Kahkahalarla gülmemek için dişle
rini sıktı. Küçük beyaz evin önünde u-
zun boylu, iri yarı bir adam sallana sal
lana kapıyı açmıya çalışıyordu, hemen 
koştu. Onun koluna gırerek alaycı bir 
sesle: 

fek şeylerden biraz sonra elini çekiyor, 
dudağını bükerek uzaklaşıyordu, eline 
küçük bir saat geçti. İstemiye istemiye 
cebine attı. Çekmeyi yavaşca çekti, e
lektrik fenerini çıkarıp baktı ve birden
bire gözleri parladı. Orada beş altı tane 
altın bilezik ve iki pırlanta yüzük gör-
müştü. Onları da aldı, cebine indirdi. - Ver anahtarı dostum dedi, ben sana 
Çekmeyi kapadı. Karyolaya doğru başı- açayım. 

nı çevirdi ve olduğu yerde taş kesildi. Adam içkiden bulanmış gozlerini güç
Kadm uyanmıştı. Korkudan büyümüş lükle aralıyarak ona baktı, anahtarı u
gözlerle kendisine bakıy<>rdu. Bir sıçra- zattı. Öbürü anahtarı alıp kapayı agtı 
yışta onun üzerine atıldı. Omuzlanndan ve uzaklaştı. 
tutup kıpırdamasına meydan vermiyerek Her hikiyeye bir netice lazım ya: 
boğuk bir sesle fısıldadı: Hırsız o geceden sonra artık bir daha 

- Sesini çıkarmazsan sana bir iena- hırsızlık etmiyeceğine töbe etmişti. Bir 
lığım dokunmaz!. 

Bu sözleri gayet yumuşak bir sesle 
söylemişti. Gene de pek haşin davrandı
ğını zannediyordu. Yavaşca elleri omuz
larından çekti, doğruldu. Ona korkma-
masını, kendisine bir şey yapmıyacağını 
söyliyecek ve çıkıp gidecekti. Fakat bir
denbire şaşırdı. Kadının yüzünde biraz 
evvelki korkak ifade kalmamıştı, adeta 
gülümsüyordu. 

* Evin alçak duvarından geldiği gibi ge
ne gayet neş'eli ve sakin sokağa atladı 

ay sonra da güzel kadın kocasından ay
rıldı. 

Şimdi namuslu bir insan gibi çalışıp 
hayatını kazanan eski hırsız, güzel ka-

dınla nişanlıdır. Yakında nıkahları ola
cak. 

Y ARlNKİ NÜSHAMIZDA: 

Karışık bir gönül macerası 
Çeviren: H. Alaz 

K ryola gıcırdadı. Ses kesildi, biraz 1 İstanbul Komutanlıg"" ı il"' l 1 
a hafif hafif soluklar duyuldu. - an arı -:Beni kocası zannetti!• diye, içinden ._ ____________________________ .... 

ıuldu. Yavaşca gidip pencereyi örttü, İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler için satın alınacak 19000 kilo sakız ka
do u ayaklarının ucuna basarak kar- bağı ile 15000 kilo çalı fasulyesi açık eksiltme ile ihalesi 30/Mayıs/938 Pazarte
yola a yaklaştı. Başını uzatıp merakla si günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı fasulyenin 1350, kabağın 950 
baktı ve heyecanlandı. Şimdiye kadar liradır. Her ikisinin ilk teminatı 173 lira dır. Şartnamesı her gün öğleden evvel 
hiç boyle gilzel bir kadın görmediğini sa- komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 
nıyordu. Kadının uzun kirpikleri ay ışığı sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin de yazılı vesikalarile beraber Fındıkh
altında biraı soluk görünen yanaklarına da Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. c2717• 

lıtanbul Askeri Leva:um 
.... 
Amirliği il anlan 

İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için 113316 kilo yoğurdun kapalı 
zarfla eksiltmesine talib çıkmadığından pazarlığı 27/5/938 Cuma günü saat 15 
de Tophanede levazım Amirliği Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsanııı 
tahmin bedeli 18130 Ura 56 kuru~ ilk teminatı ı.359 lira 79 kuruştur. Şartname
si Komisyonda görülebilir. Yoğurdun hepsi bir müteahhide verilebileceği gıbi 
Anadolu ciheti ve sur harici ve sur dahili olmak üzere üç grupa da ayrılabibr. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

c523:t c2931• 

'WW 

Maltepe Piyade Atı§ okulunun unu ciheti askeriyeden verilmek suretile bir 
senelik ekmek pişirmesinin kapalı zarfla eksiltmesi 23/Mayıs/938 Pazartesi giınil 
saat 15,30 da Tophanede Levazım im.irliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 5184 lira, ilk teminatı 388 lira 80 kuruştur. Şartnamesi komisyoı.· 
da görülebilir. İsteklilerin kanunt vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale 
ııaatlnden bir saat evvel komisyona vermeleri. c513• c2634> 

....., 
İdareleri İstanbul levazım imirliğine bağlı müessesat için alınacak 118260 

adet limon 6/Hazlran/938 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede levazım Amir• 
liği satınalma komisyonunca açık eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 3074 
lira '16 kuruştur. İlk teminatı 230 lira 61 kur~ı;tur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalar iyle beraber belli saatte iomisyona gel• 
meleri. c524> c297811 

....., 
İdareler! İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için alınacak 387900 

adet yumurta 6/Haziran/938 Pazartesi günü saat·15 de Tophanede levazım imiı• 
liği satınalma komisyonunda kapalı zarf! a eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
6!2: lira dört kuruştur. İlk teminatı 512 lira 3 kuruştur. Şartnamesi komisyonda , 
gorulebilir. İsteklilerin kanuni vesikalari yle beraber teklif mektublannı ihal• · 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c525. c2979> ............. 

Bq, diı, nezle, grip, romatizma, nevralji, 
ağnlarınızı derhal keaer. icabında gilnde 

kınklık 

3 kap 
Ye bütln 
alınabilir. 

