
1 Bugün 16 Sayfa ! 

Yazı ifleri telefonu: 20203 PERŞEMBE - 28 'MAYIS 1938 İdare ifleri telefonu: 20203 Fiatı: a kW11f 

hakikat: Hatay ekseriyeti Tiirktiir 1 
MUKADDER OLAN NETiCE ŞUDUR: 

Müstakil Hatay 
Bu neticegi değiştirmeğe boş gere 
uğraşmasınlar. Dooa bu oyunlara 

müsaade etmiyecek kadar büyüktür 

· Fransa Hariciye Nazın 
Paris Elçimizi temin etti 

Beruttaki manda makamatina 
anlaşmalar hükümlerinin tamami 

tatbiki için kat'i emir . verilecek 
Gara lıalıllıate mafl•Wll' bel/lllUlllll 6ıılrUıtla 

,. Atatürk 6nümüzdeki sOnlerde 
~ lstanbulu ..,eflendirlyorlar 

Büyük Önder Ankai-a 
garında Başvekil 

ve Mareşal ile görüştü 
Atatürk Ankaraya dönerlerken Kayaı istasyonunda 
Bqvekil ve Dahiliye Vekili tarafından istikbal edildiler 

81agdd 
~ynaganlar 

'•••111 Pallll Rtllu Al8r 
\ı "1ıkara 26 (Hususi) - Pallh Rıf. 

Frıuıaq ffaYU ajaaa laclls 51 H n 
,:ı:,,. ~='--=-0~ Urah" -a~a•Ada ..... ,., ................. .., .............. ve~ g&ıiflrltrket 
rl~ı bilyilk elçili B. Suad Davu. 1\ il il fd Anlrara •- IWalcumhur Atatan, .. , Jahattm IOnra bugün 1aat 13,30 ela ~ 

Atay bU sabahki Ulus'da cHa
~da oymyanlar» serlevhalı · bir 
.-.şrnakate ııeşretmiştir. 

J'rama hariciye nazın B. Bonnet'yi zi • t h • h k b 1 ttl mab ~ Pfbll km '* """ (Deva.tına 11 
fftd lfl!l/da) 

::da ı::ı~~~~=.= a sısa ,, a u e y 1 H b. 
~ oldutu tefebbüa(l tamıml•mıt • Ankara• (Ruaud) - KeclWn bu. ugos avya ar ıye ve 
tır. Siı arumda Çekollovak m ... w • lbkl1 toplutwndı milhtellf kanunlu 1 
nJn mevzuu bahlolmı• turln•, bOJGk mdzaken edilmiftir. ToJluıtıda müft- B b • N •tt 

~===========~-~(~Dna.ma==~ıı:.:ftad=.;•;::Jlf'""'~' - ... versWnde clelifildtkler JapWnallD& a nye azın zmı e 
·A- da1r kanun da aörilfllmllftür. 

(l>mımı U hıci ıa1/ftıdaJ 

~ara melltubları ı en.-.. ıı 1ııa1 ra11fodcJ I 
Gonon meseleleri Çek tayyareleri 

~ Millet Meddinin en laarelıedi ,,. ,..,,,,..11; nwoeimlntl• Aım· an topraklan 
i'~ · Sübaylann oe cukri memarlann 2'lf itlerin- taallalı eden 
~ ... yeni tedlıilı oe naaw.,,. •• ..ıa • lnlaiaarlar idarainin 

miteda11il unnayai n.Jen arttırılıyor? u .. zen'nde uçtular 
~ Anbra: H Ma119 Iışma mevsimidir. Büdce kadar, 7u taU-

k..:.--:'1' Ye naziran aylan Büyük Millet !inden -evvel kanun haline girmut lfl • 
i~ en hareketli ve hararetli ça - (De!Hım& B itıd •ıdtuüı) 

~ .. Baylar1 eşeği unutalım, artık! 
--. .................... ·-······························-···········-··············-·····-··· ........ . 

~.~Ne raldan ayaıturan lıorlıanç 6ir alet Jemelıfir. Eıeii milli 
fi.._.._ ôleti olaralr hatırlamalı hir memlelıetin dil., 6ir m.,,.,... 

a, ...,. IHimilen ifwal ettiii 6a ıleoirıl• Jinlıi hayatı 7GFlll 4alai 
YGfClllllYCI raı olmalı JemeJıtir • 

............ _____ __.. ........................... ..-.-. .. -•. · .... -·--·--····--··--· .. .. 
(luhitliı Birg11 itirulırı caıu ıeriJar) 

ÇM ~· ~ Kf'Ofta 
<Y-lllacl_,Wa) 

Doğu vi~tlerinde 
yeniden zelzeleler eldu 

Ankara 25 (Hususi) - Gelen maıa -
mata söre dün ıece aabaha lw'fl Elazıl 
villfetinin Palu baı11nda 14 saniye ele-. 

Devlet kapısında 
··--"'""""'"""'""elli yll _,_ ........ _, __ .,_"\ 
Memuriyet hayatı Nitae tahrirat lcalemintle 

: bctflagıp lstanbulda nezaret sandalyesinde 

l...~:. ... :~~:.~:. .... ;.:~?.:~~~!.'.~;~~:~~:: .... :.~.~: .... :~~ .. --
Yızu : Eski Dahiliye Nazın vı eski mebus 

Ebubekir Hazım 

Pek yakında " Son Posta ,,- sütunlarında 

• 



2 Sayfa 

Hergün 
Halay intihabatı 
Ve Suriye 

Yazan: Muhittin Birı~n 

O ünkil Anadolu ajansı Berutta çı

kan mabud Manda gazetesinin 

Hatay intihabatı hakkında yaptığı ne~ • 
riyatı verirken bu neşriyatın Beruttaki 
Komiserlik tarafından idare edildiğini 
anlatıyordu. Bu noktada hiç bir §iiphe 
yoktur. Hatti gene hiç şüphe yoktur ki 
Lübnanda ve Suriyede göze çarpan ha
reketin içinde müstemleke entrikacıları
nın az veya çok yakından parmakları 
bulunur. 

Fakat, mesele yalnız Oryan gazetesi
nin yaptığı neşriyatta değildir. Ayni neş
riyat, ayni ruh içinde ve hatta ayni üslı'.ib 
ile Şam gazetelerinde de yapılıyor. 
Oryanın bahsedilen makalesindeki esas
ları, rakamlan ve fikirleri Şamda çıkan 
meseıa, El Kabes gazetesinde de gördük. 
Ayni tarzda, ayni ruhta, fakat başka 

SON POSTA 

Resimli Makale : =Süzgeç 

kelimelerle El Ayyam gazetesinde de Bir işe girişirken o işin lehinde ve aleyhinde hatıra gele- Muhakeme insanın kafasında iyiyi fenadan ayıran bir 
okuduk. Demek oluyor ki her yerde baş- bilecek bütün ihtimalleri birer birer düşününüz ve her ih- süzgeçtir, kıymetliyi kıymetsizden ayırmaya yarar. Kafa-
ka türlü bir fırıldak dönüyor, fakat her timalin önünde kendi kendinize: sında muhakeme kuvvet ve kabiliyeti olmyıan ınsan ise de-
yerde ayni istikamette dönen bu fırıldak - Niçin? Neden? sualini sorunuz. Nefsinizi muhakemeye niz ortasında dümeni bozulmuş bir vapur gibidir. Cereyan 
gene her yerde ayni parmakla tahrik edi· alışhnnız, kendi kendinizin haklını ve mü,ddeiumumtsi o- ne tarafa götürürse oraya gider, nihayet bir kayalığa vura-
liyor. Her tarafta ayni nakarat: Türkler lunuz. rak parça parça olur. 
hezimet halindedirler, Türkler her ta- ~~~::;::;:::::::=::=::=::=::=::==::==:==:==::==::==:======~~~~~~~~~=====:::ıııı:::::=ıı::::::======= 

~;;?~;:~1;B:§~ 
Beıki mümkündür; belki intihabat Yeldeğirmeni (............................................................... ( Yüz suratlı adam) 

listeleri F'ransızların zenci askerlerin M d il k H b • f k J 
süngüleri altında doldurulmakta devam o e şap atar ergün ır 1 ra smini alan lıomilı 
edecek olursa netice buna varabilir. Fa-
kat, bu, ne Tilrk listelerinin, ne de Tür- lskoçyalının mektubları 
kiyenln hezimeti demek olamaz. Çayı Hasis bir lskoçyalıyı umumi harb· 
görmeden paçaları sıvıyanlara temin de askere almt.§lardı. Patates ekme 
edelim ki Türk listeleri, süngünün teh- mevsimindc karısı bir mcktub gön -
didi altında muvakkat bir mağlubiyete derdi: 
uğrasa bile Türkiye ve Türk chezimch cPat.ates ektireceğim, bahçeyi kaz-
dedikleri şeyi tanımaz. İş süngüye kalın- mak için on lira istiyorlar.:ıı 
ca, bütün dünya görmüştür ki, Türk 
süngü ile mağlQb olmaz. l&koçyalı cevab yazdı: 

cBahçcdc silah vardır sakın kaz • * dırma.:t I 

Bahis burada değildir. Ankara hüku • O zaman 3ansür . vardı. Mcktublar 
meti, vazifesini yapıyor. Ona karşı em- açılıp okunuyordu. lskoçyalının mck-
niyet ve itimadımız var. Atatürk bütün tubu da okunmuştu. 
Türkler gibi, bütün Türkler de tek bir Bir hafta. sonra 1skoçyalı karısın • 
Atatürk halinde, her gün gibi, bugün dan bir mektub daha aldı: 
birleşmiş bulunuyorlar. Türkler bu da- cJandarmalar geldi, bahçeyi kazıp 
vada da muzaffer olması için her ne la- silcih aradılar.> 
%lll1Sa yapılacaktır. Her ne pahasına o- 1skoçya1ı bu mektuba da cevab ver-
lursa olsun dava kazanılacak, chezimeh dl: 
tanımıyan Türklük muzaffer olacaktır. cMadem ki bahçeyi kazdılar, sen 

Bizi en ı.iyade hayrete düşüren, mü - de hiç durma patates ck!:ıı 
teessir eden ve yüreğimizi sızlatan şey 

burada değil, Suriyenin ve Suriye mat- T ayyare modeli, enginar sapını andı • 
buatının bu bahiste gösterdiği gaflette - ran ppkalar 'gördük. Bu sütunlarda da 
dir. Müstemleke<:ilerin Hatayda oyna -
dıklan oyunla Elcezirede oynadıkları neşrettik. Şimdi §U yeni yeldeğirmeni 

modeli şapka hoşunuza gitti mi bilmeyiz? 
oyun arasında ruh itibarile hiç bir fark Yalnız fUDU ilave edelim ki, bu model 
olmadığını Şanım idrak etmesi, Suriye Am 1n 

' . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r-

Balıkçıyı avlıgan 
Balık 

İngiliz gazeteleri gene Ç<>k garib bir 
haber vermektedirler. İngilterede Sussex 
vilayetinde Little Hampton plajında ba

İngiliz komikle
rinin en meşhur
larından Alfred 
Hyland'a (Yüz su
ratlı adam) lakabı 
takılmıştır. Ha -
kiknten yüzünü 
türlü türlü fckil -
lere sokan bu ma
hir artist, şimdi Glaskovda açılını§ bu -
lunan imparatorluk sergisinde halkı kah
kaha tufanına boğmaktadır. Resimlerde 
komiğin asıl çehresi ile sahnedeki pozla
nndan ikisini görüyorsunuz. 

A vrupada çalınan bir 
mücevher Fasla bulundu 

münevverinin tamamen anlaması lazım erikada ve gilterede kadınları pek 
fazla teshi retmiştir. 

gelirken onlar hala gaflet içinde yüzü - ı ================ 
yorlar. Biz biliyoruz ki Hatay bir Elcc- söndürebilirlerse - bu muhal davayı 

zire ve Elcezire de bir Hataydan başka mümkün farzettiğimlz zaman! - arkasın
bir ıey değildir. Fransa, Hatayda bizi, dan Suriyenin de bütün üınidleri söne -
Elcezire de Suriyeyi vurmak istiyor. Fa- cektir. Suriye Arabı, her nevi hürriyet 
kat, bir tarafta bizi vururken Suriyenin ve istiklilden mahrum, zencilerden ve 
de vurulduğu, öbür tarafta Suriyeyi serserilerden mürekkeb Fransız müs -
vurmak istiyenlerin ayni taşı bize doğru temleke ordusunun süngüleri altında 
da aşırmıya çalııtıkları bizce malUmdur. makhur, müstemlekecilerin uşakları ola
Fakat, anlıyoruz ki bu hakikatten gafil rak yaşamıya mecbur olacaklardır. Su -
olanlar Suriyede ekseriyet te§kil etme- riye bu hakikati anlamıyacak derecede 
.eler bile her halde az değildirler. nasıl gafil olabilir? Tarih içinde o kadar 

lık tutmakta olan Frantz adında bir ba- Londra, Sutampton, Amsterdam ve 
lıkçı oltasına bir balığın takıldığını far- Anversde müteaddid defalar çalınıp 
kedince çekmeğe başlar... Fakat emeği bulunan mücevher, nihayet Fasda O -
boşa gittiğinden maada balık kendisini ran'da kat'i olarak bir sandık içinde 
denize doğru sürükler... Ci - bulunmuştur. Sandık, Cenubi Ameri -
vardan yetişen arkadaşları onu çok güç kalı bir kan kocaya aid bulunuyordu. 
kurtarırlar ... Fr.antz1ın söylediğine göre Kan koca, bir Faslı kuyumcudan bir 
bu müdhiş bir canavarmış... pırlanta çalmak suçile tevkif edilmiş -

* Dünya tarihi içinde büyük roller oyna-
mış olan bir milletin bugünkü çocuktan 
tarafından gösterilen bu gaflet, hakika
ten acıdır. Bilhassa bizim gibi, asırlarca 
:Arablarla elele yaşamış bir millet için 
çok acı! 

Müstemlekeciler için nerede hürriyet 
ve istiklal uğurunda açılmış bir dava var
sa orada müstemleke çıftliğinin bir kö
ıesini tutuşturan bir yangın çıkmış de -

mektir. Onlara göre Hatay alevler için
dedir; gene onlara göre Suriyenin her 
tarafında dümanlar tütüyor. Hatayda 
~çağı saran alevleri bastırmak, Suriyede 
de yeni başlıyan ateşleri söndürmek için 
bütün gayretlerini sarfedeceklerdir. İşin 
acıklı olan tarafı, Hataydaki hürriyet ve 
istiklal ateşini söndürmek için bütün 
hıvveUerile harekete geçmiş olan müs
temlekecilere Suriyenin hiç olmazsa 
maddeten yardım etmesidir. Zavallı gaf
let! 

Eğer Hataydaki hürriyet ve istiklal a
teşini Fransa müstemlekecileri vaktinde 

Bundan bir iki sene evvel gene İngil- lerdi. Ayni zamanda Fransız sivil ta -
tere sahillerinde müdhiJ bir ejder görül- hanileri blr otelde iki dansöz ile bir 
mü~, fakat bir türlü yakalanmamıştı. erkeği yakalamışlardır. Bunlann İs -

panyol ve Cenubi Amerikalılardan mü 
kuvvetli ve yüksek roller oynamış bir 
millet, zekAsının inceliği ve milli duy -
gularının derinliği ile tonret kazanmış 
olan Arablık bu gaflette ne kadar devam 

A vrupanın en eski 
lokomotifi 

rekkeb beynelmilel bir dolandırıcı ıe -
bekesine mensup oldukları sanılmakta
dır. 

edebilir? 

İşte insanın z{hnine batan bu suallere 
Suriyenin cevab vermesi lazımdır. 

Muhittin Birgen 

Elyevm hizmet halinde bulunan A vru
pa lokomotülerinin en eskisi Norveçte
dir. 1873 senesinde yapılmış ve 65 yıllık 
hizmeti esnasında 2,400,000 kilometre yol 
yapmıştır. Bu mesafe lsveçin iki defa 

devrine muadildir. 
Lokomotiflerin en kıdemlisi olan bu 

makineye yeni yapıldığı zaman fennin 
son harikası deniliyordu ve kendisi dev 
cüsseli addolunuyordu. 

iSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
Yeni yapılan bir istatistik bize İzmir ile İstanbul arasında 

gidip gelen yolculardan yüzde 75 i bulan azim bir ekseriye
tin Bandırmadan kara yolunu tercih ettiğini öğretti. 

Anlıyanların koydukları teşhise bakılacak olursa bunun 
sebebi Bandırma yolunun ucuzluğudur. Binaenaleyh şimen
diferlerde olduğu gibi vapurlarda da tenzilat yapılacalt o
lursa iki yol arasında birisinin lehine, diğerinin aleyhine gö
rülen muvazenesizlik düzelecektir. 

Konya vapurunUll topu topu 11 yolcu ile İzmire gittiğini 
biliriz, İzmire gidenlerin kara yolunu tercih ettikleri doğru
dur, fakat bunun ucuzluktan ileri geldiği noktası üzerinde 

müsaade ederlerse biraz tereddüd edelim. Bizce ucuiluk imi
line ilave edilecek iki mühim sebeb daha vardır. 

Birincisi 24 saati bulan, hazan da geçen deniz yolunun u
nınluğuna mukabil, kara yolunun hissedilecek derecede kısa 

olmasıdır, ikinci sebeb ise karadan hemen hemen haftanın 
her gününde gitmenin mümkün olmasına mukabil deniz ıe-

ferinin haftada bire inhisar etmesidir. Binaenaleyh biz İ> 
mir seferine tahsis edilen ve edilecek olan vapurların stlr'ati 

arttırılmadıkça paraca yapılacak tenzilatın müvazeneyi iade 
edebileceğine inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

Mayıs 26 

Sözün Kısası 
Kolombun 
Yumurtası 

~------- E. Talu 
fE9} izim ticaret vapurculuğunU 

l9J cemaziyü'lev~elinden değilse 
bile cemaziyülab.ırmdanberi tanıyanlar• 
danım. Çocukluk hatıralarımı blraz ka• 
rıştırınca, cKayseri:ıı adını taşıyan bir ro
morkör azmanı ile bir Trablusgarb sefe• 
rinin fecayiini, Çubuklu gaz depolarının 
önünde çayır çayır yanarak battıktan 

sonra cNimetihüda:ıı adile ticaret filomu· 
za ilhak edilen Avusturya bandıralı Mars 
vapurunun bu istihale komedislni, Ada· 
lara sefer yapan muşamba küpeşteli tek• 
nelerin kepazeliğini ön saf ta bulurum. 

Bugünkü Akaya gelinciye kadar cF~ 
vaidi Mahsusa:ıı, cİdarei Mahsusaz,, cSey· 
risefain> ve cDenizyolları:ıı adlarını sıra· 
sile taşıyan idarenin tarihçesi bana pek 
te yabancı değildir. Bu tarihçeyi kısmen, 
saltıhiyelli ağızlatdan dinlemiş, kısmen 

de bizzat yaşamışımdır. 
Rahmetli kadmninemle yaşıd, mahud 

cNeveser11 vapurile, yüreğim ağzıma ge
lerek yaptığım seferleri kolay kolay u• 
nutamam. 

İşte bunun içindir ki, ticareti bahriye 
filomuz Denizbankın kuvvetli ve şuurlU 
idaresi altına geçtikten sonra, onun in• 
kişafını geniş bir gönül inşirahı ile ta
kibe koyuldum. 

Az zamanda, yeni idarenin iki basit, 
fakat çok gerekli icraatını haber almak• 
la pek sevindim. Bunlardan biri Mudan· 
ya yolunun hem kısaltılıp, hem de o yol• 
da seferlerin artırılması, öteki ise üçün· 
cü mevki yolcuları için, uzun mesaf ele
re işliyen vapurlarda yatacak yer ayrıl· 
masıdır. 

Hatırlardadır: İstanbuldan Mudanya· 
ya, bugüne kadar en pis ve çürük tek• 
neler tahsis edilir ve bunlarla en az altlı 
yedi saatte gidilirdi. Bu yolun öbür 11"' 

cunda Bursa gibi bir turizm hazinesiniJS 
Çekirge ve Uludağ gibi birer sıhhat kaY• 
nağının varlığını, milli vapurculuğunıU" 
za hakkile anlatmak mümkün olanındt· 
Pek iyi hatırlarım: Bir kongre münase" 
betile İstanbula ıwlen misafirleriınizl 
Bursaya götürmek, o cennet gibi şehri" 
mizi kendilerine göstermek, gezdirmek 
istediğimiz halde, bu vapur münas bet
sizliğinden dolayı vazgeçmi§tik. 

Bugün, bu basit dava, İş Bankası gibi 
örnek bir müessesenin içinden yetişıni~, 
şuurlu, uzun, seri ve doğru görüşlü bit 
kafa, bir yirminci asır kafası tarafındnn 
bir çırpıda halledilivermiştir. 

Ve o ayni kıymetli baş, vapurculuğll" 
muza en çok para kazandıran KaradeniZ 
güverte yolcularının da bir takım insarıJ 
haklara malik bulunduklannı derhal he
saba katarak, kendilerine, medeni meJ1l"' 
lekellerin hemen hepsinde olduğu gibi, 

nisbi bir huzur ve konfor teminini vazife 
edinmiştir. 

Bu iki misal gayet basittir. Kristof J{o
lomb'un meşhur yumurta fıkrasını bun• 
lar için uydurulmuş sanırsınız. Fakat bB" 
sitliğile beraber, bu iki şey yabana atı~
mıyacak kadar da mühimdir. Zira, bıf 
halk kütlesi rejime böyle ufaktefek şe11" 
lerle daha çabuk ve daha çok ısındırılıt 
ve takdir ve tekrime layık olanlar, daim' 
büyük icraat başaranlar değil, bir 1"• 
murtanın nasıl dik otuıtulacağını Y~ .. 
nazarda kestirmesini bilenlerdir. 

İş adamı diye de bunlara, baıında bU'" 
lundukları müesseseleri, birden, h:ıl1" 
sevdirmenin yolunu bilen cöniş, Jetf 
denir .. 

Allah sayılarını çoğaltsın! 
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26 Mayıs 

Dahiliye kadrolarında 
değişiklikler yapılacak 

Valilerin terfilerine, mektubculara dair yeni kanun 
la~·ibası Meclis ruznamesine alındı 

İzmir memleket -
hastanesinde bir hadise 

- Bu Sabahki dJ 
Gazetelerde 

GördUgUmUz Fikirler 

Cumhuriyet - Yunus Nadi Cumhuriyet 
devrinin en yüksek rakamlı büdçesi etra -
tında yazdığı blr makalaede 250 milyon Ura

İzmir 25 (Hususi) - Doğancılar kö - lık son büdçenin masrafı gelirine denk oı
yünde Dudu isminde bir kadın karnın- duğunu, 15 cumhuriyet yılında başarılan lş-
da ur bulunduğu zehabile memle~et has- lerin bütün bir imparatorluk devrinde gö
tanesine yatırılmıştır. Kadın gece her- r~emedlltfnl tebarüz ettirerek ekonomlk ve 

• imansal faaliyetin bu 250 mllyona inhisar et-

Sayfa 3 

G Fransız - ita/yan 
görüşmeleri 

neden durdu? 

E 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Ankara 25 (Hususi) - Dahiliye Veka
leu kadrolarında bazı değişiklik yapıl -
llıasına dair l§.yiha cncümenlerden gcçe
tek Meclis ruznamesine alındı. Layiha 
tsaslarına göre valilerin terfi inıkinları
ııı temin etmek maksadile birinci, ikinci, 
Üçüncü derece valiler sayısı arttınlmak
ta, işi çok olan iki vilayette vali muavln
~i ihdas edilmekte, mektubcu manşları 
kırk liradan başlattırılmakta, İstanbul 
\re Ankara mektubculannın ı.ııaaşları 
Yetmiş liraya yükseltilmekte, nüfus mü
dürleri maaşlan yirmi beş lirad~sn !J&Ş -

lattırılınakta, idare heyeti azalarıııtn de
rece ve maaşları arttırılmaktadır. 

kes uyuduktan sonra sancısı tutarak he - medlğini, gene cumhuriyetin eseri olan res
laya gitmiş, orada bir çocuk dünyaya ge- mi ve milli bankalarımızın varidatı ne be- a 

aded olarak tesbit edilmiş, bunlar için tirmiştir. Dul kadın çocuğunun göbeği- Iediye ve idare! hususiye budçeleri ve şah.si u ngilizlerle İtalyanların son aul:ı.şma-
doksan lira asli maaş konmuştur. ni koparmış bu suretle rocuğun o··ıu··mu·· _ teşebbüsler de göz önünde bulundurulunca 

Y d
. d t ·k· · k • ~ 1 sını müteakip İtalya ile hemen müza-

e ı a e ı ıncı, se iz adet üçüncü sı- ne sebebiyet vermi t• Kad d"ği if _ mem ek~t hayatındaki umumi taallyet.ln u-
nıf idare heyeti azası için de seksen ve .. ş ~r.. ın ver ı a muml budçenln bir kaç mlsllne baliğ olduğu- kereye girişilmesini istiyen Fransız mat-

t . lir b" d dede şunla~ı soylemıştır: nun kolayca anlaşılabileceğini yazmaktadır. buatına birdenbire bir durgunluk arız 
ye mış a maaş tes ıt e ilmiştir. - Ben hıç bir erkekle temas etmedim. * 15 adet ikinci sınıf m kt b l · · oldu. Latin hemşire ile behemehal bir itı-

e u cu ar ıçın Yalnız bir gün yanımda uyurken çoban Tan - Ahmed Emin Yalman taas.rup -•-55 lira 18 adet u··çu··n - f .. · 45 11 OJ lafa varılmasını istiyen gazeteler ı::imdi 
• cu sını ~çın ra, benden ekmek istedi, verdim. Eli elime lfıhlle menfaat avı b:ışlıklı yazısında Hatay- r 

27 adet do
-rdu··ncu·· ıf · · 40 li "k' dut yemi<: bülbül gibi susuyorlar. Eski sın ıçın ra, ı ı temas etmişti belki de temastan hamile dakl propagandalara taassup ve cehaletten ~ 

adet birinci sınıf nüfus müdü - kaldım.> ' gözleri dönmüş olan blr takım irtica sahlb- hararetli neşriyattan eser kalmadı. Eser 
rü için 55 lira, dört adet ilun· --- lerlnln filet edildiğini, Sünnl müslüman diycı kalmamak şöyle dursun, bu neşriyat, 
ci sınıf nüfus müdürü ıçın 45 l• k blr cemaat yaratılmak lstenlldiğlnl yazmak- 1talyaya karşı bir nebze de tehdidkar bir 
r dl d l tedrz•SQf ta ve : mahiyette aldı. Bu arada Romaoa, Fran-
ıra, ye a et üçüncü sınıf nüfus mü- - Biz neticeden müsterihiz. Cenevre an-

du
- ru" lçı·n 40 li a d" d t d"" d" •· sız maslahatgu·· zan ile İtalyan hariciv. e r , -ye ı a e or uncu sı- '/16. • ; ./. • [ laşmalannın metnine ve ruhuna uygun ol-

nıf için 35 lira, 42 adet beşinci sınıf içitı LY4 UJ eff lŞ erİ mıyan her türlü tatbikat. hareketıeri bizim nazırı arasında cereyan eden müza!<ere-
30 lira asli maaş tesbit edilmiştir. gözümüzde hiç hiik.mündedlr, demektedir. ler de tevakkuf etti. Hatta bir d~ şöyıe 

Layihaya bağlı cedvelde birinci s:nıf 
\'ali adedi sekiz, ikinci sınıf vali on. ü -
~ncü sınıf vali yirmi beş, dördüncü sı
lUf vali on sekiz olarak tesbit edilmiştir. 

yeni bir büro aa1:ı!~r:de~5 ~:a~':ı~a;tn v:ı:~e~:::1ıs!~ •• A ....... d .... / ... ı.;y ..... e ........ Vı ..... e .. k ..... Q.:.;:l .... e .. i ... l.~.... bir müessif hadise oldu: Kapısına knci.ar 
Ankara 25 (Hus ·) D hil' v k"' gelen Fransız maslahatgüzarını İtalyan 

usı - a ıyc e a- milfettlşlerlnin umumi müva..eneye alınma-
letinde levazım işlerile uğraşmak üzere !arına dair kanun H\ylhası encümenlerden 'reşkz.la""fı nazır kabul etmedi, geri çevirdi. Fransa-
bir büro teşkiline dair layiha Meclis •uz- geçerek ruznaı:veye alındı. .1 ~ nın İtalya ile bariz bir anlaşma arzusu 
namesine alınmıştır L!\yihayn merbut bir cedvele göre bu mU- Ank 25 (H .) Adl" V mevcud iken bu arzu, neden ani olarak 

· fett.ışlerin on beşi 70 lira, otuzu 55 llra, ellisi .. . ara, . .. ususı - ıye e-

A 
-------------------- 45 llra, sekseni 40 lira, doksanı 35 lira, yüz kalclı teşkılat ve kadrolarında yapıla- hararetini kaybetti? diyeceksiniz. 

Vusturya da nazırların 
yirmisi 30 lira asil maaş alacaklardır. cak değişiklik hakkındaki Jayiha Mec- Son günlerin vukuatını takib edenler 

Bu kanun mer'iyete girdikten sonra ilk lis ruznamesine alındı. için bu mukadder sualin cevabı basittır: 
tedrisat müfettişll.ğlne tayin edilecek olan- Bu Ja.yiha ile ceza ve hukuk işleri u- Fransa, İtalya ile konuşmak ve onu, ken-

Birinci sınıf idare heyeti azaları altı 

d d
• •• • d • •1d• lnrm Gazi Terbiye Enstitüsünden veya ecne- .. d .. 1 .. kl . b . 1 .1 di noktai nazanna imale etmek için B. 

mezun olmaları şart olacaktır. İlk tedrisat muavinlerinin maaşları seksen ve yet- Hitlerin Roma seyahatini bekliyordu. ls-a e ı Uçe in iri ı b1 meınlekeUerdekl mümasil mekteblerden mum mu uru erı aşmuavın erı e 

:müfettlşleri evveli stajyer olarak tayin edile- miş liraya yük:seltilınektediır. Hakim- tiyordu ki bu ziyaretin gözlerde ve lralb
ceklerdlr. lik mesleğine giren stajiyerlerin maaşı !erde bırakmış olduğu izler silinsin. Bu 

Stajlarını muvaffakl!etle yapmı' olanlar 25 den 30 8 çıkarılmaktadır. Terfi sıra- arada, Fransız matbuatı, hesablı bir neş· 
doğrudan doğruya mutettlşliğe ~eçirllecek- . • . .. . riyat ile İtalyayı, Avusturyanın ilhakı 
lerdlr. staj sonunda muvaffak olamıyan ve- ları geldıgı halde uzun muddet terfı e-

Berlin 25 (A.A.) - Resmi blr memba-, miştir. Maarif ve mezhepler nezareti de Y~ .müfettlşll~!-" kalmaları vekA.letce uygun demiyerek bekl.iyen m~murlann terfi karşısında pişman olmaya davet ediyor, a.n bildirildiğine goce Şuşnig h!U. Vi- dahiliye nezaretine bağlıdır. coriilmlyen mufettışier menşeler.~ne göre ta- haklarını verebılmek içın kadroda e-
7

0-80 milyonluk bir Alman kütlenin 
Yanada bulunmaktadır. Mumaileyh hak- N 
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d 
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1 
i ti yln olunablleceklerl okulların oğretmenllk- saslı değişiklik yapılmıştır. Brenner hududundan İtalyan yanmadası 

kuıd azır arın a e ı en e ın ırı m Ş r. !erine mükteseb maaşlarile nnklolunacaklar- .. . . . - . üzerinde yapacağı tazyikin ağırlığını t.ek-

Şuş a henilz hiç bir karar verilmemiştir. Berlin 25 - Eski Avusturya, yedi nazi dır. Rakım rnuav:nl.ıgı maaşı 35 .liraya · k im k h-k 40 1 d rarlayıp duruyordu. Fakat Musolini, bu 

d 
~ıg'in Leipzige nakledildiği hakkın • mıntakasına ayrılmıştır. Yeni teı::kil edi- Müsbct mesaileri Veki'ılet mOfettlşlerinln çı arı a ta, a ım maaşı ıra an ak.i h be :ı b ı tt l kt dı B tI h~1.· manevrayı anlamamış değildl Hıtle-

a rler tekzib edilmektedir. len yedi mıntaka şunlardır: veya maarif müdürlerinin raporlarile .sabit aş a ırı ma a r. u sure e HAım \Ti ı 1 b k d kl esası ö ı. d ı k ·ıı·ım kt d 1 ··k :rin Berline dönmesini müteakip Cenova-
... Yana 25 (A.A.) _ Avusturya hükft- Viyana Tirol Salzburg yukarı Tuna o an ar arem anunun a ara g re r.a ro arı e sı ı e e, erece er yu • 
... etinin isi Al A ' '. . '. _ ' ter.fi ettırlleceklerd!r. Halen müstahdem olan seltilmektedir ya gitti ve orada Berlin - Roma mihveri-
\'a}" . re ve manyanın vusturya aşağı Tuna, Karıntıya, Stıriya. Führer Uk tedrisat müfettişlerinden bu kanun mucl- • nin kırılamıyacağını söylemekle kıılma-

lSı Seys-İnkuart, Hitlerin bir karar - her mıntakaya bir Nazi mıntaka şefi t:ı- bince umumi mnvazeneye alınacaklarla bıı Cezaevleri direktörlüğü kadrosuna ilam~ · · 90 70 ı· ı· 1 ··h d dı, Fransa ile anlaşabilmek hususunda 
-.:sı ıle dahiliye nazırlığına tayin edil- yin etmiştir. kanunun mer'Jyetlnden evvel Uk tedrisat ve ıra as ı maaş ı mu en is ve-•ı müfettişliği yapmış olup da müfetttşllkten ya mimar tahsisatı konmuştur. tereddüdlerini gösterdi. Çünkü, dadi; fs-

spa ny d t b b d d 
ayrılarak ecnebi memleketlere tahsile gitm\g Ceza kanunu panyada karşı karşıyayız. Onlar (Fran-

a a ayyare Om ar imanın an ve tahsUlni bitirmiş olanlardan tekrar llk ted Adliye encümeni bugün Adliye Ve- sızlar) manianın öbür tarafında ve biz 
risat müfettl,şl151ne tayin edilenlerin yeni te- bu tarafındayız 
k üd k 0 kilinin ~tirakile toplanarak, rejimi ko- · 

bir şehirde 5 00 kişi daha öldü ~::;:;f i.·~::::~~.~~ı:ı':.,h=~= ~~~~~ğ~~:ı~~~ :: ~~~~:;."!~;;:~: lib~~:~:·~;:.:.:~:~~ı!"::~:~.~=: 
Ögretmenllğe nakledilen mufeıt.ışlerln mü- reye başladı. gat etmiyeceğini bir defa daha göster-

fettlşllkte geçen hlzmeUerl de hususi idare- Matbuat kanunumuzdaki müruru miş oluyordu. Bunun haricinde, Fransız 
Hükümelçiler topçu kuvvetlerini takviye 

ettiler, mukabil taarruza geçtiler 
l'e~?dra 25 (Hususi) - Franko tayya- Güdar ve Moratilla dağlarındaki mev
lne~rt!ugün Akdeniz sahilindeki hilku- zileri ele geçirmiş olan asiler şiddetli 
dir. anlarını bombardıman etmişler- bir mukabil taarruzda geri atılmışlardır. 

