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B 8 c. ve k i I bu 5 8 b 8 h 1 ı ~azanç versis~~d~. tenzilatı 
~ Encumende kuçuk kazanç 

Vunanistandan dOndU erbabının vergiden istisna 

Selinikte Atatürkün doğduğu evin 
ziyareti esnasında binlerce halk 

tarafından c_oşkun tezahürat gQpıldı 

edilmesi istendi 
Projenin müzakeresine bugünlerde Maliye Vekilinin 
huzurile devam edilecektir! Hükumetin, teklif ettiği 

esaslar üzerinde ısrar edece~i anlaşılıyor 
Ankara, 1 (Hususi) - Kazanç vergisi ı 

kanununun bazı maddelerini deıı,tıren 

layihanın 1ktısad Encümeninde müzake
resi hararetli münakaşalara vesile olmuş
tur. Encümen azalarından bir kısmı hü
kfımetin projesinde vergi mevzuuna dair 
muhtelif hükümlerde teklif olunan ten
zil nisbctleri yerine küçük kazan9 erba
bının kazanç vergisinden tamamen fstıa
na edilmesinin daha doğru olacağı iddia· 
sında bulunmuşlardır. Neticede projenin 
müzakeresine Maliye Vekilinin buzurile 
devam edilmesi kararlaşmıştır. Önümllz
deki hafta içinde encümen Maliye Vekili
nin vereceği izahatı dinliyecek ve karan
nı verecektir. 

_Selinik Belediye Reisininr-r-ü·yıe·r······ürp·e·rtfoi··· 
Başvekile beyanat• bir hava faciası 

' 1e Ata türkün evini . en iyi şekilde muhafaza etmek 
Selinik için bir ıeref meselesidir .. 

• 

· Minimini bir Yunanlı Başvekfli mize: cHo~ geldiniz. derken 

ltt~~nlk, 1 (Hususl) - Türkiye Başve- kumandanı, belediye reis ve azaları, Tür
İlt~ lAl Bayar, Hariciye Vekili Rü§dÜ kiye, Romanya Yugoslavya konsolosları 
ltulda"e maiyetindeki zevat bu ·sabah do- istasyonda mi;afirlerl karşılaaılar. Bir 
um buraya vasıl oldular. Makedonya kıt'a asker selim resmini ifa etti. Müzika 
~valisi K.irimis, Selinik kolordu (Devamı 5 ind sayfada.) 

htif aklar sistemine ve 
kuvvet siyasetine rücu 

4~ A 

\!; ertkada, Londra itilafından bahsedlllrlıen 
eraay mua,.edesindenberl dllnganın enmilhim 

vesikası tasdilı edilmiştir, deniliyor 
\r~ . 

ea~et~;ngton, 1 - Yan resmt mehafil ile faik olan ve Avrupa sulhünün, hakikaten 
la.r ar er, Londrada İngilizlerle Fransız- realist yeglne zımanı.ıu teşkil eden as
baril: ~s.uıda yapılmış olan görüşmelerin kert ve iktısadt bir ittifak vücude geti-

~e::.a:;::~.::!:e:~n•e • • • •• • • .<.~e.v:: • ~ .~ .8:~::1:! •• • • •• 

.ı.>ün kTrlard'a eflı nenlerden bir. grup f"-

('f- • apu ·..,,. ••• , 

Bir ita/yan tayyaresi 
düştü, 19 kişi öldü 

Arnavudluğun Roma elçisi 
ölenler arasındadır 

,Roma 1 (A.A.) - Tiran ile Bren -
dizi arasında kaybolan tayyare parça -
laiımış olarak bulwımuştur. Bu tayya
re saat 13 e doğru Formia civarında bir 
dağın tepesine çarparak parçalandığı 
aıilaşılnu~tır. Tayyare enkazını çoban -
lai- görmüş ve hükü.mete haber vermiş
lerdir. Tayyarede Arna\•udluğun Ro • 
ma ôrta elçisi Cufer Villa diğer sekiz 
ecnebi yolcu, beş İtalyan ve beıı kişi -
lik de tayyare mürettebatı bulunuyor

Öğrendiğime göre hükumet projesinde 
teklif ettiği tenzil esaslarında ısrar ede
cektir. Zira halkın eğlence ve istirahat 
ihtiyacını daha ucuz ve kolay bir suret
te tatmin etmek kararı kat'idir. Mcsell 
son yıllarda yurdun her tarafında içkili 

(Det•amı 2 nci sayfada) 1ktısad Encümeni Rei.ft Rahml Apak 

Bu hezeyana ne demeli? 
u. liWllJWın .hgp i -O?m~ür. Cc:.edler 

yamruş ve parçaıanmışıır. <A:A·> -ıcN e r e de O e S k İ ta h t a 
Yer sarsı~tısı köprü ve onun üstündeki 
devam edıyor alaca Asya kalabalığı! ,, 

Keskinde sürekli bir Fransız muharrirlerinden Kamil Mok-
zelzele oldu hasar yoktur ler İstanbulda ~ark'ı fakat Delakruna'nın, Franıanın en ciddi 60fletele· • 

Keskin 1 (H:susi) - Gece saat Gotye'nin~ Flober'ln ve Loti'nin ifl.rkını rinde çıkan bir yazıda öyle,.. 
1 30 d ld k .dd tli .. kli b. bulamadıgına yanıyor: Nerede o eski tah- ni iftiralar var iri bi%ler ha 
, a o u ça şı e ve iUre • ır t k'. . . ., v ·· .. d-'-' f 1 lz 1 lrn t Z l l k b d 1ah a opru . e onwı ustun ıı:&.ı es er, çar- ltan6i bir memlelret halrlrınJa 

~e.b e e 0 uş urt. eze e asa a 8 rınflar, feraceler, alaca Asya kalabaıı:ı.ıt. ı·ı... · h l r- 6 ı~ır ayalı i e münaıebeti ol· 
rı at yapmamış ;ır. T .. kl d t k, d.. rt b k 

M · ı d .dd tll l 1 1 ur er e, ar ı en ust • an a ve mıyan vatanda.larımızın dalti ura a şı e ze ze e er ı· t · k d d.. - -
Muğla, ı _ Dün gece şehrimiz· 

1 
acare ' yanı azanç sev asına Ufl?lUŞ· bana yakın cehaletini lııabal 

d ld k idd tı . b. 1 1 h' dil er ve seyyah eğlencesi olmaktan çıkmış- etmeyiz ve gülünr balanı:.. e 0 u ca ş e ı ır ze ze e ısse - 1 1 (D 
2 

. ~ 

· D b d 1 · ı· :ar:,:·---==-~e:v;am:,.ı ;_:ncı:__:sa:!y~fa:d:a~J .!J~:=::;;;;;;~;;;::;:;::=:;:?_ miştır. ar e amu en ge mış ır. 
Saat 2,30 da bir ve iki dakika sonra da 

ikinci ve şiddetli bir zelzele daha kayde-
dilmiştir. Hasar yoktur. (A.A .) 

17 yaşında bir 

çocuk stad 

bekçisini yaraladı 
Dün B~kt~da Şeref stadında bir 

yaralama vak'ası olm~tur. Vak'amn 
tafsilatı şudur: 

Dün Şeref stadında Galatasaray - Bı 
şi~ş maçı yapılırken KB.şif oğlu Sa • 
dullah isminde 1 7 yaşlarında bir ço • 
cuk biletsiz olarak stada girmek iste -
miştir. Stad bekçilerinden SalAhaddin 
çocuğun biı hareketine mümaııaat et • 
miş ve bu yüzden Sadullah ile ara • 
larında münakaşa başlamış, neticede 
kavgaya müncer olmuştur. 

(Devamı 5 inci sayfada.) 