••• ••••••• ... 
1 Harici Askeri Kıtaah ilanları ] 

Beher tanesine tahmin edilen fiatı 280 kuruş olan 12,000 tane yün fanila kapah 
ıarf usuliyle münakasaya tonulmUftur. İhalesi 24/Mayıs/1938 Salı günü saat 15 
tedir. İlk teminatı 2340 liradır. Evsaf ve şartnamesi 156 kuruş mukabilınde M. )ı{. 
V. Satınalma Ko. dan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ,,. 
3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarmı bırlikt' 
ihale saatındeıı en az bir 1&at evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Ko. na ~ 
meleri. (846) (2599) 

~ 

İzmir Müstahkem mevki kıtaatının 16i20 kilo sade yağı ihtiyacı kapab 7Jl,J'fl• 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 8/Hazlran/938 Çarşamba günü saat 16 buçuJtta 
kıs'• la İzmir Levazım lmirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. TabıniO 
edilen mecmu tutarı 15566 lira 40 kuruştur. İlk teminatı 1167 lira 48 kuruştur. 
~aıtnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin Ticaret odasında tayıt
lı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştil"I~ 
edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde~ 
vesikalarla teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saatt e~ 
İzmirde kışlada levazım Amirliği satınalma komisyonuna vermeleri. 

c869• c2981t 

~ •Son Postaıı nın edebi romanı: 17 ~ Sıdıkanın babası da bizi balıksız bırak- rını gösteren kırılıp dökülüşle ve coş- liyetini bilemedieim için genç ka~ 
mıyor. Yemek listesi tamam olmuştu. kun bir neş'e içinde elimi sıkarken: ona göre belki de ileri görünen bu~ 

Ç 1 N A R A L T 1 Çınarlar altında erkenden bir masa - Yerinize bayıldım ömer beyefen- dirlerine nihayet \ermek için ılkırdt1' 
hazırlattım. di, dedi. Doğrusu burada hava bile &aş- değiştirdim. 
Köşkten gramofonu getiı·ttim. Baka· ka .. ne güzel manzaralar var. - Bı'raz' ı'stı'rahat edı'nı'z de size~çil': .-- r -- - - .-. - - - - - - - - - - - - Bürha Cah'd - - -_...~ ~•n·••n.a.x.,. 4.x.a .. n•~ n ı .-.v..-- lım Fılıboz çiftliğinden bıkmış görünen Hafif bir tebessümle cevab verdim: !iği gezdireyim efendım, biziın dl 

Maksadımı anlamış gtbi kızardı: ömrümün ilk samimi kelimelerini tek- Jale hanım burasını beğenecek mi? i- - Değişik manzara insana öyle gelir arı kovanlarımız yok ama beyefeO ~ 
- Annesinin ~şi vardı da efendim. rar etti. çimde büyük bir neş'e var. Alay etmek hanımefendi. Eminolun .ki burası gü- avcılığa meralflı olduğu için pedel'IP 

Bana yollamıştı. Onu bir Mecnun gibi incitmeden sev- ve gulmek istıyorum. Ne zamandır kay zel Filibozdan farksızdır. eski silahlarını belki ~ğe~irle~. h"' . 
Ko) lü zekası bu bahaneyı ne çabuk dlın. O bir leylak gibi masum kaldı. bettiğım sıhhatimi ve neş'emi tekrar Bayrakdarzade bu cevabımdan çok Yemek masasının bıraz ılers~~ı.ra ı 

bu muştu. Ayrılırken onun gözleri yaşlanmıştı. bulmaktan gelen bir hafıfl kle yarım memnun oldu. Ağır kof kahkahalar a- zırlattığım a. çılır kapanır.. ~~, .. 
- Öyle ise küçük çilek toplasın, biz Ben, ruhumun bugüne kadar duymadı- saat spor yaptım. rasında: sıralandık, şımdi avcılık uzerıne feJJP 

de dolaşalım, olmaz mı? ğı bir sevgiyi kana kana içime sindiri- Öğleye yakın misafirlerimin görün- - Vallahi öyle beyefendi. Fakat bi- kesiz bir bahis açılmıştı. 
O, bana cevab verecek yerde çocuğa yordwn. dükleri~i. haber v:rdiler. Onları karş:- zim .hanıma bunu anlatmak imkAnı Bayrakdarzade dayanamadı: 

döndü. Bu kavruk, kozalak gibi sevim- e lamak ıçın ovaya men yol başına dog- yok ışte. Eh nasılsınız bakalım? Ş 'lihl k t' ~ 
siz }auunun çenesini okşadı: Bu sabah çok geç kalktım. ru yürüdtim. Hep beraber çınarların altına gel - - w~ sı arı m~ra et mı. eliJll ~ 

- Htiseyin, haydi çilek toplaınıya Güneş yükselmiş. Bütün geceyi buh- Bayrakdaroğlu ve Jile arkalarında diğimiz zaman Jale dayanamadı ellle yemegı beş on dakık~. g~ yı~---
ba la . bak burası ne güzel! ranlar, hayaller içinde geçirdim. Fakat iki uşaklarıle küçük bir kafile halinde göz alabildiğine devam eden ovayı ve şunları. ~a?~ evvel goreüm. 

O spor kıyafetimle köyde görmediği içimde öyle bir sevinç var ki! Cumartesi geliyorlardı. Jile başına nar çiçeği ren- nihayet mor dumanlar halinde görü- eder ~ıruz · 
yabancı) ı seyretmeğe doyamamış gibi sabahı gene Kestanelikte buluşacağız. ginde bir eşarp saımış. nen ufuktaki dağları gösterdi: Yerımden kalktım: 

Em d .. ' gözunü benden ayırmıyordu. Ona: Hasan dayı ve karısı geç uyanışımı Beni görünce yere atladılar. - İnsaf edin, bu manzara nerede bu- - re ersınız. ~ 
- Haydi Hü eyn, dedim. Topla ha· merak etmişler. Merak içinde hasta o- Genç kadın bugün pek şık giyinmiş. lunur? Köşke doğru yürürken gene radfl' 

ka çileklerı de bize de get'r. lup olmadığımı soruyorlar. Bu köylük yerde iyi bir terzi elinden Ve sonra bana dönerek pek ciddt bir hayatının bu tabii eğlenceJe~_. .. 
V k onunla meşgul olmıyarak O kadar sıhhatliyim ki! çıkmış amazon ile bu hayatın da lüks tavırla ilave etti: bahsediyorduk. JAle elinden hı.ta ~ eO S nın e ind n tuttum: Kahvaltımı terasta büyük bir iştıha tarafını bildiğini anlatıyor. Başındaki .. - Zevk sahi~i olduğunuzdan zaten ~ı?ı ~ırbacı ~le oynıya.ra~ k~nd'i::t.ı .ı 