A.. Bu mevziler hükfunetçllerin elinde kal • 
de ~ikante'nin bombardımanı neticesin - mıştır. 
il• 0? kişi ölmüş ve yaralanmıştır. Şiddetli topçu ateşi 

ti' bıgınz gemisine bombalar isabet Salamanka 25 (A.A.) - Baleguer mırı-
l)· etti takasındaki Franko kuvvetleri kuman • 

dııo..ığer taraftan Valensiyadan bildiri! - danı General Mo.skardo cephedeki gaze
,ıne .. 
~ç gore, Majork adasından gelen bir te mümessillerine yaptığı beyanatta düş-
~ott deniz tayyaresi limanda bulunan manın bilhassa Palaguer köprü başına 
born~al İngiliz ticaret gemisine dört karşı yaptığı taaITUzlarm fevkalade şid· 
!tıiy . atmıştır. Bombalardan ikisi ge - detli olduğunu ve düşman topçusunun 
~t ısabet etmiŞ ve gemi derhal bat - şimdiye kadar İspanya harbinde gCirül
?ttış ır . . 'Mürettebattan iki kişi yaralan - medik şiddette bir topçu ateşi aç~:ğını 

n' dığerleri kurtarılmıştır. söylemiş ve düşman topçusunun Fransız 
L arselon 25 -~errer 'da (A.A.) - Asilerin mü - mütehassısları tarafından idare edilmış 
cutnhu ~ı detli taarruzlarına rağmen olduğunu ilave eylemiştir. Üç bölük düş
ternı.ek~ıy~tçi hatları mukavemet gös - man milisi Frankocuların tarafına geç _ 

~~ ~~~ 

~iidet Almanl-ar_ı_m_e_selesi 
ngiltere m~~elenin kat'i surette halli için dip1oınatik 
, ~ teşebbüslere devam edilmesine karar verdi 
~ndr 2 hu Baba:: 5 (A.A.) - İngiliz kabinesi 1 Kabine mezkur hattı hareketi tasvib 

bilhassa haltallk topianbsını yapmtş ve etmiş ve Avrupa için çok vahim bir ihti
~asy son kabine içtimaındanberi en • lal mevzuu olan Südet Almanları meeoel • 
~kik onat vaziyette hasıl olan inkişafı . . k ı•· h . . . İn . ... c; 
tlıu.haf eylemiştir. Lord Halifaks sulhun sı.nın a. ı surette alli ıçın gıltereni:ı 
lollıalikaıası için fngilterenin yaptığı dip- dıplomatik hareketlere devam ~tmesine 
l(!n lrıü ~arckeUer neticesinde elde edi- karar vermiştir. Bu hususta İngiliz ha _ 
laını1 •. ·tısaıd neticeleri arkadaşlarına an- reketinin inkişafı bakımından alakadar-

~ r. 
larla temaslar muhafaza edilecektir. 

Iğdır ~------~--------·-·---------------pamukları Almanyaya 
~ur sabldı 

tıh!a urn m 
loy 1 e~ııen usu.sl) - Bu sene Iğdırda ıs-
tu a b:ı.ıq; 0ıı:a.muk mlkdarı 2,5 milyon kl
tı tlotgunca b~ştur. Bunun 1,5 milyon kllo
~ ~n b flatıa Almanyaya satılmış-
ta.~r vard~. n;!1Y0 n kllo için de muhteHt 

erı Pek 1Yasanın bu vaziyeti müs-
sevlndlrnıiştlr. 

lstromboli yanardağı 
tekrar faaliyete geçti 

Roma 25 (Hususi) - İtalyanın ~enubu 
garbisinde kain İstromboli adasındaki ya 
nardağı tekrar faaliyete başlamıştır. 
Dağın zirvesinden mütemadiyen alev 

çıkmakta ve lav akmaktadır. Ada sakin
leri burasını terketmektedirler. 

!erce tekaüdlüklerinde sayılacaktır. Bu ka- .. l h t " ·1 1 t ı ııun ay sonunda mer'iyete konacak ve bu ta- zaman muddeti 6 aydan 1 yıla çıkarıl- masa a guzan e yapı an emas arca 
rlhte müstahdem olan Ut tedrlsat mfifetUş- maktadır. Fransız siyahi kuvvetlerinin Avrupada 
lerlnden maaşları 30 liradan aşalı olanları:-ı ·---------- istihdam edilmelerinin şayanı arzu olı. 
maaşları 30 llraya ve 30 liradan fazla maaşı Gu·· ıcemal vapuru madığını bildirmiş, Habeşistanın inki§a-
olanlar da halen almakta oldukları maaş fı için Cibuti - Adisababa şlmendiferinin 
~:~=~~~:~n birer derece yükse~ne çıkarı- y·· ze otel 1 o İtalyaya devredilmesini ihsas etmiştL 

İngiliz otomobil kralını 
haydudlar kaçırmağa 

teşebbüs ettiler 
Londra 25 (A.A.) - İngiliz otomcbU 

sanayii kralı ve bir çok üniversitelcı e ve 
şefkat müesseselerine yardımı ilcı maruf 
Lord Nüfiyelt, geçen akşam Oksford ya
kininde Moris fabrikalarının bulunriuğu 
Kovleydeki bürosunda bir kaçmlma te -
şcbbüsüne maruz kalmıştır. 

Lord atölyeler kapandıktan sonra bü
rosunda çalışmakta olduğu sıradd b~lyük 
bir otomobilden inmiş olan iki kişi büro
ya gelerek kendisini rövelvcrlerle teh -
did ederek derhal otomobillerine bin -
mesini emretmişlerdir. 

Lord, bitişik bir odada kendisini bekle
mekte olan bir dostunun nazarı dikl:atini 
celbetmeğe kafi gelecek bir müddet. şe
rirleri oyalamış, dostu da bu müddet zar
fında polisi haberdar etmcğe muvaffak 
olmuştur. Bir kaç dakika sonra polis • 
lerle dolu dört otomobil büronun önün
de durmuş ve polisler kaçmağa hazır -
!anmakta olan şerirleri tevkif etmişler
dir. 

Londra ile kredi anlasması • 
bugltn imzalanıcak 

16 milyon İngiliz liralık kredi hak
kında varılan anlaşma bugün Londrada 
imzalanacaktır. Londrada bulunan ma
li heyetimizin çarşambadan evvel ts
tanbula geleceği umulmaktadır. Maliye 
para işleri müdürü Halid Nazmı Pa
riste kalacak, düyunuumumiye taksit
lerinin mal olarak ödenmesi için temas
larda bulunacaktır. 

u n O uy r Bunlar, İtalyan metalibatını havi dağar-
Gülcemal vapuruna 100 yatak ilave cığın bir kısım muhteviyatı idi. Geride 

edilecek şekilde tadilat yapılarak va- daha bir hayli şeyler de vardı. Fransa 
purun modern bir yüzen otel haline ge- İtalya ile konuşmanın kendisi için mah
tirilrnesi kararlaştırıldığı haber veril • zurlu olabileceğini anladı ve hemen te
mektedir. Bu sahih otel en kalabalık ması kesti. Roma müzakerelerini idare 
ve en güzel plajlar önünde demirliye- eden murahhasına da basit talimatlar 
cek civar memleketlerden yazı geçir- vererek zaman kazanmıya koyuldu. 
rnek üzere İstanbula gelen seyyahlar İşte İtalyan - Fransız mOzakerelerir11n 
eğlenceli ve her türlü konförü haiz yü- durmasını intac eden amiller bunlardır. 
zen bir otel bulabileceklerdir. (Devamı 13 üncü sayfada) .............................................................................................................................. 

Sabahtan Sabaha : 

Barsağı hasta adam 
İstanbul Belediyesinin yeni bir kararı var. Bu karara göre Belediye artı 

kanalizasyon işlerine nihayet vermiştir. Buna sebeb de yol yapmanın lağı 
yapmaktnn daha mühim olduğunu anlamış olmasıdır! Ve bu kararla artı 
kanalizasyon faaliyeti duracak ve buraya sarfedilecek para ile ve beş yıll 
programla yol yapılacaktır. 
. Bilmiyorum bu kararda şehir mütehassısı Prostun fikri de var mıdır? Bi 
ze kalırsa büyük imar hareketlerine girişirken pek radikal hareket edilir v 
her iş temelli tutulur. Modern bir şehrin temeli de kanalizasyon olduğun 
zann~~iyoruz. Büyük §~birlerin üstü kadar altı da bir alemdir. Elektrik, ga 
su, lagım ve metro tesısatı o kadar muntazam yapılır ki bu yüzden şehri 

yüzü bizde olduğu gibi ikide bir kazılıp köstebek yuvasına çevrilmez. Bizd 
şehrin üst~n.deki konforu temin eden şehir altı tesisatı vaktile muntazam ya 
~ılma~ığı ~çın elektrik şirketi gelir kazar, gaz kumpanyası gelir kazar, s 
ıdaresı gelir kazar ve nihayet taş:ı.n lağımları belediye gelir kazar. Bu suretl 

de en temiz asfalt yollar viraneye döner. Ankarayı tesis ederken de bu k 
nalizasyon ihmal edildiği için şimdi o mükc>mmel villnların, apartımanlnn 

lağımları iki ayda bir doluyor ve belediye on beş lira mukabilinde temizlıyo 
Bütün bu zahmetlerin, kirlilıklerin topyekun mide bulandırıcı hallerin. s 

bebi kanalizasyonun tam olmamasıdır. Şu halde önümüzde acı misaller A 
rupada birçok örnekler olduğu halde İstanbulun başlamış olan kanaliz~s~ 
nunu yarıda bırakıp asfalt yol faslı na ehemmiyet varmeyi ıanlamyıoru 

Gerçi lağım göze çarpmaz, şatafatsız bir şeydir ama bir şehrin de can dam 
rıdır. Zengin, iştihası yerinde, sapsağlam bir adamın hazım cihazında b 
zukluk olduğunu fnrzedin. Bu adamın çektiği ıztırab ne ise elektrik ışıklıı 
le asfalt caddelerle donanmış, fakat lağımsız bir şehrin ıztırabı da odur. 

Bu kararda bir yanlışlık olsa gerek! 
Bürhan. Cahid 
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1938 yılı lstanbul şehrinin en az hastalık kaydedilen 
yılı oluyor. Sıhhat müdürlüğü şehirde hastalık çıkma

ması için tedbir alıyor 

1 Taksilerin tek renkli 
olması mecburiyeti 

kaldırllacak 

Ege bölgesinde bu yıla kadar 
görülmemiş bir bereket var 

İstanbulun sıhhi vaziyeti hakkında 
sıhhiye müdür Ali Rıza şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Geçen sene yapmış olduğumuz ti
fo aşılan, bekar ve han odalarının kon
trolleri sayesinde İstanbulda tifo has
talığının önünü alınış bulunmaktayız. 

Yalnız usulen yaz aylan girmeden ev
vel gıda maddeleri satanları birer kere 
tedbiri ihtiyati olmak üzere aşılattık. 

Fakat doktorlar, isteyenlere bedava tifo 
aşısı yapmaktadır. 1938 yılında İstan-
bul şehrinin sıhhi durumu diğer sene
lere nazaran en iyi vaziyettedir. Diye
bilirim ki İstanbul böyle hastalığı az 
sene görmem~tir. Şehrin yedi yüz bin
den fazla nüfusu vardır. Haricden ge
len giden eksilt olmamaktadır. Buna 
rağmen hastalık mikdarı Avrupadaki 

müterakki memleketlerin şehirlerine 

nazaran daha azdır. 
Halk bu sene su içmekte, gıda mad

desi satın almakta kuruntuya kapılmı
yacak, temizce yıkıyacağı meyvayı iş
tiha ile yiyebilecek, suları endişesiz i
çebilecektir. Han ve bekar odalarını da 
temizletmekteyiz. Sıkı surette devam 
eden kontroller sayesinde bu işi de yo
luna koymuŞ bulunmaktayız.• 

Bostanlar ve bostan kuyuları sıhhiye 
müdürünün emri ile teftiş edilmekte
dir. Bostanlara akıtılan sular kirli gö
rülürse sahlbleri başka su kullanmağa 
mecbur kı1ınacaktır. Şehircilik müte
hassısı Prost, ileri şehir planında bos
tanların şehir haricine çıkarılmasını 

tesbit etmiştir. Belediye, şehir haricin
de bostan olmağa müsaid yerleri tesbit 
ettirmektedir. ------ - ---Yeni köprü dubalarını Y ~ralı ve baygın genç 

boyayanlar nakledildiğ i 
zehirleniyorlar mı ? hastanede öldü 

Çalışan amelelere zehirlen
memeleri için hergün 
yoğurt veriliyormuş 

Atatürk köprüsü inşaatında çalışan 
Mustafa adında bir amelenin boyama i
şinde çalışırken zehirlenme suretile öl
düğünü dün yazmıştık. Morg henüz o
topsi neticesini bildiren raporunu ver
memiş olduğundan ölümün neden ileri 
geldiği kat'iyetle anlaşılmamıştır. 
Yalnız bundan bir müddet evvel di

ğer bir amelenin de Balattaki dubala
rın montaj yerinde tesemmüm alairni 
gösterdiği ve bir müddettenberi de bu
rada çalışan amelelere hergün yoğurt 
ve süt verilmek suretile zehirlenmenin 
önüne ge9ilmesine çalışıldığı öğrenil
miştir. 

Zehirlenme tehlikesine maruz bulu
nanlar, dubaların içini minyum boya
sile boyayanlardır. Duhalann içinde 
çalışan amelelere, dubanın küçük men
fezinden giren hava kafi gelmemekte 
ve bu zehirli boyanın tebahhuratı sebe
bile amele uzun müddet çalışamamak
tadır. Her ne kadar bu işle meşgul olan
lar sık sık dışarı çıkarak hava almakta 
ve dubaların içinde vantilatörler de bu
lunmakta ise de havaların yaz olması 
ve bu sebeble tebahhuratın artması se
bebile bu tedbir de kafi gelmemektedir. 
Müteahhid dubaların içindeki havayı 
koyacağı aspiratuvarlarla değiştirecek
tir. Maamafih inşaatın bu kısmının yaz 
mevsiminde tatil edilmesi de kuvvetle 
muhtemeldir. 

Otomobilden düştüğü, b!r 
başka otomobiıin de 

altında kaldığı anlaşıldı 
Altınbakkalda Belvü bahçesi önünde 

eski maliye memurlarından Bedrinin 
çok ağır yaralı olarak bulunduğunu ve 

hadisenin bir kaza eseri olduğuna ihti
mal verildiğini dünkü nüshamızda yaz
mıştık. 

Bedri kaldırıldığı Fransız hastanesin
de tedavi altına alınmış ise de yaraları 
pek ağır olduğu için tedavisi mümkün 
olm~ ve öğleden sonra ölmüştür. 

Kendisini muayene eden doktor, yara
ların şekline göre Bedrinin bir tram
vaydan veya otomobilden düştüğüne ve 
ayni zamanda da başka bir otomobil 
tarafından çiğnendiğine ihtimal ver
mektedir. Zabıta Bedriyi düşüren ve 

çiğneyen bu iki meçhul otomobili bul
mak için tahkikata ehemmiyetle de
vam etmektedir. 

Şehir iş ll'rl: 
Proat Boğaziçinin pllnını yapıyor 

Şehircilik mütehassısı Porst, Kadı

köy semtinin nazım planını hazırla
makla meşgul bulunmaktadır. Bu hu
susta Denizbankın Fenerbahçe kıyıla
rında yapmak arzusunu gösterdiği in
şaatın projeleri belediyeye gelmiştir. 

Kadıköy ve Üsküdarın planları tamam
landıktan sonra Bo~ziçIDin planın)n 
hazırlanmasına geçilecektir. Bu bakım
dan beş senelik imar programında Bo-

U.e ve O rtamektebler imtihan ve ğaziçindeki inşaata aid kayıdlar bulun

ceza talimatnamesi 
Lise ve Ortamekteblerin imtihan ve 

hazırlanma talimatnamesinde yapıla
cak tadilatı tesbit etmek üzere toplanan 
komisyon mesaisinin birinci kısmını 

ilanal etmiştir. Talimatname tadil edil
miş şekli ile teşrinievvelden itibaren 
tatbik edilmeğe başlanacaktır. 

Talebeyi cezalandırma şekillerinde 
mühim değişiklik yapılacağı anlaşıl

maktadtr. 
Lise ve Ortaokul mezuniyet imtihan

ları tamamlandıktan sonra halen tatbik 
edilmekte olan imtihan talimatnamesi 
hakkında son fikir peyda edilecektir. 
Tadilatın bu kısmında imtihanlar hak
kında müfettişlerin verecekleri rapor
lar gözönünde bulundurulacaktır. 

mamaktadır. Mesirelerin tanzimi işi i
kinci pl8na alınmıştır. Beş sene zarfın
da evvela meydanlar ve yolların tanzi
mine ehemmiyet verilecektir. Boğazi
çinin bilhassa Rumeli sahili İstanbul 
halkının hafta tatilini geçireceği yer o
larak ayrılmıştır. Oralarda ona göre in
şaat yapılacaktır. 

T epebaşı - Galatasaray araıı 
ıeniıletiliyor 

Asri sinemadan itibaren Galatasara
ya kadar imtidad eden yol genişletile
cektir. Evvela Asri sinemanın sırasın
daki binalar yıkılacak, bilahare karşı
daki binaların tanzimine geçilecektir. 
Buralara aid hazırlanan plan Vekalet 
tarafından tasvib edilmiştir. 

Dün valinin riyaseti altında beledi
yede bir toplantı yapılmıştır. Toplantı-

Sütten zehir lenme hldiseıi da fen heyeti müdürü Hüsnü, şube mü-
t ahkikab devam ediyor dürleri hazır bulunmuş, imar işleri et-

Sütten zehirlenme hAdlsesi tahldkatına de- rafında görüşülmüştür. 
vam edilmektedir. Dün Sıhhiye Mfidürlüğü Mezbahada nisanda keailen 

•mütehassısları sütün alındığı mandrayı tef-
tişe gitmişlerdir. Mandradakl hayvanlar göz- hayvan mikdarı 
den geçirilecek, sütleri tahlil edilecektir. ze- İstanbul mezbahasında nisan ayında 
birli süte zehlrll cinsten btı:_ yılanın kusmuş 13.121 karaman, 2179 kıvırcık, 1 SO ke
olması muhtemeldir. Fakat Istanbul civarın- çi, 902 oğlak, 803 öküz, 44 inek, 250 
da bu cıns yılan pek azdır. Diğer taraftan süt d 52 041 ku k ·1 · r B 'k 
veren hayvanın o esnada zehirli bir ot yemiş ana, · zu esı mış ır. u mı -
olması da mevzuubahstır. Tedklkat ışın ma- dar bir sene evvelki ayni aya nisbetle 
hlyetinl meydana çıkaracaktır. on bin baş fazladır. 

Otomobil ve otobüslerin teftişleri de
vam etmektedir. Son hafta içinde sey
rüsefer memurları iki yüz otomobili, 
fenersiz bulduklarından, sür'atli yol 
aldıklarından dolayı yakalamış, ceza
landırmışlardır. 

Tenunuz ayından itibaren otomobil 
ve otobüslerin yıllık muayeneleri baş
lıyacaktır. Otobüslerin kırılır, fakat da
ğılmaz cinsten cam takma işi tamam
lanmıştır. Haziran sonuna kadar İstan
bulda başka cins cam takan otomobil 
ve otobüs kalımyacaktır. 

Temmuzda yapılacak muayene çok 
sıkı olacaktır. Birçok semtlerde jşJeyen 
otobüsler ve taksiler hurda bir halde
dir. Bunlar üzerinde esaslı tamirat ve 
değişiklik yapılması sahiblerinden is
tenmişti. Eğer temmuz muayenesinde 
bu nevi arabalara rastlanırsa derhal 
plakaları sökülecektir. Belediye, şehir 
hududları dahilinde çalışan otomobil 
ve otobüslerin sağlam ve haneden de 
temiz ve biçimli görünecek şekilde ol
masını arzu etmektedir. 

Şehir Meclisi azalarının birkaçı tak
si otomobillerinin ayni renkte bulun
masına tarafdar olmadıklarını, birçok 
şehirlerdeki taksilerde bu usule riayet 
edilmediği ve bizde de taksilerin boya
larbın muhtelif renkte ibulunmasına 
izin verilmesini istemişlerdi. Belediye 
reisliği bu müracaati tedkik ctmekte
ciir, eğer teklif tedkikat sonunda mu
vafık bulunursa taksilerdeki renk mec
buriyeti kalkacak, yalnız kuşakları bu
lunacaktır. 

Balkanlararası pusta 
ve telgraf kongresi 

Balkanlararası posta kongresi Atina
da yarın açılacaktır. Memleketimiz na
mına murahhas olarak kongreye iştirak 
edecek olan Posta Telgraf Müdürlüğü 
posta işleri reisi İbrahim ile İstanbul 
posta, telgraf ve telefon müdürü Yu
suf Arif Atinaya gitmişlerdir. 

Kongreye, memleketimizden başka, 
Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve 
Çekoslovakya da ~tirak etmektedir. 
Kongre bir hafta kadar sürecek, mu
rahhaslanrnız on beş güne kadar İs
tanbula dönmüş olacaklardır. 

M üteferrik : 

Yalova da otel ücre tleri indirilecek 

Yalova kaplıcalarında halkın rağbe
tini ve istirahatini temin için çok esas
lı tesisat yapılmaktadır. Yalova ile 
kapJıcalar- arasında kaplıcalar idaresi 
tarafından otobüs işletmeğe karar ve
rilmiş ve bu hususta hazırlıklara baş
lanmıştır. OU>büsler çok rahat ve kon
forlu olacaktır. 
Ayrıca Yalovaya işleyen vapurların 

ücret tarifelerinde de yakında mühim 
mikdarda tenzilat yapılacaktır. 
İzmirden son defa getirilen Suvat va

puru yaz tarifesinin tatbikile beraber 
Thlov.a ve Adalar hattında lşlemeğe 
başlıyacak ve bu suretle Yalovaya daha 
kısa bir zamanda gitmek mümkün ola
caktır. Geçen pazar günü Yalova kap
lıcalarına İstanbuldan 200 kişi gitmiş
tir. Halkın Yalovaya rağbeti daha arttı
ğı takdirde Yalovadaki otel ücretleri 

de indirilecektir. 

Deniz işleri : 

İzmir, (Hususi) - Seksen 1enedenberi rük idarelerine bildirilmiştir. Bu karara gö
Ege mıntakası bu kadar bereketli bir sene re, faturalarında Ziraat Vekaletinin tasdiıl 
geçirmemiştir. Tütün mahsulü geçen seneki olduğu görülen ispençiyari maddelerin rulı"' 
rekoltedel) yüzde elli, üzüm yüzde yüz, buğ- satnamesiz olarak idhaline gümrüklerce JJ>il"' 
day yüzde yetmiş, incir yüzde otuz, pamuk saade edllecektlr. 
yüzde 4-0 fazladır. Bu 'YaZlyete göre üzüm A t l f T k" d 
reto1te.n 110,000 ton, ttıtiin 50.ooo ton, ıncır YUS urya 1 ar Ur ıye 8 
4-0 bin ton olacaktır. İŞ O 1 

Mahsulün bolluğundan tarlalarda faali - arıy r lr 
yete daha erkenden başlanmıştır. Ödemiş, Ticaret odasına Avusturyadan bir çok f~ 
Tire, Kuşadası, Menemen ve Bergamadati mftracaatıar )fapılmatta ve İstan'bul ve1' 
ifcl gündelikleri yük.se.lm!§tir. Kadın 1fcller 'l'ÜrkJyede çalışmak üzere iş bulunup bU -
yennlye seksen, erkek l§cller 125 kuruşa ça- lunamıyacağı sorulmaktadır. 

Jıştırılmaktadır. İşci fıkadanı başlamıştır. lzmir Fuarında bebek meşheri 
Konya ve havallsinden ifci rrupları çapa if- ;...ııl 
lerinde çalışmak üzere İzmire alana bqla - Bu sene İzmir fuarında son derece ~ 
mışlardır. bir bebek meşheri de bulunacaktır. Bu 11 

Hastalık ve tabil lfetıerle karşıla.şı.lma - çın bir müddettenberi İzmir Halkevinde .d~ 
dıtı takdirde Ege mmtakası köylüsü bu se:- vamlı ve itinalı surette hazırlıklar yapılJJ>al 
ne, geçen senelerin acısını çıkaracaktır. En tadır. 
çorak datlık arazide bile mahsul bol n ne- Şehrimizde de bu tarzda san'atkD.rane 111" 
flstir. Ziraat Bankası, mahsulün berekeUi bekler yapan bir atölye fuara iştirak için il'' 
ohnasından cesaretlenerek müstahsile bol Zlrlanmaktadır. Bu firma ayni zamanda~ 
kredl açmıştır. KredJ kooperatıtıeri ortak • lAtını gösteren fotograrıarı da İ3tanbul -
Janna da istikraz verllmektedir. caret ve Sanayi Odasına verml§tir. BU '; 

M Ö d ·ı k il · • tografiardan evvelce milli Türk tıyafetJetl 
ısıra g n erı ece ma ar ı çm nek tutularak yapılml§ bebekler satın ~ 

sıhhat şahadetnamesi isteyen ecnebi firmaya da gönderilml.şUl'· 

gösterilecek 
Mısır Ziraat Nezareti Mısıra sevkedllecek 

bll'umum mevadın sıhhat şahadetnameslnin 
ibrazından sonra Mısıra ldhaline karar ver
miştir. Bu sebeble di~er memleketlerden ol
duğu gibi memlelı:eUmizden Mısıra ihrac e
dilecek emtianın da menşelerinden 3ıhhat 

vesikaları alındıktan .sonra sevlı:l mümkün 
olabilecektir. Bu karar butün ihracatcılara 
bildirilmiştir. 

Yaş meyva ihracma 
hazır lam h yor 

Bu sene memleketimizden yaş meyva ve 
sebze ihracı için ehemmiyetli hazırlıklar ya
pılmaktadır. Şimdiye kadar meyva ihrac 1§1-
le mllli bankaların iştiraki olan Tumel şir

keti ile İktısad Vekllletlne bağlı üzüm tu -
rumu meşgul olmakta idi. Meyva ihrac mev
siminin yaklaşması üzerine bazı hususi mü
teşebbisler yaş sebze ve meyva ihracı lçin 
yeni bir şirket kurmab karar verml§lerdir. 

Bl.r kaç senedenberl ihzari mahiyette yapı
lan portakal, elma, tizüm ve kaYUD karpuz 
ihracı bunların harice bol mlkdarda ihraç 
edlleblleceğini anlatmıştır. 

Yalnız yük.sek derecei haracette ye~en 
meyvaların soğut hava tertibatlı vapur ve 
vagonlarda sıfırın altın beş altı dereceye ko
nulmadan evvel daha mutedll derecelerde 
bir müddet muhafazası ieab ettiği anlaşıl

mı§tır. Alakadarlar bu sene ihraç l§lerinln iyi 
bir surette yapılaca~ ve memlekete harlc -
ten ehemmiyetll mikdarda para gtrecetı ka
naatindedirler. 

MeyYa bollaşb 
Son günlerde piyasaya mebzul mikdarda 

sebze ve meyva gelmeğe ba4J.amıştır. Bil
hassa bu sene çilek pek bol olarak yeti§tıti 

için Ereğli, Bursa havalJsinden çok mikdarda 
~llek gelmiştir. 

Yerli çilekler 80-100, Bursa mallan 35-lO, 
Ereğli çilekleri 25-40 kuruştur. Kiraz 15-25 
Malta eriği 8-12, canerıtı 8-12 kuruştur. IJ
mon Fransız ve İtaly;ln malları 100 ldedJ 
160-250 kuruştur. 

Kabak Adana 5 yerll 16, yer faaulya.sı 14-
15, çalı 15-16, Ayşe kadın 16-18, bezelye 6-8, 
semlzotu 4-6, asma yaprağı 5-10, enrtnar 
Adedi 3-9, hlyarl,5-6 kuruştur. 

Baytarlık ilAçları ruhsatnamesiz 
girecek 

Baytarlık işlerinde kullanılmak üzere idhal 
edilecek ispençlyarl müstahzarat için ruh
satname aranmaması tetarrür etmiş ve güm-

lstanbul Şehir Tiyatrosu 
An karada 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 21 mayıs cumar
tesi günü Ankara Halkevinde temslllere baş
ladı. Perdesini .Sözün Kısasl> tomedJslle a
çan .san'atk~rlar, bu gece Yunan müelllrıe
rlnden Pandell Hornun tF1danakl. eserini 
temsll edeceklerdir. bk ve ilı:lnd haftanın 
programı şöyle te.sb1t edllmi§tir: 

Ankara borsası 
- ···---

Açılış - kapanış fiatlan 25 - 5 • 9 

ÇEKLER 

Açılı, 
Paris 28.6475 
Nev-York o. 791696 
Mll!no ll>,04~ 
Brüksel 4,7072 
Atına 87,44 
Cenevre 3,4766 
Sof ya t4.0d 
Amsterdam l,4366 
Prag 22,88 
Viyana -. Madrld ıs.12 
Berl1n ı,976-0 
Vartovıı. 4°2144 
Buda peşte ... 
Bil kreş 106 156 
Belgrad 34,8-1 
Yokohama 2,7466 
Stokholm 3.1o:l2 
Londra 62r>, 
Moskova 23,8450 

ESHAM 

Anadolu fm. % 60 
peşin 

A. Şm. % 60 va'iell 
Bomonti - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez Bankası 
';Bankası 
·reıeton 

İttihat ve Ddir. 
Şark Değirmeni 

TerltOB 

Açılıı 

91 50 
10 fjO 
8 00 
u '/i) 

1 
7 

Kapanı' 
2s.6'7S 
0,791 

ır>, 04S0 
4,7-07' 

17,44 
S,47ıı6 

t4.0S 
1,4306 

22,88 

-· 13.ll 
ı.97fıD 
uı4' 

"· 106 66 
S4,84 
2.1-
s.ıv.t' 

625. 
23 s4fi0 

KapaD•I 

91 50 
ıo 60 

İ STİ K RAZ LAB 

Türk borcu I peşin 

• • I vaJell 19, 
• • II vadeli 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
• I vadeU 
• II pe. -
:1 II va. 

Anadolu mü. peşin -
'--------------'l 
~- Kiralık VI 

Satıbk ki.. <to> 
Göztepede, Ortabahar sokaıtn'!:r~ 

numaralı ve 11 odalı elektrik ve 'lf o "' 
beş dönüm çamlık bahçeyi, ahlti -~ 
şak odasını havi istasyona ~~d 'sa~~ 
dakikalık hmükemmel Urgir Jc~kıak· clOJ: 
tır. Bu koşkün ayrıca bir ınutf ıs011 P 
oda ve bir salondan müreltkeb k t ıç!P .. 
ralıktır. Tafsilat almak ısıeyeiıJbeuırıet· 
deki ev aahibine müracaat ede 

25 mayıs çarşamba: •Bilmece•, 26 mayıs 
ıAteş Böceği», 28 mayıs •Bir Adam Yarat
mab, 29 mayıs 90cuklara temsil tMaYi Bon
cukt, gecesi .:Bir Adam Yaratmak>, SO ma

İatinyede yeni bir havuz yapbrıbyor yı.s .Toka•, 31 mayıs ve 1 haziran cPerıünb, Gören ve görmiyenıeriJJ 
tekrar tekrar görmeleri i9ö Denizbank İstinyede yeniden bir ha- !~~~~ .. •Satılık Klralıkı, 3, 4, 5 haziran 

vuz yaptırmağa karar vermiş ve bu hu- .Bir Adam Yaratmat. ile .xraı Lir.l Er-
susta hazırlıklara başlamıştır. tutruı Muhsin bizzat temsil edecektir. 

istinyedeki tamir atölyelerinde şim- Memleketimizde y eni bir pn 
diki halde üç mühendis ve 300 küsur yıldızı 

işci çalışmaktadır. Ankara'da, en büyük simalar n muhte-
Atölyeler gerek kemiyet ve gerekse rem §ahsiyetıer huzurunda pek muvaf!akl

yeUi konserler vermiş olan ve Ankara rad
keyfiyet itibarile genişletilecektir. A- yosunda okuduğu parçalarla pek ziyade al-
tölyeler yeni tezgahlar ilavesile artırı- kışlanan güzel ve tatlı sesli Bayan Melek 

Tokgöz'ün en nefls Te güzide şarkılarını Co-
lacak, yeniden mühendis ve i§ci alına- lumbia pllklarına okumak üzere İstanbula 
caktır. gelditi haber alınmıştır. 