Filistinde 6 Arab 
polis memuru 

öldürüldü 

Tekirdağlı İsveçli 
. güreşciyi mağlôl> etti 

Kara Ali de Amerilıalı Şermanla 45 dakika 
silren bir milsabakadan sonra berabere lıaldı 

Galatasaray Beşiktaşı 2 - 1 yendi 

f 

' 
KudUs, ı _ Bu sabah Tulkerin civarın- Tekirda~lı Hüseyin lsveçlinin sırtını ikinci defa yere yapıştırmq vaziyette 

da bir.seyyar jandarma karakoluna ted- Dün çok zengin bir spor günü yaşan- de de mühim futbol karşıla~maları ol-
hi§ciler tarafından yapılan ştddetll btr mıitır. Taksimde serbest güreşler, Şeref .muştur. 
hO.cum esnasında altı Arab poU. memu- stadında futbol maçları, Bebekte atletizm, Bütün bu spor hareketleri hakkındaki 
ru öldü~milştUr. Muhaclntler de ~ır Mectdiyeköyünde de bisiklet müsabaka- :yazılarımızı 6 ncı ve 7 nci sayfalarımızda 
ıayiat vırmijlerdir. '(A.A.) tvı yap~ır. Aynca Ankara Ye İzmir~ bulacaksınız. 
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r 
Her gün 

Hep ayni brıhis: 
Motörleşmek ihtiyacı 

- Yazan: l\tuhiltin Birı:en 

M otörlü nakil vasıtalannın güm

rüklerini indirmek için Ankara

da yapılan tedkikler hakkında geçen gün 
muhabirimiz bazı malumat veriyordu. 
Bundan anladığımıU! göre, bu tedkikleri 
yapanlar, bu gümruklerin esaslı bir su
rette tenzilini istemişler, fakat maliyeci
lerimiz buna muvafakat etmemişlermiş. 
Ne dereceye kadar doğru, ne dereceye 
kadar yanlış olduğunu kontrol etmek 
bizce kabil oimıyan bu haberi aynen doğ
ru olarak kabul etmek bize makiıl görü
nüyor. Çünkü her gümrük indirme me
selesinde, her maliye işine dokunma bah
sinde bizim maliyecilerimizin daima mu
halefet ettiklerini görmeğe alışkınız. Bu 
bir an'anedir; bizim maliyemizin üstün
den asır geçmiş an'anesi! Bunun için, ha
beri doğru olarak kabul ettiğimiz zaman 
tekzib edilmek tehlike.sinin fazla olacağı
nı zannetmeyiz. 

Bu haberlere göre maliyecilerimizi dü
şündüren iki sebeb vardır: Biri gümrük
lerin külli mikdarda indirilmesi halinde 
varidatın eksilmesi, diğeri de benzini ha
riçten dövizle tedarik eden memleketin 
tediye müvazenesi ve bilhassa döviz. 

• 
Bu iki sebebden birincisi gayri variddir; 

çünkü bir otomobil girerken ne kadar 
gümrük verirse versin, girdikten sonra 
vereceği verginin yanında küçük kalır. 
Bir otomobil, senede en az iki yüz lira 
kendisi vergi verir ve bir o kadar da, 
muhtelü şekillerde başkalarına verdirir. 
Şu halde bilvasıta veya bilavasıta varidat 
bakımından bir otomobil, eğer on sene 
yaşıyacaksa maliye için en güzel bir irad 
iletidir. Nasıl demiryolları tarifeleri in
dirdikce varidatının arttığını görüyorsa 
memlekette motörlü vasıta çoğaldıkca 

maliye de varidatının arttığını görecek
tir. 

İkinci sebebe gelince, bu, ilk bakışta 
bizi düşündürebilir; döviz müşkülatı biz
ce de meçhul değildir. Ancak, bu mesele
de bunun karşılanması için de muhtelif 
tedbirler hatıra gelir. Bir kere motörlü 
vasıtalarm gümrüklerinin hafifletilmesi 
Amerikanın, bilmukabele, bizim mahsul
lcrimize koyduğu gümrüklerin azaltıl

ması ile mukayyed bulunuyorsa bu tak
dirde bizim de Amerikaya olan ihracatı
mız artacak ve neticede idhalatımızın 

tediye müvazencsini tutmak kabil ola
caktır. Fakat, motörlü vasıtalar yaln~z A
merikndan gelmez; kliring yolile bizden 
birçok mal alan ve bedellerini karŞllıya
cak kadar bize idhalat yapamıyan mem
leketler de vardır. Motörlü vasıtaların 

gümıi.iklerine tatbik edilecek şekiller, e
ğer o nevi memleketlerden yapılabilecek 
idhalata da bundan istüade imkanını ve
rebilecek şartlar dnhilinde olursa o za
man kliring yolile de idhalat mümkün o
lur. 

Benzin meselesine gelince, Türkiye 
benzini nihayet imal dahi edebilir. Pa
halıya da mal olsa, benzin gene bugünkü 
dahili fiatlara göre pekala idare edebıle
cek ve kar bırakacak bir maliyetle elde 
edilebilir. Ayni zamanda haricden döviz
le idhal edilen benzin mikdarını azalt
mak için memlekette bu işe yarıyacak is
pirto istihsal etmek mümkün olduğunu 
da unutmıyalım. Tayyareden gayıi mo
türlü nakil vasıtalarında kullanılacak 

benzinlere yüzde 40-45 nisbetinde mutlak 
alkol karıştırılabilir. Pek çok defa bahis 

mevzuu olmuş bulunan bu meselenin 
halli nihayet bir senede yapılabilecek bir 
işdir. Halbuki bir sene zarfında benzin 
idhaliitının mikdan yüzde kırk derece
sinde artacak değildir. Ben, bu meseleyi 
valdile incir ve üzüm meselelerile uğra
şırken bütün teferrüatile tedkik ettim. 
Bu işe yanyacak bir takım mahsullerimi
zin bugünkü dahili fiatlarile istihsal edi
lecek mutlak alkolün maliyeti benzin da
hili fiatile pekAia itilaf edebilir; fazla bir 
f.ar bırakmasa bile memleketin düşkün 
fiailı mahsullerini sarfa ve memlekete iş 
vermeğe yarar ki bu da gerek iktısad ve 
gerek maliye bakımlarından gene bir kar
dır. 

• 
Görülüyor ki motörlü vasıtaların mik

darını memlekette çoğaltmak gayesile it
tihaz edilecek radikal tedbirlere karşı 

maliyecilerimizin itirazları -bunlar eğer 
bu kadardan ibarc>tse- o kadar ciddi se
bcblere istinnd edemiyor. Halbuki bu 

Resimli Makale: X Sinir kuvveti.. X 

.. 

-
Medeni insan daimt bir mücadele halindedir. Hayata göz

lerini açtığı dakikadan hayata gözlerini kapadığı dakikaya 
kadar mütemadiyen didinmek mecburiyeti altındadır. Sa
hilden uzak bir noktada anaforlu bir denize düşmüş bir yü
zücü vaziyetindedir. Boğulmamak için bütün kuvvetile uğ
raşmak ıztıranndadır. 

Tecrübe göstermiştir ki denize düşen bir adamın boğul
mamak için sadece yüzgeç, kuvvetli, mukavim olması kafi 
değildir. Ayni zamanda kuvvetini hesablıyarak kullanma
sı, bunun için de sinirlerine .hfiltim olması lhımdır. Haya
tınızın his, iş, mücadele gibi bütün safhalarında sinirlerini
ze hakim olunuz, yenilmezsiniz. 

( 
Avrupaya bahar 
Bu yıl erken geldi 

.. 
ARASINDA 

HERGüN BiR FIKRA • ı 
Deliyim dedimse 
Adamın biri değirmene öğütülmek 

üzere bir çuval buğday götürmü§mii.ş, 
bir müddet sonra tekTar değirmene 
gitm.i§, değirmenciye sormU§: 

- Benim. buğdayım öğütüldü mü? 
Değirmenci bir yanda duran iki çu

val undan birini göstermi§: 
- işte seninki! 

Londrada eski 
Otomobiller yarısı 

) 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bagiin Konamadı 

................. 
İttifaklar sistemine 

ve kuvvet 
siyasetine •• rucu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
rilmesi olduğu fikrindedir. 