Haydi bi do aşalım! ile yedim. örtüyü Bayrakdarzadenin ısrarı ile al- şuphe etmemiştım, beyefendi. Öyle ıyı eglencenın at gezıntılerı 0 ~ sı " 
Bı ün evv l verdiğim leylfık koku- Bugün aksi gibi Bayrakdaroğlu ile dığı muhakkak .. adamın hakkı da var. emsalsiz bir yer seçmişsiniz ki! anlatıyordu. Şimdı her sa~alı ı tdl" 

ürünen S dk nın b örtusünü karısı gelecekler .. onları yemeğe alı- Burada biraz muhiti düşünmek lazım. Ve nezaretimle kurulan sofranın çi- atlik bir gezin:ti yapmayı ıtıV~";; ~·r 
'li t' m. Şimdi onun ipek gi- koymak f krindeyim. Hasan dayıya ve Jaienin tuvaletine itina ettiği gö - çeklerini, takımlarını yan gözle silzilp miş. Ve en güzel yer olarak J.ıu-Jr 

u ak altın gibi sarı çlarını karısına yapacaklarını anlattım. Dün zümden kaçmadı. Bayrakd.arzade her devam etti: nak tarafını bulmuş: dıt dl 
a ok uvorum. Tabiatin bu ye- Hasan dayı birçok bıldırcın vurmuş. zamanki laübali ve babacan hali ile - Takdir etmemek imklnsız. Teb - - Orası bir cennet! dedi. Ok• 

fil k nunda ona öir Ferhad gibi aşk- Hasan dayının kansı vaktile babamdan tam bir çiftlik beyi. rik ederim beyefendi. soğuk bir suyu var ki! oO'I 
tan bahseden dudaklarım belki bütün öğrendiği bir peynir tatlıaı 7apacak. Gen9 kadın endamının güzel hatla- Bayrakdarotlunun tabaınmfil kabl - <Arka!' 



Devam 
.;: Peki llz böyle bir hayaletin vücu
~ Jnaırvor musunuz? 
.,;- Bir Wm ve fen adamı olmaklı • 
... clolaJJlile hayır. Bir insan olmak, 
ii....:_ ~fennin aydınlatamadığı bir çok 
~la muhat bir insan olmak sıfati -
~~-~ Belki bu hayalet hikayesi 
~ baımdan geçen facianın tah
~ uyandırdığı bir aksüli -

'.Abi.....~ susarak birkaç saniye dü -
. ~ IOlıra dalgın bir eda ile içini çe
......_ lllve etti: 
~ ~ bilir, beki de doğrudur. Bu 
~ dünya üzerinde bizim için yeni o-

o kadar çok şey var ki... 

SOW PGl'l'A 

eden bir isticvab 

ı.:..~r bu sözlerile tedkik ve müta:C llyık bir şahsiyet sahibi oldu -
'~anlatmış bulunuyordu. Öyle bir 
a;.,._;_ ~ fen adamı ki, biraz evvel otlll'
~ eve balkın (Perili konak) deme-
lib llçlna telAkki ederken biraz sonra Serkomiser ıordu: cSizin bir taban aınız uar değil mi Baha Be11?ı 
~L~ t.min aydınlatamadığı esrarla Kendiniz de dahil olduğul;luz halde ai- - Hayır ..• 
~ m.,mn zavallıhğından bahse le halkının sabahtanberi neler yaptı - - Evveli kim çıktı? 
~Jor ve hayaletin mevcudiyetini ğını anlatabilir misiniz? - Ben salondan çıktığım zaman kar-
-- ediyordu. Acaba bu tezadı kas - - Bu gayet kolay efendim. Valide deşlerim Suphi ve Murad orada idiler. 
~ ıııt Japıyordu. Yoksa iki şahsiyet rahatsızdı, odasında idi. İhtiyar dadı - Yatak odalarınız üçüncü katta -
'! IDormal bir tip karşısında mı i- da onun odasının yanındaki odada ya- dır, değil mi? 

R-L._ _ tar. - Evet. 
~ auall~• .devam .. etti: -.Uşak ve hizmetçi olarak evde baş- _Ailenin bütün çocuklarının yatak 

Lr ŞiJndt gene bahsımıze donelim ka kimler var? . ., 
~beyi Validenhı bugünkü sıhhi va- - Küçük bir besleme, bir aşcı ve bir odaları aynı kaıtta mıdır· . .. 
'9ftti iledir? d sokak hizmetini gören Mehmed ağa - Evet. .. Selma da dahıl olmak uze-
~ 'k:riz zamanlan müstesna olmak is~i bir vekilharç. re hepimizin odalan ayni kattadır. 
~ ın.lekitı akliyesine tamamen sa- - Peki siz ve kardeşleriniz ne yap- - Odanıza çıktınız. Orada ne yaptı .. 

• tınız? nız? v 

"8'ı krizler çok sık mı gelir? - Hiç birimiz sokağa çıkmadık. Öğ- - Soyundum. Yatagıma uzanarak 
"Olcla.kça. leye kadar evde idik. Öğleden sonra be biraz kitab okudum. 
~ zamanlarmda başkalan için raber niklh dairesine gittik. Oradan - Hiç dışan çıkmadınız mı? 

o1dutu vaki midir? gene beraberce eve döndük. Gerisini - Hayır. 
"!Cat'iyen. .. Yalım uzun uzun gü - siz biliyorsunuz. - Faciadan ne zaman haberdar ol· 
~ 0 faeia gecesini yaşıyormuş gibi - Hayır bilmiyoruz Baha bey. Daha dunuz? 

....., ~ çırpımr. doğrusu bilmediğjnıiz noktalar var. - Zabıta mmıurlan plip haber ~ 
$lz.tıı ihtiaasınız hangi tıb şube • Meseli yemekten evvel üç erkek kar- diler. 
'1ddir, doktor? deşin söz birliği etmişler gibi odalan- - Daha evvel elektrikler sönmemiş 

::: ~:iyim efendim. na çekilmeleri nazan dikkatimizi cel - miydi? 