ŞEYi{AHMEo 
ALKAZAI 
sinemasında devanı ediyor· 

AHüôlıo HAYDUDL~~ı 
._.._ BOyllk sergüzeşt fil 



Bergama Kermesi devam ediyor 
25 bin kişinin toplandığı kasabada heyecanlı spor 
2Österileri yapılıyor, en eski milli rakslarımızdan 

nümuneler gösteriliyor 

Berga.ma kermesindeki mim eğlencelerimizden fki satı~ 

8t ~rgama (Hususi) - Akşam vakti rabalı köy insanları en yeni elbiselerile 
, tgarna ovası görülecek bir manzara kermes yolunu tutmuşlardı. Bütün köy
:•ştı. Milli elbiseler giyinmiş atlılar, lüler yollarda idi Çeçen arabaları içinde 
I& ~takiılar, oklular Bergama yoluna dü- yatak, yorgan sererek çocuklarını uyu
~ öte taraftan atlı, arabalı, çeçen ::ı- tan analar ve babalar hep Bergamada 

toplanıyorlardı. 

Samsun belediye 
reisinin bir mektubu 

11.ı~'ıetenlzin 7 mayıs 938 tıırlhli nü.shası
'8-..ıs inci sayfa51nın üçüncu sütununda: 
lıtt ııunda bütün lterestecller kapandh baş-

ı aıtı.ncta çıkan yazı okundu. 
tın - Iınallit ve mildahheratm yerlerini ta
ıs ltıetınek hususunda belediye kanununun 
&ailh~ı rruı.ddesinin 13 üncü fıkraslle verilen 
taa

111 
Yete ve 83 üncü maddesinin 6 ncı fık

lenrt' dayanarak daimi encümence, Samsun 
ıtıesı 11111 ortasında bulun•n inşaat malze
ct~ le satış depolarının bulundukları yerler
'ıtı~lınası halkın selamet ve sıhhati nokt.a
Clotu 11 mahzurlu görülerek şehrin batı ve 
llleıe Clhetıertndc iki geniş sahaya nakledU
•.t ;~ için tarar verilmiş ve alAkadarlara on 

2 hlet verllmiştlr. 
l\caat Alakadarlar Dahiliye Bakanlığına mü
~ra etınışıerse de karar aleyhlnde ancak 
blbı/a ınuracaat edilmesi icab edeceği sa
tı Galine tebll~ olunmuş ve Şurada açtıkla-

3 va.da icranın tehiri de lsten!lmlştir. 
llltı Şfırayı Devlctce icranın tehiri talebl
>~e reddine karar verilmiş ve karar beledl-

i de tebliğ kılınmıştır. 
teı~- 'Muhıet ı mayıs 938 de bitmiş \'e ke-
1'\r ~llerıe sair inşaat malzemesi sat.an es
ltıttn e tüccar bu karar hükmüne l'layet et
~ınlf Olduklarından haklnrında ceza tatbik 
t(~~e başlanılmıştır. 

lle bu • .''nln bundan ibaret olduğunu sayçı 
"lrlrlm, 

Belediye Rel!!l 

Ara~de iki kız kaçırma . 
vak' ası 

~raı>k· letd ır (Hususi) - Burada son gün-
llu ;a~~i kız kaçırma vak'ası olmuştur. 

.\ş alar şunlardır: 
fbrah~gıyabanlı köyün~en Ahmed oğlu 
lia.tic~rn; gene ayni köyden Ahmed kızı 
llQldı.t/1 kaçırmıştlr. Hatice 17 yaşını 
rllıinı llladığı için ebeveynine teslim, İb-

Ce de tevkif edilmiştir. 
~e~t\~:. Arapkirin İnköyünde İhsan kızı 
lfUsey· ı de ayni köyden İbrahim oğlu 
8ltıi d ın kaçırmıştır. Jandarma her iki
diltn· e Yakalamış kız babasına teslim e
'1e11e~' Hüseyin de tevkif olunarak adli-

Verıı- · t· u.ış ır. 

11 Bursada imar faaliyeti 
hıts~~a (Hususi) - Şehrimizin imarı 
ta.dır ~nda Yeni yeni kararlar alınmak
~enıtİe/ cürnıeden olarak şehrin bütün 
tli g·· •~de maili inhidam veya tehli
~tar orunen binaların yıktırılmasına 
Qi ven '1an1n 1 rniş, «Altıparmak• da H 
~ Yıkılmasına başlanmıştır. ' 

Bergama, sanki bizim bildiğimiz ve ta
nıdığımız şehir değildi. Evler, dükkan
lar ve mağazalar boyanmış, badanalan
mıştı. Yollar o kadar temizdi ki insanın 
keırmes münasebetile bütün bir iehir 
halkının şehirlerini misafirlere beğen

dirmek için nasıl elbirliğile çalıştıkları

na hayran olmaması ihtimali yoktu. 

Kermes haftası pazar günü saat on 
dötte Bağlarkmnda İstiklal mar,ı ve 
onu takiben de valinin bir nutkile açıl
mıştı. 

Yirmi beş bin kişinin toplandığı Bağ· 
larkırı cidden muhteşem bir manzaraya 
bürünmtiştü. Tribünler kamilen dolmuş, 
kalkancılar, avcılar, ciridciler, okcular, 
zeybeklerin iştirakile güzel bir resmı ge
çid yapılmıştır. Geniş meydanda bir ta
raftan cirldciler at koşturuyor, diğer ta
rafta okcular ve kalkancılar heyecanlı 

savaşmalara başlıyordu. 

Bu sırada bengi oyununa başlanmıı 

bulunuyordu. EvvelA bat! hareketlerle 
meydanda görünen genç, ihtiyar zeybek
ler sonra hareketlerini çabuklaştırarak 

bir halka halinde açılıp kapanmağa bat
ladılar. Çehrelerde büyük bir aşkın, bir 
kahramanlık masalının bariz heyecanı 

var. 
Milli rakısları milli sporlar taklb etti. 

Ortaya kalkancılar çıktı. Yetmişlik iki 
yağız delikanlı büyük bir gösteri ile 
meydanı doldurdular. Kahramanlar gibi 
dövüştüler. Çok alkışlandılar. Beşinci 

gruplar kalkancıları arasında bir ihtiya
rın kalkanı ve kılıcını sağ t!line alarak 
sol elile ufak bir taşı rakibinin kalkam
na kondurması cidden büyük bir heye
can uyandınnıştır. Rakibin şaşırması ve 
tek elle kalkan ve kılıc kullanılması, bu
günkü delikanlıların zorca b~aracakla
rı inceliklerdendir. 

Sındırgının oturama havasını büyük bir 
heyecanla seyrettik. 
Akşam, 'dünyanın en mükemmel ve en 

sık çamlığı olan Kozakta, genç delikan
lıların key oyunlarında bulunduk. Sine
malarda Vaysmüllerin yaşattığı Tarz~ 

nın hakikileri bu güzel sık çamlar ara
sında bir keye istinad ederek ağaçtan a
ğaca zıplamaları ve nefiJ çam fıstıkla
rını indirmeleri ~yanı hayret sahneler 
yaratmıştır. 

Bergama kermesi cidden muvaffak o
lunmuş bir eser, valimizin bir muvaffa. 
kiyeti olarak mütalea edilebilir. 

A. B. 

Erzincanda iki 
yaralama vak'ası 
Erzincan (Hususi) - Şehre on beş ki

lometre mesafede Molla köyüne gelin 
almağa giden Nuri ve Hilmi adındaki 

şahıslarla kahveci Musa arasında bir 
lCavga çıkmıştır. Nuri bir aralık taban
casını çıkararak atmağa başlamış ve çı
kan kurşunlar kahveci Musanın on beş 
yaşında oğlunu ağırca ve gene ayni köy
den Agahı ayağından hafif surette ~·a

ralamıştır. 

Carih Nuri bundan evvel de kahveci 
Musanın akrabalarından birini Mitini 
köyünde öldürmüş ve on beş st?neye 
mahktlm olmuştu. Bu müddetin yedi bu
çuk senesini bitirerek afdan istilade e
derek çıkan Nurinin bu meselesinin de 
ilk öldürme tşlle ilgili olduğu tahmin e
dilmektedir. 

Düğünde silah atmak yuzunden 
bir çocuk öldU 

İnebolu (Hususi) - Başköyü halkın
dan Hasan oğlu 34 yaşında Mustafa Hay
rioğlu köyünde yapılan bir düğün esna
sında tabancasını çekip havaya ateş et
miş, çıkan kurşunlardan bir tanesi ayni 
köyden Sadık oğlu 12 yaşında Mustafa
nın başına isabet ederek onu ağırca ya
ralamıştır. Mustafa nakledildiği İnebolu 
hastanesinde birkaç saat sonra ölmüştür. 
Hadise hakkında zabıta ve müddeiumu
milikçe tahkikata başlanmı§, &uçlu Mus
tafa tevkif edilmiştir. 

lneboluda bir muallimin 
hazin ölümü 

İnebolu (Hususi) - 19 mayıa gençlik 
bayramı kutlulandığı ıırada müessif bir 
hadise olmuŞtur. 

Şehir bandosu muallimi Mehmed Ali 
bandosunun önünde merasim sahasına 

gelmiş ve tam kendllerine tahsis edilen 
mahalle varır varmaz birdenbire üzeri
ne bir fenalık gelerek düşmüş ve öl
müştür.. Bu beklenilmedik hadise hen. 
kesi çok müteessir etmif olmakla beraber 
cenaze evine kaldırılarak merasime de· 
vam edilmiştir. 

Ertesi günü bütün memurlarla mekteb 
talebeleri ve Halk Fırkası erkanının işti
rakile merhum Mehmed Ali için hazin 
bir cenaze merasimi yapılmış, vazife ba
şında ölen bu muallim gözyaşları içinde 
defnedilmiştir. • 
Eskişehirde bir hilkat garibesi 
Eskişehir (Hususi) - Hoşnudiye ma

hallesinin Erdoğan sokağında 7 numara
da oturan Meliha, dokuz aylık bir kız 

çocuğu dünyaya getirmiştir. Çocuk, ölü 
olarak, serbest ebelerden Makbule !ara
fından doğurtulmuş, ebe, derhal hük1l
met doktoruna haber vermiştir. Çocuk 
üzerinde yapılan muayenede tam teşek
küllü olduğu, fakat kafa kısmının arka 
tarafında gayri tabiilik bulunduğu tesbit 
edilmiştir. 

Kafasının arka kısmında, yan taraflar
da, boynuza benzer kemikler bulunan 
bu çocuğun suratı da orangotan may
munlarına benzemektedir. 

Uludaga otomobille çıkıhyor 
Bursa (Hususi) - Kış münasebetile 

şimdiye kadar Uludağ oteline kadar te
kerlekli nakil vasıtaları gidememekte 
idL Şimdi ilk defa olarak bazı ameliye
lerle otele kadar bir otomobil gidebil
miştir. Bununla beraber otel civarındaki 
karlar hala kayak sporları yapmafa mil
saiddir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

8e!le ••• 

Yurdda spor hareketleri 
Finikede ve Temrede pehlivan güreşleri tertib edildi 

lnegölde güreş birincisi seçildi, Çanakkalede 
Türkgücü klübünde bir müsamere verildi 

Fenike (Hususi) - Temre nahiyesin- bir komisyon teşkil ederek felAketzede
de mekteb inşası için, bir pehlivan gil- lere yardım için çırpınan halkın arzusu
reşi tertib edilmiştir. Güreşletin tertib na tercüman olan kaymakam Kadri gü
ve tanziminde nahiye müdürü KAmil ve reşlerin tertibine de önayak olmuş, bu 
başöğretmen Mustafa ile nahiyenin ileri güreşlere de Afyonlu yarım dünya Sü
gelenlerinden Yusuf ve Süleyman Güm- leyman pehlivan ile diğGr kazalardan 
rükçüoğlu ile köy muhtarlarının büyük '€elen pehlivanlar iştirak etmişlerdir. Va
yardımları olmuştur. Bu güreşte hakem- ki teberrüattan ilk posta olarak Kırşehi
llji Ali Rıza Sarlar yapmış, Myonlu ya- re 500 lirn gönderilmiştir. Kumluca na
rım dünya Süleyman da güreşlere lfti- hiyesi halkı ile Kumluca nahiyesi müdü
rak etmiştir. Resimde hakem Ali Rıza rü Kemal, Ali Rıza Sarlar, Refik Erçin, 
Sarlar ile diğer hakemler ve pehlivanlar- Emin Akın, başmuallim Zaid, tüccar Be
dan bir kısmı görülmektedir. sim, Fahri, Hafız Rüşdü, şekerci oğlu Sa-

Fcnikede de Kırşehir felaketzedeleri lih, Eşref Bahar, Ömer Darıyemez, ömer 
menfaatine bir güreı tertlb edilml§tir. Köşürün bu hususta büyük yardımları 

Daha felaket haberi duyulur duyulmaz olmuştur. !f.eberrüat devam etmektedirc 

Malkarada Gençlerbirliği futbol ta
kımları arasında bir maç yapılınlf, ldil
bün bir takımı bir gol, diğer takımı da 
iki gol atmıflardır. Tek kliibün iki ta· 

İnegöl (Hususi) - HalkeVi spor ko
mitesi tarafından tertib edilen kupa 
maçı yapılmış, İd.manyurdu, Yenidoğan 
takınılan karşılaşmasında İdmanyurdu 
bire karşı bejle Y enldoğanı mağlUb 
etmiştir. 

Niksar İdmanyurdu gençleri spor sa
hasında spor müsabakalan yapmışlar

dır. Bu müsabakaları kalabalık bir halk 
kütlesi seyretmiştir. BilAhare yapılan 

pehlivan müsabakaları da büyük bir 
alAka toplamıştır. Resim İdman
yurdu gençlerini bir arada göstermek
tedir. 
Başvekil Çanakkalelilere bir şarpi 

hediye etti 
Çanakkale (Hususi) - Başvekil Ceil}J 

Bayar Çanakkale sporcularına bir şarpi 
hediye etmişlerdir. Bunun vapurla gel
mesi münasebetlle gençler hususi bir tö
ren yaparak şarpiyl vapurdan almışlar-

kımı arasında y .. ,·~lan bu maç hayll 
alikalı olmu:tur. Resimde Genç-
lerrbirliji ı.5oprucları ıörülmekte.. 

dir. 

Bursa bölgesi seçme müsabakaların· 
da İdmanyurdu güreşçilerinden 56 kl· 
loda Ömer Eren birtnclliği kazanmış
tır. Ankaraya gönderilecektir. Resimde 
İdrnanyurdu ve Yenidoğan takunlan 
bir arada görillmektedirler. 

dır. Sayın Başvekilin bu nazile ilgiJI 
gençlikte büyük bir sevinç husule getlr
mi§tir. 

Çanakkalede 
Çanakkaıe (Hususi) - Türkgücil 

sporcuları deniz klübile bir maç yap -
mışlardır. Maçtan sonra Tilrkgücü klü
bünde bir musiki rtıüsameresi yapıl -
mıştır. 

Erhaada lig maçlan 
Erbaa (Hususi) - Mıntaka lig maç

ları başlamıştır. Erbaa - f'.ı"iksar maçı 
Niksarlılar gelmediği için yapılamamış, 
Erbaa Taşovaspor birliği hülonen gallb 
addedilmiştir. 



• S.Jfa 

f H&diHler Kar11amda J 
üç hidise Uç fıkra 

· Bu hadiseyi gazetede okudum: 
cMemleketimize gelen seyyahlar iki 

şehrimizi gezmişler ve adam başına an
cak üç lira masraf etmişler.> 
Şu fıkrayı hatırladım: 

cBir gece Nasreddin Hocanın evine 
hırsız girmiş. Karısı ayak seslerini duy • 
muş: 

- Efendi kalk, demiş, hırsız var. 
Nasreddin Hoca yerinden kıpırdama

mış. 

- Bir şey bulabilirse bulsun, elinden 
almak kol3ydır! · 
Demiş. .. 
Düşündüm: 

Uç lira ile iki. şehir gezmenin yolu
nu bulan seyyahları yakalamalı. 
~ Uç lira ile iki şehir gezmenin yolu

nu bize de öğretin! 
Demeliydik! 

* Bu hadiseyi de gazetede okudum: 
cBir futbol topu yüzünden arkadaşını 

öldüren on altı yaşındaki katil Ahmed 
yakalandığı zaman: 

- Ben mazurdum, demiş, o gün çok 
fazla içki içmiştim.. Kendimi bilnıiye -
cek kadar sarhoştum.> 

Gene şu fıkrayı hatırladım! 
cPadişahlardan biri vezirine: 

- Bir kabahat yap ki demiş, özrün ka
bahatinden büyük olsun. 
Padişah sofada yürüyormuş. Vezir ar

kasından koşmuş, boynuna sanlilll§, öp
müş. Padişahla yüz yüze gelince: 

- Affedin padişahım, demiş, sizi ka
dın efendi zannetmiştim. 
Padişah kızmış: 

- Bu ne biçim harekettir .. Bu ne küs
tahça söz. 

Vezir cevab vermiş: 
- Siz emrettiniz padişahım.. Bir ka

bahat yap ki özrün kabahatinden büyük 
olsun, demediniz ml? 

* Bu hadiseyi de gazetede okudwn: 
cFloryada inşasına başlanan gazino -

nun inşası sonbaharda biteceloniş.> 
Gene bir fıkra hatırladım: 
cAdamın biri nisan sonunda sokak so-

kak dolaşıyor. 
- Sobacı, sobalar kurarım! 
Diye barbar bağırıyormuş: 
- Yahu, demişler, soba kurma zama

nı şimdi değildir, altı ay evvel çıkıp do
laşacaktınl 

Adam şaşırmış: 
- Sahi, demiş, bak onu hiç düşünme

miştim. 

1smet HulUsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
DUnyanm en nazik insam 

Shackleton'dur 
Şimali kutbun 

kaşiflerinden biri 
de meşhur Shackle ---
tondur. Shacklcton 
heyeti keşfiyesi 
kutba gittiği za~ ~~~~~::::::::::: 
man heyette aza -
olarak bir tarih tabii profesörü vardı. 

Dünyada misli görülmemiş dereced\! na-

zik bir insandı. Buz sahrası içinde sanki 
bir salonda hareket ediyormuş gibi dav
rı:ınıyordu. Bir gün, heyeti seferiye :fev
kalade soğuk bir havada bin müşkülat 
ile yol alırken bir ses işitildi: 

- B. Mavson, B. Mavson meşgul mü
sünüz? 

B. Mavson heyeti seferiyenin asbaşka-
nı idi. Cevab verdi: 

- Evet, ne var? 
- Çok mu meşgulsünüz? 

- Dedim ya! Meşgulüm. 
- Affedersiniz, sizi rahatsız ettim. 

- Peki, ne var? Ne oluyor? 

- Bir kar çukuruna düştüm. Karlara 
batıyorum, boğulmak üzereyim de. Beni 
kurtarıp kurtaramıyacağınızı sormak is-
temiştim. . 

[Bu muhavere Shackleton tarafından 
kendi hatıratında anlatılmıştır.] 

Otomobilleri bozan 
demir madeni 

Rusyanın Ar-
kan jel şehrine ci
var bir noktada o
tomobiller sık sık 
kazaya uğruyor

lardı. Bu hal zeki 
bir adamın nazarı 

"dikkatini celbettiğinden kazalann vukua 
geldiği mahal civarında derhal bir ta
mirat atölyesi açtı ve avuç dolusu para 
kazanmıya başladı. Mahalli hükumet 
bundan kuşkulandı. Garaj sahibinin her 
hangi bir tertib ile tamirat parası almnk 
için otomobilleri bozduğunu sandı ve 
hakkında takibata başladı. Fakat a-ı za
man sonra vaziyet anlaşıldı. Bu işde ga
raj sahibinin hiçbir sun'u taksiri yoktu 
ve otomobiller, zengin bir demir made
nini ihtiva eden bu mıntakadan geçerler
ken motörlQrinin arızaya uğradığı ve 
tekrar işletilmekle hareket ettikleı i an
laşıldL 

* 
Otomobil sanayiinin şumulU 
Yer yüzünde en mühim sanayi, oto -

mobil sanayiidir. Dünya yüzünde mcv
cud sekenenin onda biri bu sanayile ala
kadardır. Otomobil sanayii ayni zaman
da en fazla çelik ve demir istihlak eder. 

SLER 
Kurulacak yeni 
Bir yuvanın 
Karşılaştığı müşkül 
Sultanahmedde A .G. Z. yazıyor: 
·Bir genç kızı seviyorum. O da be

ni seviyordu. Evlenmemiz için yegane 
mani benim henüz askerliğimi yap -
mamış olmamdan ibaretti. Bu r.ıô.nia 

karşısında ikimiz de sinirlenmiş ol -
malıyız ki bir kaç kere hafif ağız kav
gası yaptık. Bu kavgaların tahmin et
tiğim diğer bir sebebi de onun Rilcsi
nln henüz askerliğini yapmamış bir 
gence kızlarını vermek istememele -
ridir. Danldık, ben bir müddet kendi
mi avutmak istedim, muvaffak olama .. 
dım. Nihayet barıştık ve birbirim'z • 
den ayrılamıyacağımıza kanaat getir
dik. Evlenmeğe karar verdik. 
Şimdi Teyzeciğim, askerliğimi bi -

ti mı eden evlenmem münasib mi? Eğer 
bu suretle hareket edersem askerde 
iken dükkanımı dn kapamak mecburi· 
yetinden kurtulacağım. Zira sevgili -

rnin erkek kardeşini dükkanıma b!ra
kabilirim. Ben zaten askerde iken düh
kandan bir şey brklemiyecek vaziyet
teyim. Lutf en beni tenvir etmeni rica 
ederim.> 

Oğlum, ikinizin de birbirinizi iid 
detıe sevdiğmiz anlaşılıyor. A~adaki 

küçük kavgalar vaziyetinizin henüz 
müsbet bir şekil almamasından ileri 
geliyor. Kızın ailesi eğer askerliğini 

bitirmediğin için kızlarını sana vermek 
istemiyorlarsa onlar da haklıdırlar. 

Bir delikanlının evlenmeği ancak as
kerliğini bitirdikten sonra düşünmesi 
doğru olurdu ama, madem ki sabır -
sızlık gösteriyorsun, işi kızın babasma 
namuslu bir erkek gİbi açarak fikrini 
bildir, ondan nasihat iste!. Eğer sen :ı

çık kalblilikle konuşursan kız babası
nın bu işe rnutlcıok bir çare 'bulacağınn 
eminim. 

Bundan başka dükkanına askerliğin 
sırasında kayınbiraderini bırakmayı 

düşünmekle iyi hareket ediyorsun. Kı
zın pederine bu ciheti de açarsan 
samimiyetine onu daha çok inandır .. 
mış olursun. 

Madem ki kızın ailesi vardır, Eenin 
askere gidince gözün arkada kalmaz. 
Kayınbiraderin de dükkanı çekip çe
virir. 

Gençler hayat karşısında uğradıkları 
müşkülcitı bertaraf etmekte biraz toy
durlar. Müs~akbel kayınbaban senin 
de baban sayılır. En iyisi işi doğruca 

ona açmaktır. TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Ma)'ll • -

Kısa ceket 

"'· 

Kansım ve kaynatasmı öldüren garson 
idam talebiyle ağırcezaya gönderildi 

Suçlu karısı ile ustasını cürmümeşhud halinde yaka" 
ladığını ve o zaman ne yaptığını bilmediğini söyliyor 

Bundan bir müddet evvel Sultanah- korkmuştum. Bıçağı çekerek, Sabahad· 
;medde bir cinayet işlenmiş, Emin is- dinin omuzuna sapladım. Sonra, beJlleil 
'minde b~ garson karısı Zehrayı ve fa- oradan kaçtım. Ama, ertesi günü getıe 
fyınpeden Hasan çavuşu bıçaklıyarak, zabıtaya gidip, kendim teslim oıdufl1-
j öldürmüştü. Hadise, kıskançlık yüzün- Hem, bıçağı da teslim ettim. 

1 
d~n vu~ua gelmiş ~e bir _ailenin. f~i Ahmed, ı nci sorgu hfilriminin }{ar 
bır şekilde yıkılrnasıle netıcelenınıştı. rile tevkif olunmuştur. 

1 Suçlu Emin, müddeiurnumilikte ver
i diği ifadede, karısı ile ustası Mehmedi 
'[bir yatakta yakaladığını iddia ederek: 

Poliste: 
- Hadise günü ustam Mehmed ba- Dam delen bir hırsız yakalandı 

na 25 kuruş vermiş, git gez, bu paray- Küçükpazarda Hacıkadın caddesinde : 
la da otelde yat, demişti. Kayınpede- numaralı dükkdnda arpacılık eden Bedri d • 
rirnle ,kanın beni eve almamışlardı. sabnh dükkiinını açtığı zaman 1çl pek ka~ 
Kahvede oturmuş, sonra içime düşen Iık olan dükkanını aydınlanmış olarak go ıı.ııı' 
şübhe ile eve gitmiş, bahçedeki bir ağa- ce hayretler içinde kalmıştır. Dükkanın d s• 

bir insan scrbcstce girip çıkacak büyuklU • 
ca tırmanarak:, evin içersini seyretmiş- tıf 
tim. İşte 

0 
vakit yatak odasında karım- te dellnmlştır. Birkaç saniye ıonra akll bit' 

şına gelen Bedri içinde elli Ura parası ~ 
la ustamı koyun koyuna gördüm. Ken- ıunan çekmecesine koşmuş ise de para 
dimi kaybetmiştim. Bahçe kapısından yerinde yeller estiğini görmüştür. W 
içeri girdim. Bıçağımı çektim. Sonra, Vnk'adan haberdar olan zabıta derhal W 
ne yaptığımı bilmiyorum, demişti. nllyete geçmiş ve yarım s:ıat içinde suçun 11 

Ancak, müddeiumumilikce yapılan m ~hmed oğlu Şahabeddin yakalanını;aıat 
B R tahk 'k tta b 'dd" b"t ·· ··lrn . henuz sarfetmeğe vakit bulamadığı p:ı 

u kısa ceket şişte örülmüştür. en- ı a u ı ıa sa ı goru emış- istlrdad edilerek sahibine inde edllmiştit· 
gi pembedir. Laciverd veya siyah rob tir. Tahkikat bitmiş, suçu sübut bulan z h . k k 1 v ketcİ 
veya etekle pek şık bir takım olur. Düğ- Emin, ceza kanununun 450 nci mad-

8 arın aça çı ıgı yapan şe et' 

ı · d b k · . 
1 1 desi hükmünce muhakeme edilmesi i- Asmaaltında 9 numaralı dilkklinda şek r 

me en e u oyu rengın aynı oma ı- . Ay ' .. ·ırn· . B d clllk eden Slmonun znharln kaçakcılığı Y' • 
dır. Bel ön ve arkasında ikişer di - çın gırcezaya gonden ıştır. u ma - t ,.., h b ı b t t..'1.- d 1tıtAııd 

' ..::ı h"k .. 'da d ·ç·· k"' 1 b' ıı;.nı a er a an za ı a mezn.uı u ed 
kişle sıkılmış. Düğmelerin aşağısı jile ude fu ml u 1d m .~lrd ... u~ ut.~ suçu, ır- yaptığı bir aramada 3 kilo zaharlnle 25 11~u· 

.b. a ık. en aza a am o urmuş ur. kaçak tilki derlsl bulmuştur. Emniyet , .. ti. 
gı 1 ~ .. y • •• .. .. •• Bu feci cinayetin muhakemesine bu- dürlüğünde sorguya çekilen Slmon, za~ ,,ıı 
. Örgusu: ~o~l~ Jers;: .or~sudur. günlerde Ağırcezada başlanacaktır. ni Kocamustafapa§adn oturan Mahınudd Jl' 

Ilk sıra~ İkı yuz, ıki ters;. 1.Kıncı sıra ve Pendik belediye veznedarı aldı~nı söylemiştir. Mahmudun evi de ıı~~ 
bütün çift sıralar baştanbaşa ters. tt • mış ise de bir şey bulunamamıştır. :aer ııılt 
çüncü sıra iki ters, ikLyüı. 

mahkQm oldu de asliye beşinci ceza mahkemesine veril 
lerdir. ~ 

Saç modelleri 
Pendik belediyesi veznedarı iken 

1812 lira, 5 2 kuruşu z.immetine geçir
mekten suçlu Hasan Rıza ile, vazif ele
rini ihmalle suça sebebiyet verdikleri 
iddia olunan belediye reisi Abdullah 
ve belediye Azalanndan ZülfikAr, İb
rahim, Tahsin, Refet ve Kemalin mu
hakemeleri Ağırcezada dün neticelen
miştir. 

Yapılan duruşma sonunda suçu sü
but bulan veznedar Hasan Riza 5 sene 
1 O ay müddetle ağır hapse ve 1812 lira 
para cezasına mahkfun edilmiştir. 

Diğerleri hakkında beraet kararı ve
rilmiştir. 

16 yaşmdaki katil zabıtaya 
kendi teslim olduğunu söylüyor 
Tepebağında 19 yaşında Sabahaddin 

isminde bir genci bıçakla öldüren, 1 6 
yaşındaki katil Ahmed Kes, dün adli
yeye verilrnittir. 

Vak'ayı olduğu gibi itiraf eden küçük 
suçlu, müddeiurnumilikte iUnları anlat
mıştır: 

- Vak'a günü arkadaşlarım Mehmed 
ve Mecidle birlikte Çırpıcı çayırına gez
meğe gitmiştik. Top oynıyarak dönü
yorduk. Karşımıza bir sürü çocuk çık
tı. İçlerinden ibiri arkadaşım Mecide 
küfrederek: 

- 100 para vereyim de, şu topu ba
na ver, diye-alay etti. 

ttstteff'!: Daha ziyade sarışın ve ufak Mecid de cevaben: 
yüzler için. Saçların bir kısmı tepede _ Sen Tahtakaleye git, orada satı-

bukle yapılmış. Diğer kısmı enseye ka- yarlar, dedi. 
dar düz taralı. Ense de bukleli. Kavgaya başladılar. Mecide: 

. .. - Durma, kaç! dedim. Bu sefer de 
Alttaki: Çok genç gosteren ve yuvar- M h d tt 1 S b h dd" d b · .. . e me e ça ı ar. a a a ın e em 

lak yuzlere çok yaraşan bır tar~. Ense a- dövmeğe başladı. Derken, hepsi birden 
çık. Yanlar bukleli. Tepede bir demet üstüme hücum ettiler. Beni yere yatır
kıvırcık saç. dılar. Yanımda bir bıçak vardı. Çok 

ki ahbab çavuşlar: 

• ,..~ .... .,, ... . . ~ ,• . 

························································· 
Eğlenceli bir bulmaca 
Gardiyanlar kaçan nıab" 
pusu nasıl yakalasınlar? 

fi' 
Bir mahpus A hücresinden kaÇJllıŞ, '!"'. 

kat hapishanenin dehlizleri arasın~~ıııt-1 
lunu kaybetmiştir. Kapıya var8~11ı1 • 

için takib etmesi icab eden yolu 3 rcW' 
rak noktalarla işaret ediniz, keza ~,9r • 
yanın da ayni kapıya daha evvel' lıl o• 
mak için takib edeceği daha kısa ) 0 

X işaretile gösteriniz. 0ıs • 
f 1' Eğer sıkılırsanız veya muvaf 8 ıJifl' 

mazsanız 9 uncu sayfadaki bal şe 
baka bilirsiniz. 



t Hoş sözler ---- 1 
Yavaş yeyin 

ta...,Lokanta garsonu, yemek yiyen müş
""'lllin kulağına eğildi.: 

:- Gayet yavaş yeyin ve yemeğinizi 
llılınıkün olduğu kadar geç bitirmeğe 
iayrct edin! 

- Siz ne kanşıyorsunuz? 
~ -Sizin iyiliğiniz iç·n söylüyorum. 
anınızda oturan boksördür. Şapkası

:ın üzerine oturdunuz. Şimdilik far
~llda değil, fakat siz kalkar kalkmaz 
tıl'Pkasının ne hale geldiğini görecek -

IOM 

-

aya 

Fordun hayali hakikat olacak mı? 

F asulya suyu ile otomobil 
ve otobüs işletmek .•• 

Alimler tedkiklerine devam ede dursunlar otom"bil 
kralı geniş arazisine fasulya diktirmiye başladı 

Cokey - (Ata) Becerı1csiz sende. be nim kadar da olamıyorsun! ... 

01-bi"ir 
~eınur, müdürün ~anına girmişti. 

Aıudür memurun elb sesine baktı: 
- Elbiseniz çok eski, dedi. Hem bu 

ltı.Odelde elbiseler yirmi sene evvel gi
\ . 
• 

1Yordu. 

~eınur cevab verdi: 

8 ~ Olabilir müdür bey. Ben bu elbi
eyl lnaaşıma son zammı yaptığınız za

rtlaıı alınıştım. 

hesaplama 
- Bir senede kaç dakika vardır, bilir 

misin? 