Nevyork Taymis gazetesi, diyor ki: 
Fransız ve İngiliz mümessilleri, Versa1 

muahedesindenberi dünyanın en mühinl 
vesikası olan bir vesikayı tasdik etmişler .. 
dir. 

Bu gazete ilave ediyor: 
Bu vesika, kollektif emniyet devre

sine hatime çekmekte ve artık dönü~ .. 
miyecek surette ittifaklar sisteır.ine ve 
kuvvet siyasetine rücu edilmiş oldu .. · 
ğuna ~aret eylemektedir. 

Çekoslovakya meselesi h~klcnd& 
rnütalealar muhteliftir. Zira Fran • 
sız - İngiliz ittüakının ne nisbet dahi
linde ve ne gibi şeraif altında fa:::.iiyet 
izhar edeceği aşikar surette görünme .. 
meldedir. 

Maamafih bu babda mütalea yi.lril
ten mehafilin kaffesi, Fransanm son 
harbdenberi aramakta oiduğu şeyi el
de etmiş bulunduğunu kaydetınektP, : 
dirler. 

Nevyork Taymis, devam ediyor: 
Emniyet meselesi, Fransamn n.er .. 

kezi Avrupa milletleri ile akdetmi~ ol· 
duğu ittüakların hikmeti vücudü idi 
Şimdi Fransanın oyunu kazanmış ol .. 
duğu söylenilebilir, çünkü kendi e.m .. 
niyetinin İngiltere tarafından zıMaD 
altına alınması neticesini elde etmiş -
tir. 

Bu husus hakkında mütalealar ser-
deden diğer mehafil, İngiliz - F1'ansız 

Bahar bu sene Avrupaya çok erken gel

di. Yukarıdaki resim, Pariste bir parkta. 

açık havada güvercinlere yem veren bir 

çocuğu göstermektedir. Paristeki güver

cinler de Venediktekiler gibi insanlara 

çok alışkındırlar. Hiç korkmadan insanla

rın ellerine ve omuzlarına konmaktadır
lar. 

Adam çuvallara bakml§, kendi çu
tıalındaki un gözü.ne az görünmüş, ö
teki çuvaldan birkaç avuç alıp kendi 
çuvalına koymuş. Değirmenci gör
mil§: 

- Ne yapıyorsun? 
Demı§, adam cevab vermi§: 
- Ben deliyim, ne yaptığımı bil

mem! 

İngilterede her sene 1904 senesinden itilafının tevlid edeceği menfaati .. ka ,. 
evvelki model otomobiller arasında bir bul ve teslim etmekte ancak sulhun v' 
yarış yapılır. Yukarıdaki resim geçen- beynelmilel nizamın adalet ve ahlaki " 
lcrdc yapılan bu seneki müsabakalara iş- yete istinad edilmek suretile tesis e ." 
tirak eden bugünkü otomobillerin bir dilmesine aid bütün ümidlerin boşa gıt 
ceddini göstermektedir. miş olmasına teessüf eylemektedirler. 

-Deliysenı, ne yaptığını bilmezsin .. 
ne diye kendi çuvalından öteki çuva
la boşaltmıyorsun? 

Yanşta, otomobiller bir !rızaya uğra- Mütehayyiz bir zat, Avrupa ve lı~t· 
yıp yerlerinde kalırlarsa arkalanndan it- ta dünya siyaseti idaresinin iki gün ~. • 
mek sureüle yollarına devam etmelerine çinde Hitlerin elinden Çemberlayr. !0 

cevaz verilmiştir. eline geçmesi olduğunu beyan etmıt" 

vukua 

Gülmüş: 
- Deliyim, dedinue; o kadar fa-zla 

deliyim, demedim! 

·-------------------------· 
Alnıanyada yapılan 

Bisiklet yolları 
Kontak yüzünden 

gelen facia 
Yeni evlenen bir çift, düğün 

Almanyada yapılan bir istatistiğe gö
merasi-

re son on sene zarfında bisiklete binen-
minden sonra, bir fotograf cıya giderek 

resim çıkartmak istemişler, damdonörle

rini de çağırmışlar. Resim çekilirken e

lektrik kontağı yüzünden iki darndonö

rün tül ve şifondan yapılmış elbiselerinin 

eteklikleri tutuşmuş, damad, hemen atı

larak eteği kapmış ve parçalamış. Bu sı

:rada küçük kızlardan biri de ileri koı;

muş, onun da eteği tutuşmuş. Tutuşunca 

ateş bütün orada hazır bulunanlara sira

yet etmiştir. Neticede gelin ile klz kar

deşi ağır surette yarııl'anmışlar, küçük 

kız ise hastanede ölmüştür. 

Hide mühim bir mevzudur. Bugünkü dün
yada bütün askerlik muhitleri, gelecek 
muharebelerin ancak motör kuvvetile 
kazanılabileceği noktasında tamamen 
müttehiddirler. Halbuki bu vasıtalar sa
de harb için fevkalade mühim değil, ayni 
zamanda sulh için de o kadar mühimdir. 
Hele memleketin şoförsüz ve tfımircisiz, 
ustasız olduğunu unutmıyalım. Eğer dün

ya Türkiyeyi bir gün imtihan meydanına 
çağıracak olursa ilk ağızda verebileceği
miz şoför zayiatını bile telafi edecek ih
tiyat şoför kuvvetimiz yoktur. 

Bütün bu sebeblerden dolayı bu nokta 
üzerinde ne kadar ısrar etsek azdır. 

Muhittin Birgen 

lerin snyısı 6 milyon artmıştır. Bu yüz
den bisiklete binenler için hususi yollar 
yapılmak zarureti hissedilmiş. 1933 scn(
sinden evvel ancak 3500 kilometrelik bi
siklet yolu yapılmış ~en 1937 senesi .so
nunda bu yolların uzunluğu 8500 kilo
metreyi bulmuştur. En kısa bir zam~m 

içinde 35.000 kilometrelik yol yapılması 
karar laştınlmış. 

Genç yaşta ölen ressamların . . 
sergısı 

Londrada garib olduğu kadar hazin bir 
sergi açılmıştır. İsmine cGenç yaşta ölen
lerin sergisi• denilen bu meşherde yalnız 
genç yaşında ölen eski ve yeni ressaml~
rın eserleri teşhir edilmiştir. Bu sergide 
henüz kırk yaşını doldurmadan ölen res
samların eserlerinden anlaşıldığı üzere 
ressamlar umumiyetie genç yaşlarında en 
iyi, en canlı eserlerini meydana getirmek
tedirler. 

Dünya boşanma rökoru da 
Amerikalılarda 

Boşanma nisbeti Amerika ile mukayPse 
edilince Fransada pek azdır. Bir Paris 
gazetesi Fransada 1937 senesinde 132.000 
evlenme olduğunu ve bunlardan 12 bi
ninin ayrıldığını yazıyor. Bu rakamlara 
göre boşanma nisbeti yüzde ona yaklaş-

J stenmeden yapılan 
Avrupa seyahati 

Meşhur piyanist Godovsky'nin kızı, 

babasının Nevyorktan Londraya hareket 
eden dostlarından birini geçirmek üzere 
vapura gelir, baba dostunun öte berisini 
yerleştirmek, kamarayı düzeltmek ile 
meşgul iken vapurun hareket ettiğini 

duymaz ve üzerindeki elbise ve cebindeki 
pudra kutusundan başka tek bir şeyi ol
maksızın Londraya gelir. Vaptırun ücre
tini baba dostu ödemiş ve onu bu otele 
yerleştirmiştir. Genç kız §imdi Londra
dan elbiselerini, pasaportunu ve babasını 
beklemektedir. 

Çocuk hakimlerine tıb 
dersi veriliyor 

Londrada Traviorsk Klinik'de ha-
' kimler için bir gece mektebi açılmıştır. 