..,. 13 

Osmanelinde tüyler ürpertici bir cinayet 
Kan koca bir olarak öldürdükleri adamı nehre athlar 

Osmanelinden bildiriliyor: !Birkaç nından ayrılnuf, köye ıelmlf fakat korku • 
gün evvel y eniceikebir köyünde bir ci- :~dan cinayeti klmaeye haber verememlf-

nayet obnUf, yirmi yqlannda Karaca Katil Sadettin, N1Julnln aYdet etmedi .. 
Ahmed ollu Ahmed adlı bir ıenç ayni llnl görthıce p.flrlDJf, tabanca Te bal~ 
köyden Sadettin tarafından eski bir hu alarak Hine ıebnlf Te tansmı ,ataktan ıcaı 
sumet neticesi olarak öldürillmüştür. dırarak nk'a yerine ıötilrmOftör. Kan lmııl 

. . . ca burada yere dökülen kanlan toprakla Mıııl 
Cınayetm tafsilitı ıudur: raber malttt ın" ekmek torbuma doldur.,.. 

Vak'a gtlnil malttul Abmed1n merkebi ba- bir atao diblıu. "'"mmllf, 'Ye C8led1 mattu -c 
il bol, lelDerl tuh bir balde daldan tner • tthı merkebtne y ıyerek Satar;ya ne~ 
~ k6Jllller ta.rafından &6dllmlf. Abmecl atmıflar " nlertne dönmiqlerdlr. Badettbli 
tCS,de arattmlmlf, bulunama1J,DCa bir c1Da· evde berine aıçra)'&D kanlan kanana te • 
yete kurban lltt111 filphell ball1 o1arat Oe- mlzletmlf, tabanca11 ltarıll ftlltaalle babad 
f manell Jandarma ltomutanlılına haber " • eYtne, baltayı da Nlyutntn evine laklattır " 
rllmlftlr. llUf n ~un me,dana pJanaaına aebeb o ~ 

Vak'a mahalllııdı uzun boJlu tedkllta\ .,. ıacat b6t1ln dellllerl ortadan b.lclırmlftır. 
tahldkat yapan Jandarma komutanı ilah - Köyde çok etranı " glsl1 tabltlkat yapan' 
tar Te .sulh hlkimi Baltltı c1Dayet fall1n1 Jandarma komutam Te aulb hA.klm1 clnaye ..; 
meydana çıkanmflardır. Cinayet bundan 11t1 u meydana pkardıktan 11011ra Sadettln tah.J 
J'll enel maktul Ahmedin babuı Abmedl öl· tı tevkife alınmlf n ıııc ıstlcvabmda tler fe-11 
düren BaUa eetıttn ltarıaı Ayfen1n teJsel1 Jl lntlr etmlpe de bu dellller ltarf11ında el• 
otıu SadeWn tarafından lfleDmlftlr. nayetı ttırafa mecbur obnuştur. 

Sadettin elkl lnUltam h1aaUe gece ltöytlne Yapılan arqtırma o10nanda Ahmedin .. 
dönmekte olan Ahmedtn, alaçlltlı mezarlık sed1 Oeyve kazasına ballı Metece köyü cl
clvannda yolunu keam1f ve tabanca lle atet vannda Sakarya nehri 1&blllnde bulunmUf, 
ederek Ahmed! merkebden dilfti,rdtltten ıon- katllln lakladllı tabanca, balta Te torba da 
ra henb ölmemlt olan yaralının kafaaını yerlerinden 9l1tarılDuftU'. 
balta lle baerek Ttıcudünden aJ]rDllftır. Çok vahfl blr nrette lflenen bu cinayet 
Sadettin bu mada vak'a yerine ıeıen ayni tam ve muhitinde derin bir teeaatlr UJ'&n 4 

köy balkındaıı Niyazl;ye clnayeU hiklye Tt dmnıf " cinayeti meydana çıkaran J~m~ 
6Ul)'il göstererek ceaed1 blrllltte töy yanın - darma komutanı Muhtar ve aulb hl 
dan ıeçen Sakarya ırmatma atmalı tetllf Hakkının faallyetlerl takdlrle ka!'fl}anmıf ~ 
ttıniftlr. Bu YUlyetten çok korkan Nl)'Ul: tır. Katil Sadettin adllyeye .erllmlştlr. Tah.-

- Oimdi ıellyorum diyerek 8e.dett1nln ya- klkata dnam olunmaktadır. 

MiZAH : Derd dinleme bürosu 
(Ba§Uırafı t uncu aavfada) içeri doldular. Artık her kafadan bir se• 

Erkek - Yok vire ona, pasa ıena çıkmaya başlamıştı: 

Türkika.. sopa sey demek.. sus. - Azizim beni dinleyin.. 
Memur - Buraya neye pldiniz söy- - Bay memur, mmışer ..• Nasıl SÖJt 

leyin. liyecelim bilmiyorum. Dün bir oto al• 
Kadın - Benim koza derdlL dım, Peraya çıktım ..• 
Memur - Ne derdin var söyle. - Bir takke beni dinlersin .. sana ma· 
Erkek - Va.r derd. Hani aok derci.. ruzatım, bizim Kumkapının Nişancasın• 

yok derman, bu kari anası, bizim evde da He kuyumciyanların ortanca mahtu• 
patirti yapar. Benden korkmaz, sen kor- munun. 
kutazak onu. - Size çok rica ederim bay memur-: 

Memur - Burada umacı yo~ haydi sabahtanberi burada bekliyorum. On le' 

lflnize. tiz liraya yaphrdılım iskarpinlerim«. 
Erkek - Ne derd dinlemez adam ten. bastılar, yiiz(lmiln pudrasını tazelemek! 
Memur - Haydi haydi l§lnfr,e.. için elilnl kaldıracak haliın kalmadı. 
Bu sırada kapının önünde bir gürültil Memur ne yapacağım pşırmııtı: 

oldu. Kapının iki kanadı birden açıldı. - Yangın var! 
Kapı önünde b!rikenlerfn hepsi birden Dedi, ve dilftil bayJldı. lnMt Hultlıi 

Son Posta'nın zabıta hikayeleri 
istedijim nokta şu: Baş- bediyor. - Hayır. 