- Hayır bilmiyorum. 

-Tam beş yüz yirmi beş 'bin altı yüz. 

- Bunu bana söylemene sebeb ne? 

- Ben hesabladım da .. sen de zah -
mete girip hesaplama!. 

o 
Bunun için 

• 

Hami Fo-rd t7e oğlu 
İ ekrar eder misiniz? Yaşlı adam, kızını istemiye gelen gen-

ce baktı: 
"' - learşısındak ine meramını anlata-
.. ııya - Kızımı istiyorsunuz ama, ne serve-""'- n insan bir budaladır: Dediğimi 
~dınız mı? tiniz var. Ne de bir işdesiniz! .. 

- L'"tf h k d · Genç atıldı· - Tsmarladıgwınız kuru pog-açaları ge-ta,;_,. u en bir da a te rar e er mı - · 

Fasulyadan cesans, çıkar mı? diye dü
şünmeyiniz... Amerikalı büyük sanayi 
adamı Henry Ford şimdi sırf bu işle uğ
raşıyor. 

~· - Bunun için kızınızı istiyorum ya! tirdim bayan. 
..........:___---~~~~~~~_:_~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~- Henry Ford bütün dünya alimlerinin 

yapmış oldukları tedkiklere göre tahmi
nen üç yüz sene sonra kömür madenle
rinde hiç kömür kalmıyacağını düşün
müş, 50 sene sonra petrol kuyularında 
bir damla petrol bulunmıyacağını da he
saba katarak büyük Amerikalı alimlerin 
iştirakile ilmi bir toplantı yapmıştır . 

Takma diş ' er 
~....... Geceleri dişlerinizi gıcır· 

4t lllısınız? 
...... Asla! 

....... ????? 

ıe ....... Yatarken diş1Primi takımi· 
ta~karır, komodinın uzcrıne bı

.ıqrırn. 

- Nişanlımı o kadar çok severdim ki, 
ona hergün bir mektub gönderirdim. 

- Sonra ne oldu? 

- Nişanlım evlendi. 
- Kiminle? 
- Kendisine mektublan götüren pos-

ta müvezziile. 

Gü·eş 
İki pehlivan ringde güreş ediyorlardı. 

~livanın biri ötekini belinden yaka
ladı, kaldırdı, ringe!. en aşağı atacaktı: 

- Beni ringden aşağı atıyorsun ha? 
Dedi. 
- Evet. 
- Sağ tarafta bir sarışın kadın otu-

ruyor ya, çok hoşuma gittL Onun kuca
ğına ati 

işti ha 
Doktor sordu: 
- İştihanız nasıldır~ 
- Bazan geliyor ama hemen 

;eçiyor. 
- İştihanız gelince yemek 

yiyiverin! 

- Yemek yediğim iÇin iş~i
ham geçiveriyor yal 

• 
Otelde 

- Garson sizde uyku verecek 

seniz de olur. 

Uzun konuşmalardan ve müzakereler
den sonra petrolun ve hatta kömürün ye
rini tutabilecek bir maddenin meydana 
çıkarılması düşünülmüş ve yeşil nebat
lardan istif~de etmek çaresi uzerinde 
durulmuştur. 

Malum olduğu üzere, yeşil nebatlar 
havada bulunan (asid karbonik) teki 
ckarbon:. u toplamaktadırlar. 

Amerikalı ilim adamlarının tahminle
rine göre havada mevcud asid karbonik
ten iki bin milyar karbon çıkanlabilir ..• 

Gene fil.imlerin nazariyelerine g~re: 

İnsanların teneffüsleri; volkanların in
difaları; denizlerde halledilen bikarbo-

1 
natlarm tefessuhu dolayısile husule gel Giize/ fıkralar len asid karbonik yeryüzündeki zihayat 

--------------=--- mahlüklan derhal yok edebilecek mik-
Karc eşimi getirC.:im dardadır. İşte canlı mahlüklan bu müd-

Bir gezinti tertip etmişlerdi. Gezinti- hiş asid karbonikten kurtaran yeşil ne
ye iştirak edenlerin hepsi bir şeyler hatlardır ... 
getireceklerdi. Biri dolma yapmış ge - Çünkü yeşil nebatlar havada me,·cud 
tirmişti. Öteki meyva getirmişti. Daha karbonu daima emmek ile meşguldür. 
başkası daha başka bir yiyecek getir - Nebatlara bu hususta yardımı yapan 
mişti. Aralarında bir de hasis vardı. kuvvet ve kudret veren güneştir. 
Ona soı dum: Güneşten husule gelen bazı şualar ne-

- Ya sen ne getirdin? batlar!t bu, emmek hassasını vermiş bu-
- Kardeşimi getirdim. lunmaktadır. 

• Alimlere göre petrolden, muhtelif a-
Neye? meliyelerden sonra esans elde edildiği 

İki sevgili arasında: 
- Artık hep geceleri bu1uşalım. 
- Neye? 
- Annem, bir daha o adamın yüzünü 

görmemelisin, dedL 

,... . 
Adetim değil 

Kavga ettiler, biri bağırdı: 
- Sözlerinizi tartarak söyleyiniz. 
Öteki cevab verdi: 
- Yanımda baskül taşımak adetim 

değildir 

• Niçin? 
Mendiline bir duğüm yapmıştı. 
- Neye mendiline düğüm yaptın, 

dediler, bir şeyi unutmamak için mi? 
- Evet, burnum aktığı zaman men -

dille silmeyi unutmamak için! 

• Lokantada 
- Garson. 
- Emrediniz efendim. 
- Bana imla yanlışı getirin! 
-????? 
- Önüme koyduğunuz listede gör -

düm de .• 

gibi yeşil nebatlardan da ayni ~ekilde 

bir nevi ckuvveb toplanmaktadır. 
Alimler buna cgüneşin kudret ve kuv-

Kasımpaşayı tifo 
Membaı olmalilan 
Kurtarnıalıdır l 
Kasımpaşa okuyucuıanmızdan Necib 

Erdoğan yazıyor: 

c- Her yaz istanbulda tifo başgösterlr 
ve şehir birkaç ay bu kotü hastalığın en
dlşeslle çalkanır, durur. Bu yaz tifo sal
gını alınan tedbirlerle lnşallah olmıya

caktır. Fakat gene çıkar.sa, membaı Ka
sımpaşa olacaktır. 

Çünkü: Bizim oturduğumuz Kasımpaşa
nın Ganl Kadı mahallesinde birçok bos
tanlar vardır kl, hepsi de Kurtuluş ve Ye
nlmahalle lAğımlarlle sulanır. Marullar, 
salatalar ve butün sebzeler bu pis su ile 
yetıştlrlllr ve ortada t.akayyüd mevcud bu
lunmadığı için de şehirde, bilhassa bizim 

vetini şişelere koymak~ adını vermiş

lerdir. 
Bu iş öyle sanıldığı gibi kolay değildir. 

İşte mest>lenln bütün esasını düşünen 

Henry Ford da bu iddiasında yalnız kal· 
mamıştır. Ona General Motors adındaki 
muazzam Amerikan müessesesinin reısi 

Charles Kettering de yardım etmekte
dir ... Yardımdan maksad sermaye koy
mak, yahud beraberce çalışmak değildir 
Ayni meseleyi halle çalışmak ve başar
mak gayesidir. Bu suretle Mister Kette
ring Fordun tasavvurundan istifade ede
rek büyük menfaatler teminine çalış

maktadır. 

Şimdi alimler yeşil nebatlardan karbo 
nu ne suretle çıkaracaklarını düşün 
mektedirler . 
Şimdiye kadar yapılan tedkiklere go 

re karbon verici cyeşil nebat. ın en mü· 
kemmel örneği cSoy Bean. adındaki bi> 
nevi fasulyadır. 

Alimler buna şimdilik ersatz petrol is· 
mini vermişlerdir. Tasavvurlar tatbik 
mevkiine geçtikten sonra bu yeni petrol 
bir nevi zirai mahsul şekline girecektir. 

Çok müteşebbis ve durbin bir adam o
lan Henry Ford şimdiden DC'troit'te 
Rouge-plant mıntakasındaki binlerce 
hektar genişliği olan araziye Soy Bean 
fasulyası diktirmiştir. 

İşin bir de çok garib tarafını anlatalım: 
Soy Bean fasulyadan karbonenin ne 

suretle çıkanlacağı henüz keşfedilmemiş
tir. Buna rağmen Fordun bu fasulyayı bu 
kadar fazla mikdarda diktirmesinin se
bebini düşüneceksiniz, değil mi?. 

Bunun cevabı da şudur: Bu cins fasul· 
yadan şu madeler çıkarılmaktadır: 

1 - (Ford) un otomobillerini boyattı
ğı bir nevi yağ. 

2 - Bir çeşid odun hamuru 
3 - Bir nevi küspe. 
İhtiyar dünya bclki yakın bir zamanda 

fasulyadım çıkarılmış esanslarla i~liye
cek otomobilleri görecektir. 

muhltımlzde serbestce satılır. 
Bu 1§.ğınılan gellp görseniz, hayretten 

gozlerlniz açılır: Bostan işe.ileri olan Ar
nnvud bahçıvanlar hlç çekinmeden, elle
rindeki küreklerle lağım asızlanna yakla
şırlar, pis suları muhtellt arıklarla tarla
yn tevzi ederler. 

Bllmtyorum. belediye memurlan bu iğ
renç hal! g6rdiller mi?. Fakat birçok Ka
sımp:ışalıJar göruldtığu halde, tedbir alın
madığı lddlasındadırl:ır. Şehrin sıhhati i
le aUikadar olan sıhhiye mudürumüz ve 
beledlyccllerlmlzln nazarı dlkkaUni celbc
derlm .• 

Okuyucu1anmızın sorgulannn 
cevablanmız 

Arif •aredttin BUcn'e: 
- Fikirleriniz muğl!\.ktır, ne istediğinizi 

anlıyamadık. Daha vazih bir şekilde vaz
manızı rica ederiz 
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Ankara mektubları : . 
GDnUn meseleleri 

Haberler Yumurtacılığımız .. 
931 de 10 milyon lirayı balan yumurta ihracatıma, yıldan yda aza· 
Lualı aeçen 931 .ene.inde 680 bin liraya lıadm düpnüıtür. Tavulc
calaiamuza inlıifal ettinnelı, yumurta ihracahmaı daha çolı aerile· 

On beı yıl önce ölmüş bir 
hükümdar hesabına açılan 

hakaret davası 

Büyiilı Millet Mecli•inin en hareketli ve hararetli mevsiminl" 
intıbalar • Sübayların ve a.lıeri memurların zat iılerine taalliilı ~ 
davalmının yeni ted kik ve muhalıeme umlü • I nhi~lm idat...,.-_ 

mütedavil •ermaye•İ neden mttırdıyor 7 

(Bq tarafı l inci sayfada.) hoş bir vaziyet ihdas etmiştir. Ni 
zumlu görülen bir çok projelerin müza • teklifine bağlı mucib sebebler ıaydlı! 
keresi hep bu aylara tesadüf eder. Bi - sında tecrübeli ve değerli milll ın 

melıten laırtmmalı için e•a•lı tedbirler almalıya 

Yazan: T anmman rikmif ifleri neticelendirmek için encü- encümeni reisi General bu vaziyete • 
939 temmuzunda, Amerikanın Klev- yor demektir. Halbuki Romanyada adam menler kollarını sıvayıp devamlı toplan- hemmiyetle işaret etmekte, ve 

land fehrinde toplanacak olan yedinci başına düşen tavuk mikdan 2.6, Bulga- tılar yaparlar, hükfunet, tatil devresinde demektedir ki: 
beynelmilel tavukçuluk kongresi müna- ristanda 1.8, Yunanistanda 1.5, Yugos- tatbiklerine geçmek için elinde bulun _ cTeşkll edilen cZA.t itleri aon tedkll 

1 · dab · did la d 12 dir B 1 rin arazi aen1"- • • ' • menb mukadderatı aleyhine Ytıkllk sebetile dünya gazete en a şıın en vya a · · u yer e • ..-- masını istedığı kanunları proje halınde se müracaatların tevali ederek ordu oa 
hararetli neşriyata 8irişmiş bulunuyor- liğince bizden hayli ufak olduklarını ha- bu sıralarda meclise sevkeder. Hük<lmet- lltında ve ordu sübayları arasında 
lar. Tavukçuluk işlerile alakadar her tırlamak, tavuk bakımından memleketi- ten gelmiş llyihalar, meb'uslar tarafın- ve itimadın ıevşeklıte, ve bunlar --·---
memleket, menfaatlerini koruyacak ted- mizin ne kadar fakir olduğunu kavrama- dan yapılmış teklifler son şeklini alarak sevginin zlta düçar olduğu hissi~--• 
birleri düşünmekte ve bunları kongreye ya kifi gelir. Diğer taraftan tavukları- hep bu aylarda umumi heyet ruznamele- tı ve nihayet askerliğin esas v~__::.-· 
en müllyı"m uakilde arzetmeye hazırlan- mızın verdikleri mahsul de dünya vasa- . . . . mühimmi olan it:ıtıtln sarsılması ııu-

..- rinde yer almış olur. Onun ıçmdir ki geç lld etmektedir.• 
maktadır. tisinin altındadır. vakitlere kadar süren toplantılarda ve . .. 

Tavuk ve bilhassa yumurta ı<>l bizi de Demek oluyor ki, dıı piyasanın yu- "t dd"d Is 1 d M 1. t b' gu"n Adliye ve müdafaa encwne .... , 
'il. mu ea ı ce e er e ec ıs en ır - . . . P. 

ypdan alakadar eden mevzulardan- murtalanmıza gittikçe alakasız olması de yirmi otuz . in ıktığına ahid oluruz. tedkik olunan te.klıfe yenı bır ıe 
dır. Uç beş yıl öncesine kadar yıllık yu- içeride zaten az olan tavuklarımızın ve- . ış ç . ş rilmiş, ve ask.erı idare mahkeJ!l 
murta ihracatımız 8-10 milyon lirayı bul- rimini bir kat daha azaltmak durumun- Gene aynı mevsimdeyız. Umumi U - rüyet edilebilecek olan ihtillflarıJl 11' 
maktaydı. Tütün, fındık, üzüm gibi ha- dadır. Buna karşı hareketi hızlandır- tibl~ ~roları h~kU.m~tt:ı ıel~n işleri hiyet ve hududu tayin edilerek, it 
tın sayılır ihraç maddelerimizin yanısı- malt, tavukçuluğumuzu daha çok gerile- encume ere, encumen er en ge en maz- ıW-ası kanunundaki usule müteııdlf 
ra yumurtanın da yer almuı y(lz{lnden, mekten korumak lizımdır. batalan matbaaya, ve matbaadan gelen ondan mülhem bir muhakeme usulü 
köylü ve memleket bir hayli faydalanı- Tavukçuluk her memlekette son yılla- DördiiT&Cıl Ş4rl matbuaları da lzalara dağıtmakla meı • bit olunmuştur. Bu ihtilafları ~ 
yordu. nn en verimli bir kaynağı haline gelmit- gul. U~~ heyetten çıkan kanunlar~ rüyet etmek üzere ayrı bir mahkedll 

Hiçbir bakıma mazhar olmadıktan tir. Amerika lil>l dünya tavukçuluğunun Budapefte (Mayu) - Budapefte mah- ile geciktirmiye gelmez. Onları günü kili yerine bu işlere askeri temylJ 
L-'de, .,..,,.da bu kadar para -tiren bu ana vatanı olan yerleri hesaba almasak kemesi 15 yıl evvel Mader adasında men- ,Unüne yerlerine sevketmele mecbur • k d ' bak lm b 
...u ;, .... a- fi .,_ ıın Avust Maca d 1 emesin e ı ası ve u ~~-"" 
mütevazı fakat çok verimli kaynağa ne- ta, Danimarka gibi avuç içi kadar yer- IAen wen aonuneu urya • - ur ar. zkUr abk ... lr"lat ~ 
dense lüzumu kadar allka gösterilme- lerde nüfus başına 700 tavuk isabet ede- riıtan imparatoru 4 ilncü Şarlm bayıl - Bu hummalı faaliyet içinde bütiln itle- ~ . m fe:e -t~ .. ~~ T-" 

yetini kırdılı iddiasile avukat Sereıely'yl ri bütün tafsilltile okuyucuların •özleri dil esı muhuvka ı goruul_ uş urlin. ce miştir. Bazan fU hiçbir emek harcamadı- cek nisbette tavuk beslenmesinin hikme- . tim . e en m a eme us une ge , 
fımız, çöplükte doyunup, ağaçlıkta tü- tini ibretle araştırmak gerektir. Dani- iki hafta hapse mahk etmi§tir. önüne sermek vazifesi de biz gazetecilere . .. _ ba il• 

k 1 -ı_ d" .. B if yi ı·ı· b" itin il daır hukümler umumiyet iti r 
neyen, sonra da gelip samanlığın bir kö- markalılar yılda 800 bin enta yumurta Avukat Seregely geçenlerde cHabsuurg uşuyor. u vaz e ı ız ır a e, şilrası kanunundaki muhakeme 
feSine yumurilıyan tavuklarla dünya ihraç etmek suretile dünya rekorunu el- hanedanının cinayetlerb serlevhası al - eksiksiz, y~lışsız ve tafsilitile başar~ak müşabih ve mütenazırdır. 
kervanına nasıl katışabildiğimizl hauL !erinde bulundurdukları gibi bu yüzden tında bir yazı yazmıştı, mahkeme buzu- imkAnları ıse mefkuddur. Buna ne sü - p . il" d"l b" dde~•~~ 

Jr "k k t · t ro3eye ave e ı en ır ma J 
retle düşünmekten geri kalmadık. öte de gelirlerinin en büyu ısmını emın runa çıkarılmasını mucib olan hadise bu tunlarımız, ne bunları sıcağı sıcağına s- "d • d 

1 
h kkı d d let ~ 

d. l D k ki rt de aml ta b l kl t k . . . tif d ed b'l ı arı ava ar a n a ev 
Yanda, standard edilmiş: taze, iri, temiz e ıyor ar. eme yurnu a v ı yazıdır. n u a na e me ıçın ıs a e e ı e- d • da' l . d . t'f l an ~ . . eavı ıre erm e ıs ı a o un 
ve ucuz yumurtalar piyasaya meydan o- müşteri bulabilecek, her zaman para ge- Maamafih karar temyiz edilmiştir. Hu- ceğimız telefon ve telgraf hatları; ne fi h 1 b da~ 

· b ı k h • ı b" tad ş k me masra arı ve arç ar u 
kurken bizim bu kendi kendine oluveren, tıre i ece arcıa em ır ma ır. u ıı- kuk mehafilmin kanaatine göre 5lmüş teşkilatımız, ne de zaman müsaiddir ... da alınacaktır. 
rastgele toplanıp günlerce yolculuğa dar ki, işin icab ettirdiği mesaiden bir an bir hükümdarın hayatını tedkik ve tah- Hakikati olduğu gibi ve böylece itiraf et-
lr.atlandıktan sonra ihraç iskelesine eri- geri kalmamak, dünyanın gidişine her tikten sonra, bu sırada; gu"nün meselcle- _ _., *- '* 

h 1 1 k d lil etmekte haysiyeü kırıcı bir hareket İnhisarlar idaresinin mütedavu.f4' 'I 
-" yumurtalarımızla daha fazla tutuna- ne pa asma 0 ursa 0 sun aya uy ur- rini mektub halinde ış' Iiyerek gönderme- .~ 
.-- k kt' tasavvur edilemez. Binaenaleyh temyi • mayesi mevcuda dört milyon ...,. r~ 
bilmemize imkan yoktu. Nitekim bu ma gere ır. nln, ve bu usule devam etmenin faydalı ~...Ji: 
ıayri tabü vaziyet çok sürmedi: Dünya- Yumurta ve tawk ticaretini milli eko- zin kararı bozması beklenmektedir. olacağını düşündüm. Ve öyle yapıyorum. li bin lira ilavesile otuz milyona Jı,et' 
nm bin türlü emek ve gayret sarfını icab nomisine uygun bulan her memleket, bu * maktadır. Buna sebeb, satışların il'~ 

ettiren yumurtacılık işlerine azıcık bi- yolda olanca gayretile çalışarak cidden fabr"ıka bacasım 1 d Sübaylarla askeri memurların terfi, mütezayid bir nisbet arzetmesl ~ 
ıtne kalışımız yüzünden ihracatımız yıl- ibrete değer neticeler almaktadır. Uzağa • ÇI an 8 am tebdil, nakil tayin ve tekaüdlükleri hak- nun neticesi olarak stokların ~ir ~ • 
dan yıla eksilerek, dün milyonla ifade gitmiyelim: Yanı başımızdaki Bulgarlar Londra (Mayıs) - Binbqı Branfi}'jn lı:ındaki fik.lyeUerine muhatab olmak ü- arttırılması zaruretidir. Filhakika ,-
edilen mikdarlar bugün binlerle ifade tavuk bakımına, yumurta devıirmesine B.omforcl'da metruk bir kibrit fabrikası zere dört yıl evvel tefkil edilen czat lfleri urlar idaresinin her nevi ifletın,~ ,. 
edilir olmuştur. Eldeki istatistikJere göre: verdikleri ehemmiyet sayesinde temiz, vardı. son tedkik encümeni. nin faaliyeti ih- raflarına karşılık olmak üzere 21&9 __ .A 

931 de 10 milyon 346 bin lirayı bulan iri ve taze mallarile gittikçe göze batmı- Bir gün Sayers isminde bir ıenç ka- tiyacı k.arıılıyam&..mlf ve bu malr.sadla bu kanunla 25 milyon lira ve ayni ~ 
JU!llurla ihracatımız, ya ve ihraç ettikleri mikdarı yıldan yıla k bul ak b dl ı ind listemin de~ştirilmesi lüzumlu görül - ilhak edilen barut ve patlayıcı _....... .... 

artırmaya muvaffak olmuşlardır: 936 da pıyı açı ar inaya gir ' ç e 6~ 
000 
~~ 

932 dı 8 milyon 126 bin liraya, 404 bin yanm sandık yumurta ihraç e- hurda birkaç demir parçasından başka müştür. Bu vaziyeti &örerek kurulması inhisarı için de bilahare 750, ilteP:t 
933 dı 4 ~yon 805 bin liraya, den Bulgaristan, geçen 937 yılında bu bir feY yoktu, onlan alıp götürerek ut- lcab eden yeni sistemin esaslarını bir ka- ceman 25,750,000 liralık bir ın ~ 
934 de 3 milyon 628 bin liraya, mikdan 4-fS bin yanm sandığa çıkart- tı, birkaç gün sonra metruk binaya ikin- nun teklifi halinde Meclis reislijine ve- sermaye kabul edilmiştir. BilhaJ81 - • 
935 de 1 milyon 369 bin liraya, mıştır. Şayanı dikkattir ki bu ihracatın el bir ziyaret yaptı, bu defa da birkaç ren milli müdafaa encümeni reisi Gene- yılı satışları gözönünde tutular::,~ 
936 da sadece 800 bin liraya, ve niha- · % 70 i Almanyaya yapılmıştır ve geçen döküm parçasını alıp götürdü. Nihayet ral Sevüktekinin projesi encümenlerdPn bit olunmuş olan bu sermaye, ~ 

:yet geçen 937 yılında ise 680 bin liraya yıl Almanya bize 40 bhı kentallık bir ıelegide binada otuz metre yüksekliğin- geçerek meclis umumt heyetine ıelml§ yılı satışlarının tütünde % 16, " ~ 
düşınüşti1r. Bu, böylece devam edip gide- kontenjan ayırmışken biz ancak 1400 de bacası ile çerçevesiz pencerelerinden bulunmaktadır. ta % 20, tuzda % 79, ve barutta I'' 
cekse milll servetimiz namına büyük bir kentalını doldurabildik. başka bir feY kalmamııtı. cZat ifleri son tedkik encümeni> nin nisbetlerinde artış göstermeleri~ 
zarar içinde olduğumuz muhakkaktır. · Görülüyor ki, yumurtacılığıınızın hali Sayera bu defa ip iskele yaparak fab- ukerl daire reislerinden teşekkül etmiş tı§ları kıirşılamak için bulund arıoJ' , 

İhracatın gun·· den gu"ne azalmakta olu- aahiden muhtacı bimmetür. Gerçi hüku- olmasına ve bu heyet arasında hiç bir icab eden normal stok mevcudl~'fl 
rikanın bacasına çıktı, ve tedricen baca-

fU' yumurta istihsalatımıza da · bittabi met yumurta standardını yapmak, ihra- hukuk müntesibi de bulun.mamasına bi- tabit olarak artmasını zarurf .. :.JI' yı yıkarak tuğlalannı sattı. __ ftl f"'Jil.. 
müessir olmaktadır. İddia edildiğine gö- catı kontrol etmek gibi modern ve Iii- naen, §ikiyet mev.zuu olan hldiseler gene bu satışların artması Iev~ 

Geçenlerde binbaşı Branfil'in vekili . _ • ....ır .. ~ 
re tavuk mevcudumuz son iki yıl içinde zumlu tedbirleri almış bulunuyorsa da hakkında evvelce rey veya karar vernüı !arının kabarmasını intaç etJDJt--: ~ 

fabrikaya bitişik köşklerden kira topla- _ 11 .. " 20 nisbetinde eksilmiştir. Köylümü- yumurtacılığıınız için bu kadarının kafi . . . . . zatlardan mürekkeb bir tepkkiilün ih- malt yılı zarfındaki satışların a-
zün onlar için herhangi bir himmeti za- gelmediği anlaşılıyor. Bir taraftan lstih- maya ~elmıştı .. Bu bavalıyı ilk defa ~ı~a- tillflarm halline memur edilmesi libl tezayid bir nisbet arzetmesi ~_.. 
ten fazla saydığı tavuklarımız, yumur- sali kamçılamak, bir taraftan bu llüh- r~t e<!ı~or, dejıldi. ~az:adaki değışık- hukuk esaslarına uymıyan bir vaziyet mikdar daha artmasını mueib ~j 
talan da para etmeyince büsbütün ihma- salin kalitesini yükseltmek, diğer taraf- lik ~ozune çarptı, hldiseyı polise haber hlsıl olduktan ba§ka heyetin kararla - 1937 mali yılı mart nihayeti \ftll1/...I 
le uğramıştır: İstatistiklere bakınca yur- Iardan da bunlan dahilde ve hariçte sür- verdL nnın kazat veya kat'! mahiyeti haiz bu- de, idarenin Limited prketiııe - ,. 
dumuzun bugünkü tavuk mevcudunu 16 meye bakmak prekür. Sayers fimdi bir baca çaldığı için Oç lunmaması da; ihtillfların bu heyetin ka- hissesi olan bir milyon yüz bJıl ~ 
milyon '159 bin taneden ibaret görüyoruz. . Evet! Yalnız ihraç delil, dahil~ de is- sene hapse mahktim olarak hapishane- rarlarmdan sonra da devam etmeli aı- dahil olmak üz4re yirmi .-JdS 
~lı )'Okan nüfus blflDA 1 tane düşü- (Devamı 12 inci aayfada) dedir. bl bilhassa askeri diJiplin bakımından na- (DP.vamı 12 inci •11fadll) 
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1 Garib ve inanılmıyacak şeyler 

. Tr•J•dlyen 
Nathanlel LE& 

Me~hur lnıiliz piyetciıi 
Lee bütün hayatında 13 trajodi 
yazmııtır. Bunlardan 
JtuyyetJiıi Sezar l:forj iy&11nı, 

Kedi ile ala balık 
R'ayet iyi doattur!ar. 
Balılı: 1Uynn utbına 
lı:adar gelmekte, aır• 
tını kediye yalat-

malı:tadır 

1840 da Okyanu• 
su ••ç•11 ilk va· 
puru11 ••I kala• 
r•a••• yolcusu 

Bu kadın 103 ya~ındadır, 

Kunard vapur kumpanya
ıının ilk vapurunun Ok· 
yanuıa birinci Mferiııe iı· 

tirak etmiftir. Adı F. Len-
noka olan bu kadın timdi 

l.koçyadadır. 

Birçok ilimler may• 
munlardan ıelditimizi 
iddia ederken, dıtor bazı 
ilim adamları tllODfe· 

mlzio balık oldutuııu 
ileri •Ürmelı:tedirler 

ne dorainiz ? 

lemiaizi kaldır
madan ~izebi

lir aıi•iais ? 

Sizde 
,.apeblllr
mislnla? 

Resimli Zabıta Hikayesi ~-TİYATROtj 
Havuzdaki cesed 

1 - Hester, uzun zamandır beklediği mektubu alınca, mü

dGrü bulundulu kumpanyanın mühendisini telefonla aradı 
"'ona: 

- İcab eden raponı aldım. Akşam bize gel de hissedarlara 

"lrileeıek hisse mikdannı konuşalım, dedi. 

Bu sırada, mipfirlerinden biri kap~ ilnÜlldeu eecivor

tu. Heattrin aöyledUtlerlnl duydu. 

4 - Hester, biç cana kıymayı se
ven bir insan değildi. Sırf eğlence 

olsun diye avlanırdı. O gün de boşu
bofuna birkaç kurşun athktan sonra, 
eve doğru yollanırken genç misafir
lerinden Pik'e rastladı. O da av
det ediyordu. Birlikte yürüme~e ba§
ladılar. 

• 

• - Cese 
'°ktaıı ôlın" dl. dqan çıkarmak uzun sürınedi. Zavallı kız 
l1ba IU uıtü. Alnında büyükçe bir bere vardı. Pik: cGa
OqC&k h dalnut. havumn sığ olduğunu hesab etmemi§ 

laloaUıı. Be-nim de başıma geldi!> diye mırıldandı. 

2 - Biraz sonra, Heıter, kendiainden yafça çok ıenç olan 
iki misafirile avlanmaya çıktı. Av yerinde birbirinden aynl
dılar ve avlaıınuya başladılar. 

5 - Tam yüzme havuzunun yanından geçiyordu ki, 
Hester bir kenarda kızının daiına omuzuna aldığı bornuzu 
gördü. insiyaki bir 

1

hareketle havuzun içine baktı ve boğuk 
bir feryad kopardı: Çünkü havuzun dibinde, kızı Cin'in 

_cesedi görünüyordu. 

7 - Biraz sonra da, ötetı ıeno 
misafir Voker de geldi. Blr e
llnde vurduğu bir tavşan, öbü
ründe de snt\hı vardı. İki deli
kanlı genç kızın cesedini eve ta
§Idılar. Hester de yazıhanesi
ne çıktı. Polise telefon edecek
ti. Fakat yerde bir ayakkabı te
ki gördü. DUşünceıı bir tavırla 
Ahizeyi ellne aldı. 

1 - Müfetti§ gelcll. Cesedi 
iyiden iyiye ""'luayene etti. 
Kızın kalça. :ıda gördülil 
garlb iz bilhassa nazarı dlk
tatlnl celbettl. Bu iz blr düi· 
me izine benziyordu. Müfet
tiş bundan sonra Hester'l 
sorguya çekti n nziyetı 

anladı. 

·9···Mu·i;i;~·=··ii;;;·;üi~"tü;""d;di·;;······· .......................... ! 
• - KAğıdlarınıı karlftırml§lar. ve blr tıamını çalmışlar. 1 

Çaldıkları da gayet mühlm blr evraktı. Bunu herhalde men-1 
faatl olan blrl yapmış olacak!~ Müfettif tat1 tarannı verdi. 
Ve meçhul hırsız da elde ettlll malQmatı kullanamadan 
yakayı ele vercll ve aade hırsıalıtıa detU. alnayeU. de mah -
ktim oldu .. 

Slzce hır.sız kimcllr? Rellmltn b1ı claba dlttatle p ıHCU
rln, bulamauan11 ıtltfen 11 botl •Jfaıa bUm. ................ ----···-------·-----·--·-··-·-·----

Geçen mevsim, gelecek mevsim 
Yazan: ismet Hulusi 

İstanbul Şehir tiyatrosunun dram ve 
komedi kısımları mart sonunda sezonu 
bitirmiş, perdeyi kapamışlardı. Sezon bi
teli iki ay oldu. Yeni sezonun başlama
sına dört ay var. Yeniye iyi başlıyabil
mek için, eskinin eksikliklerini gözönü
ne getirmek ve ona göre çalışmak la
zım. Önümüzdeki dört ay bunun için 
ancak klfidir. 

Burada geçen sezonun kısa bir icmali
ni yapmak ve nasıl başladıklarını, nasıl 
bitirdiklerini anlatmak isterim. 

Şehir tiyatrosu daha evvelleri gene iki 
tiyatroda temsiller vermekte idi. Bu ti
yatrolardan brrinde ağı.r eserler, diğe
rinde ise ıarkılı oyunlar, operetler oyna
nıyordu. 

Ajır eserlerle meşgul olan kısımdan 
bahsetrniyeceğim. Çünkü orası vazifesini 
yapıyordu ve günden güne daha ilerli
yor, daha kuvvetleniyordu. Diğer kısım, 
yani operet kısmı ise; evvelce de bahset
tiğim gibi başladığı zaman bir ümid ver
miş, fakat ıonraları terakki edeceği yer
de günden güne tedennlye doğru git
mişti. 

Operet yazanlarımız, operet besteli
yenlerimiz, yok denilecek kadar azdı. 

İlk zamanda şarkısız tiyatro sahnesinden 
operete ayrılmış artistler operet artist
leri değillerdi ve yeni artist yetiştirmek 
icab ederken bu cihette tamamile ihmal 
edilmişti. Vaziyeti kurtarmak icab edi
yordu. Operet kısmını kaldırdılar. Yeri
ne bir komedi kısmı ikame ettiler ve de-

• Jiler ki: 
- Bir sene için operet oynanıruyacak

tır. Çünkü kafi eleman yoktur. Avrupa
da tahsilde bulunan artistimiz gelecek ve 
yeniden operete başlıyacağız. 
Şehir tiyatrosunun Avrupada tahsilde 

bir tek kadın artisü vardı. O gelince her 
işin düzeleceğine, mükemmel operetler 
oynanacağına inanmak bir hata olurdu. 