Bu mektebe hakimlerin, bilhassa çocuk 
mahkemelerinde hakimlik yapmakta bu
lunanların devamı mecburidir. Çocuk 
mahkemeleri hakimleri hükfunet tar&f ın
dan tayin edilmiş üç doktordan dıl!l's al
mak mecburiyetindedirler. Bu üç doktor
dan birisi dahiliye mütehassısı, diğer ikisi 
de sinir doktorlandır. Doktorların her bi
ri kendi şubesine göre bir çocukta cürüm 
istidadının nasıl doğduğunu, ailesine te
veccüh edecek meS'uliyetleri ve küçükle
rin cürüm isüdadlarmın nasıl tedavi edi
lebileceğini hakimlere öğretmektedir. 

maktadır. Amerikada ise boşanma nisbe
ti yüzde 56 yı bulmaktadır. Avrupada en 
yüksek boşanma nisbeü yüzde 27 yi bul
maktadır. Bu da eski dünya için bir rö
kor sayılmaktadır. 

r 
iSTER iNAN, iSTER İNANMA! 

Memleketimizin Akdeniz ve Marmara sahil mıntakalım
nı kaplıyan fundalık ve çalılıklar şimdiye kadar beyhude 
yere toprak 1şgnl eden lüzumsuz bir madde telakki edilirken 

son günJcrde memleket dışına satılan ihraç maddelerimiz 
arasında ypr almışlardır. Çalı süpürgesi imalinde kullanı
lan bu maddeler en ziyaçie Mısırdan istenilmektedir. 

1 STER 1 NAN, İSTER l NAN M Al 

tir. (A.A.) 
Ottava 1 (A.A.) - Fransızlarla ingl 

!izler a~asındaki görüşmeler neticesi. 
Kanadada çok iyi bir tesir yapmıştır. 

Halbuki Kanada, İngilterenin AvruP' 
işlerinde fazla taahhüdlere girişmesin• 
daima ihtirnzla karşılamakta idi. 

Kazanç vergisinde tenzilat 
(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 

ve çalgılı yerlerin adedi verginin yükse) 
olmasından mahsus derecede azalmıştır• 

Küçük kazanç erbabının kazanç ver
gisinden istisna edilmesi hakkındaki tclt• 
life gelince but eklifin bugün için kabU 
lüne maddeten imkan görülememekte 
dir. Zira temin eylediği varidat bu sı.· 
nıftan alınan vergi mühim bir yckCın? 
baliğ olmaktadır. 

Bu hezeyana ne demeli ? 
(BCZ§tara.fı 1 snci sayfada) . cJJ 

Muharrir: ''Bu şark, eski şark şıll'l .. 
yalnız bizim Afrikamızda kalmıştır!" si:r' 
zünü de ilave ediyor. ~ 
Eğer yazı Fransanın en ciddi gündel 

gazetelerinden birinde çıkmamış olsaYdSı 
yalnız güler, geçerdik: Halbuki bu gnıe~ 
iktidardaki partinin başlıca organlarıtı 
dan biridir. ~ 
Yazının içinde öyle şeni iftiralar dn ,, 

ki bizler her hangi bir memleket ha~ 
da fikir hayatı ile münasebeti olınıY 

eb'"' vatandaşlarımızın dahi buna yakın c "4 
letini kabul etmeyiz ve gülünç bulufll 

iS~ Bu tarz yazıları neşretmek kurusunu 1 ·ıntı hiçbir mazeret karşılığı, gazetel:T1 d~ 
affetmeyiz. Kamil Mokler geçen gun, tl; 

mokrasi gazetelerinin dış politika hakld 1 
daki hassasiyeUerine dair bu sütU 

0
' 

yazdığımız fikirleri tekzib etmek için fl 

kadar acele etti! bt"' 
Burası, bizim Türkiyemiz, bizim ga# 

mızın ve bizim medeniyetimizin sahJl ~ 
dir. Burada Kemalizm, bir milleti J{s~ d" 
Mokler'in hasret çektiği şark'ın mult:c1' 
der olan akibetinden kurtarmıştır. za d 
böyle muharrirlerin bu memlekette p.. 
Şark'a mı, yoksa onun mukadder akıbe 
ne mi hasret ettikleri pek anlnşılarnnı). 

FATAY - (Uhı.S 



~ Mayıs SON POSTA 

Avrupada bir Mayıs 
Berlinde büyük Almanya nümayişi 
yapıldı, Hitler 150 bin gence hitab etti 

Pariste gazeteler çıkmadı, Madridde herkes çalıştı, Yunanistanda General 
Metaksas işcilere karşı mühim bir nutuk söyledi 

Rusyada Kızll orduya hitaben bir emri yevmi neşredildi 
Bedin, 1 (A.A.) - Kız ve erkek 150.000 · de olduğu gibi gene inci çiçekleri satıl- büyük nümayişler tertib etmiştir. 

genç Hitlerci bu sabah Berlinin sokakla- mağa başlanmıştır. Partinin şefleri sıra ile nutuklar :söyle
tından geçerek Hitler, Göbels ve gençlik Otobüsler, metro ve taksiler de dahil mişlerdir. Öğleye kadar hiçbir hadise 
teşkilatı şefi Baldur Von Şirah tarafın- olmak üzere bütün umumi servisler nor- kaydedilmemiş ve polis müdahale etmek 
dan söylenen nutukları dinlemek için 0- 1 mal bir şekilde işlemektedirler. mecburiyetinde kalmamıştır. 
lirnpıya stadına gitmişlerdir. ı Dün basılan Aksiyon Fransez gazete- Sovyet Rusyada 

Bu nümayişe, stadın medhaline konan sinden mıida hiçbir gazete çıkmamıştır. Moskova, ı (A.A.) _ Halk müdafaa 
btivük bir levhada yazılı olduğu \•echile Müvezziler bu gazeteyi bilhassa şehrin komiseri 1 mayıs günil münasebetile Kı-
•Biıyuk Almanya nümayişi. ismi veril- merkez mahallelerinde satmaktadırlar. zılorduya hitaben neşrettiği bir emri 
l'rıişti. Madridde bir Mayıs çalışma günü yevmide Lenin - Stalin partisinin bütün 

llitler kendisine tahsis edilen tribün- Madrid, ı (A.A.) _ Hükumet tarafın- sahalarda elde ettiği başarılan tebarüz 
de göründüğü zaman şiddetle alkışlan- dan verilen emirler mucibince bugün ettirdikten sonra diyor kl: 
lllı tır. memleketin her tarafında çalışmağa de- Dü ·man bizi gafil avlıyamıyacaktır. 

Hitler o:Sieg. Heil. seslerile mütemadi- vam edilecektir. Mukabelemiz yıldırım şiddetile olacak ve 
Yen kesilen nutkunda ezcümle demiştir Madridin sivil valisi Gomez Ossorio bir düşman bizzat kendi topraklarında imha 
kı· nota neşrederek harb siyasetinin istihsa- edilecektir. Sovyetler Birliği kuvvetli ve 

- Halkımızın ne büyük bir terakkiye latı artırmak mecburiyetini tevlid ettiği- kudretlidir. İstikbale kat'i bir emniyetle 
l'rıazha.r olduğunu gördünüz. Alman mil- ni kaydetmiştir. bakmaktadır. 
le~i biiyük bir hadise neticesinde birleş- Sendikalar fedNasyonu da bir beyan- Lehistanda hicliseler oldu 
ll'ııştir. Milletimiz uzun bir zaman rnüt- name neşrederek 1 mayıs 1938'in bir ça- Varşo\•a 1 (A.A.) - Bir Mayıs do • 
tehid değildi. Bu sebeble silahlarından ve hşma günü olduğunu ilan etmiştir. layısile Polonyanın bir ço!;. şehirlerin • 
haklarından mahrum kalmıştı. Cenabı- Yunanistanda de Marksistlerle Sağcılar e.rasında ha-
hak, sistematik bir terbiyenin neticesi o- Atina, l (Hususi) - Bir mayıs amele diseler olmuştur. Bir kişi ölmüş ve bir 
larak dahilde ittihad eden Nasyonal-Sos- bayramı dün ak§amdan başlamış ve neş'e çok kişiler yaralanmıştır. 
Yalistleri mükllfatlandırdı ve böylece bü- içinde bugün akşama kadar devam et- Lenber'de dört bomba patlamış ve 
Ylık bir Almanya meydana geldi. miştir. Saat onbirde Başvekil Metaksas kırk kişi yaralanmıştır. 
. Bu sözler sürekli alkışlarla karşılanmı~ Belediye tiyatrosu balkonunda Atina ve Londrada 

;(.• n~tku d
0

inliyen 150.000 kişi milli marş- Pire iş~il~ri~e hitaben irad ettiği bir nu- Londra ı (A.A.} _ İ~ci ve Faşist 
ar soylemışlerdir. tukta ışcılenn devlete kar~ı olan vazife partileri bugün Hayd Park'da mukabil 
p ve ~a~larına dair ehem~ye~li :;özler söy- tezahürler tertib etmişlerdir. 