~.~•men tehlikesiz olan bir Doktor şiddetle itiraz etti: - Elektrik tesisatında her katın si - (Bqtarafı 9 uncu aayfadlı) 1anımftı. O sırada siz yekede bulunuyor• 
fij·~ ıünün birinde seyrini de- - Bence bu hareketin hiç de nazan gortası aynı mıdır? - Ne? .. diye söylendi. Hayır kimseyi, dunuz delil mi? .• dedi.. 
~ ml? dikkati celbedecek bir hususiyeti yok- - Öyledir. Juanitayı da kabul edemem. lıllster Ste- - Evet, aynen böyle olmuştu . 

..: ~bir şey aöyllyemem efen - tur efendim. Sabahtan akşama kadar - Bunu nereden biliyorsunuz? vensonun i§ine dair mi?. Bana meseleyi Müstantik sözüne devam etti: 
il.:.. ıı..;..:fth mümkündür, zanne - düğün merasiminin hayı huyu içinde - Bir gün kardeşim Suphi söyle - yazarsa, o zaman dii§ilnilrllz. - Burada bir resim var. Meseleyi ay• 
· ~ yorulan bir insan elbette biraz dinlen- mişti. O elektrik işlerine çok meraklı - Stevenson yorgun dimalile, acaba dol- dınlatıncıya kadar slzl burada misafir e-
~IJiclenm evlldlarma karşı mu - mek ister. dır. ru mu ifittiın. Juanita mı, dediler, diye deceliz, dedi. Fotograf makinesi yanıl 

,..._ ~? -: Misafirlerin bulunduğu salondan - Bu işlerle bilfiil uğraşır mı? düfÜnd1l. Allahım ne oluyordu? 1mıı ne- maz, derler. Öyle sanıyorum ki, bu se • 
iıl&.....olllltalıiı bize Uzmı gelen şefkati hep beraber mi çıktınız? (Arkaıı var) den bu gibi, garib, acaylb 1flere karıp - ferki ifte de yanılmamı1- Sizden maze "' 
;~mani olmuştur yordu. ret istiyecelfz, dedi ve bot bir hürmet 

~~~~;,: ~ vunu~~~l~~l~~:unm ~~~::~:~; ı;.;;~~::~ 
~ <C4llJ em. Sük\inet bumasını B u ku p ogram bir vesikaya göre varidat fÖyle tesbit e- - Mister SteveD80n, fU daJdhda elim- lanıktı. Fakat serenden dü§Dlekte olall 
~ 1'zmı. MeselA yarın olabilir, ug n r dilmişti: de cidden dikkate pyan bir vesika var. bir adamı 1österiyordu. 

-.... tderhn. - Altın lira İfadenizde, hldisenin saat 3,30 da oldu - lbNMM HOJli 

~ ~ '!I. doktor, hın:. da bu gece- ı s T A N B u L Runu töylemqtlnlz. Arkadquıız, """' --~ 
~liın. Kenan beyin katili o- it JlaJl9 1931 Camartesl Mısır varidatı 600 000 mış olan iplerden birini ç6Qıek için il • ıtrtyattan " lfdeD anlar bir lenf ııe ameıe: 

~G:-ç kiınaeden şüphelenmiyorum, Ölle .....-IJata: Şam varidatı 60 000 kele tarahndan serene tırmanmıftı. Ve fC)CUtlara lhıııat ftl"Cbr. TtJiblerln Bebfe • 
""'' 'ta cüce uşağın katline ne der- 12.30: PlWa Tilrk muatkisl. 1UO: Hava- Trablua varidatı SO 000 müvazenesini kaybederek oradan yuvar- kapıda BaaaD deponna mtlracaat. 
~ dla. 13.05: Plltıa Türk muattısı. 13.30: Muh- Diyarbakır varidatı 120 000 
~ llkıntıh bir tavırla cevab telif pllk nepiyatı. Haleb varidatı 50 000 Akm ••para 88,.ak A•UJ• HaaplUmı Rtlyete Memar 

, .&qam netrl1all: Kıbns varidatı 50 000 Di H • d ....... - lte 18.30· PlWa dans mualtlsi. ıuo: Konfe- Er uidatı 105 000 spaç eyetin en • 
-:".Jl"l 1ıı.os~~b. Verebilirim, efendim, rans: ttniveralte namına, üniversite Wlm ta- zurum v • 
' "-1~ buru aübaylarmdan önyüzbaşı İhsan Koca- Anado~u varidatı :~: 9/2/938 tarihinde Sinop civarında ulradığı deniz kazası neticesinde gemi il• 
".AL..~ ismi ne idi? man <Bayram, Sancak, Milli mart>. ı9.55: Rume~ı va~tı hamulesinin selimeti milfterekesi 1çtn kasden karaya oturtulduJu saWılyettar 
'~._...._ Borsa haberleri. 20: Necmeddin Rıza ve ar- Karesı vandatı 150'000 mahkemelerce tesbit edilmit olan cAksuı vapurunda veya yilkünde alikadar 
~ · ~ ~-- . tadaflan tarafından Türk musıtım ve halk Diler villyeUer varidatı 836 000 I · · ·· -
~.~! Ç0Awuıberi mi bulunu- tartılan. 20.45: Hava raporu. 20.48: ömer Rı- A maden .ıahlre pahası olanlarm dileklerini; 8/HUlnll 938 tarihine mOladif Puarteai gwıune kadar, 
~~ za tarafından arabca aöylev. 2ı: Belma ve şar, · ' 184000 bu vapurun büyük avarya hesablarını ,armıye memur latanbul Alllye birinci 
· ~ lliunıdanberi, babamın bü- arkadqlan tarafından Türk musitlsl ve~ v~salre. 4 ticaret mahkemesince tayin edilen Dt.paçlora tevdi edilmek üzere; İstanbul 
'~ • ~ yaşlı idi. p.rltılan, <saat lyan). 2u 5: Orkestra. 22.15• Tımarlar hasılatı 8 OOO OOO Deniz Ticaret MildllrlillQne ıöndermelerl l\lzumu ilin olunur. Bu müddetin ,.._ ':"" 1lıfalt Ahnıed Ajana haberleri. 22.30: Plltla BOlolar, opera . 

~illi ınr---- · ile Ken~ ~y a- ve operet parçalan. 22.50: Son haberler ve Yeklln H 000 000 bltammdan IODl'8 vaki talebler nuan itibara almmıyacaktır. c299h 
· ~ ~ ~bet, herhangı bır hu ertesi gilnün programı. l Bu mikdar gittikçe azaldı, Osmanlı im- .dlll IRU 
....... ~ ~ e paratorluğunda varidat ve murafı kar- •• '1'11....: 
~ ~·.en en fazla ~~nanı AN K A R A 'pla§tırarak açıksız bir büdce yapmak lü- .1. urk Hava Kurumu 