* Sezon başladığı zaman iki tiyatroyu 
da gördük. Dram tiyatrosu kusursuzdu. 
Fakat komedi tiyatrosu hiç te öyle de
ğildi. Bir vodvil müstesna diğerleri ara
sında aeyredllmiyecek kadar fenaları ve 
fena oynananlan vardı. Operet tiyatrosu 
ne kadar muvaffak olmadıysa komedi ti
yatrosu da o kadar, belki onun kadar da 
muvaffak olmamıştı. 

* Dört ay sonra gene geçen sezondaki gi-
bi ortaya çıkılırsa emeklere ve masrafla
ra yazıktır. En iyisi komedi tiyatrosunu 
komedi ve operet tiyatrosu halinde ida
re etmektir. 

Operet kadrosunu, biraz yeni katmak 
suretile e8kilerle takviye etmeli ve ye
nileri yetiıtırip eskileri birer birer bu 
kadrodan ıene tiyatro kadrosuna geçir
melidir. Yeni yetl§mlyor, tarzında ıö:z 

ıöyliyenler çıkabilir .. ama bu ıöze kulak 
asmak, inanmak tuhaf olur. Koskoca 
Türkiyede prkı ıöyllyecek, sahnede ıö
rünebilecek on kifl de bulun.mu mı? 

Operet kadrosuna ıtrenıer kendilerini 
~ bqlaJUlCL. operet ve kame-

di tiyatrosu ikiye ayrılır ve böylece ba§
lı başına bir operet ve gene başlı başına 
bir komedi tiyatrosu vücud bulur. 

Memlekette bir tiyatro varlığı tiyatro
nun bütün şubelerini yaşatmakla k:ıim-

dir. İsmet Hulusi 

Vergi vermek ist~miyen . 
nışancı 

Varşovanın en meşhur pastacılanndan 
biri çok mahir bir nişancı imiş. .. Onun 
kadar iyi nişan atan adam az bulunur
muş. Günün birinde vergi memurları 
kendisine müracaatla mübedahil vergi
lerini istemişler. Adam vermekten istin
kaf etm.lf, maliye tahsil dairesi onu mah
kemeye vermiş. Pastacıı. kendisini mü
dafaa için 1688 senesinde Lehistan kralı 
Jean Lobieski tarafından. ısdar edilen bir 
iradeyi ileri sürmüş. Bu iradeye göre a
tıcılar her türlü vergiden muaf tutul
makta imiıler ... 

Maliyenin avukatları bu iradenin ar
tık hükümsüz olduğunu ileri sürmüşler
se de pastacının avukatları iradenin cari 
bulunmakta olduğunu müdafaa etmişler
dir ve mesele şUrayi devlete intikal et
miştir. Mesele Lehistan adliye m~haii· 

linde merakla takib edilmektedir. 

Kazagapan kazagapmıyana 
mükafat veriyor 

İsveçte Kervkoping şehri belediyesi o
tomobilciler hakkında mühim bir karar 
vermiştir. 

Hiç bir kazaya meydan vermeden hiç 
bir ihtar almadan 50.000 kilometrelik bir 
mesafe kat'edecek olan şoförlere beledi
ye muhtelif kıymetli mükafatlar vere· 
cektir ... Bu müklfatlar kazaya sebebi
yet verecek olan şoförlerden alınacak ce
zalar ile temin edilecekmiş. 
••···························································· 
Eğlenceli bir bulmaca 
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Cumhuriyetin en 
yüksek büdcesi 

Maliye Veki~i tarafından evvelki gün Pl ecliste 
söylenen şayanı dikkat nutkun metni 

Maliye Vekili Fuad Ağralı tarafın -
dan pazartesi günü M ecli.sıe büdce 
müzakeresine başlanması milnasebe -
tile söylenen §a.yanı dikkat nutkun 
ilk kısımlannıı koymuştuk. Nutku 
neşre bugün de devam ediyoruz: 

Ha vay o ilan 
Havo.yollan devle~ tşle.me idaresine nor

mal hizmetler için adi budceden 450.000 lira 
yardım edilmiş, fevkalade tahsisattan da bir 
milyon llrn tefrik olunmuştur. Mevcud hat
lara ilaveten önumu.:.d ki mali ~ıl içinde 
Ankara - İzmir ve Ankara - Adana hatıa11 
ı.çılacak, Ankara - Diyarbakır battı için ls
tıhzaratto. bulunulnco.k ve bu servlsler içln 
1cab eden vesait de mübayaa edilmiş olacak
tır. 

İki senedenberl büdce haricinde tevkallide 
menablden temin edilen karşılıklarla idare 
olunan hizmetlere ald maruzatım bundan i
barettir. 

Bütccnln masraf kısmını aJAkadar eden 
maruzatıma Btlyük Meclise takdim edllmtş 
olatı 1936 mall yılı hesabı kat'islle blr sene ev 
velkl hesabı kat'i arasında bir mukayese ya
parak nihayet vereceğim. 

1035 senesinde budceden •e fevkalade 
membalardan 231.4 milyon Ura tahsil ve 
217,1 mllyon lira tediye edilmiştir ki aradaki 
fark 14,3 mllyon liradan ibarettir. Bundan, 
sene sonunda büdce emanetine alınmak .!ti• 

retlle ertesi seneye borc olarak devredilen 6,6 
mllyon lira indlrlllrse heııab devresi 'l,7 mtl
yon llrnlık bir tazın ile kapanmış demektir. 

1936 senesinde ise gene budceden ve fev
kalade membalardan 271 m.!yon lira tahsilat 
yapılmış ve bunlara mukabıl 240 mllyon lira 
tediye olunmuştur ki aradaki rark 31 milyon 
liradan ibarettir. Bundan sene sonunda büd-
ce emanetine alınmış olan 20.2 milyon Ura 
tenzll edilirse; hesab devreslnın b1r sene ev
velki 7,7 milyon liraya mukabil 10,8 
liralık bir fazla Ue kapandığı görulür. 

Bu rakamlar Yük.sek Meclısın her lşde ol
duğu gibi dalma isabet ve hassasiyetle verdi
ği knrarlara lstlnnd eden budce vazlyetlmlz
de tahmin ne tatb.kat n ne kadar birbirine 
yakın olduğunu ve aradaki ufak farkın da 
büdce müvazeneslnl kuvvetlendirecek mahi
yette ve tahslrn.t fazla ı 'ieklinde bulunduğu
nu göstermek 1tlb:ırlle cumhuriyetin bu eser 
ve neticesi uzerinde ifUharla durulmağa de
tcr. 

gtyi z.1ral lrad verglsi şekline koymak imkln
Iarını da araştırmaktan ecri durmıyacal!ımı
zı arzederlm.• 

At&türk'ün yüksek dlrektlflerlnde işaret 
buyuntlan ve hükümet programında "yer alan 
vergi ıslahatında, hizmet erbabının vergile
rinde yapüacak tahflfi bu sene müvazene 
vergim il.zerinde tatbik ediyoruz. Tahfife bu 
Yergiden başlamam1zın sebebi, müvazene 
vergisinin istisnaları en dar ve binaenaleyh 
şümnlü en geniş b1r vergi olması, çok büyük 
bir mükellef kütlesini aUıkadar etmesidir. 
Bu vergide, bir taraftan nisbetl yüzde 8 e in
dirmek, diğer taraftan muafiyet tahdidini 
genişletmek suretlle bir tahnt yapını§ olu
yoruz. Bunun rakamla ifadesi 41500.000 lira
ya yakındır. Yukarıda masraf büdceslne ald 
izahat veslleslle de arzettlğlm gibi bütün u
mumi htzınetıerln ve bilhassa mlllt müdafaa 
ve narıa ihtiyaçlarını tamamen karşılamak 
lçln her sene büdcelere yapmıya mecbur 
olduğumuz zamlar gôzönüne getlrllirse lhtı
yar edllen fedaklrlığın ehemmiyeti daha zl
y&de göze çarpmış ve talcdlr edllmlş olur sa
nının. Bunlardan başka tıbbi ve Jspençlyari 
müstahzarat. üzerindeki lsUhlAk vergisi ta
mamen kaldırıldığı gibi kazanç verglsl ve 
damga resminde a(tır görülen bazı nlsbetıe
rin tahflfl hakkında Yüksek Meclise takdim 
olunan lAylhalar da encllmenlerde tedklk o
lunmaktadır. 

VMıtasız vergUerlmlztn tahakkuk ve tahsil 
usullerinde basitlik. itiraz ve temyiz usulle
rinde birlik temin etmek tatbikatın verdiği 

tecrübelerden de l!tlfade ederek bu verglle
rln bakiyesi üzerinde lcab eden ıslahat ve 
tadUA.tı ihtiva eylemek ve birçok 'memleket
lerde oldu~u glbl muhtelit zamanlarda mü
teaddld tadlllere uğramış olan vasıtasız ver
gi kanunlarımızı kodltlye etmek üzere hnzır
l::ımakta olduğumuz .vasıtasız vergiler kanun 
iAylhas.ıa da Ytlksek Meclise takdim edilmiş 
bulunmaktadır. Bu lAylha lle vasıtasız ver
gilerin tarh ve tahakkuk ve t.akdlr muame
lelerine mütealllk bütiın hükümleri bir ara
cın toplanmış ve her vergi kanununda ayrı 
milddetıere ve mercllere bağlanmış olan iti
raz ve temyiz usulleri ve mercllerı birleştir
mek sureUle tatbikatta tam vahdet ve hem 
mükellefler hem kanunu tatbik edecek me
murlar için büyük kolaylık temin edilmiş o
luyor. 

Varidat btldcesl hakkındaki maruzııtıma 
nihayet vermezden evvel yapılmakta olan a
razi tahriri hakkında da. Ytiksek Heyetinize 

Varidat biidcesl izahat vermek 1stertm: 
1938 maıt yılında normal membalardan 1!136 yılı başında kabul buyurulan arazi 

elde edileceğini tahmin ett1ğtmlz varidat tahrir kanunu muclblnce yapılmakta olan bu 
mlkdan 250.049.000 liradır. Bu mlkdar 1937 tahrir işi için, azamı itina ve ihtimam göste
mali yılı büdce muhammenatma nazaran 19 ı:Jmlş ve yüksek arzunuzn tevfikan iki sene
mllyon 29 bin lira fazladır. de bltlrllmesl lçln lAzım gelen bütün tedblr-
İçlnde bulunduğumuz senenin 10 aylık ha- ler alınmıştır. 

kilci tahsilfi.t rakamlarına istlnad eden tab- Şehir, kasaba ve köy cüzütnmlnrma ayrıl
mlnlmtzde hayvanlar ve muvazene vergile- mak suretlle yazılan ve cüzütam tlzerlne tat
rlndekl tenzlHl.tın gelecek sene varldntında bik mevkllne geçirilen arazı tahririnde bü
ynpacağı tesir dahı nazarı 1Ub:ırc alınmış tün memleket için 40.471 cüzütam tesblt edll
olmasına göre, hakiki fazlalık 25.629.000 ıı- miş ve bunlarda, nlsnn nlhnyetlne tadar 
radan ibarettir. 38.193 adedinin yazımı bltırllerek bu cüzü-

Gôrülüyor ki bOdce muhammenatın~ na- tamlar da 20.246.315 parça arazı tesblt olun
zarnn 1936 mali yılı tahsıl a'ında görülen faz- muştur. Geri galan 2278 cüzütnm da bu ay 
!alık aynı seyirle 1937 nln 11 aylık tahsilat sonuna kad~r yazı1acnğını ve haziran 1938 
yekünu daha şimdiden senelik varidat mu- başında bütün memlekette yazılmamıı arazi 
hammenatını 5 366 000 lira geçmiştir kalmıyacağını huzurunuzda memnuniyetle 

· · arzederlm. 
Tahsllnttakl bu fazlalık belli başlı bütün Şlmdi ,_ d 1 zld bu" tün ye .. a ar yazı nn ara en 

vergllerlmlzde kend ini gostermlş olmakla be- itirazları tedklkten geçerek konulan kıy _ 
raber bilhassa muamele vergl:.lnde beş. güm- metleri kat'ileşmiş olan cüz'itam Medl 
rük resminde üç, lstlhltık vergilerinde iki 14.848 dlr. Kalanların dn 1938 yılı içinde 
milyonu, lı:aznnç vergisinde ~ır buçut, d.am- itiraz tedk1kleri biterek tat1leşeceğl ve 1939 
ga ~esmlnde bir milyonu mutecav1zdir. Ikt.ı- yılından itibaren memleketin her tarafında 
ıadı hayattaki lnkış:ır lle vergi sistemimizde- arazi vergisinin yeni tahrire lstlnad edeceği 
ltJ lı.hengln ve vergi ~a nunlarında alınan ıs- muhakkaktır. 3.250.000 lira sarrııe temin e
lah ve temsik tedbir erinin semerell tesirle- dllmlş olan bu tahrir cumhuriyet hükQme
rtne borçlu bulundul'iumuz bu netlceyt huzu- tının başardığı en mühim 1 d blrl 1 _ 
runuzda memnuniyetle kaydediyorum. caktır. eser er en ° a 

Verg1lertmlz1 bir tarn!tan milli istihsali Evvelce 1275•1859_ e.!1 d b 1 koruyacak, dlğer taraftan d mustehllklerl sen n e aş amış ve 
tnzylk etmiyecek şeklide ve ileri memleketle- 50 seneye yakın blr zaman devam etmiş olan 
rln tatbik ettiği en iyi usulleri, mllli bünyemiz Hazl tahririnin iki sene gibi çok kısa bir 

icablarlle tellt ederek inkişaf ettirmek için ~::~n~~ :.;:;~ı~:ş:~~~t~~~~~~e~;= 
1cab eden ıslahatı dikkatle taklb etmekte- ıemek vücuda getirilen eserin ehemmiyetini 
ylz. Ulu Önderimizin yuk.sek dlrektltıerlne tebartlz ettirmeye klifldlr. 
uyarak, muhim bir vatandaş kütle.tini ala
kadar eden hayvanlar vergisi üzerinde ev
velki sene oldu!l;u gib bu {'ne de mühlm bir 
tahfif yaptık. Buna a d kanun layihası ge
çen ay bldayetıerinde y ı ek heyetiniz tara
fındnn kabul buyun Jmuştu. 

Bu sene el mlzde bulunan yeni sene kayıd 
neticesine göre, ver ısı ter 1 edilen sığır 

hayvanlarında 632.v57, çlrtı.Jc ıe 93 G57 ve hiç
bir tenzll yap:lmıyan kovu 'll rda 1.330 030, 
diğer hayvanlardn da ;,'3 rnıı adet fazlalık 
kaydcdllml.çtlr. Butün hav anlardaki fazla
lık adedlnln yekunu 2 1 ı l Ot ı yc b:ı ll~ olmak
tadır. Bu sur tıe yapt m tah!ıfın teflld 
ettiği rnrldat. noks:ınının uçr.e biri şimdiden 
teliifl edllml bulunm k'adır Bir taraftan 
vergi tahrlrınln y1ptığ1 te lr. diğer taraftan 
yoklamanın yapılmacınd'l go terilen dikkat 
\'e ltına s'.lyeslnde elde edl en bu neticeler, 
hayvanlar vergisi Ü"Prlrıde om müzdekl se
nelerde de me gul olmak ve büdce milvaze
aeslnl boznuync'.lk lmk · nlar buldukça yeni 
tahfifler yapmak cesaretin! blze vermekte -
dlr. 

aMaamnfJh bu hmı ı~talcl me~lmtztn yalnız 
to.h1if clhet.ıne inhl&ı.r etmlJecetinl, bu ver-

Bu suretle üzerinden bir kaç nesil geçmiş 
klnueler namına şimdiye kadar tahakkuk et
tlrllmekte olan arazi vergisinin mükellefleri 
belli edllmek suretlle bu verginin tahsHA -
tında vHAyet husus! idarelerine çok mühim 
hlr kolaylık temin edildiği gibi tahrir kayıt
ları haricinde kalmış birçok arazi de tesblt 
Pdllmek suretile vergt matrahı da yüksel -
tllmiş ve ayni zamanda bugünkü rayiçlere 
gore hiç bir şey ifade etmlyen mevhum kıy
l'!letlere istinaden tahakkuk ettırllen bu ver
ginin hali hazır rayicine lstlnad ettirilmesi 
ele mükellefler lehine buyuk bir 1ylllk vü • 
cuda getlrmlştlr. 

Hazine \•aziyeti 
Hazine vaziyeti. her sene büdçeJerde gö -

rlinen inklşar nlsbetlnde müsald bir durum 
arzetmektedlr. Bu ebebledlr ki, devlet tedi
)a.tı tam blr intizam alt.ında cereyan et -
mekte ve bunun neticesi olarak hazine kre
disini ifade ve işaret eden devlet tahvil ve 
bonolan yeril ve yabancı bfitiln müesseseler 
için en emin ve Url1 plılsman mevzuu ol -
maktadır. 

(AT kası vaT) 

SON POST~ 

Heveslerinde s~mimf olması 
bek:enen bir ti D 

Afyondan Oı
man d4 ıunu ıoru
yor: 

- Ticarete he
vuim. var, muvaf
fak olacak mıyım? 

Bir §eyde mu-
vaffak olabilmek 
için onun sevilme 
si ve benimsenme
si lazımdır. Bun-

dan sonrasını had~ ve tesadüflerle ölç
mek lizımdır. Hevesinde samiml .ise mu
vaf.fakiyet muUaktır. 

• 
Cesur olması beklenen bir gene 

lzmirden Başa· 
ran imzasile soru
lu yor: 

- Muvaffak ola· 
cak mıyım? 

Muvaffakiyetı 

meydana getiren 
sebebler arasında 

cesareti de hesaba 
katmak lazımdır. 

Daha cesur olma
ğa gayret edilmesi llzımdır. 

• At k bir genç 
M ardinden Be· 

şir de karakterin.in 
tahlilini istiyor: 

Zeki ve ataktır. 
Kolaylıkla herke
se bağlanmaz. bir 
şeyi beğenmekte 

müşkülpescnd dav 
ranır. Takdir ve 
teşvikten hazze
der. Yaptıklarının 
belli olmasını ister. Rahatından, boğazın
dan fedakarlık yapmak istemez. 

• 
Kayıdlara b2g~ı olm ıyan bir tip 
A nkaradan Ca

vid de şunu soru
yor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 
İlmi meslekler

den birine intisab 
etmediği takdirde, 
kendisini üzüntü
lere ve kayıdlara 

bağlı tutmıyacak 

işlerde daha çok muvaffak olabilir. 

• 
Mütehammil bir tip 

Karabükten Ve
li Yalçın imzasile 
soruluyor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 
Tutunduğu işde 

sebat etmesi, rnu
vaff akiyet alamet
lerindendir. Ça
buk bıkmamak. ü
züntülere tatiam
mül göstermek gibi hallerini ihmal et
memelidir. 

• 
Derli toplu bir tio 

A nkaradan ôv
cün de karakterini 
soru.yor: 

Neş'eli ve se· 
vimli bir tip, teh
like ve zararlar. 
dan, mes'uliyet. 
)erden çekinir. E
nerjisi pek kuv
vetli değildir. Mu
ayyen işlerde ve 
direktif altında muvaffaklyetler temın 

edebılir. Derli toplu olmak istidadında
dır. 