1 aris, l (A.A.) - 1 mayıs diğer pazar- lemıştır, Amele Başvekıli şıddetle alkış- İşciler, Faşistliğe karşı mücadele e • 
ardan farklı geçmemiştir. Yalnız seyril- la"ını.ştır. dilmesi ve İspanyada yardımda bulu -

Seferde her zamankinden daha az bir fa- H b ( ııhyet .... 
1 

.. h b ~. ere~, 1 A.A.) - Heinlein partisi nulmasını isteyen karar suretleri al • 
~ goru muş ve er sene u mevsim- bugun bır mayıs bayramı münasebetile mı.şiardır. 

Eski Türk muhariblerineı 
Yunanistandan selim 

Türk gaz etecileri dün Olimpiga'ga gittiler 
Sel/iniği z iyaretten sonra Belgrada gidecellle; 

lt Atina, l (Sureti mahsusada giden ar
d adaşımızdan) - Atina valisi Kocas'ın 

<'l.Veti ve refakatile hususi otorayla Ati-
1\~Ya yedi saat rnesaf ede bulunan Olim
l>i~·aya gittik. Güzel tabiat manzaraları 
;ra~ında geçen bütün bu seyahat rnüd
t etınce istasyonlarda binlerce halk elle
hınde Türk - Yunan bayrakları olduğu 
isalde müzikalarla bizi karşıladılar. Her 
t ~asyonda belediye reisleri ve halk ha
~ leri nutuklar irad ederek Türk - Yu
'l\ an dostluğunun ebediliğinden, her sat::a beraber yür\iycceğinden bahsede
~·ı hararetli ve samimi tezahürat göster-

1 er. 
O}j...-. . ki h 'bl . · · ··•Pıya es mu arı er cem ıyetı reisi, 

kahraman eski Türk rnuhariblerine se
lamlarının iblAğına bizi memur etti. Va
gonumuz halkın sunduğu çiçek buketleri
le bir sergi halini almıştı. Bu gece ve ya-
rın Olimpiyada valinin misafiri olacağız. 
Yarın akşam Atinaya döneceğiz. Salı gü
nü öğle vakti Selaniğe giderek iki gün 
kaldıktan sonra Belgrada gideceğiz. 

Olimpiya belediye reisi kalrdeş Türk 
milletinin gazetecilerini mukaddes Olim
piya topraklarında selfimlamak saadetine 
nail olduğundan bahsederek Atatürke, 
Celal Bayara, Hariciye Vekiline şükran 
ve tazim telgrafları çekmiştir. 

Erciimend Ekrem Talu. 

l<üçük itilif ;~Macaristan 
Sina ya koııf eransında görüşülecek işlerin 
başında Macaristan meselesi gelmektedir 

Stn aelgrad 1 (A.A.) - Küçük itilafın l ğer komşu devletlerle olan münasebatı. 
balı aya'da akdedeceği konferanstan Bilhassa Macaristan ile olan milna
ittı·Seden Samuprava gazetesi, küçük sebetlerdcn bahseden Samuprava bu 

af da. • k . . E 11'. , tna ımı onseyının son y ul içti- içtima esnasında bu mesele için çok da 
lan devresindenberi tahaı:tdüs etmiş o- ha müsbet bir hal sureti bulunabilece
ğ111 Vakayiin tesiri altında toplana~a - ği kanaatindedir. 

1 Yazmaktadır. 
len Ayni gazete, etrafımızda vuku~ gc
"1e \~eni hadiselerin Küçük itilaf mü -
d ssıllerinin ittihaz edecekleri karar -
ıE': htıs~si bir dikkat ile hareket elirne
~a nı aınir olduğunu ehemmiyetle 

"detmektedir. 
A~ . 

(!dıJ nı gazete, konferansda rııüzakere 
ecek meseleleri tadad etmektedir. 

lar Bu meseleler, şunlardır: Küçük iti
dntın İtalyan İmparatorluğu karşıc:;ın -
~ t .. 

tur rnuşterek hattı hareketi, AYus -
tıu:anın beynelmilel Tuna koır.isyo -
le . dan ayrılması sebebile Tuna nıesc-

ı;ı, l<üçük itilafın Macaristan ve di -

Rusgada lıarb 
Tehlikesinden 
Bahsediliyor 

Moskova 1 ( A.A.) - İzvcstiya ga -
zetesi. ba1?makalesinde diyor ki: 

Son zamanlarda harb tehlikesi ,.e 
tilhassa Sovyet Birliğine karşı hE>rb 
tehlikeleri pek bm·iz bir şekil almış -
tır. Memleketimizin işcileri pekala bi
lirler ki, bir taarruz takdirinde s~vyet 
ler Birliği her şeyden evvel kendi kuv -

Ankaradaki maç 
Berabere 
Neticelendi 

Ankara 1 (Telefonla) - Fenerbahçe, bu
gün 25 bine yakın bir kalab~lık önünde 
Gençlerblrllği, Ankaragücu mtıhtelitile i -
kinci karşılaşnasmı yaptı. Oyuna antrenör 
Bay Horeys'in hakemliği nıtmda başlaudı. 

Maçtan az evvel ya~an yağm'.lr topun kon
trolilnıi zorlaştırıyordu. Fakat Fencrlller 
kendllerini topladılar ve sıkı hücumlara geç-
tiler. Dokuzuncu dakikada Flkr<'tt.en bir a
ra pas alan Yaşar, takımına birinci golü 
kazandırdı. Oyun daha ziyade muhtelit nı -
sıf s<ıhnsında cereyan ediyor. !!2 inci dakl • 
tada Niyazının çektiği kornerle muhtelit ka 
lesi önü karıştı. Bu sırada tonu ayağına ge
çiren Şaban sıkı bir şüUe lkincı golü yaptı. 

Oyunun aleyhlerine bir cereyan almasına 
rağmen Ankaralılar canla başla oynuyorlar 
ve Feneri müşkul vaziyeUere sokuyorlardı. 

Bu vaziyet on be~ dakika kadar sürdü. Fe -
ııerlller yeniden hücuma geçtiler. Muhtelit 
kalesi önündeki bir kargaşal1ktan istifade 
eden Yaşar üçüncü ve biraz !ıOnra da Fik -
ret dördüncü golü attılar. 

Devrenin bundan sonraki kısmında va -
ziyet değişmedi ve devre 4 - O Fenerlilerin 
lehinde bitti. 

İkinci dene başladıfı zaman Fen rliler 
de birinci devrede aldıkları netlcenın ver -
dlğl neş'e lle yeniden sıkı hücunılara geçti -
ler. F'1kat Ankaralılar ağır vo.zlyete rağ • 
men yılmadan çalışıyorlar. Ye~incl dakika
da penaltı katanıın Ankaralılar birinci gol
lerini attılar. 