~~~ı::y~~:~ Ölle..::....~ 1111- ·::.ıı::.~'!"'::::ı:.: BUYUK Pı.YANGOSU ....., --.. heın n-.ıf.. • anı . . ı2.30: Karıtık pllk nefrtyatı. 1uo: Plllt: ödedi. 
as... ~ h ;aı, hem arkadaşı ıdı. Türk musltısl ve halk·ıarkılan. 13.15: Dahill t bir 
~ "1 "·'""~yaşlı idi de - barlcl haberler mparatorluğun IOD ıamanlarında _ 
Sız~ biraz evvel hikA~esini ve.&qam nefl'lyat~: büdce yapılıyo~u. Fakat bunlar hep .a- = 2. ci keıide 11IHaziran/1938 dedir. 
~ O..J41. ~ f8hidlerinden biri 18.30: Çocuklara Karagöz <Küçük AU>. 19. çık veriyordu. Yuzlerce milyon borca gır- ı 45 000 

"........... ıs: Türk mualtlal Te halk p.rkılan (Servet diler. H milyon altın takriben fimdiki Ba111Uı llıramı'IJe: Liradır ••• 
& ... -1'9t benı d Adnan ve arkadatlan>. 20: Saat lyan ft a- . dild' D L.: • 

~ "8ı bir a zannederim, bu fa - rabca nepiyat. 20.15: Türk mustkisl Ti halk yüz elli milyona mua ır. emek ıu • • 

...._ ~ l'O} de OYJlamıştL şarkılan (Hikmet Rıza Te arkadaflan). 2ı: bütün Şimali Afrikayı, Şark! Akdeniz .8-daa .,..1 11.000, 12.000, 10.000 liralık ikramıyelerle 
.;:: 't~ tabmm ediyorsunuz? ilkbahar at yarıflannın Wncl baftaaının ko- havallsini, Orta Avrupanın cenubunu e- ( 10.000 •• 20.000 ) lirabk Od adet mlkAfat •ardır-
,:-ıl frı lb"~ kenctisine hiç bir za _ fllya lftlrak edecek atlar ve kalanına lhtı- linde bulunduran bnparatorluk kendin- ŞimdiJe bclar 1Ul..ce ldfiJi -.m ecı- ha piJDIOJ• 

'D-L:--ınele etın . mallerl haltltında konqma: (Abdurrahman d belki 10 mlall kilçüt olan yeni Tür • 
~. ~ Baba ı...... emesmden. Atcı>. 21.15: SttıdJO l&lon orkestruı. 12: A- en • iftirak etmek lllretile m ele taliinip dme,W.... 

\te ~ OIÇ~· limdl biraz da bu Jana baberlerL &ll: Yanül prapam" t.- klyenin kudretini aösterememlfti. Eski .. 
O!'edeD. bahsede · umı IDUIL ve Jeıal bfal•nn bir farki c1a IRmdedı•. 
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14 Sayfa SON POSTA 

Son Posta'nm tarihi te.rrikası: 22 

AZ 
Yazan: A. .L 

Yüzü maskeH p:ıpaz: "Jşte, ilk defa olarak itiraf ediyorum: Civanna, seni seviyorum!,, 
dedi. Civanna bunu işidince birdenbire geri sıçradı ve tiz bir çığlık kopardı 

Mayıs 2ı 4 

SPOR 

Halkta güreş sevgisini 
öldürmekten çekin meliyiı 

Tekirdağlı ismi etrafında koparılan güriiltülere 
karşı : .. Bir pehlivana meydan okumak benİIJJ 

için küçük görülecek bir harekettir " diyor 

....ııneıı ~ 
Biliklet ieaerasyonu tertnı ev et f' 

ne - 'İstanbul arasındaki mUkave~pU'~eıı 
nşnın yapıldığını ve Ankara elti it. fJ11 

Eyübün birinci geldiğini yazxn1~ail'tV' 
resim, Eyüb Edimede birinel g~ 
sonra alınmıştır. 



Sayfa 15 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasım istersen FOSFOTiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECATi 

[ lstanbul Belediyesi İlanları 

1 
1 - ':f mumun yiyip içmesine, yatıp ka lkmasma, taranlJ> tam.izlenmesine, eğ

hennıesme mahsus lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, 
an, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing ve bunlara benziyen yerlerde 
~lediyece musaddak fiat tarifelerinin bir anda göze çarpacak surette iri lıarf
erıe ve en az 35/55 eb'adında büyük levhalar halinde yazdırılarak bu müesse

selerin kapılarına ve iç taraflarında mü nasib bir veya icabına göre müteaddid 
~erlere asılması ve bu tarifelerin küçük matbualar halinde ayrı ayn her masa 

Zerinde bulundurulması, Belediye Zabıtası talimatnamesinin 525 inci maddesi 
ınucıbince mecburidır. 

2 - Musaddak fiat tarifesi olmıyan veya bunlıırı birinci fıkrada gösterilen 
~kle gorc kapılara ve diğer icab eden yerlere asmıyan ve masalar üzerinde 
ulundurmıyan ve tarifeden fazla ücret istiyen bu gibi müesseselerin sahibleri 

llrn
1 

uru beledıyeye mütrnllik ahkamı cezaiye kanununa göre cez.alandırılacak
ardır. 

1 
3 - Yaz mevsimi dolayısile bilhassa sayfiyelerde halkın serinlenmek ve din

kenınek ihtiyacile tehacüm göstereceğı bazı mesire ve bahçelerle plajlarda yu-
arıda yuzılı hususlara riayet etmiyen müesseseler görüldüğü halde derhal en 
~:n zabıta merkezine vey:a Belediye İkbsad İşleri Müdürlüğüne İ<:eyfiyeti 

r Vermeleri sayın Jıemşehrilerden rica olunur. (2947) (B.) 