j Son Posta 
~ Fotograf tahlili kuponu 

~~~:;::::: • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll için bu kuponlardan 
5 adedinin gonderllmesl ş:ırtt.ır. 

Mayıs 18 

1 b tan bul 1: elediyesi Hanları J 
Metresi 

200 Metre 18 kurut Ahçı bezi 
1500 • 88 • Kefenlik amerikan 

24 Tane 225 • Muşamba önlük. 

Huekl hastanesine l(lzumu olan yuka rıda mlkdar ve muhammen bedeli ya· 
zılı bulunan beı vesaire açık e~iltmeye konulmuştur. NUmunelerile prtname
si Levazım Müdürlüğünde görülebillr. 1a teklller 2490 sayıla kanunda yazılı ~ 
sika \re 49 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2'7 /5/ 
938 Cuma günü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2811) 

~ 

Belediyemiz için lüzumu olan biı- tane hasta taşıma otomobili şartnamesinde 
yapılan tadilAt veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Buna 3200 Ura bedel ıah· 
min edilmiştir. Şartnamesi Levaum Mü dürlüğünde görülebilir. İsteklil~r 2490 

No. lı kanunda yazılı vesika ve 240 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 27/5/938 Cwna günü saat 14 de Daimi 'Encfimeonde bulunmalıdırlar. 

(B.) (2809) 

Senelik muham· ftk 
men kirası teminatı ______ ,.;...____________ 

Zeyrekte Hacıkasımağa mektebi :ırsasın da 2 No. baraka. 12 1,90 
Kapalıçarşıda Divrik sokağında 21 No. dükkan. 18 l.35 
Bcyazıd Cumhuriyet caddesinde 58 No. dükkan. 36 2.70 
Süleymaniyede Dökmecilerde 1 No. dük klın. 54 4.0~ 

Beyazıd Cumhrlyet caddesinde 56 No. dükklin. 36 2,70 
36 Şehzadebaşında Fevziye caddesinde 15 No. 10 odalı ev. 

Şehzadebaşında Hüseyinağa mahallesinde Kırık tulumba 
sokağında Darülhadis Bomevi medresesi. 84 6.30 
Beyazıd Cumhuriyet caddesinde 142/24 No. dükkan. 36 2,70 

Yukıradı semti, senelik kiraları yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzere 
ayn ayn açık artırm ya konulmuı ;se de belli ihale gününde giren bulunrna• 
dığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile '>era· 
her 27 /5/938 Cuma günü saat 14 de Dafml Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (3088) 

~------------------------------------~~--~~~-------------__.. 
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§ Türk Hava Kurumu ~ - ~ i uv-- i 1 
E§ 2. ci keşide 11 /Haziran I 113d dedir. ~ = ~ 
~ Bügiik ikramiye: 45.000 Liradır ••• ı 
= ~ s Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.0JO liralık ikramiyelerle ~ 
E: ( 10.0JO Ye 20.00J) liralık iki adet mükafat vardır... ~ s · Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya ~ 

'ıı'''"'''"':'~~,~~~'''~~~,~~,,~~~~~:~,"~;,,:ı~,,~;,:::~:~,,,:~u~ rı:u;nıiiııııı~ 
Devlet Oemirymları ve lımanları işletmesi Umum idaresı ilan.arı 

9 ncu İşlehne Müdürlüğünden: 
Sirkeci - Küçük Çekmece Banliyö katarları yaz servisi l.VI.1938 tarihindell 

ltlbaren başlıyacaktır. 
Yeşilköyden saat 8,20 de hareket etmekte olan 19 numaralı katar bu 3cl"liSfl 

ldhal edilememiştir. 
Yolculara mahsus. ceb tarifeleri gtşelerde satılmaktadır. 
Faz.la tafsilit için istasyonlara mürac at edilmesi rica olunur. (3063) 

_...,.., 
Avrupa hattında arpa ve sair hububata tenzilat 11• 

1.Haziran.1938 tarihinden itibaren hububata, tohumlara ve çekirdeklere 1f1ll ·t 
sus tenzilli tarifeye cArpa ve sair hu bu bab da ithal edilmiştir. Fazla taf5i

18 

için istasyonlara müracaat edilmelidir. c3072> 

Nt'*'1I ecıte~ 
Muhammen bedeli 1712 lira olan 50 aded manyetolu masa telefonu, 20 ad 30 

kollu komidatör, 200 aded mikrofon kapsülü 2.6.1938 Perşembe günü saııt ıo~ 
on buçukta Haydarpaşada gar bina& içindeki satınalma komisyonu taraflnd 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. 1' 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 128 lira 40 kuruşı;ıi. 

teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 
~~ ~ 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada satınalma komisyonu tarafından paf 
olarak dağıtılmaktadır. (2844) __.--/ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden~ 
9000 Kilo 15/45 Çivi 

40000 , ' 15/50 , 

12000 , 16/60 , 

7000 , 17/70 , 

I - Yukanda eb'adı gösterilen 68000 kilo çivı pazarlıkla satın aıınacakttr· ti 

Il - Pazarlık 1/6/938 tarihine rastlnyan Çarşamba günü saat 14 de JtabaUl~ 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. arı· 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenrrıe p 

,2192• 
lariyle birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

İstanbul İkinci icra Memurluğun

dan: 
Dairemizin 937/2957 numaralı dosyaslle 

mnhcuz olup bu tere paraya çevrilmesine 
karar verllen S7 model 9 lAmbalı Markonl 
markab bir adet radyo gramofonun 
tırlncı açık artırması Sandal Bedesteninde 
Mezat Dairesinde 1/6/ 938 tnr:lhlnde saat 13.30 

dan 15 e kadar yapılacaktır. Bu artırmada 
nıezkür radyo gramofon muhammen değeri
nin yüzde ret.mi§ be§inl bulmadığı talcdlrde 

Dr. IR AN KA yRfl. 
Röntgen MUteh s•:~eJJ 

HergOn Oğ.eden sonra 53.ıt ,6ı; 
7 ye kndar heledıye, Bınbır.dı 10 

Nu:i Coııker sokak No~:O 

9t 1 
ikinci artırması G/ 6/ 938 tnrlhlnde s:.ı ııarıl"' 
dan 15 e kadar yapılacaktır. .AJıcı ~ır ıııı· 
muayyen gün ve saatte mahall nde ?ıa ,.ıııı:ı.• 
lunacak memuruna müracaat edere1' 
lan ilCul olunur. (7951) 



Çin tayyareleri Japon 
adaları üzerinde 

Tayyareler şehirlere beyannameler attılar 

Yugoslavya Harbiye ve 
Bahriye Nazırı izmitte 
Bandırma 25 (Hususi) - Dost Yu -

goslavya harbiye nazırı General Mariç ve 
eşi, General Asım Gündüz maiyetlerile 
bu sabah saat 9,30 da İzmirden hususi 
trenle Bandırmaya gelmişlerdir. Şehir 
Türk - Yugoslavya bayraklarile donan -
mış bulunuyordu. Muhterem misafirimiz 
istasyonda kendilerini karşılıyan askeri 

.Rankeu 25 (A.A.) - Resmi tebliğ: 1 cenubundakini teşkil eden Kiusiua var - kıt'ayı teftişten sonra istasyon ve rıhtım 
Çin tayyarecilik tarihinde ilk defa ola- mış ve bir saat müddet şehirler ve köyler caddelerini dolduran halkı sel!m1lmıştır. 

~k farki Çin denizini aşaıı mühim bir üzerinde uçmuştur .. Hiç bir Japon avcı Halk ta kendilerini: cYaşasın Yugoslav
b Ilı tayyare filosu, Japonyanın cpnu - tayyaresi, Çin filosunun karşısma çık _ ya> seslcrile coşkun tezahürat ve alkış-
'llnda ve şarkındaki bir çok şehirleri ta- mamıştır. Maamafih dönüşte Japon su _ larla karşılamıştır. Muhterem misafiri -

blanuıe hükmü altında tutmuştur. Bu - Iarında bulunan Japon harb gemi!erinin miz de: c Yaşasın Türkiye> diye muka • 
ııunıa beraber Çin tayyareleri, bomba at- projektörleri Çin tayyarelerini tarıyarak helede bulunmuştur. 
ltlaktan içtinab eylemiş ve bomba yeri - . Orduevinde bir müddet istirahatten 
:~· lGuşi adasındaki şehirler üzerine ve bulmuş ve .tayyareler bu gcmilerın top- sonra talim yapan ukerleri teftiş etmiş
" 0Y~re, Nagasakiye, Fukuola ve Sac;ebo- }arının ateşıne maruz kalmıştır. Jap.-m tir. Misafirimiz General müteakiben Ban
,,a bir çok beyannameler atmakla iktifa şehirlerinin yegane müdafaa vasılasını. dı'rma iskelesinde bekliyen Kocatepeye 
~lerniştir. Bu vaziyet, Çin tayyaıeleri - elektrikleri kesmek teşkil eylemiştir. Bu binerek saat on birde halkın alkışları a
:: arzu ettiği takdirde Japonyayı bom- şehirler üzerine beyannameler atıldık • rasmda Mudanyaya hareket etmiştir. 
D<t....dtnı.an eyliyebileceğini tam olarak tan sonra Çin tayyareleri Nagasaki, Kiu- Bunada 
0-\.erınektedir. siun adasının şimali garbi istikametinde Bursa, 25 (Hususi) - Yugoslavya 
~Çen gece yarısı, Çin sahilinde bır yoluna devam etmiş ve 20 dakika uçuş Harbiye ve Bahriye nazın yüksek m.i
lki ~ hareket eden Çin tayyareleri, saat yaptı.klan bu mıntakalara da beyanname safiri.miz General Mariç öğleden sonra 

ile üç arasında Japon adalarının en bırakılmıştır. Mudanya yolile şehrimize gelmiş, vali, 

Orman koruma kıt'aları Moskova radyosunda ~=~~r: ~::~~;:u:~~tıı:..~: 
dan karşılanmıştır. General, vali ve tüm 

subaylarının işaretleri Türkiye gecesi ~~7h~t;~ı~::~;r;!:~:~r~~e 
luıkara, 25 (Hususi) - Orman ko- Moskova, 25 (A.A.) - Sovyetıer Birliği şanı misafirimiz şerefine Çelikpalasta 

lıızna kıt'aları sübay gedikli erbaş ve radyo komitesi ve Sovyetıer Birliği ile dış vilayet tarafından bir ziyafet verilmiş-
tı'beş Onh ' . memleketler arasında kültür müna.sebetleri . 
~y ' . aşı ve erat:nın ışaretleri ve cemiyeti taratından 29 mayıs gecesi bilhassa tır. 
ht~tl~ı h~dakı .ka~az:name he- Türkiye için bir radyo-konser tertib edilmiş- Generalden evvel İngidiz sefiri de 
ıa-._~eltilece tasdık edılmıştır. Bu ka- tir. Konsere en muktedir artistler iştirak ey- şehrimize gelmiş, mfıtad ziyaretlerden 
-":"~ye göce orman koruma kıtaları liyecektır, bunlar arasında Türk.iyeye gele- sonra geceyi geçirmek üzere Karacabey 
llİyade sınıf .J- ıl kt s··b rek konserler vermiş olan Türk halkının ta- harasına gı"tmı'ştir. "'"' ınuan say aca ır. u ay d ,,.., 8 tı Bi u~ · · · .-.: &edikli . v nı ıs• ovye er r gı milh artisti mugannı İzmitte 
ı.,_~-: . . erbaşların diger sınıflardan Bayan Barsova ve viyolonist Da.vid Oystrlah 
~ ıçın şapka kokartlarile ceket ya- da vardır. İzmit, 25 (Hususi) - Dost ve müt-
~ konacak işaretler şu şekilde o- Radyo-konser, 19,76 metrede R. v. 96 ve tefik Yugoslavya Harbiye ve Bahriye 
~tır: 24,88 metrede R. V. 59 Moskova radyoları Nazırı General Mariç yarın Kocatepe 

Sü.baY'J,an kala tlıık. ıf . ve aynca 1210 metrede Klev, Simlerovoı, E- torpidornu.zla Gölcüğe ve İzrnite gele-
lttle.,.;_. n ya rın 1 sın ışa- revan ve Tbilişi tslasyonlan tarafından neş-
'1iıj4'·11ın ortasına gelecek vechile açık ı-edilecektir. cektir. Muhterem misafirimiz btll"8da 
"ı- l'enkte çuhadan bir main konacak- Radyo-konser Tttrldye saatile 18.30 da ba.ş- ve Gölcükte parlak merasimle karşıla-

. hyacak ve kon.aerden yarım saat evvel, yani nacaktır. 

lngilterenin hava 
kuvvetleri 

'Dün Avam Kamarasında 
tenkdiler yapıldı 

~dra 25 (Hususi) - Avam kamara
' bugünkü toplantısında ha.va silah
'-b• 11 meselesi görüşülmüştür. Bir çok 
~.Uslar hükfunetin bu hususta aldığı 
1ıir ~le~ kafi görmemiş ve muhtemel 
~ lılike karşısında İngilterenin aciz 
~tını söylemişlerdir. 

tam saat 18 de konserin provası yapılacak- General Mariç memnun 
tır. Belgrad 25 (A.A.) - General Mariç, 

Meclis 57 milyon lirahk 
fevkalade tahsisatı 

kabul etti 
(B~tarcıf1 l fftci aayfa.daJ 

Kanunun müzakeresi esnasında Berç 
Türker tarafından ileri sürülmüş olan 
mütalealara karşılık veren büdce encü -
meni mazbata muharriri Raif Karadeniz, 
tenzilin yalnız küçük maaşlardan başla -
mamış ve bütün maaş eshabının her bi -
rinden bu tahfifin yapılmış olduğunu 

kaydeylemiştir. 

Lovçen vapurunda bulunan Avala ajan
sının mümessiline Türk.iyeye yaptığı se
yahat hakkında beyanatta bulunarak 
kendisine karşı gösterilen hüsnü kabul
den dolayı memnuniyetini bildirın.işfu. 

Belgrad guetelerinin nepiyatı 
Belgrad 25 (A.A.) - Bütün gazeteler 

harbiye ve bahriye nazırı General Ma -
riçe İzmirde gösterilen samimi hüsnü 
kabulden bahsetmektedirler. 

Çek tayyareleri Alman 
toprakları üzerinde 

uçtular 

Mukadder olan netice şudur: 

Müstakil Hatay 
( Ba§tarafı. 1 inci sayf~) ı bat ta~ se~bes.~i ile ~ereyan edec~ktir. 

elçi bu meseledeki Fransız - Ingiliz tam Sancak dakı Turklenn Arablara ısnacf 
iş birliğinin umumiyetle Avrupada ba- ettikleri hareketleri haddizatında ken
sıl ettiği derin intibaı tekrar eylemiştir. dilerinin yaptıklarını ve Ara blann 

Anadolu ajansının notu: muhakkak zaferi önünde Türklerin şim 
Hatay me,elesinin bu had devresi es- di inti~abalı tehi~ .etmek istediklerim 

nasında Türkiye Paris büyük elçisini.-ı Arab aJansı ?azabılır.» 
h · · · nazırına ki ol · ti . ç Anadolu aJansının notu: ~ 
arıcıye va an zıyare nı e-

koslovakya meselesini göriifmiye matuf Elb:Jag g~zet~sinin neşr:ttiği blı . ha-
.gibi gösteren bu telgraf Ankara meha _ ber eger dogru ıse B. Garo nun hakıka.
filinde hayretle telakki' edilmiştir. Faris te _külliyen muhalif b"eyanatta. bu1~n • 
büyük elçimiz B. Bonnet'yi orta Avru - d~gunu ~a!>ul etn:~k lazım .. gelır. Fılv~ 
pa meselesinin inkişafatı üzerinde fikir kl bu mulak.atın ıçmde vakıaların bır 
teatisi değil sırf Hatay hakkında hadisa- tek doğru ifadesi görülmemektedir. 
tın icab et;irdiği esaslı teşebbüsatı yap- ~ura~ını da ila~e. et~ek ıazım gelir _ld 
mak için ziyaret etmiştir Bu ziyaret es- şımdıye kadarkı ıntıhabatta cebren 13"' 

nasında Fransa hariciye ~azın büyiik el- tihsal ettirilen bir zafer varsa o da bil· 
çimize Beruttaki manda makamatına an- hassa Ermenilerin Arablar üzerindeki 
laşmalar hükümlerinin tamam! tatbik.in. zaferidir. Çünkü iki kazada Türk ekse
kat'iyeUe emir ve tebliğ edeceğini te~ riyeti azirnesinden sonra gelen en kuvv 
etmiştir. Bonnet _ Davaz mülakatının e _ vetli cemaat Ermeni cemaati o1arak gö-
sası işte bundan ibarettir. rülınekte ve bizzat Fransızlann neşret .. 
G hak.ika .. • tikleri istatistiklere nazaran dahi btıı 
aronwı te mugayır beyanatı garibe şeklinde tecelli eyliyen bu neti· 

Antakya 25 (A.A.) - Anadolu ajansı- ce intihabat için haricden nasıl taraf· 
nın hususi muhabiri bilditiyor: . darlar getirildiğini açıkca göstermekte-

. Berutta çıkan Elbelag yazetesı Arab dir. 
a1ansının bir ınuhabirine delege Garo Faris 25 (A.A.) - Türkiye büyük elçisi 
tarafından v ril v d ki be . e en aşagı a yanatı Suad Davaz, hariciye nazırı BonnC!t'yi zi-
neşre~rzor: yaret ederek geçen haftaki mülaka~ında: 

ccHukfunet, partiler hakkında. sey- Hatay meselesi hakkında girişmiş oldu-
yan muamele yapmaktadır. İntiha- ğu teşebbüsü tamamlamıştır. 

...... --- ... ~---.... 

~tatü rk önümüzdeki günlerde 
lstanbu lu ş ereflen d i riy o r l a r 
(BG§ tarafı J iftci sayfada)° l Atatürk geliyor 

rimize avdet buyurmuşlardır. Ankara, 25 (Hususi) - Bugün şeb,. 
Atatürk Kayaş istasyonunda BsŞ"Vekil rimize. dönen Atatürk önümüzdeki gün-ı 

Celil Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti ge- lerde Istanbulu şereflendirecektir. 
nel sekreteri Şükrü Kaya ile Ankara va~ Ankara garında 
li ve belediye reisi Nevzad Tando<1an ta- Ankara, 25 (Hususi) - Büyük Şef 
rafından Ankara garında da bü;ik r- Atatürk trenden indikten sonra kendi .. 
kinıharbiye reisi Mareşal Fevzi Çal-'..m:, lerini karşılıyanlara iltüatta .b~lunmuş 
vekiller, meb'uslar, büyük erkıinıharbi- ve A;~ara. gadrınkısam Cwnb. hur~eısıne.m.ab,. 

il M'lli M .. d . . v sus aıresın e ır muddet ıstıra--
ye e 1 u afaa VekAleti ve dıger hat buyurmuştur. Büyük Şef istirahati 
~kiJe.tler erkim, daireler umum mü - esnasında Celfil Bayan, Mareşal Fevzi 
durlerı tarahndan istikbal edilmiştir. Çakmağı, Doktor Arası nezdinde alı.-

(A.A.) koymuştur. 

-----~--

Ha tayda oynayanlar 
(Baıtarafı 1 iad sayfada) . 

Bu makalede manda idaresinin em-

vabını bulmağa çalışm.ıyacağız. Bu tarz. 
da düşünenler ne kadar yanılmış ol
duklarını anlıyacaklardır. rinde ve hizmetinde çalıfan bir gazete

nin neşriyatı mevzuu bahsedilmekte ve 

lete ekil Çemberlayn yapılan tenkid
'e\rab vererek, İngiliz hava kuvvet
'-tan Pek mükemmel olduğunu ve ana 
-tl't~e.r hangi bir tehlike vukuunda 
ı..ndtııı....~Yetle müdafaaya muktedir bu-

Bu izahatı müteakib kanun, aşağtdaki 
şekilde kabul edilmiştir: 

Londra 25 (Hususi) - Orta Avrupa- seçim başladığmdanberi Hataydaki 

Sulhcu olmak, en sarih haklarımızın. 
davasında ancak beynelmilel uzlaşma 

usullerinden istifade etmek hususunda-
'5i"llU bildirmiştir. 

~ars • Artvin arasında 
'°'lndağ yolu karlardan 
~ temizleniyor 'ki 2S (A.A.) - Kars - Artvin ara

--.rıı 1 Yalnız Çamdağ yolunun açıl -
-.,'t~ ~er iki vilayetten yola ameleler 
11t. J)~ş ve karlar açılmıya başlamış
' ii .. Artvin tarafındaki kı3mında 
~~ort metre yüksekliğinde kar 
' ·.Yolun bir haftaya kadar açıl
~ 1enıin için vilayetçe tedbir alın -
~. 'te amele mikdan arttırılmakta-

~lovanyada Kral 
~~alyenin heykeli 

'lllerasimle açıldı 
'bitı kitia~ 25 (A.A.) - Slovanyada yedi 
~ ~ nıütecaviz bir kalabalık küt
~~Ünde kral Şövalyenin heykeli 

e~mıştır. 

l<udüste örfi idare 
Lotıdra ilan edildi 

>'n eden 25 .~Hususi) - Kudüste cere
cloıa~ n:ıuteaddid tedhiş hadiseleri 
it ~ edJ:irde ınuvak.katen örfi ida-

lt\liiin ıştir. 
lbi;_ de lia·...t-da 'ki A b "la·· ··1 .~~'le}! b ,_ ı ra o uru -
~- e ron Yolunda iki kişi yaralan-

MiuiM•·d 
' u afaa Vekili 

"•lluı ~~ (liususi) - M·11· M'· d f 
.. ra • .. ~

~n"" 1 ı ı u a aa 
iııde b kazım Ozalp büdce mü -

ulunmak ·· uzere Ankaraya 

Madde 1 - 26-v-1932 tarih ve 1980 sa
yılı müvazene vergisi kanununun l:irin
ci maddesinin 5 numaralı fıkrası aşağı -
daki şekilde değiştirilmiştir: 

c5 - Bir ay içinde her ne ünvan ile o
lursa olsun aldıkları paralann mecmuu 
kazanç, iktısadi buhran ve müvazene 
vergileri indirildikten sonra 20 lira ve 
ondan aşağı düşenlerin istihkakları ve 
80 kuruşa kadar işçi gündeliklerile 120 
kuruşa kadar olan gündeliklerin 80 ku -
ruşu bu vergiden müstesnadır. 

Hem gündelik hem maktu ücretle çalı
şanların bir ay içinde gündelik ve maktu 
ücret olarak aldıkları paraların yekUnu 
kazanç, iktısadi buhran ve müvazene 
vergileri indirildikten sonra 20 lira ve 
ondan aşağı düşenlerin istihkaklan dahi 
vergiden muaftır. Muhtelif cihetlerden 
gündeliği olanların muafiyetten istifa -
delerinde gündeliklerinin mecmuu na -
zarı dikkate alınır.> 

Kanunun diğer bir maddesi hükmüne 
göre de: 

Müvazene vergisi istihkak ve tejiye -
lerden kazanç ve iktısadi buhran vergi
leri çıkarıldıktan sonra kalan tediye mik
darından yüzde sekiz nisbetinde alır.ır. 

Bundan sonra, Milli Müdafaa Ve"k!le
tinde zat işleri son tedkik mercii encüme
ni teşkili meccani, leyli talebenin mec -
buri hizmetlerine aid kanunlar tasvib e
dilmiştir. 

Meclisin bugünkü toplantısında kabul 
ettiği kanunlar arasında 57,918,000 lira
lık fevkalade tahsisat verilmesine aid ka
nun layihası da bulunmakta idi. 

B. M. Meclisi yarın saat 14 de topla -
narak 1938 büdcesinin müzakeresine de-
vam edecektir. 

daki gerginlik şimdilik izale edilmiş ol- Fransız politikasının hedeflerini gös
makla beraber, vaziyet ciddiyetini mu - teren bu neşriyat tahlil edilmektedir. 
hafaza etmektedir. Falih Rıfkı Atay makalesinde, Ha-
Almanyanın Prag elçisi bugün bari - taydaki Türk nisbetinin yüzde <t8 oldu

ciye nazırı Kroftayı ziyaret ederek, Ber- ğunu işaret ederek: 

linden aldığı talimat mucibince a10n gu:ı- cıBu netice bize Hatay Türk ekseri
ler zarfında Çekoslovak tayyarelerının yetinin her türlü tahminlerden daha 
müteaddid defalar Alnı.,.., topraklan üze- fazla olduğunu isbat etmektedir.> de
rinde yapmış oldukları keşif uçuşlarını mekte ve makalesini şu satırlarla ta-
şiddetle protesto etmiştir. mamlamaktadır: 
Alınan istihbarat bürosu tarafından 

neşredilen bir tebliğde son 24 saat için
de Alınan hududu.na Çekoslovak ask.eri 
tayyareleri tarafından dört kere tecavüz 
edildiği bildirilmektedir. 

cSözler, anlaşmalar, ahidler hepsini 
çocuk oyunlan haline getirenler ve ya
nnm vahim mes'tfliyetlerini hazırlı

yan]ar kimlerdir? Artık bu sualin ce-

i samimi ısrarımızın mükafatı bu ol
mamalı idi. Fakat dost, düşman herkes 
nihayette bizi haklı görmek için böyle 
hareket etmeli idik. Ondan pişman de
ğiliz! 

Hayır, ne yaparsanız yapın, sabit o
lan tek hakikat şudur: Hatay ekseriye
ti Türktür! Ve bunun mukadder olaa 
tek neticesi şudur: 

Müstakil Hatay. 
ne bu hakikati, ne de bu neticeyi de

ğiştirnıeğe boş yere uğraşmasınlar. Da
va bu oyunlara müsaade etrniyecek kaı
dar büyü\ttür.• 

Bu tayyarelerden biri Alman toprak -
larında inşa edilmekte olan sedlerin fo
tograflannı alınış ve bilihare Çekoslo -
vakyaya dönmüştür. 

m~ askeri ve hava ataşeleri bu çelenk-\ alameti olarak bayrakları yarı çekilme-
Ierı taşıyorlardı. sini emretmiştir. 

Çekoslovak hariciye nazın .Krofta, bu 
gibi hadiselerin tekerrür etmiyeceğine 

dair Alman sefirine teminat vermi,tlr. 
Sudet Almanlarile müzakereler 

Prag 25 (Hususi) - Başvekil Hodza 
ile Henlayn arasında yapılacak olan ikin
ci bir mülakatın tarihi tesbit edilmemiş 
olmakla beraber, hafta sonunda yeni bir 
mülakat yapılması çok muhtemeldir. 

Hududta öldürülen iki Almamn 
cenaze :merasimi 

Prag 25 (Hususi) - Geçen c:umartesi 
günü, motosikletle hududu qmak is -
tedikleri sırada muhafızlar tarafından öl
dürülmüş olan iki Südet Almanın cena
ze merasimi, bugün büyük bir tantana ile 
yapılmıştır. 

Merasimde hazır bWunanların ayısı 15 
binden fazla tahmin edilmektedir. Ta -
butlara konmuş olan yüzlerce çelenk a
rasmda Hi!lerin göndeı::miş olduğu iki 
çelenk de bulunuyordu. Pragdaki Al -

Ce.naze merasimi esnasında kat'iyy~n Londra 25 _ Çekoslovakyanın Londra 
tahrikatta bulunut:nıyacağttıa dair SU.- sefiri Jan Masar k bu ·· Pra a hare -
detler tarafından hukl'.lmete teminat ve - k t . y gun g 

e etmıştir. Alman sefiri Fon Dirksen de 
rilrniş olduğundan, hiç bir asker ve po
lis merasimde bulunmamış ve inzıbat 
Südet gönüllüleri tarafından temin edil
miştir. 

Merasimde hiç bir hadise olmamıştır. 
Bu münasebeUe bir nutuk söyliyen Hen
laynin muavini meb'us Frank demiş -
tir ki: 

cİki insan milli fikir için can vermişler
dir. Yapacağımız bir tek dua vardır. O 
da bu ölülerin Almanların daha iyi bir 

istikbalin müjdecisi olmasıdır. Düşman 
ölümden korkma.makta olduğumuzu ve 
nasyonal - sosyalist gayenin zaferi için 
çalışma\ktan fariğ olmıyacağmuzı bil -
melidir. Bizler ölsek te Almanya yaşa -
malıdır.> 

Henlayn, bir iki söz söyliyerek iki Sü
det Almanın ölümünden mütevellid de
rin teessürlerinden bahsetmiş ve matem 

Lord Halifaks ile görüşmüştür. 

Doğu vilayetlerinde 
yeniden zelzeleler oldu 

(B~ tarafı 1 inci. sayfada) 

vam eden bir zelzele olmuştur. Term 
köyünde 3 ev kısmen yıkılmış, yed! e' . ı 

duvarı ~atlamıştır. 

Gene dün akşam Çapakçurda hafif bir 

zelzele kaydedilmiş, Diyarbaku m Heni 

mıntakasında 3 zelzele olmuştur. füngo1 

vilayetinin Kırmas köyünde bir zelzele 

olmuş ve bir kısım arazi hem çöküntüye, 

hem de akıntıya maruz kalmıştır. Mal ve 

can zayiatı yokt\11 
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"Son Posta,, nın Hikayesi 

İKİ CiNAYET VE NETİCESi 
~1111 .. 111111111111 .. 11111111111 .. 111111111111 .. ıııııh~ Çeviren: ismet 
eAziz müddeiumumi, 
Karımı öldüreceğim. Bu mektubu al

aığınız zaman ben bu cinayeti işlemiş o
lacağım. 

Siz benim dostumsunuz. Jüliette'yi ve 
beni tanırsınız. Bu yüzden hareketim 
hakkında izahat vereceğim ve siz de o
nun ölümü hak edip etmediğine hükmü
nüzü verebilirsiniz. 

Jülielte beni seviyordu. Ben de onu se
viyordum. Beni aldattı mı? Hayır! Fa
kat benim mes'ud olmamı hiç istemezdi. 
Ben güzel olan her şeyi çok severim. A
ğaçları severim, dağlan severim, denizi 
severım , çiçekleri severim, tullıu seve
ı·im , gurubu severim. Siz de bilirsiniz ki 
benim yaşımdaki bir insan için başka 

yerlerde zevk, heyecan aramak imkan
sızdır. Benim yaşımdaki insana, insanla
rın vermediklerini tabiat verir ve o te
selli eder. 

Guzel manzaralar karşısında heyecan
lanırdım, bir gül beni kendimden geçi
rirdi. Çiçeklenmiş bir ağaç bana önünde 
diz çöktürtürdü. İşte karım da bu yüzden 
benden nefret ederdi. 

Karısının göz uçlonnda birer damla Ya§ belirdiğini gördüğü. zaman 
di ama, ben onun için bir hiçtim. Philippe tabancasının namlusunu Jü-

Kocam beni bir kadınla değil, fakat liette'e doğru çevirmiş, ateş etmiş, fakat 
birçok şeyle aldattı. Alplerle aldattı, 1- gözleri iyi göremediği için yanlış nişan 
talyayla aldattı, Tirolle aldattı. O, bütün almış, kurşun Jüliette'e isabet etmemiş. 
sevgisi, bütün heyecanlarile tabiat ismi- Kendisini muayene eden doktor göz-
ni verdikleri her ne ise ona bağlıydı. !erinin açılacağını söylemiş ve kısa bir 

Bilmem anlatabildim mi? Böyle bir a- tedaviyi müteakip gözleri açılmış. O za
damın gözlerini kör ettirnse ne kabah:ı- man kendisine bir mektub gelmiş. Bu 
tim var? Mazur görülemez miyim? Kıs- mektub Jüliette'in müddeiwnumiye yaz
kanmakta haklı değil mi idim? Aklımı dığı mektubmuş. 

kaybetsem yeri değil mi idi? Delirdimse O zamandanberi gene arasıra Philippe 
ortada sebeb mi yok? Ne kadar ıztırab dağlara, göllere, gökyüzüne bakar. Fa
çekmiştiın. kat bakar bakmaz o saniye başını ö-

Ziraat: YUMURT ACILIGIMIZ 
(Baştarafı 8 inci sayfada) ı yaç var. 

tihlfıki normal hadde çıkarmak lazımdır. 3 - Yumurtaların kalitesini mutlak 
İstihsali hızlandıracak ve kıymetlendire- surette standard olan şekle uydur.mık 
cek çarelerden biri de budur. Yapılan gerektir. Hükfunetin bu makSadla hazır· 
bir tedkike göre bazı memleketlerin yıl- layıp tatbik ettiği nizamname fena de
lık (adam başına) sarfiyatı ~öyle göste- ğildir. Fakat bu, ihraç iskelesine mün· 
rilmiştir: hasır kalmayıp köylünün içine de ta· 

Kanada 360, Amerika 260, İngiltere mim olunmalıdır ki yumurtaların eller· 
160, Almanya 120, Türkiye 45. de fazla oyalanmasına mahal kaıınasın· 

Bu hesaba göre Türkiyede yumurta 4 - Yumurta ihracatile meşgul ıacir· 
istihlaki sıhhat bakımından bile üzerin- !erimiz dağınık ve dayanıksızdır. tspan· 
de durulacak bir kcrtededir. yollarda kalan matlubumuz yüzündef'I 

Sözün kısası, yumuıitacılığımızın bUi- çoğunun sarsıldığı görülmüştür, bunlar 
günkü hasta halini iyi edecek tedbirlere kuvvetli teşekküller halinde toplanır~ 
muhtacız. Bu tedbirler neler olabilir? larsa ihracat daha ziyade kolaylaşacaktır• 
Şübhesiz bu koca dava bu sütunun harcı 5 - İhracata prim verilmesi, çok yer· 
değildir. Bununla beraber göze batan bir de faydası görülmüş bir tedbirdir. cPri· 
kaçını sıralamakta mahzur yoktur. min, işlerinde dürüstlük, emniyet ve in· 

1 - Köylümüz tavuk yetiştirmeğe tizam görülenlere tahsisi, propaganda)') 
karşı alfıkaszdır. Kendi kendine üreyip, hızlandırır, işi genişletir• deniyor. 
kendi kendine kırılan tavuklarımızın so- 6 - İçeride ve dışarıda yumurta !lal<' 
yu bozulmuş, verimleri asgari hadde in- liyatından şikayet olunuyor. Yumurta 
miştir. Yılda 60 taneyi zor geçen bu ve- cılığımızın atisi namına bu mahzurları 
rimlerinl de. nisandan teşrinisaniye ka- kaldırmalıydı. Şu soğuk hava depoları 

b·r dar olan yaz aylarında verirler. Bu za- vagonları ve vapurları meselesi de 1 

manda yumurta kıymetsiz ve sürümsüz- zaruret halini almıştır. 
dür. Islah ve fenni bakım sayesinde yu- 7 - Dahili istihlak pek azdı. Halkı 11' 
murtanın sayısını artırmak kabil oldu- murta yemeğe teşvik etmek, büyük 1.e
ğu gibi mevsimini de kışa yaklaştırmak şek.küllerin yumurta istihlakltını da ,r
mümkündür. tırmak gerektir. Her şeyde iç piY.., 

2 - Yumurtaları toplamakta, temiz- emniyetli bir istinadgahtır. 
liklerine dikkat etmekte biraz savsak Hülasa köyden kasabaya, kasabadaJt 
davranılıycır. Halbuki yumurtayı satt~ iç ve dış pazara kadar birçok şeyler '!' 
racak, onun tazelik ve temizliğidir. Köy- yılabilir. A!Akadarların bunlan derleytP 
lümüzü buna alıştıracak, tavuk mevcu- bir çıkar yol bulmasını memleket bal' 
dunu artıracak tedbir ve leşviklere ihti- retle gözlemektedir. Tanmmatt, 

~ NEVROZiN 

Kendisi gibi bedbaht olabilmem için 
benim kör olmamı istiyordu. O hakika
ten bedbahttı. Çünkü hiçbir şeyden zevk 
almıyordu. Kendisini . beğenmişlerdi. 

Methetmişlerdi, fakat sonradan ihtiyar
lamış, alaya maruz kalmıştı. Şehirden u
zakta sıkılıyordu. Sanayii neCiseye karşı 
lakayddı. Hangi kitabı eline alsa uyu
yordu. Benden intikam almak, beni ken
dine benzetmek için ne düşündüğünü 

tahmin edemezsiniz. Gözleı·imi kör et-
mek istedi. Vahşet değil mi? o bu vah- Artık benim rakiblerim olan çiçekleri, nüne eğermiş. 
şeti irtikab etti. Gözlerimi banyo ettiğim ormanları, dağları göremiyecek ve yal- Daha başka şeylere de baktığı olur-

Bugünkü program 
ISTANBUL 

Bulunan eve baş 
ve diş ağrısı 

·ıA k.. d bi ehi ka t d b nız muhayyelesinde beni, ve belki de es- muş. Onlar da karısının gözleriymiş. Bu 
ı aca or e en r z r nş ır ı ve en 26 l\layıs 1938 Perşembe h' r hl ..... 11 •· l · · k d B' kiden tanıdığı gibi çok güzel olarak gö- gözlerde birer damla Y8§ belirdiği zaman o ze ır ı ma u e goz erırnı yı a ım. ır Öğle neşriyatı: 
kaç saat sonra tamamile kör olacağım ve recek. hiçbir şey söylemeden karısını gözlerm- 12.30: PlAkla Türk musildsi. 12.50: Han .. 
bu satırları yazarken bile pek az görü- Eğer 0 beni öldürürse size yalvarırım; den öpermiş. dls. 13.05: Pl1kla Türk musildsi. 13.30: Muh-
yorum. Dünyada hoşca kal aziz dostum. onu mahkfun etmeyiniz ... Filipi çok sevi- telif plak neşriyatı. 
Gözlerim kör olduktan sonra belki ben yorum.• YARINKİ NÜSHAMIZDA: Akşam neşdyatı: 
de çok yaşamam. Jüliette Sen istemedin 18.30: Plakla dnns musikisi. 19.15: Spor 

Bulun bunları anlattığım için af dili- * müsı:ı.habelerl: Eşref Şerik. 19.55: Borsa ha-
Bana bu iki mektubu veren adaletin Yazan: Peride Celal berlerl. 20: Sadi Ho~cıes ve arkadaoıarı tara-

yorum. Beni lıialettayin bir katil yerine fından Türk musiklsl ve halk ıarıoıarL 20. 
k 1 J ··u tt d ı· ı d ··ı·· ·· h k mümessili vak'anın sonunu da anlattı. 
oymasın ar. u e e e ıs e o umu a ===========~===~~=============~ 45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza taratın-

etti değil mi?. ANKARA MEKTUPLARI dan arabca söylev. 21 : Radife Neydik ve ar-
Ümidsiz dostunuz kadnşları tarn!ından Türk musikisi n halt 

P1ıilippe şarkıları. <Saat ayarı) . 21.45: Orkestra. 22. 
15: Ajnruı haberler!. 22.30: Pllkla aosolar, o
pera ve operet parçalan. 22.60: Son haberler 
ve ertesi günün programı. 

* cSayın müddeiu.mumi, 
Ben çok fena bir harekette bulundum. 

Gi:>zleı·ini bir asidle yakarak kocamı kör 
ettim. Görünüşte bana her zaman sadık 
kalmıştı. 

Biz evleneli kırk sene oldu. O zaman
dan bu zamana kadar benden başka bir 
kadın sevmedi. Buna rağmen ben kendi
mi aldatılmış bir kadın e.ddedebilirim. 

Kocnm bana fazla ehemmiyet vermez
di. Hayatını; ormanları, bahçeleri dolaş
makla geçirdi. Uılelerl öper; fakat beni 
öpmezdi. Cümudiyeler karşısında ateş
lenir, fakat benim karşımda buz kesilir
di. Benimle, ayla, yıldızlarla konuştuğun
dan az konuşurdu. O benim için her şey-

(Bcqtarcıfı 8 inci sayfada) 
liralık mal ve alacak mevcudu olduğu 
görülmektedir. 

Verilen hesablara göre, stok meyanın
da bulunan ve yekfuıu 13,800,000 liraya 
baliğ olan 28,200,000 kiloluk tütün mev
cudu mali yıl sonu olan bu ayın nihaye
tine kadar yapılacak mübayaa ile 
4,800,000 kilo fazlalaşacak ve bu suretle 
stok bir buçuk milyon lira daha kabara
caktır. Son aylardaki satışların doğura
cağı eksiklik nazarı dikkate alındığı tak
dirde ise, haziran başında tütün mevcu
dunun 31,000,000 kiloda 14,300,000 liralık 
bir kıymet göstereceği tahmin olunmak
tadır. Yani umumi stok daha yarım mil
yon liralık bir artış kaydederek mal ve 

alacak mevcudu 29,000,000 lirayı bula -
caktır. Bu meblağa mülhakat ve merkez 
kasalarında normal ihtiyaçları karşıla -
mak için bulundurulması icab eden bir 
iki milyon liralık bir mevcud ilave edil- ANKARA 
mek suretile inhisarlar idaresinin :ısgari 26 :l\layıs 1938 Perşembe 

otuz milyon liralık bir mütedavil ser • ötıe neşriyatı: 
mayeye ihtiyacı olduğu tebarüz ettiril _ 12.30: Karışık plll.k neşriyatı, 12.50: Pllk: 

k t d" Türk musikisi ve halk şarkıları, 13.15: Dahlll 
m: e ır. ve harici haberler. 

Inhisar maddeleri satışlarının tezayü- Akşam neşriyatı: • 
dü ile mütenasib olarak mütedavil ser- 18.30: Plakla dans muslklsl. 19.15: Türk 
mayenin lüzum baş gösterdikçe arttırıl- muslldsl ve halk şarkıları (Makbule Çakar 
ması esas itibarile kararlaşmıştır. Ancnk ve arkadaşları). 20: Saat lyarı ve arabca neo 
ihtiyaç halinde bu arttırma ameliyer.ini riyat. 20.15: Radyofonik temall (Gençler 

grupu tarafından). 21: Konferana: Ordu Bay 
temin için, her defasında Büyük Millet lavı Selim Sırrı Tarcan. 21.15: stüdyo aaıon 
Meclisine kanun teklif edilecektir. orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yann-

Ankaraiı ki program ve İstlklAl marşı. 

• 
gırmez 

Onun gibi yapmayın, ~ 
ve dişiniz ağnmağa bqladı llJl 

NEVROZi~ 
ahnız bir şeyiniz kalına$ 
icabında günde 3 kaıe aJıor 
bilir. ismine dikkat. TaklicDr 

rinden sakınınız 

w• ~ ci• 
~ ı.Son Posta• nın edebi romanı: 22 ~ tim yok.. yüzüne biraz daha baksam yalini ben işlettim, ümidlerini ben ce gündüz işlediği halde çütllgi!l ~ 

ağl acağım kurcaladım. Hangi kadın ve hangi genç var köylerin buğdayını un yaPçıttJJ• 

Ç 1 N A R A L T 1 ıi~~:p:;~:i~d~~.d~~i~:~=~~= ı::k: :~:.~n~=~erg~~ı·~·:ı:!k:~~: ::~: ~~~:7~i"(.;n~~~~;.!ç~:ğ~= 1•:: 
.. . , larına karışıncaya kadar gözlerimi ayı· alabileceği bir adamdan gelsin. mışlar. Onlar da bunun bir başıcas1- d• 

•~ Burhan Cahıd ~ ramadım. Köye yakın ağaçlıklarda o Bunları düşündükce işlediğim kaba- nun çarkın1 su çeviriyor, onlarıt' 
Ah, ne ettim de bu kızın evine gittim karşıya geldiğimin farkındayım.. Sıdı- bir nokta oldu. Ve .ben gözlerim ıslak hattan dolayı kendimi affedemiyorum. kanadlarını hava!. JeJ!le~ 

\'e ne iğrenç fikirle ona hediyeler gö~ ka gözleri yerde düşünüyor .. şu anda kır atıma sıçradım. Acaba köyün bu en güzel kızını eski Şu var ki onlar ha\·aya tA~L. iŞ .,eıc· 
türdüm, ne yüz kızartıcı maksadla onu bu altın kafanın içinde kendine göre ne * alemine çevirmek imkaru olmıyacak için mutlaka kuvvetli bir ruzg~ 1-f 
buraya davet ettim. masum fikirler kaynaşıyor. Ne aptalca Neş'emi kaybetmi!j gibiyim. mı? liyorlar, bizimki öyle değil, yat. t gibi 

$imdi kendi kendimden iğreniyorum. iş yaptığımı dakikalar geçtikce anlıyo- İçimde bir acı var. Ne hisle, ne fikir- Hasan dayıyı öne sürüp Zehir A- ni kuvvette akan bol dere suyu saB 
- İçimde katı bir nedamet ıbelirdi. rum. Bu ana kadar gözlerimi örten bu- le bu köylü kızının kalbile oynadım? linin bir an evvel evlenmesini temin işl~tiyor. vaırt' 

Kendi tabii yolunda etrafının saatle- lutlar önümden sıyrılıverdi. Şimdi ha- Ona ne vadedebilirdim? Onun çiçek gi- etmek lazım. Üç saat uzakta kasabanın .. ıe W 
tini kafi görüp bahtiyar olacak bu kı- diseleri bütün çıplaklığile görüyorum. bi bakir ruhunu harekete getirmekle * merkezine yakın tarafında ~?tor~· 
zın önüne çıkmakla ona ne büyük fe- Düşündükce, muhakeme ettikce içime ne kazanacaktım? En yakın saadetle Filiboz çiftliğine yalnız gittim. liyen bir değirmen var. Köylulet ri1' ~· 
nalık ettiğimi şimdi anlıyorum. bir sızı çöküyor. hayatının bütün baht'iyarlığını tadacak Arkama atlılar almağa lüzum gör - ateş değirmeni diyorlar. Etelct urıı'e 

Onun kalbile oynadığımı ne kadar Dayanamadım. Bir anda onu da elin- olan bu masum mahlUkla niçin meşgul medim. O manzara bana biraz gülünç motörden anlamadıkları için .,,!~eri 1111 
geç anladım. İstanbul salonlarında his- den tutup kaldırdım: oldum? Köyünün delikanlılarına ben- geliyor. Aşiret beyi gibi takım takını bir fikirle ateş değirmeni deaı:;,jl ıııa 
leri karışık, iffetleri şübheli kadınlan - Geç oldu Sıdıka, seni evden, beni zemediği ve beliti de evinin, toprağının adamlarla dağlarda gezmeyi kendime değirmen bir saatte üç ton ~~ ._

1 
~ 

elde etmekte güçlük çekmiyen bir a- de çiftlikten merak ederler. Gidelim, sahibi, efendisi olduğu için ondan gele- yakıştıramıyorum. Bizim su değirme- K .. l""l . gözilJlll P- ıt 
Clamın hayalinin hududları köyünün haydi. cek alakaya lüzumundan fazla kıymet ninde çalışan adamlarla biraz konuş - Y~~ıyormuş. .~~ u erın dJ. biıi'°' 
bahçelerini geçmiyen bir kızı ümid ve O benim bu hareketimden hiçbir şey veren bu kıza ben bir kat elbiseden, bir tum. Burada hoşuma giden yerlerden gıbı açan bu sur at karşısın ~ 
heyecana düşürmesi kadar sersemce bir hissetmemiş gibi daima o sakin ve ita- iki taşlı taraktan başka ne verebilir- biri de bu değirmen. Sulak bir yer ol- ve yel değirmenleri birer oyun gnıeıli• 
hareket tasavvur edilir mi? atkAr hali ile yürüyor. Boz eşeğini dim? Halbuki bu alAka bile onun tec - duğu için ağaçlar gök yüzünü göster - Fakat su değirmenindeki s0ııt 

Yüzü. gözü açılmamış bir kenar ma- bağladığı yere kadar beraber, yanyana rübesiz, masum kalbini bulandırmağa miyo:. J?~re burada küçük bir kaskad hiç birinde yok .. şarıl şarıl ~ıı:tDdf' 
halle kızı gibi erkekle gözgöze geldiği kdnuşmadan gittik. Ellerin! dUdakla- kafi gelecekti. Ve böyle de oldu. yaptıgı ıçın sular hızını arttırıyor. Bu çarkların gıcırtısı bu iki dag ...--gidi' 
anda kendini başında duvağı, elinde rıma götürdüm: Bugün onun gözlerinde okuduğum noktaya bir çark konmuş, değirmenin k" k .. 

1 
likt' e kadar hof'_,1111, 

yelpazesile gelin köşesinde gören za- - Allaha ısmarladık Sıdıka.. ben hisler tamaınile bunu ifade ediyordu. bütün marüeti bu işte .. sular çarkın 1 oyu go ge .. e n 
1 

kovaıılaJ .... t>i 
\•allıların bile bu masum köy kızından sana bu hafta içinde köya gelirim ol- Ona ümid vermiştim. Ve o bu ümid.le kanadlarına dilşilp çeviriyor. Çark çev- yor. Burada hızım ba . . eJcilet' gı 
mukaH•meUi oldukları şübhesiz değll maz mı? kendini bana bırakmıştL Onun hudud- rildikçe bir demir kolla bağlandığı diş- var. Gerçi Filiboz çiftllğınd eUk }O " 

mi? Mavi gözlerinde ince bir bulut var. lan köyün Un ufuklarile kapanan ha - lileri çeviriyor. Dişliler de içerideki de- modern değil. Otuz, kırk sen 
Ellerim buz gibi, alnımdan soğuk ter- İçimden geçenleı1. anlarmt gibi. Fa- yalinde benim ne yerim olabilirdi? ğirınen taşını çeviriyor. O kadar iptida!, vanlar. kOS' .,.tJ 

ler akıyor. Bir büyük tehlike ile karşı kat daha fazla izahat venneğe kudre - Fakat bu yeri ona ben hazırladım, ha- o kadar sade bir değirmen kil Fakat ge- {Ar 
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Baylar, eşeği unutalım, artık! 

<Her haktı mahfuzdur) • 

11••············-···········--·····················--·····································································':i. . . 
~ Eıek köyde ruhları ayaıturan korkunç b:r alet demektir. Eıeği milli i 
E müdafaa aleti olarak hatırlamak bir memleketin diğer bir memleke· ~ . . 
E ti 24 .aatte kamilen ifgal ettiği bu devirde dünkü hayatı yarın dahi i 
S yaıamıya J'GZl olmak elemektir. i . . 
\ ,; , ..................................... --··············································································· 

(Muhittin Birgen itirazlara cevab veriyor) ilk netice: Katil ev halkındandır Geçenlerde Kıbristan eşek aygırları geldi. rın dahi yaşamıya tarafdar olmaktan başka 
Eşek benim sevdJ.tlm hayvanlardan biridir; bir §ey d~ildir. Tiirklye, geçld rosimleri 

11 - Hakikaten, ben orıu tamamen u- ayni zamanda, bu uzun kulaklı ve uzun aeall yaptıtı zaman, gözlerinin önUnden eşek " 
Utznuştum, hocam. haynn, daima llUfeye de mevzu teşkil e- katır mekkirelerinin değil, hiç olmazsa on 

Rrıeivan SaJullah teklif etti: der. Ben de bu aygırlar ıelditl zaman, blr binlerce motöriin rlyut bir sür'at ve intizam 
En taraftan memlekette motör propagandası, ile yürüyen, atefll, canlı, heyecanlı kafilesi .. 

f - evvel alınması lazım gelen i- bır ta.raftan da eşek bahsi üzerinde biras ll- nı getirecelı:tlr. 
&delen aldık, zannederim. Bu suretle o Ufe yapmak üzere kısa bir yazı ya.zmJ.ttım. Eşek miibarelı: bayYandır, hep severiz -ye 
lkıUhiti tanımış bulunuyoruz. Arzu e- CAMI ~AGtAM Bu yazı, maalesef, iki yerden ıllı:lyete tığ- insanların, u:ıun uzun uyudukları miskinlik 
dersen.iz. bunlara şimdilik biraz fasıla DOLAP LE~MA ~ rndı. Bunlardan biri, anırlann eeurtııme- devlrlerlnde, onlara asırlarca hayat ve iş ar-