Ankaralılar bu golün htzilı: Fener kale -
sini sardılar. Bu da pek az devam etti. Fe -
nerliler yeniden hücuma geçtiler. Bu hücum 
ıardan birinde Ali Rıza Fenerin be4lnci go
lünü attı. 

Bundan sonra hakem oyunu fena idareye 
başladı. Bir Anknra akınında Ankarıı.lılar 

penaltıdan ikinci ve az sonra üçüncü golle
rini attılar. 37 ve 40 ıncı dakida birer gol 
daha ntan Ankaralılar oyuna tam mlinnsile 
hflkim oldular. Oyun bundan sonra çok fn
vüllü oldu. Fenerli Niyazının ayağı kırıldı. 

Sn.hayı tcrkctti Az sonra da oyun 5 - 5 be
rabere bitti. 
___....... .... _.._.., .... .._.....__ .. -·-......· .. ~ 
vetlerine güvenmek mecburiyrtinde -
dir. Ve gene pekalll bilirler ki, bu kuv
vetler dti.şmanı ezmeye kafidir. Ordu 
ve donanma Sovyet memleketi hi.irri -
yet ve istiklalinin kat'iyen emin mü -
dafii bulunuyorlar. 

cÇ ~:z::~:~:: ı-, 1 S~~----
GôrdUğümilz Fikir!;' _f A[ E m..11<"""-- E 

Cunıhuriyet - Yunus Nadi 60 milyon nü
fuslu Balkan birliği başlığını taşıynn ma -
kalesinde Bulg:ırlstanın da evvel ahır Bal - e Edenin y eni 
kan antantına gireceğini k:ıydederek şlmdl 
60 milyon nüfuslu olan Balkan birliğinin o 
·aman daha fazla nüfuslu olac..:ağını yaz -

nutku 

makta: 

- 11Balkanlılar aralarındaki anlaşmayı 
ulvi blr lttihad haline soktukJıırı zaman 
kimseye tecavüz kastını takip etmiyeceklerl 
için karşımızda kaşlarını çatarak çehresini 
buruşturan asabi hırçınh~ın mli.nnsı yok -
tur.• demektedir. 

~ 

Tan - Ahmed Emin Yalman Barış hazır -
lı~ı serlevhalı maknlesinde İngilterenin 
Fransa ve Belçikayı tecavüzdetı korumak 
hakkındaki taahhüdlerini tazeieyişini, Çe -
koslovnkya lşlerlne olan alli.kasını açıkça 

meydana koyuşunu kaydederek. 
- aBugüıı hakiki bir barış anlaşması için 

vaziyet olgunlaşmıştır. Yalnız Almanya ya 
slllihlı bir vaziyette fırsat koUamıya devam 
edecek, dünyada emniyet.sizlik ve istikrar -
sızhğın devamına sebeb olacak, yahud da 
hakkile yırttığı Versay mu&hedeı>lnln yerine 
gönül hoşluğlle ve münakaşa yoll1e e"aslı blr 
barış anlaşması kurmayı kabul ederek 1914-

1918 harbinin hakiki sulhünü hdzırlamak ü
zere müzakere masasının başına geçecektir» 
demektedir. 

~ 

Kurun - Asım Us Avrupa durumu se..ıev
halı yazlSlnda İnglUz-Fransız müzakeresl 
neticelerlnln tahminden ziyade aç.ık ve tat1 
olduğunu İnglltere-Fransa arasmda Avrupa 
işleri etrafında bugünkü kadar yakınlık ol-
madığını kaydederek Londra müzakerelerin
den sonra cihan efkArı umumiycslnin dik -
katinin şimdi Roınaya dönmüş olduğunu 

yazmakta ve: 
- Bakalun Roınada yapılacak olan H1Uer

Musoıtni konuşmaları Berıtn~Roma mihve
r.ine nasıl bir istikamet verecek? Sualini sor
maktadır. 

Çekosıovakyada 
vahim hadiseler 

Berlin, 1 (A.A.) - Çekoslovakyadan 
buraya gelen haberlere göre, Tropau'da 
Çek polisinin himayesi altında Çeklerin 
Almanlara karşı yaptıkları tecavüzler ü
zerine vahim hadiseler çıkmıştır. 

Alman meb'usu Künzil, Çekoslovakya 
dahiliye nazırına bir telgraf göndererek 
Çek polisinin hareketini protesto etmiş 
ve polis müdürünün azlini istemiştir. 

Bcncş'in telgrafı 

Berlin, 1 (A.A.} - Siyasi mahfcller 
Beneşin 1 mayıs münasebetile Hitletc 
gönderdiği telgraf hakkında ihtiyatlı bir 
lisan kullanmaktadırlar. 

Bu rnahfeller, meselenin Berlinde mem 
nuniyetle karşılanan beynelmilel bir ne
zaket eserinden ibaret olduğunu beyan 
etmekle iktifa eylemektedirler. 

Almanlar ne eliy orlar? 

Berlin, l (A.A.) - Essen'de çıkan ve 
Göringle sıkı bir alakası olan Nazional 
Zeitung gazete.si Çek meselesinin ancak 
Prag'da halledilebileceğini kaydettikten 
sonra şöyle demektedir: 

c:Bu meselenin İngiltere ile Almanya 
arasında görüşülmesinin sebebi anlaşıla
mıyor. İngiltere tarafından yapılacak tah
kikat ve kullanılacak nüfuz ancak Prag
da müessir olabilir.> 

Sabahtan Sabaha 

Yazan: Seliın Raıtp Em .. 

t.e:! abık İngiliz hariciye nazırı Eden 
i;;;;!J istifasındanbcri ilk defa geçen 

gün bir ziyafet münasebetile siyasi bir 
nutuk söyledi. Bay Edenin nutkuna seç
tiği ünvan, kısaca cİngiltere• idi ve hatib, 
nutkunda, kendisini dinliyenlere bu mef
humu anlatmıya çalıştı. Sabık f ngiliı 
hariciye nazırı Edenin İngiltereyi tarif 
etmesi bir girizgahtan başka bir şey de
ğildir. Çünkü o, bunu yaparken kendi 
siyasetini de ayni zamanda müdafoaya 
imkan bulmuştur. Bay Edene göre asır
lardanberi devam eden ve bu asırlar 

arasından kendi varlığını ellerine ema· 
net ettiği kimselerden istediği şey, ne 
silah kuvvetile dünya üstünde bir heJe
monya tesisi. ne ticareti, ne şu, ne de bu
dur. Onun istediği şey, ferdin hürriyeti 
ve demokratik esasların muhafazasıdır. 

Bay Edene göre Avrupa mühim bir kriz 
geçirmektedir. İngilterenin anlaması J;i .. 

zım olan şey, bu buhranın ortasında ha
reketsiz kalabileceğidir. İngilterenin iste
diği şey hürriyet ideali ve kanun saygısı
dır. Onun kendisi için istediklerini baş· 
.kaları için istememezlik yapması mümkün 
olamaz. Bu itibarla beynelmilel münase
betlerde bu devrin gelmesi temennileri
mizin başındadır. Çünkü bu, milletlera
rası medeni münasebetlerin devamı ~art
larının başlıcasıdır. Bu gayeye varmak 
için meşru vasıtalardan başkasından isti
fadeye kalkışmamak ta, gene kararları

mızın başında gelir. 
Bay Eden, bugünkü vaziyeti işte böyle 

cümlelerle tavsif ve tarif etmiştir. 
Selim Ragıp Emeç 

Fransada geni 
Kararnameler 
Paris, 1 (A.A.) - Öğrenildiğine göre 

Daladye, Marşando, Patenotre ve Bone 
tarafından bu sabah saat 2 den 13 e ka
dar harbiye nezaretinde aktedilen içtima 
esnasında nazırlarla mesai arkadaşları 

kendilerine teklif edilen tedbirlerin he
yeti mecmuası arasından yarın kabine 
meclisine ve öğleden sonra da nazırlar 
meclisine tevdi edilecek olan ilk karar
nameler serisinin neden ibaret olacağını 
tesbit etmekle meşgul olmuşlardır. 