• 
müze ~c 

1 - Türk olmak. 

ütüphancsi için erkek '\'eya kadın iki memur alınacaktır 
Şartlar : 

i - Orta tahsilini ikmal etmiş bulunmak. 
- Askerlik vazifesini ifa etmiş olmak. 

4 - Fransızca, İngilizce Almanca lis anlnrından birini bilmek. 
5 - Daktiloda mümaresesi bulunmak. . 

Po~ltnıış ~ra. ücretli ~u vazifeye talih o lanlarm her~n öğleye kadar, sıhhat ra
?Q mı:, ~usnuhal \•esıkalım, şehadetnam e veya tasdıknamelerile Beyazıdda Mü

İ :M:~durlüğüne müracaatlarL 
ıntihan 25/Mayıs Çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. c:B.> c2927ıt 

• lliıı :Belediye ve hususi idareden müteşc kkil mahalli idare emekli ve öksüzleri-
ba 938 yılı birinci altı aylık yoklamala rının alınmasına 18/5/938 gününden iti-

reı başlanmıitır. 

se .Aylık sahihlerinin doldurtacıık.ları ilm ühaberlerle nüfus ibelgeleri, aylık resmi 
v nedı ve cüzdanları ve birer fotografla rilc beraber yoklamalarını yaptırmak 
~~Yeniden verilect:k aylık cüzdanlarım almak üzere Zat İşleri Müdürlüğüne 
~aaUan. ..B.> .. 2923> 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Bira Nakliyatına tenzilat 

l1 l/Baziran/938 tarihinden itibaren bira naldiyatında beş ton §artiyle ve muay
e ~ ~es~felerden sonra tatbik edilen ten zilli ücretler kısa mesafelere de teşmil 
di!ınıştır. Mürsillerin kendi vagonlariyl c yapılacak nakliyatta bu ücretlerden 

:~a Ytizde on tenzilat yapılmıştır. Fazla tafsilat için istasyonlara mür.acaat 
~elidir. c2983> cl538, 

ayın Bayi 
Yorulmayınız; 

Nafile aramayınız ; 
•ALTIN ÇiÇEK• braş bıçağın

dan ve sabunundan 
Daha iyisi yoktur. 

Her yerde ısrarla AL TIN CIÇEK 
braş bıçakları ve sabunlsnnı 

'4 isteyiniz. "' 1 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartname ve projesi mucibince yapt 

nlacak lmrgir ve betonarme istinad duvarlariyle Filitre dairesi inşaatı 9/V /OC 
b.rihindrt ihale edilereğinden yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştuı. 

Il - Keşü bedeli 16730 lira 37 kuıu~ ve muvakkat teminatı 1254,78 liradır. 
III - Eksiltme 30/V /938 tarihine rastlayan Paznrtesi günü saat 15 de Kaba -

taşta Jevazım ve mübayaat şubesindeki ahın komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek, istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini İnhisarlar 
İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile inşaat şubesinden alınacak 
ehliyet vesikası ve % 7,5 muvakkat güvenme parası veya mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme giinü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı 
geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş alınası lazım 
dır. c2714> 

BANKA KO ERÇiYALA 
iTALYA A 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi Liret H5,7G9,054,50 

Merkezi İdare: MİLA.NO 
İtalyanın başlıca oehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
:lngUtere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya. Romanya, Bul
cartstan, Mısır, Amerika Cemahirl 
Müttehldesı. Brezilya, şın. Uruguay, 

ArJantın. Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 

• A!Jlyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesl Karaköy 

Pal(ıs <Telef: 44841 /2/3/V5) 
Şehir dahlllndeki acenteler: 

İ.5tnnbulda: Alfilemclyan hanında 
Telef 22900 /Sfll/12/15; Beyoğlun

da: :Lıtiklfll caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

lçü .. zerine 
Fenni Kasık bağları 

. Mide, barsak, böbrek 
dOşkOnlüğOne 

fenni 
Kor aıu 
1.tiyenlcr.ıı ölçü 

tarife:ıi ıröndermr. 

EmlnönU 
lzmir sokeğı 

TeL 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakınımı. 

~--•-•m> 

Denizbank Denizyolları 
işletmesi UdUrlUğUnden: 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Yolcu salonu 

Tel. 22740 

'I•---~ udanya Postaları 
23/MA YIS/1938 Pazartesinden iti

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

Pazar Tenezzüh Postası 
İstanbuldan Pazar günleri saat 8,30 

da kalkaca vapur Armutluya uğn
yarak 11,10 da Mudaniaya varıp 
Gemliğe gidecek ve Gemlikten dö
nerek saat 19 da Mudanyadan kalkıp 
Armutluya uğrıyarak 21,50 de İstan
bula gelecek ve saat 22,20 de tekrar 
Mudanya ve Gemliğe dönecektir. İs
tanbula 21,50 de gelecek bu postanın 
şehir dahili vapur ve tren iltikası t~
rnin edilmiştir. Mudanya postaları 
Karaköy rıhtımından kalkncaklar
dır. İşbu postalara aid her türlü ko-
laylık ve teferrüatı ihtiva eden risa
leler acentalanmızdan ve AKAY İş
letmesi ve ŞİRKETİ HAYRİYE gi
şelerinden tedarik edilebilir. (2946) 

D r. HA F 1 Z C E AL 
(Lokman Hekim) 

Dablll7e mlltebassw: Pazar.dan maad 
fıerailn <J - 8) Din.nyolu ııwnara ıot ev ıe
iefonu ~sea - 1106' 

, 

l 

Socıler birb r ni takıp ediyor ve h6l6 sabohleyrıı 
loze bır kuvveıle l;olkob1mek içın biuı ~zım 
olen ıtıkın bır vylurcı bır tOr1l lavuJ01111YOIVL 

lıte burada 

VALi DOL imdadımıza yetişir! 
Onu bir !ecre ıe,rübe ediniz. Zaranı:ı: ve 
ıinirleri ıeıkın edıd olan bu iltıç uyi:uıuzlııOa 
la'l• umulmaz bir deY4dır. 

VAllDOLı dam1a, tablet v hap 
halinde her ec:ı:one~e bulunur. 