~~~liın de cinayet sahnelerinde şÖyle l sinde mühim himmeti geçmiş olan bir azız kadaoııtı yapmı'jtır. Amenna! Fakat, artılC 
~t araştırma yapalım. Bu suretle yü- doot tarafından geldi. Diğeri de, bir müte- biz onun arkadaşlıtını unutmak mecburiye .. 

tu hassıstan evvelki gün aldığımız ve okuyucu- tindeyiz. ~er. vatanımızı müdafaa 1çin e .. 
e~7ceğlıniz istikameti daha iyi tayin - ; ~ ıarımız.ın bu yazının altında görecelı:leri bir şekten yardım istlyeceksek, katıra muhtae 

ış oluruz. A'fAX • mektubla Jtade edildi. Bu iki şiklyetten an- olacaksak n.y bblm hallmlzel 
ff!~U teklifi müddeiumuıni de, serko- iuER• l:ıdım ld yazdığım yazı, asıl mana ve malt- ,Fakat, yollarımız nerde?• denilecek. Eşelı: 
L_~r de muvafık gördüler, hep bera- .ı::adlle anlaşılmış delildir. Bunun için, bu nesillerini Qretmiye ve ıslah etmeğe çalışa. 
~t aŞagı· indik. bahsi, biraz daha clddl bir tekilde ,bugün cak yerde yol yapmasını bilelim "Ye yol yap-
~ tır kere daha kurcalıyacağım. nizam k 

.,,. ~enan beyin öldürüldüğü oda ayni mat için her türlü kanun ve ı oyalım 
~~liYelte idi. Cesed de bulundugu· yer- * ve medeni bir insan glbJ, bu asrın mahlükla ... 
-.e ka . , rı gibi enerji aartedellm. «Benzin nerde? .. de-

n ldırı1mamıştı. Bay Türker 1 temin ederim lı:1 bu memleke- meğe mahal yok. Her tarafında hesabsız lin• 
a ~~Van Sadullah, müddeiumumi mu- Un münevverleri arasında köyü en çok, en yit defineleri bulunan bir memleket, 11Ben• 
\tinıne \raziyeti anlattı: yakından ve en derin tarzda tanıyanlardan ıin nerde?. diye dü,tünmeğe miıhtac değil .. 

Da biriyim. Ö~rümfin en olgun dnrinin dört dlr. Elnrir ki bir gözlerimizi eşekten çevıre-
Pıı - vayı iyice kavnyabilmek için sen~i~i koy lktısadiyatı içinde f~aı olarak lim. Eşek cDün• dür, dün lse yaşamış ve 
~!'Çalara ayırıp basitleştirmeliyiz. Şim- geçırdım. Bu bak~dan, e~eğin koy hayatı- geçm~ bir §eydir. Yann demek makine Te 
ı.._,,~ar~elim ki yalnız Kenan bey kat- Rıdvan Sadullah odanın bu krokide görülen şekline dayanarak katilin ev mızda oynadığı rolu, maalesef, çok iyi bili - motör demektir. İ.stllı:balimlzl eşeği ve katın 
~~ir. Uşağın katli hadisesi diye halkından olduğunu. isbat ediyor rlm ve bildiğim içindir kl ben eşeğin köyde çoğaltmalı:ta değil, yol yapmakta, motör yap-
~~ h.a .• dise ve ikinci katil sahnesinde le üstüne çıktı ve duvardaki deliği u - çede pencerenin önüne gelip gitmek yerleşme~ ve liremest t~ratdan değilim. makta, benzin yapmakta arıyacağız. Bun1an 
ewd Eşek koyde yalnız nakil vuıtaaıdır. Ne ka- yapabllmek için de eşeği unutmıya, katırı 
hn Ugiiın.üz 41 nwnara ayakkabı gi- zun uzun muayene etti. Bir aralık dos- üzere sahte ayak izleri vücude getir- dar iptidai, ne kadar yavaş ve ne kadar lcls düşünmemeğe mecburuz. 
tu kadına aid ayak izleri ortada yok- tumun kaşlarının çatıldığını ve gözle- miştim, bu suretle katil pencereden i- \"e zavallı bir nakU vasıtası! Köy ikt.ısadl- _ . . 

t. Bu ta:kd" d - - k" pen rinde c:imc:ek gibi bir parıltının vamp çeri ateş ctmic: olacaktı. Halbuki pen _ yatımız eğer bu nakil vasıtasının lütfuna Bay Türkere tekrar soyleyebilirim. Ben 
~ ır e goruyorsunuz ı • 1' -..: "' ~ mühtaç kalmakta devam edecekse uy hali- köyiı tanırım. Köyü lı:1tabdan değil, hayatt~n ~re aça. Pencerenin karşısındaki du- söndüğünü gördüm. Onu o kadar iyi cereden. hemen bitişiğinde duran bu mlzel Gayemiz köyde eşeği değil, motörü ve tanırım. Hayatımın on senesini koy 
o.tda nıevcud ıparçalanmış levha- anlamışımdır ki bu alfimetler beni hiç levhayı parçalıyacak şekilde ateş et - ınotör daha gecikecekse hiç c.lmazsa beygiri ve köylü lçlnde lktısadJ ve içti-
, ... ? Ye cesedin düşüş istikametinden aldatmaz. Rıdvan Sadullah muammayı mek mümkün değil.. falso derhal na- wkmıya çalışmak olmalıdır. mai bir idealizmle asri iktısad teş-
•1.1ıyo 1 ·· ht ld t · ı · S d 1 d"kk ı· · lb d" ç b 1 k ~ kllatı yaratmakla geçirdim. Vücude getir .. ' ruz k:i kUI'.iUJl pencereden atı - çozen ana an e e e mı.ş ı. an a ye- zarı ı a ımı ce e ıyor. arça u < o- Ah, ke.şkl, bu mubarek mahlfıkun kusuru, Iğl açl İzmlrle Nazllll arasında 
.., bu vaz.iyet şunu gösteriyor: den yere indi. Odanın bütün duvarla- layını buluyorum. Bu parçalanan levha acizliğinden, yavaşlığından, cılızlığından 1- ~u~ ~~Y~~ en canlı köy ve iktısad teı-

ı-..~enan bey od a girdi·gı~· zaman katil rını seri bir nazarla gözden geçirdi. ile pencerenin karşısında bulunan du- baret olsaydı! _ kilfıtı olarak yaşıyor. Bu sıfatla söylüyorum • 
""'1 ay Sonra kapının bulunduğu duvara biti- vardaki levhanın yerlerini değiştiri - Halbuki, o, ayni zamanda feylosof, mute- ki köy ~et damızlığına değil, motör damız- ' 
t. .. 5e_de ı>encerenin önünde imiş. Pen- vekkil, kanaatkar ve olkayet bilmez, her tere lığına muhtaçtır . .......... ko··yu·· miskin yapar ve '""4l!Jlı ... :ı..-'- d uı;.1r ... kli •. b" t e o:ik olan ve kapıdan girilince solda ka- \.·orum cesedi de bu ı"slı"kamc•e çevı·rı· ......, .. 
de oq 'utUıÇe en '..-.e gı ır me r - "' J ' ' - razı bir mahlülttur. Bana darılmasın, onu o<>k daima o inadcı ve muhafazakfır ruhu ile şar-
birn fazla olmadığı içiıı normal boyda lan duvarda mevcud ikinci ve sağlam yorum, işte zabıtayı şaşırtacak man- severim ama, eşek, zebun bir ruhun tımsa- ka doğru çeker: ancak motördür ki yüre-

lt •<iaının bahçede durduğu halde ko- bir levhaya doğru yürüdü. (Krokiye zara husule geldi. Delik levha tam pen- lldlr. onunla !azla arkadaşlık eden insanlar ~inde taşıdığı 
0 

kızgın medeniyet ruhile bizt 
ll!,lıkıa içeri ateş edebileceği anlaşılır. dikkat) bu levhayı da asılı bulunduğu cerenin karşısındadır. Fakat iş bu - da, yavaş y~vaş, -teşbihte hata olmaz!- onun garba dotru sürüp götürecektir . 

.. haıde K · · · d •Y• ·· çividen çıkardı. Levha sağlam olduğu nunla bitmiyor. Levhalardan biri sağ- tnbi olurlar. F.şeğl unutalım artık! 
I~ enan beyin ıçerı gır ıgını M!sall kendimden alayım: Bundan yirm1 · ın B" 

"' 'L- halde altındaki duvarda bir kur~un ye- lam bin" delik oldug·u halde karyola MuhıU ırgen \.._. " ~tilin hariçten ateş ettiğini ka- ., ' sene evvel ben çiftc!lik yaparken benim bir :11 edeceğiz. :tık kurJun hedefe varma- ri bulunduğunu hayretle gördük. tarafındaki duvarda bulunan sağlam eşeğlın vardı. Adını _ feyıosonuğundan ve te- * 
~ ltto.. .. _ be )t .. t.;. dib' d Serkomiser bağırdı: levhanın altında kurşun yeri var, pen- vekkillünden kinaye- Arlsto koymuştum. KıymeUl gazetenizin 13 m_ayıs 1938 tarihli 
h.ı._ --.n yin ~" ın en geçe- Kend' .... 'e rok re•.ı-4Pdlk. Ben çift.llMn en ...r._ nyısının ba.ş sayfasında cGunün Meseleleri_• 
"'Qt \. ....... d h Hah ı"şte u··çu··ncu·· kurşuni cerenin karc:ısındaki delik levhanın al- ..,.u .. ., •"9ll r.• &.. lh d ır.11 t.ö ~lt ..... ~. uvara çarptı velev ayı par- - ' . " zcl mahsullerinden ona hediyeler verirdim, sütununda •Biz eşek damızlıı:.• eı; ' mo r 
~~ak il.va tabekasına saplandı. Bu- Rıdvan Sadullah: tında ise bilakis kurşun yeri yok. Bu- o da ben nereye git.sem benim ~imden do- dı:ımızlıtı istlyoruh ~Iıtlı yazınızı okuduk. 
'- ~rine katil ikinci defa ateş etti. - Acele etme Osman bey, bu üçün- nun üzerine delik levhayı kaldırarak laşırdı. Fakat, birlikte yola çıktık mı bir tür- Kö~ ~ Jı:öylüyü yakından görmüş, eşeğ~D 
h~ ikl!lci iştial ile ııamludan fırlıyan cü kurşun değil, ikinci kurşundur! dedi. duvara, levha asıldığı takdirde tam o- hi ayağını benim lşime uyduramazdı. İncecik blr koylüye iktısad~ bakımdan ne kadar ıu-
"~ - İkinci kurşun mu, anlamıyorum. nun deliğinin altına gelecek noktaya bacaklarının üstündeki küçük gövdeslle elin- zumlu olduğunu gorerek anlamış bir genç, 
'l..ı hedefi buldu. Kurşun seslerini den gelenl yapar, fakat du .. nyada hiçbir ld- Veteriner mesleğlnl -sınn Uibirln1zle hayvan 
'"it "'•'L- Şimdi anlarsın ateş ediyorum. Dikkat ediyorsunuz, 1'.. •- ~ t dlsl ı k Jt"' ~rıdan aynen ifittik. - · · · dia.'>ı, hiçbir davası, hiçbir ldeall olmıyan d~ktorlu& .. nu- is""yere... en ne me.s e ~-

,;~l/arı Sadullah bir dakika sustu. Rıdvan Sadullah geri döndü. Elle - değil mi. bu bizim atıldığını işittiğimiz bir insan gibi, kalbinde en küçük bir iş ha- dınmiş bir lı:1mse olarak bu yazıya ve o go--
._.uddeiumum.t muavini: rini birbirine sürterek duvara temastan üçüncü kurşundur. Üçüncü kurşun du- ıaretl taşımıyan tambel ve mlskln bir mah- riişlere ltlru ediyorum. _ " 
....... "/ hasil olan beyazlıboı giderdikten sonra: vara saplanıyor ve tabancanın pence - luk glbl soğuk · ve sanki cansız bir ruh gös- Bu memlekete motör llzımdır .. Mo~rsua ~ 'L._ azry_ •• et böyle ikeın serkomiser be- . ' memleket medenlye~n naslbslzdır. nerll-

"411 "«tiU _ Serkomiserin hakkı varmış, dedi. den atıldığını ispat edecek sahte delil tcrırdi. Aylarca onunla arkadaılıt ettikten bl 
1 

k tt ıM bul n ...... ev dahilın" de aramak husu - .. , be d yemez. Fakat r meme e e eşe15.n u • 
~da - ş· d k ·1· h lk d b" . ki tekmillenmiş oluyor. sonra farkına vardım ...,, yavaş yavaş n e __ , .. tin erlllır.ine allmet deır.n .. ~- IOeteniiği meylin sebebini an - ım i atı m ev a ın an ırı 0 u - onun gibi oluyorum, benim de içimde hareket ması 0 m ... uea.e g & ~ 
t-~l'Unı! dedi. t~- her şey açık... ğunu iddia ve bu iddiamızı ispat ede - (Arkası var) heyecanı ölüyor, ben de m!sklnleşlyorum; ben d!r n olamaz da. Bugün orduda en a~ır yult-
~rlt ~ biliriz. • ....................... / ................................ ·-·- de mütevekkil ve llkayd, ben de .sotuk ve leri tatımakıa Jı:ullanılan katırların eşekten 

....... ~llıber atıldı: Müddeiumumi muavini sordu: Fransız - fa/yan cansız bir insan haline geliyorum. Bunu hl.9- oldutunu hatırlayınız. Bu e,,ekler Ybllhassa 
't""'-~yle bir hüküm vermedim. - Ne şekilde? Ben bu bulduğunuz Görüşmeleri neden durdu? s:-ttlğim günden ıtlbaren, ben de onunla ar- ıuı.:r ~~~:~:~~ içlnpa!~t~~:r·G~!:1 t!: 

•-.\.._ y oU4l1KlJlm ifadelerini alırken sor- kadaşlık yapmaktan vazgeçtim. şe mu a &uu ya "l!ı · 
"lglln şeylerden hiç bir şey anlamadım. (Baştarafı 3 iincıi sayfnda) tır yetl~tlrmek ve gerekse mevcud eşekleri ıa .. 
1'ttict uı suallerden benim çıkardığım - Şimdi anlatacağım efendim. Bi- Bu müzakerat tekrar ne zaman başlar? * lah etmek maksadlle ıetırllen bu eşeklerin 
"-ltikt budUr. Bundan başka daha beş raz sabırlı olunuz. Bir netice verir mi? Türk köylüsünü yükseltmek, canlandırmalı:, llı:t:ıaadl ehemmiyeti aflklrdır. 
ll~u ... d e\r\Jel bu ihtimal berinde uzun Rıdvan Sadullah bir san ive etrafına B 11 k d tl k b" b onu hayat ldeallerlle, hararet ve heyecanla Bir memlekette motör aesl her halde refa .. 

b'' Utdunuz. "' u sua ere arşı a mu a ır ceva harekete getirmek, e~er bugünkü Türkiye- hın n Uerlllğin blr sembolüdür. Fakat aiti 
\ qıd\>llı bakındı. Sonra müddeiumumi muavini- vermek mümkün değildir. İtalyanın İn- nln kazanmak mecburtyettnde bulunduğu toplan sarp ve dik dağlara çıkaracak hanll 

ll'hel Sadullah serkomiserin mu • ne hitabda devamla ilave etti: giltere ile nasıl esaslı bir anlaşma yapa- blr medeniyet davası ise onu e.şelı:le 14 n ha- motörü taaavvur ederalnlz? ve gene hatırla-
....... e etmesine vakit bırakmadı: _ Bu işi lfıyikile izah edebilmek için bilmesi maddeten mümkün değilse, yat arkadaşı olmaktan kurtarmalıyız. Ana- yın Jı:1 bugün Umln kabul ettıil yegline ve eo 

~et ~lki de Osman bey haklı! dedi. katil sahnesinin ufak bir provasını yap- Fransa ile de ayni suretle itüfıf etmesı dolunun bazı yerlerinde, meselli, Kayseri ve iyi serom hayvanı etektir. Serom laboratu
~tU ı~~~darla kalsaydı, şimdi biz de mak lazım. Mesela farzedelim ki siz kabil olamaz. Çünkü, zamanın şartları, Nazilli gibi fabrikaların etrafında efelı:ler arlarında insanlar ff ba~anlar lçin hazırla.-
" ~~Çlen gelen bın" "dir, hu""kınünü t yavaş yavaş meydandan lmYboluyorlar ve nan serom etekten, eşek kanından hazırlan-
~ bu maktulsünüz, ben de hüviyeti mechul Fransız - İtalyan rekabetini, tıpkı ngi- bunların yerlerine bisikletler meydana çıkı- maktadır. Katırın bu me'nllekettekl roıünil. 

~l'J.d hınacaktık. Fakat .gen~ biz olan katilim. Ve gene farzedelim ki liz - İtalyan rekabeti gibi en had seviye- yor. Kayseri şehri ile iki fabrika arasında, dört tekerlekli beygir arabalarının bile işle· 
lkliitealtia iken bu iki kurşun sesini bir yabancı değil de ev halkından biri- sine yükseltmiştir. Tokların karşıc;ında b!zzat şehrin içinde, bizzat şehirle tarla a- yemlyecetı sarp ve dallık köyleri, nihaye• 
llt ii .. ~~ P __ epey uzun süren bir fasıla . k d B. 1.. ı"ştı"ha sahı"bı" olanlar, gövd"ye ı·naı·r,..cek ınsında hatt~ kışın, karlı havalarda bile labaratuar mesailerini batırladıktan sonraı 
~ yim. Sizi öldürmeyı ur um. ır P an " " - bl ikl uı ınsa ın d im1 bir harek t ıı;..._ u ı ü k d l.._ Rı•- bir 1rn-..•- sesi işittik. Bu w 1 k 1 5. tt 1 t k yuzlerce s e n a e eşeğin Uisumauzlul!ı ..... u er s rme ne , .. 

"l!t .. >q} • n.o.u9u.u tertib ettim. Sizi bu odaya çagırtaca- o ma anyor ar. ıyase e aça 0 ·u yan- içinde bulun.duğunu görmek insana keyif Ye rece dofrudur bilmiyorum. 
1'11.t 'nlı nıçin ve nereye atıldı? İşte bu- ğım. Öldüreceğim. Daha evvel odanın yana ve rahat rahat barındırabilmek !erah verir. Ikl uzun kulağını, dargın ve yor- Oörüşlertm1, ımıasız yazıldığı için kim oı
~ t/llnıyoruz. İkinci kurşun da he- penceresini açtığım ve bahçede sahte mümkün müdür? - Selim Ragıp Emeç gun bir tavırla, aşağı doğru salıverip miskin dultunu bllmediğlm, nyın muharrire batır• 
tt...... .. t~dı da maktule üçüncü defa ı· d" - · · · k ve biçare, yaşamaktan bıkmış eşek yerine bu ıatırten a1ııe .e ona derin saygılarımı suna .. 
)..; .., .. ,ek ayak izleri vücuda ge ır ıgım ıçın a- z· k . ' bl~ikletıer, batan Aciz 'Ye miskin bir del'ir 
: 'lJtat 2arureti hasıl oldu diyelim. tilin hariçten geldiği zannını uyandıra- ıraat ongresı rapor.arı yerine. Türklyede doğan bir hareket demntn nm. Buall ili Türk.; 
~~it?~-hükmü kolaylıkla verebilir cağım. Plfin budur. Şimdi provaya baş- Önümüzdeki Cumhuriyet bayramında a- miijdecilerl demektir. Ankara Ve&eriner Fakültesi 
.;~;vveıa ikinci kurşunla üçüncü lıyalım. Siz odaya giriyorsunuz, ben de çılması kararlaştırılan büyük ziraat kongre- Tekrar edeyim: Eşetın n t.atınn köyde oy- .............................. - .............................. . 
d(,t ,~ endahtı arasında geçen müd- saklandımm verden r~f~arak arkanız- si için hazırlanan rapor, kanun projesi ve myaca~ı yeg~ne lktısadl rol, hareket ve naldl 
d -rfuıda -e~·· "' ~ dileklerden elll kadarı İstanbulda basılmış, ıolüd\ir. Bunu her hangi başka bir va.sıta lle 
~Ilı-dutun maktulün olduğu yerde dan odaya dahil oluyorum. Siz ayak Ankaraya gönderilml.ştlr. değiştirmek kablldir. Aynl umanda, eşeğin 
~ y~· ~açmak için hiç bir hare - seslerini duyunca arkanıza dönüyorsu- Bunlardan başka bu neviden diğer matbu- ki.iy hayatında etrafına saçtığı milldnllk Te 

~ ilk iki ~guu kabul edemeyiz. Son- nuz. Yüz yüze geliyoruz. alarm basılma.sına da devam edilmektedir. ~ebunJuk rubu, köyün ruhunu uyufturan 

~ ~ rşunu buıctuğumuz gibi ü- şimdi vaziyete dikkat e~in~:·. Ckro- Nevyork sergisi Türkiye komiseri =~~~~nS:rt:r k~~e ~:ı~ı:;:·h:~~ ~=~:: 
~~- li f\lnu da bulmaklığımız ıa - kiye dikkat) ben kapıdan gırdıgıme ve 1939 Beynelmilel Nevyork Sergisi Türkiye ratdan değilim. 
-"'Q(la YollbUki üçüncü kurşun mey - maktıilün yüzü bana müteveccih ol- Komiserliğine İktısad Vekaleti murakıb ko- * 
'llıd,,_ duğuna göre sırtının da karyolanın bu- mlserlerinden Suad Şaklr Kabaç tayin edil- Denilir t:1 eşek, bizim memlelı:et için 

)~e l...-1:':ı Sadullah ..... tu ve du·· şu·· nm·ı- d • b "k" · '11 m levhanın miştir ıııı -d f tas d ... _ .. -t04-,""'Ş-u. .. ...., lun ugu ve u ı ıncı sa!'> a •••••••• ~ ..................................................... bir m mu a aa vası ı ır. Den - ..,en 
... ~e gid· Serkonıiser odada öteye asılı durduğu duvara dönük olması Ia- B A L K O p 1 8 B T 1 bu fikirde değll!m. Eşeğin değil, katırın bile 
~~rı lti aıı.ıp gelerek eşya üzerinde kur- zım. Bu vaziyette ilk defa ateş ediyo ._ bu bahiste oynıyacağı rol mahduddur. Ge-
~ı:ıın Yordu M·· dd . • . Bu akşam çende, Hitıerln İtalyayı ziyareti sırasında o-

ın önü d · u eıwnumı ve ben rum. Kurşun hedefe isabet etmıyor ve nun şerefine yapılan bir geçid remılne sekiz 
•Ult.l~an S: e kalmıştık. maktulün kulağı yanından geçerek .. gi- Bakırköy Miltiyadis- yüz bin -evet, tamam 800.0001- motör işti-
"~ tnı1 e<ll İlk dkullahın düşüncesi fazla diyor, levhaya saplanıyor_. Bunun uze- de Cuma akşamı ı·ak ettiğini İtalyan gazeteleri iftiharla kay-
~ an llrşun f t d b dettiler. Bu geçid resmini Almanya yapmış ~ 1 an levh ~ atılması ile par- rine ikinci de a a eş e ıyorum ve u Pangaltı Kurtuluşta olsaydı, bu ratamı mutlaka üç mlsll büyül-
Jtu 1 ı duı-an a.ya dognı yürüdü. Bunu ikinci kurşun hedefini buluyor, Kennn PERDE ARKASI terek yazmak lca.b ederdi. o Almanya ki A-
hit !"şunun <l Çıviden çıkardı. Altından bey yere yuvarlanıyor. Fakat bu su- vusturya denilen memleketi H saatte kA.ml-
le ?:neJ'dan uvara saplanarak açtığı de- retle ben planımdan inhiraf etmiş olu - Pazartesi akşamı len ltral etmiş bulunuyordu. Böyle bir de-

'-'hayı bir ~ çıktı. Rıdvan Sadullah yorum. Evvelce sahnenin dekorunda ~lrde efeli mlll1 müdafaa lletı olarak hatır-
enara koyarak bir iskem- tadilat yapmış, pencereyi açmış, bah- ICadıköy Snreyyada la.malt, 1dealalz ve ate§Siz, dünkii haJ&tı ya-

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
KaW, ıenç ıosı )'UJIU'ukla bayılttıktan 

sonra kuc&lına alarak hawza kadar ta
fUillŞ, orada suyun içine atmıştı. Baygın 
mı kucağında taşırken yelek düğmesi, 
kurbanının kalçuma detınış ve clldi 
üstünde yer yapmıştı. (8 incl resme ba
kınız.) KaW muhakkak kl delikanlılar
dan biri olacaktı. Clld üzerinde yer ya
pan dütme de bir yelek düğmesini andı
rıyordu. Misafir delikanlılardan Voker, 
(2 numaralı resme bakınız) yelekli ol
du~u için, müfettişin katın yakalaması 
ve vak'a yerinde itiraf ettirmesi güç ol
madı. 



14 Sayfa SON POSTA 

Yazan: A. R. 

Antuvan rahibe bakarak mırıldandı: "Bir gece Luvr sarayının muhteşem salonunda, 
Fransa kralı haşmetlu birinci Fran~uva hazretlerile karşı karşıya şarab İçerken üç 

saat sonra Bastil z"ndanlarına atıldım! ,, 

Ellerini cübbesinin yenleri içine so
karak son derecede şefkatli ve merha
metli bir Allah adamı tavn alan b~ra
hib, bu sözleri sonuna kadar tatlı bir 
tebessümle dinlemiştL Ve sonra, konuş
masına devam etmişti 

- Siz, çok tuhaf bir adama benzi
yorsunuz. 

- Böyle olmayı; hazan çok favda1ı 
bulurum ,muhterem peder. 

- Nerelisiniz? .. 
- Halis Madridli. 
- Ah.. demek ki, o büyük ve dindar 

şehir halkından övle mi? .. 
- Hiç şübhe etmeyiniz, muhterem 

peder. 
İ .. ? - sınınız .... 

- Her İspanyol gibi, ben de eski bir 
asilzade olduğumdan. takriben üç çey
rek kadar sürecek olan asalet isimleri
mi mi sayayım, yoksa, bunların en 
meşhurunu mu söyliyeyim? 

- Nasıl isterseniz. 
- Şu halde; hem aç karnına fazla 

söylenmemek, hem de sizin beyhude 
yere kafanızı şisirmemek için en meş
hur adımı söyliyeyim~ Bana, Antuvan 
diye hitab ederler. 

- Antuvan .. iyi, çok iyi bir isim. A
zizlerin en mübareği olan (Sent Antu
van) ın adaşı. 

- Ah, muhterem peder ... Adaş ol
maktan ne çıkar? Onun talih yoldaşı 
olsaydım her halde daha iyi bir şey o
lurdu. 

- Evladım!.. Cenabıhakkın rahme
tinden hiçbir zaman ümid kesilmez. 
Talih, çok zaman insanlardan kaçmak
la beraber, pek çok zaman da ayni in
sanları takib eder. 

tirecekler. Yalnız size bir şey tavsiye 
edeyim. Kalbinizin tasfiyesine başlana
cağı bir zamanda, her şeyden evvel, 
vicdanınızın sesıni dinleyiniz. Sizi; yal
nız o kurtaracaktır. Hatta, kurtarmakla 
da kalrnıyacak, bütün hayatınızı en 
mes'ud bir istikbale ulaştıracaktır. 

• Antuvan, sordu: 
- Daha çıkacak mıyız, aziz dostum 

rahib efendi? 
Yanındaki rahib, geniş geniş soluya

rak cevab verdi: 
- Çok değiL. on beş basamak kal

dı. 

Ağır ağır, taş merdivenleri çıkmışlar, 
taş bir sofada durmuşlardı. 

İhtiyar rahib, uzun bir soluk aldık
tan sonra: 

- İşte .. geldik ... demişti. Ve sonra, 
elindeki anahtarla küçük ıbir demir ka
pıyı açarken: 

- Bununla, bu kuleye çıkışım tam 
on beşinci defa oluyor. Bakalım, on al
tıncı çıkışım, kiminle olacak .. buyurun, 
girin. 

Diye ilave etmişti. 
Antuvan, dudaklarında garib bir te

bessüm olduğu halde, etrafına bakına
rak girmişti. Papaz da onu takib etmiş
ti. 
Burası, bir oda ve bir sofa ile küçük 

bir heladan mürekkeb bir daire idi. So-

I 

' 

fada, eşya namına duvardaki büyük 
bir tahta salibden b~ka hiçbir şey mev
cud değildi. 

Oda küçük ve basık tavanlı idi. Bu
radaki eşya da bir demir karyola, bir 
tahta masa, bir kalın meşe ağacından 
koltuk, ve üzerinde birkaç eski kitab 
bulunan küçük bir raftan ibaretti. 

Antuvan, karyolanın üstündeki ot 
mindere oturmuştu. Etrafına bakma 
baKına soruyordu: 

- Aziz dostum! Anlamadığım bir şey 
var. Ben burada mevkuf ve mahpus 

bulunuyorwn. Mahpuslar ..... . 

- Hayır azizim. Burada, ne mevkuf 
ve ne de mahpus bulunur. Siz, manas
tırın misafirisiniz. 