İlk çıkacak kararname serisi Resmi 
Gazete'nin 3 mayıs tarihli nüshasında 
dercedilccektir. 

ispanyada 
Harb vaziyeti 

Barselon ı (A>4.) - Cumhuriyc:~
çilerin tebliği: 

Akdeniz ve Aragon cephelerinde 
Frankistlerin taarruzları dPvam et -
mektedir. 

Yedi tayyare Barselon civarın• bir 
1--aç kere bombardıman etmiştir. Bom . 
bardıman neticesinde elli ki~ı ölmüş 
tür. 

Salamanka 1 (A.A.) - Frankist tel
liği: 

Havaların fena gitmesi yüzünden 
bütün cephelerde harekat Juımuştur. 

• 
Hasta lstanbul 

Valide hanının temeline inen ilk kazma ümid edelim ki yeni İstanbul için 
bir halfiskô.r olsun. Şehrin en gü7.el yerindeki bu bina kalktıktan sonra ba 

yük mabedi polip gibi tıkıyan bütün o taş ve tahta yığınları da kalkaC'ak 
demektir. Antika meraklıları nasıl oldu da bu çirkin taş ambarın da tarihi 
bir kıymet olduğunu iddia ctmedGcıı bilmem! 

Eski bir şehri yeni ihtiyaçlara göre değiştirmek, yeni bir şehir kurmaktJD 
güçtür. Hele İstanbul gibi tarihi binaları çok bir şehirde sallıyacağımıı 
her kazmanın karşısına ya evkaf ç:ıkıyor, ya müze idal'csi! .. Türbe, şadırvan, 
çeşme, mabed, medrese, imaret gibi dünün düşüncesini ifnde eden her dört 
duvar şimdiye kadar şehirci için bi:ı zindan olmuştu. Mimarı, mühendisi 
mütehassısı bu zindan içinde kıvranıp durdular. Medeniyet motör ve elek· 
trik şeklinde şehrin içine girdil!i hal de İstanbul Kandihar, Semerkand kal· 
maktan kendini kurtaramadı. Yatağından taşan nehir gibi genişlemek imka· 
hını bulamıyan şehir Yeşilköydcn, Kavaklara, Üsküdıırdan ·Pendiğe kadar 
dal budak saldı. Tabii bir sayfiye olarak kalması zaruri olan Kadıköy ana 

şehrin deniz aşırı bir parçası oldu. Du\•arlar içinde mahpus kalan İstanbul 
bir türlü tabii istikametlere yayılamadı. Şehir böylece için için tıkandı, bo· 
ğuldu. 

Şimdi kazma harekete geçmiştir. Mütehassıs bir elde kazma yıkıcı olduğu 

kadar yapıcıdır da! Prostun işaret ettiği binayı adı ve tarihi ne olursa olsun 
tereddüd etmeden yıkalım. İstanbul ameliyatlık bir hastadır. Kangren olmuı 
uzuvları kesilmedikçe kurtulmaz. Bürhan Cahid 



Bahar bayramı dün büy .. k 
bir neş' e içinde kutlulandı 
Dün havanın çok güzel oluşu, binlerce kişiyi 

şehir haricine, mesirelere çekmişti 

1 

Bir Yahudi genci 
Karısını öldürdü 

Sebeb, karı koca arasında 
husule gelen şiddetli 

geçimsizlik ve kıskançlı khr 

Evvelki gece Tepebaşmda bir cina -
yet olmuş, Moiz adlı bir Yahudi genci 
geçimsizlik yfrzünden karısını bıçaklı -
yarak öldürmüştür. Cinayetin tafsilatı 
şudur: 

Tepebaşında Asmalımescid sokağın
da .beş numaralı apartımanın tavan a -
rasında bir odada oturmakta olan kun
duracı Moiz beş ay kadar evvel Koruni 
adında 18 yaşlarında bir kızla evlen -
miştir. Fakat Yahudilerde adet oldu -
ğu vechile haham tarafından diru ni -
kiı.hlan ayrıca bir masrafa bağlı oldu
ğu için b~ aydanberi di.nl merasim ya
ptlamamış, bu yüzden zifaf da vuku 
bulmamıştır. 

Son zamanlarda Korini ile, haham 
nikahı olmadığı için kocalık hakkını 
istimal etmiyen Moiz arasında dehşet-

Dün açık havada eğ Zen.enlerden bir grop li bir geçimsizlik baş göstermiş ve Mo-
Bahar bayramı, dün, aylardanberi bek- müjdecisi gibi, kırlarda, mesirelerde do- iı Koruniyi sıkıştırmağa ve dövmeğc 

lencm tam bir bahar havası ve ılıklığile laşıyorlardı. ba§lamış, bunun üzerine Koruni de 
kapımızı çaldı. Bulutların arasındım za- Kır kahveleri ve şehir içindeki bahçeli Moizden ayrılmağa karar vermiştir. 
man zaman görünen bahar güneşi, top- kahvelerde de bir bahar hazırlığı vardı. Evvelki gece .Moiz evine geldiği sı
rağı ve gözlerimizi ısıttı. Bayramın pa- İskemleler, masalar boyanıyor, çimenler rada karısım merdivende yabancı bir 
zara tesadüfü de, halkın, sabah karanlı- ekiliyor, bahçeler, boydan boya, elektrik erkekle konuşurken görmüş ve Koruni 

d ğ k 1 lambalarile donatılıyor, radyoların ses- ile kavgava başlamıştır. ğında, aylardanberi özle i i ır ara, a- leri birbirine karışıyordu. Fakat, bahar, J 

kın akın can atmasına vesile oldu. Moiz kavga sırasında karısını döv -
fıdeta, elle tutulur, gözle görülür bir şe-

Sabahleyin erkenden Beyoğlu halkı kilde geldiği halde, halkın havalara, daha n:ıekle hırsını alamamış ve rna~ üze -
Mecidiyeköyü, Fulyatarlası, Nişantaşı ci- doğrusu baharın geldiğine pek itimadl rınde bulunan kunduracı bıç~gını ~la
vannda, İstanbul halkı da Edirnekapı, yok. Bütün bu hazırlıkların yapıldığı rak t kadına rastgele saplamaga baş a -
Topkapı dışarılarında kırlara yayıldılar. bahçeler bomboş. mış ır. . 

Kadınların bahar tuvaletleri de, baha- Bu sırada sofada bulunan Korum -Ortodoks hemşeriler, ta Bizans zama- · d 
rın diğer bir mübec::c::iri. Mantolar, kürkler nin annesi_ kızın.ı.n .. kanlar içın e yere nından kalan bir adeti dün de yerine ge- n- 1 d - f d b l 
kalkmış. Renk renk ince kumaşlardan yuvar a~ ıgını gorunce e~·?. ~. a~ a

tirdiler: Genç kızların kırlaTdan topla- roblar, tuvalt:tler. Renk renk, biçim bi- mış, Moız de kaçmıştır. Gurultuye .KO-

dıkları papatya ve yoncalardan yapılan çim şapkalar... şan apartıman sakinleri derhal keyfi-

çelcnklcri apartımanlarının pencereleri- Dün, Ortodokslann Balıklı gününe de yeti zabıtaya. ~aber vennişle:~i~. Yara
ne, evlerinin kapılarına astılar. Kapıla- rastladığı için, Balıklıda bir panayır ku- lı kadın sıhhı undad otomobılı ıle Bcy
nn üstüne asılan bu çelenkler gelecek rulmuş, ayazma, binlerle kişi tarafından oğlu hastanesine kaldırılırken yolda 
bahara kadar orada kalacak ve bir .itika- gezilmiş, akşama kadar, burası hıncahınç ölmüştür. Vak'ayı müteakib kaçan ka
da göre, evlere bereket, sıhhat, neş'e ge- ve kalabalık bir manzara arzetmiştir. til dün öğleden sonra Balatta yakalan-
tirecektir. Bu çiçekleri toplıyan kızların Kadıköy tarafında Fikirtepesi, Büyük mıştır. Cinayet tahkikatına müddeiu -
da kısmetleri açılacaktır. ve Küçük Çamlıcalar, Kısıklı, Üsküdarda mumi muavinlerinden Necati el koy -
Baharın geldiği dün o kadar hissedili- Toygartepe ve Boğaziçinin birçok yer- muştur. 

yordu ki, uçurmacılar, caneriği, salatalık leri de adam almıyacak şekilde kalabalık Katil Moiz dün akşam üzeri Beyoğ -
satan seyyar turfandacılar baharın birer olmuştur. lu sulh hakimliği tarafından sorgusu 

Poliste: 
----..--- ...__... .__. -- yapıldıktan sonra tevkif edilmiştir. 