BAKER 
Mağazasının sattığı elbiseler 
t - PEK MÜKEl\11\fEL 
2 - PRATİK 
3 - GAYET ŞIK 
4- ÇOK UCUZ 
Kostümlerin zengin çeşitleri 
her yerden iyi ve ucuz fiat-

larla satılmaktadır. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

J 

İdare Merkezi : tSTANBUL (GALA'!A}) 

Türkiyedcki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicaml)" 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandaki Şubel~ri: 

SELANtK. - ATINA 

Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

.............................................................. 
r-

Soa sta 
Yevml, Siyasi, Havadis ve Halk guzetesl - ····-Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE Fi 
1 3 

Sene Ay 
Kr. Kr. 
----·ı--·ı----ı• 

TÜRKİYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 t 400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lUzımdır. 

, .............................................. .. 
{ Posta kutusıı : 741 İstanbul \ 
S Telgraf : Son Posta 1 
a Telefon : 20203 .S . . 
''··············································'Y' 



Çil 

Leke 

ErgenUk 

Sivilce 

Buruşuklu~ 

Pörsüklük 

İhtiyarlık 

Çirkinlik 
izale eder. 

Beyaz 
.çehre 

Latif 
cild 

Parlak 
ten 

Gergin 
vücud 

Cazibeli 
gençlik 

Güzel 
yüz 

Paluze 
gerdan 

Temin eder 

Sağlam 
Dişler 

Hayabnda, lllıhatincle, .. ıc1111111 
de, temel tqıdır. Çtbıkl 
difler, İDADa aıbhat, -ie, 

zellik Ye uadet Yerir. 
• 

• 

bWaYJllLL 
zel Ye uğlam olur. Sailam 
midenin aağlamlıpı, Sajlaa 
de yficudlla aailamhj'lllı 

eder. 
Sabah, öğle ve 
her yemekten ıo 
muntazaman diıl • 

HASAN yaifı ye J•inz acı badem, yatmz kar Ye yanm yaifı pce ye pdls kremleri çilleri •• ll'rilceleri ve lekeleri 
kat'inea izale eder. ihtiyarlan paçlqtirir, paçleri ailzellqtirir. HASAN Umlne Ye markuına dikkat. Huma depom 

fırçalayınız l 

l~!lulHf.UiYSSİ~D!t. 
ve ku•vet veren temiz baTuile aidermek, yeni mesai ıtınlerine 

• 
daha baylk hamle ile prmek iateJ• AJID yolcularımıza, Ja-

rınki Pazar münuebetile : 

Köprüden ilk postalarda ertesi 
Pazartesi öğleye kadar muteber 

Üsküdar tramvay idaresile müş
terek ( kombine ) biletlerin de 

ni.betinde tenlillta tabi oldutu Ye law tarafta halkımUID ralaab 
için iJAye ..seferler tertip edildiii ilin olunur. 

Kemani Bay 11. D 1, Her Pazar 

ÇUBUKLU IAZINOSUDA 
lstaobul ve Boğaz balkının bntnn zevklerini okpyan ÇUBUKLU GAZi

NOSU, bu yu, memleketin çok kıymeW SAZ HEYETi ile haftalık proı
ramlanna başlamıştır. Her Puar aynca ANADOLU SAZ HEYETi birlltl 
ile MiLLİ ŞARKilJ OYUNLAR temin edllmlflir. 

Meşhur Çubukla Hasan Bey su~ 11, sayın mQşterilerimlze parasız verillr. 
Fıyatlar herkes için elverişlidir. Senli ve konfor motemmetdir. 

Umumi bir ra;bet UYKUSUZLAAA : kazanm11 olu 

1 
emın 

SiNiR AtiRILARI - ASABI ÔKSOROKl.ER - BAŞ 
DÔNMESI - BAYGINLIK - ÇARPINTI Ye 

SiNiRDEN ileri plen blltlln 

RAHATSIZLIKLARI iYi EDER 

Ne ••ltatf, •• kl111~ewl nhlrll hiçbir ••tici• ıoldw. 

lıYiçre B A L L y ayakkabunnm Jftzlık 
modelleri plmiştir. 

PAÇiKAKiS 
Begoğl11, lstllıl•l caddesi No 286 

Mideniz bozuk, dWDiz paslı ,. _____________________ _ 

KAB 1 Z 
tekİJOr9alll'I aill de - bialeree ldfİ ribi 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUt•h•••••ı 

Hergtın Oğ~eden sonra saat 8 ten 
7 ye kadar Belediye, Binbirdlrek 

Nuri Conker sokak No. 8- 10 

ilan Tarifemiz 
Birinci Nhil• 
llıinci .alail• 
Vp;ncii aalail• 
Dördincii mlaile 
iç aalailela 
Son m/ail• 

400......., 
250 » 
ıoo )) 
100 )) 
60 )) 
40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz. 
laca mikdarda nan yaptıracaklar ay
nca tenzilltlı tarifemizden lltifade 
edeceklerdir. Tam, yanm ve ft'Yrek 
ıayfa ilinlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari illnlarına ılcl 
i§ler için şu adrese mlracaat edil
melidir: 

. ............................ -........................... ... 
Son Posta Mat-.. ........................ ·-···· 

.,VIKING., 
HBALTIC" 
"&llVCIA,. 

• VERMOREL • 
Pllhrarlzat8rlerl 

RUDOLF BAECHER 
fabrika• ••mullb 

PULLUKLAR, TIRMIKLAR 
lfERDANELER ve saire 

~ .... 
•li~.KNARD • 

MOTOPOllPLARI 
Bir taraftan ziraat makineleri ihtiyaç mevsimi başlarken dltef 

memleketimizde zirai blkınma pllııı tatbik edilirken, A vrupanm • 
martalannı haiz her oetıd maat aıat ve makinelerinden latanbal ........ .: 
nmısda mevcudun lkmd edllmif bulundutu, fiıtlarda azapıl teDS'* 
liparlşlerin sevkinde mGmk1ln mertebe ıtır'at temin edlldili Uln 

Fenol izahat, teamlltlı ftat Ye katalog llk talebde gOııderlllr, 

T 0 R K • A VR U P A Limited şirketi 
Bernel111llel allb .. ralı• fabrlkalar blrllll 

lSTANBUL, GALATA, PJoJlŞEMBEPAZARI No. 57-61 Tel. Zirld 