- Pekala dostum.. siz, misafir deyi

niz, ben de mahpus olduğumu iddia 

edeyim. Herhalde bu işin akıllıcası, be
nim dediğim şekli kabul etmektir. O
nun için bırakın da sözüme devam ede

yim ... Ne Diyordum? Ha .. ben burada 

mahpus bulunuyorum. Anlıyamadığım 
cihet, şurası... Her yerde mahpusları 
mümkün olduğu kadar zemin katlara 
ve hatta zindanlara koyarlar .. Burada 
ise, en yüksek bir kulenin tepesine çı
karıyorlar. İşte, bunun hikmetini an -
lıyamadım. 

(Arka.n varJ 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

- Çok hakkınız var, muhterem pe
der. Buna, birkaç defa hayatımda tesa- 2 t--+--t--+--ıı--

Evlenıııe 
Hıfzıssıhhasına dair 

düf ettim. 3 t--+--t-... 
- Mesela ..• 

Dünyanın her tarafında. (Eugenıe-öJe
nl> diye mühim bir mesele var. Bu dıı 

ırk hıfzıssıhhası esasına dayanan bir ta
kım kaidelerin, kanunların, umumi hıf
zıssıhha ş:ı.rUarının heyeti mecmuasın
dan ibaretLlr. 

- Mesela .. bir gece, Luvr sarayının ~ 
muhteşem salonunda, Fransa kralı h~- .,_....,._ 
metlCı Birinci Fransuva hazretlerile 6 
karşı karşıya şarab içerken, üç saat son- 7 
ra, Bastil zindanının bataklık gibi rü- 8 
tubetli bir odasında soluğu aldım. 

Hakikaten blr takım hastalıklar vardır 
ki, bu hastalıklar evlenmeğe kat'iyen 
mani teşkil ederler. Başta tenasuli has
talıklar, frengi ve belsoğuklu~u gelir. 
Bunların başta gelmesinin sebebi bu has
talıklar lzdlvac unsurları Uzerlnde der
hal blr takını araz meydana getirmeleri-

- Hayret ... Siz.. siz ha, Birinci Fran- 9 ___ _ 
suva ile ka1"§1 karşıya şarab içtiniz. 

- Muhterem pedert. Beni .buraya 
getiren asilzade rahib, hayatım hakkın
da size hiçbir şey söylemedi mi? 

- Evet, söyledi. Siz, onun dostların
dan, Kont Şerinin şatosunda istihdam 
ediliyormuşsunuz. Fakat orada, mukad
des kilisemize karşı büyük bir hürmet
sizlikte bulunmuşsunuz. Sizin ruhunu
zu tasfıye etmek. zaten ruhunuzda mev 
cud olan dindarane hisleri kuvvetlen
dirmek icab etmiş. Onun için sizi biz
zat alarak buraya getirmiş. 

- Başka? .. 
- Onun söyledikleri, bu kadar. 
- Ya, ellerimin arkama bağlanması? 
__. Hata.. çdk büyük hata... Allah 

kapısına getirilenler, baş açık, ve ya
lın ayak getirilirler. Fakat elleri, asla 
bağlanmaz. 

- Şu halde beni burada ne yapacak
sınız, muhterem peder? .. 

- Sizi bôrada bir müddet vicdanı
nızla başbaşa bırakacağız. Düşünecek

siniz. Nedamet edeceksiniz. Ondan son
ra da, Hazreti Mesih'den af dileyecek
siniz. 

- Af dileyinceye kadar ekmeksiz ve 
şarabsız kalmak tehlikesi var mı? 

- Bir insanın nzkını vermek ve onu 
kesmek, ancak cena bıhakka mahsus
tur. Biz, acizane birer vasıtadan başka 
bir şey değiliz. 

- Çok fila, muhterem peder!.. Sizin
le, çok kolay anlaşacağımızı tahmin e
diyorum. Şimdi; çok aç, ve son derece
de yorgunum. Uykusuzluk da, caba ... 
Eğer şu üç ihtiyacıma lutüfkarane bir 
şekilde mukabele ederseniz, ben de yn
nn sabah, hangi azizin önünde isterse
niz diz çöker, af taleb ederim. 

SOLDAN SAÖA: dlr. Gerek frengi, gerek belso~ukluğu ve 
ı - İstanbulda, FaUh tarafında meşhur gerekse açık derecede m!krob saçan bir 

bir semt.. verem derhal yakınlaştığı kimseler üze-
2 - Tıbbın alnlr haatalıkları fubesl - rinde tezahürat yapar ve kurulmak Jste-

alfabenln aon harfinin okunuş tam. nen yuva pek az b1r zaman sonra feci 
3 - GöZlemek - cO.sse. blr surette yıkılır. Bu sebebledir kl izdl-
4 - Bir l&ı:a - llOJ temlzlıtl vacdo.n evvel kadın ve erkeğin bUhassn 
5 - Askerl yüksek rnt.be. cthazı tenasüli hastalıklarına mübteH\. 
6 - öt.met. mutanndan emri hazır-hatıra olup olmadıkları ve mübtell iseler has-
7 - Hane - Niğde clvannda bir kaza. talıklarının hangi devrede olduğu tıbben 
B - İf. kat'l bir surette tesblt edilmedikce evlen-
9 - Şebeke-kültür-nefer. melerlne müsaade edilmez. 
ıo - TaUıdan maada her yemeğe giren - 11----------------c 

bir muharririn ilk lsml-1slrnlerden Cevııb isleyen okuyuculanmıı:ın posta 
sıfat yapmak için kullanılan Iflhika. pulu yoliamalarını rica ederiz. Abl tak· 

YUKARIDAN AŞAliI: dirde lstektetl mukabelesi& kalabl.U.r, 

ı - Hayal oyununun meşhur tipi-beygir. 
2 - Boy temizllR! - zehir. 
3 - Sağlam. 
4 - Koylülerin giydikleri kalın pelerin -

teessür nidası. 

5 - Bir çalgı - beraber. 
6 - Sonunda bir •E• olursa aza - blr nevi 

gul, eskiden kadın !sml olarak 
kullanılırdı. 

7 - Takat.1 olsa. 
8 - Vllllyet - bir renk. 
9 - Bir nevi rabt edatı - rüzgft.r. 

10 - Eskiden kullanılan cfıclzlerı. glb1 bir 
tabir. 

9 ıo 
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Euoelki 6ulmacanın halledilmif ıekli 

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

öbe ci eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler liUJl -

lardll': 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Zlyn Nuri). Alemdarda: 

(Esad), Beyazıdda: CHnydar), Samatya
da: (Teofilos). Emlnöniınde: < Aminasya}. 
Eyubde: (Arif Be.,lr), Fenerde: <Vltnlll, 
Şehremininde: (Nftzım). Şehzadebaşın

da: (İ. Hakkı>, Knragümrükte: <Keman, 
Küçükpazarda: (Hikmet Cemil>, Bakır
koyünde: <Merkez). 
Beyoğlu cihetindekHe:T': 
İst.lklil caddesinde: (Kanznk>. Onla -

tada: (İsmet), Taksimde: CN!zameddin), 
Kurtuluşta: (Necdet), Yenliehirde: <Pa
ronakyan>, Bostan başında: ( İt.ımad ) , 
Bc~lkta§ta: CSlleyman Rıza). 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Sarı~erde: ( Osman ), Kadıkoyünde: 

<Sıhhat, Rlfat), Bilyükadada ( Halk ) , 
Heybelide: (Halk). 

............................................................... 
En:urum belediye reisi 

Erzurum (Hususi> - Belediye rels1 Şev
ket An refakatinde bir maden arama heye
ti olduğu halde Erzuruma avdet etmek üze
redir. 

İngilizler bir peUaltı yüzünden 
isviçreye mağlUb oldular 

lngiltere milli takımı bugün Fransızlarla karşılaşıY0'' 
Fransızlar milli takımlar:nda değişiklik yapmadılal 

Zürihte Hardstum stadında karşılaşan 
İngiltere - İsviçre milli takımları maçı -
nın son dakikalarında bir penaltı yiyen 
İngilizler sahayı mağlUb olarak terket -
mişlcrdir. 

İngiliz takımı oyuna küçük bir avan -
ttıjla başlamış ve bu vaziyeti oyunun so
nuna kadar idame ettirmiştir. 

İsviçre muhacim hattımn oyun saha -
sının ortasında birbirini takib eden gü -
zcl oyunları, İngiliz muavin hattıııın ak
sıyan bozuk oyunu yüzünden zaman za
man çok tehlikeli şekiller almıştır. 

Üç orta muhaciminin güzel bir kombi
nezonu otuzuncu dakıkada İsviçrelilere 
ilk sayıyı kazandırmıştır. 

Üç dakika sonra penaltı çizgisi içinde 
soliçten güzel bir pas alan Bastin bera
berliği temine muvaffak olmuştur. 

Devre bu suretle berabere bitmiştir. 
İkinci devrede İsviçre takımı hariku -

13de güzel bir müdafaa yapmış ve oyu
nun bitmesine pek az kala İngilizler a
leyhine verilen bir penaltı İsviçrelilerin 
büyük bir sürprizle neticelenen g:ılibı -

'I 
İki ay evvel Bulgar milli takır1l1~, 

yük bir sayı farkile mağHib ed~rt ~ 
sızlar bu oyun için takımları~da 11ı11 
değişiklik yapmamışlardır. Bır ıı> ıJ'rl 
beri sakat olan Arsenalın merkez rrı 
ciml meşhur Drak bugün İngiliZ of' 
takımında merkez muhacim ola~ 
nıyacaktır. tll 
lskoçya Holandayı maglOb !

0
, 

Amsterdamda yapılan İskOÇY9• ıırı' 
landa arasındaki milli maç lsk~ı# 
3-1 galebesile sona ermiştir. İlk de td.ıt' 
Holandahlar, İskoçlann bütün atll ,.,ııll 
na kuvvetli bir müdafaa yapmal< sil~ 
dayanmışlardır. Bununla beraber :e.'ıl•' 
zaman Holandalıların da sıkı ve 
keli hücumları olmuştur. it ' 

İkinci devreye çok hızlı başlıY8~011e0 
koçyalılar merkez muhncimleri O 1'1' ' 
vasıtasile sekizinci dakikada ilk sB 
rını yapmışlardır. ıi~t~ 

yetlerini hazırlamıştır. 
Maçı Alman hakemlerden 

Bauwens idare etmiştir. 

üç dakika sonra İskoçyalılnr 50iırıo' 
vasıtasile ikinci sayıyı atmışlardır. tı•I" 
dört dakika sonra İskoç sağaçılt1 ~ ~ 
kulade bir şütle üçüncü golü yaP i' ,ı' 

doktor oyun 3-0 İskoçların lehine bir şel< • 

Maçta 25,000 kişi hazır bulunmuştur. 

* Beş haziranda dünya kupası için Bel-
çika ile maç yapacak olan Fransa milli 
takımı bugün Pariste İngiliz milli takı
mile karşılaşacaktır. 

Çanakkale talebelerinin 
Trovadaki tedkikleri 

Çanakkale (Hususi) - Çanakkale or
ta okul talebeleri ve bütün talim heyeti 
Trova harabelerine giderek tedkikatta 
bulunmuşlardır. Kültür genel espckter
lcrinden Celal Otman, Besim Kadircan 
ve Necmeddin Bora da talebeye refakat 
etmişlerdir. Bu harabelerde yıllardan
beri incelemeler yapmakta olan Cincin
natti üniversitesi arkeoloji profesörü 
Kari Blegen talebelerimize iki saatten 
faila süren izahatta bulunmuştur. 

Erzincanda hırsızhk vak'aları 

mıştır. .,111 
Oyunun bitmesine dört dakilt9ır ,, 

Holanda merke:ı: muhacimi şahsi b , 'f'r 
retle Holandalılarm yegane sayısın 
ınışbr. ~ 
Maçı bir İngiliz hakem idare e 
Maçta 50,000 kişi bulunmuştur. 

Bayramiç Çocuk Esirg?111
' 

Kurumunun faaliyetı ti 
Bayramiç Çocuk Esirgeme J{urtı~fı'.· 

yıl verimli çalışmalarda b~ıuıırııcı~ il 
Hergün .65-70 ilk okul talebesıne 51 rııııııl' 
bol yemek verilmiş ve çocuk bavrs çJ~r 
da bir hayli yoksul çocuğa elbi.St!·ııu 
şır ve ayakkabı dağıtılmıştır. J{u .,_; 

yan Basri Aktanın bu husustaltl nıerd' 
malan takdir edilmektedir. c;eç~r•el 
Bayramiçe gelen Kurum ?en~. 10-ı&ı' 
müfettişi de Kurumun f~liy~ ~ 
geçirmi~ ve takdir etmiştır. ~ 

•••••••••• 1 • --··········-······················... ıer J ~ Küçük Mem.eket Habe~ ....... 
• ••••••• ,- .-d ....................................... fl.P"'"" 

Erzincan (Hususi) - Enincanda şlm- Zafranboluda bir mektebin son 
diye kadar hırsızlık vak'aları pek nadir talebesi hocasız kaldı oa, 
olduğu halde son zamanlarda bu bir hay- zarranbolu <Hususil _ Kasabtl~~~ 
1i artmıştır. Gazipaşa caddesinde Ahml!<i mil§ okulu beşinci sınıf öğretmen 1,t(lıt· Kulanın mağazasına geceleyin giren bir Bu yü:ıden çocuklar ~ız talınJŞ ~.,..,., 

k k oııı.0 hırsız kasayı kırmış ve her ne kadar a- yıl mezuniyet lm"banı YCrece ç1ıw:-.ıP 
sadan bir şey alamamış ise de bir masa- lerln imtihan günleri de geıınlt eP' 
nın gözünde duran üç yüz lirayı alıp sa- Talebelerin vaziyet.1, veıııertnııln 

mucib olmaktadır. tb•ılJ"', 
vuşmuştur. _ . Kütahya.da mekteb tatD n tıııt (.111 ° 

Bundan birkaç gun sonra gene ayni cı- hl e ve 1• .... ,ı 
· · bi d-kkA h KOta.hya (Hususi> - Na Y rtf11P "' , 

varda Acepşırlere aıd .. ~. ~ ana ır- kulların 25 mayısta, ~hir otuııa d~r -
sız girmekte olduğu gorulmuş ve bek- mayısta tatlllerlne ve 15 hazJrıınıı ~~· 
çiler yetişmeden kaçmıştır. . Uhanlann b1Urllme.slne karar ~ti 

Gene birkaç gün sonra daha uzak bır çanakhlede kültür t,edklıtı.e ıtı~ 
semtte Uğuroğulların mağazasına gene ge Çanakkale CHususl> - nakY8 JXl ı~ 

· · · f kat k ... ,,,.af· .... ıı celeyin bır hırsız gırmış ve a anca kültür müşaviri Celfll Ferdi oo.-v vırt ·~ 
beş yüz kuruş kadar bir para alarak sa- doktoru Saffet Sezen, adliye nı!!f 10rı1ı , 
vuşmuştur. sin Toksöz, maliye müşaviri ceın otttr>1' ~' 

Yurdun her bucagıv ndan demiryolu in- ve Bayındırlık müşaviri HusnO fJl~r1'·4 
ı dl M - .. 11 vır1er 11tJll" aatmda çalışmak üzel'e birçok kimse- nakkaleye gelmiş er r. u.. d• 

§ .. • ve kazalarda ilgili bulundukları / 
lcr geldiği ve bu yuzden şehır kalabcılık- tedklkat yapmaktadırlar. .. •• ~ 
!aştığı halde gerek polis kadrosunun az- .............................................. .. 
lığı ve gerekse bekçilere verilen para
nın chemmiyetsizlıği yüzünden iyi bekçi 
bulunmaması bu gibi hadiselerde amil 
olmaktadır. 

Muradlı f:danhgı 
Muradlı (Hususi) - Kasabaya ya -

kın bir mahalde tesis edilen fidanlıkta 
külliyetli mikdarda akasya, dut, akçe
ağaç ve kavak fidanlan yetiştirilmek
tedir. Fidanlığın bir klsmı da enginar, 
yonca ve çilek yetiştirmeğe tahsis edil
miştir. Bunların sulanması için bir de 
motör getirtilmiştir. 

Gemlikte zehirli gazlar kursu 

r11e 
?ıfrlt 

TürkJyenin başlıca şe ctra <ti 
Paris, Marsilya. Nis, Lobn"' lftl~ 

M J{ı rı... •d' Mançester'de, ısır, niStsfl 
ı Fiı:..:tin ve Yun3 nY" 
ran. =- poıttB ~ 
Şubeleri, Yugos~"Y3• FilYoJl 
Suriye ve Yı;nanıst.uıda 
vardır. 

Gemlik (Hususi) - Burada halk ve . 
memurin için bir zehirli gazlar kursu ıelsrı 
açılmaktadır. Kursta jandarma komu- Her turlu banka muam0 
tanı Salim Özmen ve maarü müdürü r 
Sıdkı ta.rafından idare edilecek., on gün =-----~}~ra~p~a_. __ ...... 
devam edeoektir. ,. 

- Pekala! Şimdi sizi götürecekler, 
yedirecekler, içirecekler, istirahat et-

~~~!.__~~~~~~------~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------~ 



26 Mayıs SON POSTA 

Türkiye COmhuriyet Merkez Bankası 
21 - Mayıs - 1938 Vaziyeti 

AKTİF PAS 1 F 
Lira Lira 

Sayfa ıs 

Kadıköy Vakıflar DlrektörlUğU lllnları 

Semt ve mahallesi Sokağı No. sı Cinsi Aylık kirasJ 
Lira Kr. 

Kira müddetJ 

~San kilogram 17.152,27g CU26.052,90 
22.948.088.-
1 .331 .19~5 

Sermayes lG.000.000,- Kandilli Mekteb 
İskele 
Bağdad 

28 Ev 3 31/5/939 kadaJ 

tıp~ 
~deki Muhabirler! 
'l'ür it Uram 

43.f-05.3",45 

Adi ve fevkalAde D.712.234,11 

ihtiyat Akçesi : 
Husus! 8.00tl.000,-

Beylerbeyi 
l.'112.23t,U Zühtüpaşa 

Vakıf iskele 4 
45 Dükkan 3 

2 
7 

J 

> 
J 

> 

• 
• 
J 

~çtek.i Muhabirler: 
242.795,45 Z4%.'795,4ıl Tedavüldeki Banknotlar: 

lıl~: Safi tllogram 9.054,817 
dö.,•-~ tahvnı kabtı stıbest 

u..ıer 

12. 7S6.042 ,88 

Dcru.hde edilen evrakı nakdly• 
Kanunun e n 8 lncl maddeleri
ne teY!tkaİı hazine tarafından 
l'Aki tedlyat 

158. 748.563,.--

U .919.489,-

Dı.~er dövtz.ı ba"'• er ve Borçlu klirlng 
Deruhde edllen evrakı nakdiye 15.387,M 

r bakiyesi lf3.829.074,-'J:felerı 
111lıine '.l'ahvill •. "-- en. 
~ruhte dl 
tarvuıtı e • evrakı nakdl) e 

16.201.092,40 28.952.522,83 Kar§llığı tamamen altın olarak 
ilflveten tedavüle vucdllen 
Reeskont mukabili Udveten ted, 

19.000.000,-

Itanun 
tin un 6 - 8 inci maddelc-
l~ tevtıknn hazine tnrafından 
Seıı tedtyat 

158.748.563,-

14.919.489,-

~azd, 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhüdatı: 143.829.074,-

13.000.000,- 175.829.074.-

lU15.0H1" 

~~t Cüzdanı : 
'l'ic lNE BONOLARI 
~İ SENEDAT 

1.500.000,-
45.305.922,29 

Altına tahvlll kabil dövfzler 
Diğer dovnter ve alacıı.klı :tllrlnı: 

46.805.922,29 bakiyeleri 

.821,40 

81.686 064,55 31.686.885,95 
91.220.054,50 ve Tahvilat Cüzdanı: 

4 (Ileruhde edilen evrakı nak-
- (diyenin karşılığı Efilınm ve 

J! tTahvnrıt Utbar1 kıymeUe) 
.\ - Serbest esham n tahvilat 
"'nalar. 
~ ~ ~vız üzerine 
bL._ ~lt üzerine 
~lar· 
"''-htelü : • 

39.182.931,58 
7.013.251,21 

102.160,61 
9.215.406,34 

YckWı 

46.196.182,79 

9.317.568,95 

4ı.500.000,

IS.613.863Je 

341.863..262,:91 

Muhtelif: 

Yekfın 341.883.282Jll 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren ....____ Iskonto haddi % Sl , Altın üzerine avana % 4l 
~--------------------~~------------------------------------------------------------------------------------~---------------------

İstanbul Askeri Levazım Amirliği ilanları 
ld~~a~ıeri İstanbul le\YaZJm amirliğine bağlı müessesat için alınacak 118260 
lJği ırnon 6/Haziran/938 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede levazım 8.mir
lira ;~tmalnıa komisyonunca aç.ık eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 3074 
iotüı b'~unıştur. İlk teminatı 230 lira 61 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
lrıele ~ ilır. İsteklilerin kanuni vesikalar iyle beraber belli saatte komisyona gel-

tı. •524> c2978> 

ld~~eleri İstanbul levazım !mirliğin~ğlı müessesat için alınacak 387900 
liğ1 aa.Yurnurta 6/Haziran/938 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede levazım 8.mir-
6a27 litıııaı~a komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
toruı ~ _dort kuruştur. Dk teminatı 512 lira 3 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
8aau ~ ilır. İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektublarını ihnle 

11 
tn bır sant evvel komisyona ver mel eri. c525> •2979> 

t~~teı>: Piyade Atış Okulunun unu-::eu askeriyeden verilmek suretiyle 
o~~ Ptşirmesinin. kapalı zarfln eksiltmesinde verilen teklifler kanuna uygun 
't li,a ğından reddedilmiştir. Pazarlıkla eksiltmesi 27/Mayıs/938 Cuma günü sa
'l'~ da Tophanede Levnzım amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
)~ ~edeli 5184 lira ilk teminatı 388 lira 80 kuruştur. Şartnamesi Komis
)~ gorulebilir. İsteklilerin kanuni ve sikalariyle beraber belli saatte Komis-
~leri. .530> c3050> 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye.sı Liret 700,000,000 
tlıtıyat akçe&l Llret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
ttaJyanın ba§lıca fehlrlerlnde 

ŞUBELEKI 
ingmere. İsviçre, Avusturya, Maca· 
rlstan, Yugosla.,-a, Romanya. Bul
garistan, Mısır, Amerika cemahlrl 
.Müttehldeşl. Brezilya, şııı. Urquay, 

ArJantm. Peru, EtTaU5r Te 
Kolumbl)'ada 
Atnyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesl Karaköy 

PalAs (Telef: 44841 /2/S/415) 

lehlr 4ahlllndeJd acenteler: 
lstanbulda: AlA.lemclyan hanında 
Telef. 22900 /S/11 / 12/15; Beyo~ıun

da: istıını caddCJl Telef. 41046 

tz.Mt:RDE ŞUBE 

,._... __________ --:---------~----,1: 

• 

Kadıköy Osmannğa 

> J 

Göztepe 

İçerenköy 

> 

• 
Nizamıcedid 

Mekteb 
Hat boyu 

Kozyatağı 

Kadıköy Cafer ağa Rıza paşa 

Üsküdar Ahmetçelebl Tahririye 
ı Rum Mehmet-

43 > 

34 Kahve 
12 Ev 
2 Kahve 

10 Dükkan 
12 
36 
34 
18 
8 Ev 

16 
12 

4 
3 
4 
3 
4 
7 

50 

> 
> 
> 

> 

> 
> 

> 
> 

> 

• , 
J 

> 
> 
> 

> 
> 

> 

> 
:t 

> 

• , 
> 

> 

> 

paşa Çeşme meydanı 40 Dükkan 7 
5 

, 
• 

> 
:t ı Selmanağa Cami 4.1 > 50 

> Rum Mchmet-
pa.şa Şemsipaşa 63 > > 

> Hacıhesna Servilik 
> Atikvalde Musalla 

104 Ev 
1 

3 
3 
4 
2 
4 

50 
> 
> 
> 

> 

> 

:s 
:t 

> Selimiye Hamam 
> Ahıçelebi Karacaahmed 
> Rum Mehmet-

paşa 

• Rum 
Bedesten içi 

Mehmet-

48 
378 

6-8 

Baraka 
Düllin 

1 

> 
:t 

J 

> 
> 

• 
> 

> 

paşa 

> Tavaşi.hasan 

Tenbeller 
Ağahamam 

20 Ev 
76 > 

5 
8 

> 
> 

> 
> 

> 

• Kum Mehmet-
pa§a Baldıran 3 

> Hayrettin çavuJ Pernal 6 
> Seliimiali Dağ hamamı O 
> Hacıhesna Bağlarbaşı Cd. 3 

Kadıköy Osmanağa Karadut 25 

DükkAn 5 
Ev l 
20 M. 2 tarla 1 
M. > 50 
Dükkan 

50 
65 

, 
> 

> > 
> 

3/ Müddetı' 
> > 

81/5/939 kadar 
Yukanda mevki ve cinsleri yazılı yer pazarlıkla kira~·a verileceğinden istelf. 

lilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatlarL (3070) 

Alemdağında Sultançiftlik köyü önün deki çayırın otu pazarlıkla satılacağın. 
ian ~eklilerin K-adıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (3068) 

1 Harici Askeri Kıtaab İliinları 1 
8/Haziran/938 giinü kapalı urfla eksilt mesi yapılacağı ilan edilen İmıir Tay. 

yare alanında yaptırılacak 7 aded ahşab hangar inşaatına aid §artnameler de-
ğiştirileceğinden eksiltmesi şimdilik tehi r edilmiştir. c878> c308h 

İwıir Müstahkem mevki kıtaatının 16 920 kilo sade yağı ihtiyacı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 8/Hazir nn/938 Çarşamba günü saat 16 buçukta 
kışlada İzmir Levazım Amirliği Satına} ma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
edilen mecmu tutarı 15566 lira 40 kuruş tur. İlk teminatı 1167 lira 48 kuruştur. 
,Şartnnmesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin Ticaret odasında kayıt-
lı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirali 

edecekler 2490 sayılı kanunun ı ve 3 üncü maddele.rinde ve şartnamesinde yazılı 
vesikalarla teminat ve 'teklif mektublarını ihale saatinden en az blr saatt evvel 
İzınirde kışlada levazım amirliği satınalma komisyonuna vermeleri. 

c869> c298h 

1 İstanbul Komutanlığı İlanları 1 
İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler için 6atın alınacak 19000 kilo sakız ka· 

bağı ile 15000 kilo ~alı fasulyesi açık eksiltme ile lhalesi 30/Mayıs/938 Paza~ 
si günü saat ıs de yapılacaktır. Muhammen tutarı fasulyenin 1350, kabağın 930 
liradır. Her ikisinin ilk teminatı 173 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarlle 2490 
sayılı kanunun 2 ve 8 üncü maddelerin de yazılı vesikalarile beraber Fındıklı
da Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. c2717> 

SELANIK BANK ASI 
Tesiı tarDıl : 1888 

• fdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türlriyedelri Şubeleri ı 

lSTANBUL (Galata ve Yenlcamf) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yanani.Uandalü Şu~l.lri ı 

SELANtK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar .servisi 

DOYÇE ORIENT SAKN 
Dresdnm Bank Sabed 

Merkezi.: Berlin 

TiiTlıiy•delri ıab•lmı 

Galata - l.ıtanbul - 1zmır 
Depo~ bt. fttihı Gt1mrüj\l 

* 11. lirli ~ .. * 

Son Posta 
Yevmt, sıyası, Havadis ve Halk gaıeteaı 

Yereb:ıtan. Ça.talçeşme a:>k&t, 15 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerhı bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize alttlr. 

-·-
ABONE FIATLARI 

1 & a 1 
Sene Ay Ay Ay 

KT. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 400 150 
YUNANİSTAN 2840 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilm~. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuru§luli 
Pul ilAvesl lAzımdır. 

(···;~;;~··k~=·=··74i·ı~;;~;;::ı··) 
ı Telgraf : Son Posta 
l Telefon : 20203 
~ .... ···--·· .............. ·-···--... ·--



.. 

210,.1 litre 450 - 1/4 düz şişe Nemn so,-t/3 90.112 asan deposu ve şubelerile biUunum tuhafiye ve bakkaliye mağazalıırında. 

Sayın 

BiLEN KAZANIR 
Bayan.anınızdan samimi ricamız; Hğlıklarını yuvalannın 

itıadetini ( aylık temizlik ) lerinde dalma 

-"" 

( 

ve Bağı kullanarak sigorta etmelidir. Medeniyetin deT adınılan kar· 
şısında eski usullere bağlanmak, terakki ye ynz çeTirmek, gelecek 
tehlikelere rızıı göstermek demektir. Bilgili Bayanlar tarafından iOk· 
ranlarlıl karşılanan ( FEMlL) sizleri Uzncn mepkkatlerden kurtarır, 
rahim hastalıklarından korur. Cildinizin taravetini artırır. Vocude 
tam bir serbestiyet verir, en ince elbiseleriniz altında sezilmez. 
Evde, vazifede, seyahatte, mektebde, yazlıkta seve aeve kullana· 
c:ığınız bu gayet sıhht, pratik F~~MlL ve BAÖLARI her ec-zane ve 
bnvok ticarethanelerde hizmetinize Amadedir. 

Kan çıbanları ve parmaklarının 
arasındaki kaııntılAr için VİROZA kullanınız 

Dolama, meme " ıltihabı ve çat
lakhkfar, flegmonlar, yanıklar, 
trq yaraları, ergenlikler, Ye 
koltuk alb çıbanlan için 

En çabuk Ye en emin bir ıurette EDER 

PATI 
kullanınız 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Beyoğlu 

Mahallesi 
Pangaltı 

> 

• 
• 

M 1 D B 
Ekşilik, Şişkinlik ve yanmalarını 

giderir. Ağızdald kokuyu, tatsızlı&?J n dllinfzdeki pas
lığı defeder. Mide ve barsaklan alıştırmaz. lştihanızı 
ve ınbhatinizi dQzeltlr. 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olmakla mOşablh 
isimlileri ve taklidleri ısrarla reddediniz. 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü so~ukal· 

gınlıklarına ve a~rılara icar~~ 
tesiri şaşmaz bir. :ilaç ofduOunu~ 

isbaf etmiştir. 
• • A S P 1 R 1 N in tesirinden 

' 
emin olmak için lütfen 

kasına dikka! . ediniz. 
~ mar• 

Vakıflar DirektörlUğU illnları 

Kiralık emlak 
Sokağı No. sı Cinsi 
Elmadağ 7 Ev 

• 2$ • 
• 43 • , 51 • 

' 

ReKTA 
REKTA 

REKTA 
REKTA 

PATI 
iç ve dış basur meme
lerinde, basur meme
lerinin her türlü ilti
hablarında, cerahat -
lenmiş fistüllerde, ka
nayan basur. memele -
rinin tedavisinde da -

ima muvaff akiyetle 
ŞiFA TEMiN l!DER. 

Her .. ,. kıııyetVL fıi~ ... lıılô ,._ ..-,.., ,... .. ,_, 
Mil• ..,......, '" çal .... 

~ıı.Uoıı 4olorı .... "'~ 
itte bu,-ad• 

VALIDOL l11tdo4ımııe y•tııırı 
4 

O... Wt bre ~ IAılıı _,_ ..; 
clhyet.~_t• ......... ~'· 

VAltDOLt ~ ....... vt 
.. lıtUn4ı "'~ w .. 

~ .. 
............................................................... 

> Cumhuriyet 87 Apartımanın 7 inci dairesi. Son Posta Matbauı . ..............................• 
Yukarıda yazılı vakıf emlak 31/~/939 günü sonuiıa kadar ki-raya verilmek 

- fh:cre arttırması uzatılmıştır. · Ne~riyat Müdürü: Selim Ragıp Em.eç 

İhalesi 30/5/938 gün saat 3 dedir. İsteklilerin Beyo!lu Vakıflar Müdürlüiü 
Akarat kalemine müracaatları. (3075) 

...... . S. Ragıp EMEÇ 
SAıu.rLERI: ~- Ekrem UŞAKLlGlL 

-Bahar kadar taravetli ; çünkü : 

kullanıyor 

AADYOLI~ 
Difleri çllrtımekten korur ff 

ıttnet gibi parlatır. 

AADYOLi!, 
Diş etlerinde bulunan mUcrobllf' 

tamamen imha eder. 

AADYOL~ 
Btıttıa ağza sıhhat, letafet ff 

cazibe verir. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Daima Radyolin 

J O L . F A M KREMi, PUDRASI 
1 ALLIKLARI ve LOSYO"u 

kullanı)or, ve güzelliğine, gençliğine emin olarak hayata •tıb1°'" 

Cafer MOshil Şekeri 
Tesiri kat't, içimi kolay 

en iri mUshll tekerıdlt 
~------• Bilumum eczanelerde bulunur. ~--·:!>~ 

Dr. İhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öksnrnk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve ktzamık OksOrOkleri için pek 
tesirli ilaçtır. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. ~ . ............................................................ . 

ilan Tarifemiz 
Birinci aahile 400 lıuruı 
ikinci . ıahile 250 )) 

Vçüncii ıalıile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç ıalaileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilin yaptıracaklar ay· 
nca tenzilltlı tarifemizden iatifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve Çt>yrek 
sayfa ilAnlar için ayn bir tarife der
pif edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAıılarına afd 
i~l~r için ıu adrese müracaat edil
melidir: 

iıancıhk ll'.oUektU 91rketl 
Jlalaramaaude Ban 

Ankara cacldMi 

En nue;:un ı~~ 
~--· DIŞ TABiBi ıtJ 

RA TlP TiJR/{O~.,.. 
Sirk~l : Viyana oteli oiledtıl 

No. 26, Kat ı de ber~e k•d-' 
sonra uat 1 f den 20 
hastaları kabııl eder. 