Müteferrik: Zabıta ve adliye tahkikata devam et -

Kadıköyünde tramvay kazası 
Vatman Şevket idaresindeki 26 sayılı 

tramvay arabası dün Kadıköyünden Bostan
cıyn giderken Yenimahallede 60 yaşlannda 

Ali Rıza adlı bir ihtiyara çarparak başın -
dan ehemmlyeUl surette yaralamıştır. Yara
lı Haydarpaşa Nümune hastane.ğnde tedavi 
alt.ına alınmış, suçlu vatman hakkında tah
Jdtata başlanml§tır. 

Yaralama 
Uzunçar§lda oturan hamal Mustafa dün 

Tahtakaledc Yemiş hanı önünde bir miid -
dettenberl arası açık bulunan koltukçu Mus
tafaya rastııyarak kavgaya başlamış ve Mus 
ta!nyı bıçakla başından yaralamıştır. Yara
lı sıhhl 1mdad otomoblli ile Cerrahpaşa has
tanesine kaldırılmış, suçlu yakalanarak ad -
llyeye verllmlştır. 

Tramvaydan dfiştü 
Fatlhde oturan Emine Altay dün akşam 

Beynzıdda Elektrik Şirketi önündeki tram -
vay durağında tramvay durmadan yere ot
lamak isterken düşerek nyağından yaral:ın
mış, teda vl altına alınmıştır. 

Bakırk6y Halkevinin resim sergisi 
Bakırköy Halkevi Ar tubesl tarafından 

dün saat H de Hı:ı.lk.evi binasında bir resim 
serıglsl açılmıştır. Sergide, sekiz amatör res
samın 150 parça e.seri teşhir edilmektedir. 

12 Mayısa kadar açık kalacak olan eer -
glyi, dün, Bakırköy halkından beş yüz kadar 
ziyarete! gezmiş, eserlerin bir ço[u takdirle 
seyredllmlştır. 

Bakırköy Halken, serı:t munasebetile bir 
de broşür neşrctm~. Bu broşürün baş ta
rafında Atatürk'ün cPnrtimlzln HalkevJeri
le bütün yurdda§lanı kucağını açması va -
tanda ~al ve kültürel bir devrim saptı .• 
cümlesi bulunmaktadır. 

Bunu takib eden sayfalarda, Rıza Kara 
Osınanın güzel san'atıan ilk evvel Türkle -
rın yarattığını, fakat bazı sakat din telf'&k -
kllerinin Türk san'atknnnın elini, kolunu 
bağladığını ve san'ata darbe vurduğunu tc
b:ırüz ettiren bir ön sözü vardır. 

Boğaziçi lisesinin resim sergisi 
Dün Arnavudköyünde.ki Boğaziçi ilse 

.sinde 1937 - 1938 senesi ders blUmi müna -
Gaz: ocağı parlaması sebetlle, akşam saat 16 da güzel blr müsa-

Kadıköy Mühürdar caddesinde oturan mcre verilmiştir. Çok kalabalık olan davet
Mevhlbe dün evinin mutfağında bir tas içi - lller arasında ekserlyeU çocuk veUleri tcş -
ne koyduğu benzinle eldiven temizlerken kil ediyordu. 
yanında bulunan gaz ocağının parlaması Müsamereye İsti'.klAl marşlle başlanmış, 

neticesi yüzünden ve ellerinin muhtelif yer- müteakiben Nureddin Sevin tarafından ya -
lerlnden yarnlanmış, tedavi için Haydarpa _ zılı.p C. King Protor tarafından be~tcıcnen 

§a Nümune hastanesine kaldırılmıştır. 

Kalb sckteıinden ölüm 
Kasım paşada Bahriye caddesinde ı 79 nu

maralı evde oturan Havuzlar idaresi fabr1-

Azan isimli 3 perdelik operet mekteb tale -
besinden 120 kişinin lştlrakile muvaffaki -
yetıe temsil edilmiştir. 

Dün şehricize gelen ıeyyahlar 
kalannda işet kontrolü Osman, dün Bahri - Dün Alman bandıralı Mllvoke vapurlle li-
ye caddesinden g~erken eczane önünde bir
denbire düşerek ölmüş, belediye doktoru ta
rafından yapılan muayenesinde kalb sekte
sinden öldüğü ani.aşılarak defnedllmlştlr. 

Bir otomobil küçük bir kıza çarptı 

manımıza, ekserisi Alman, İnglltz, Fransız 

olmak üzere muhtelit mllletlere mensup 500 
seyyah gelmiştlr. Seyyahlar şehre çıkarak 

camı ve müzeleri gezmişlerdir. Bugün lima
nımızdan ayrılacaklardır. 

Üsküdar Halkevinde konferanı 

mektedir. 

Hayvancılığın 

inkişafı için 
Yeni tedbirler 
Memleketin her tarafında hayvancılı -

ğımızın inkişafı için büyük bir gayretle 
çalışılmaktadır. Bu cümleden olarak İs -

tanbulun bir çok köylerinde ve Trakya
nın her tarafında esaslı bir faaliyete ge
çilmiştir. 

Trakyadaki dana ve boğa büyütme 
çiftliği yeni yavrularını almıştır. Bunla-

rın adedi 150 den fazladır. Tay ve boğa 
yetiştirme işine de büyük bir ehemmi -
yet verilmektedir. Trakyadaki çiftlik bu 

sene daha büyültülecek, tay ve boğa 
mevcudu 500 e çıkarılacaktır. 

Ayni zamanda bütün Trakya vilayet
lerindeki aygır depolan da bu yıl içinde 

genişletilecektir. Mevcud aşım istasyon
larının sayısı 31 e çıkarılacak, önümüz -
deki mayıs ayı içinde 10 merkezde to -

bumlama yapılacaktır. Memleketin muh
telif yerlerinde yeniden 100 e yakın ay
gır deposu açılacaktır. Nümune köylerine 
Pilevne boğaları verilecek, bunları birer 
döl merkezi haline getirilecektir. 

Diğer taraf tan Trakyanın baştan başa 
Boz ırk hayvanlarile dolmasına çalışıl

maktadır. Trakyadaki bütün çiftliklerde 
sütlü,.iyi derili, boz ırk üretilecektir. 

Hayvan cinsinin ıslahı için de ayrıca 
yeni tedbirler alınmaktadır. Hariç mem-

Şoför Hikmet Alakaş idaresindeki 2716 
numaralı otomobU dün İstiklal caddesinden 
Asmalımescld sokağına giderken Nezihe ad
lı dört ya°Şında bir çocuğa çarparak başın -
dan ya:ralamıştır. Yaralı tedavi altına alın
mış, suçlu yakalanml§tır. 

leketlerden cins damızlık hayvanlar ge
tirilerek haralara ve aşım istasyonlarına 

Üsküdar Halkevinden: verilecektir. Bu meyanda Bulgaristan -
3/5/938 Salı günü saat 20.30 da Üsküdar dan gayet kıymetli bir damızlık at g"ti-

Halkevl salonunda Doçent Dr. Liıtfü Orhan . . .. ~ 
tarafından idrar taşlan mevzulu bir konfe-1 rılmış ve Karacabey harasına gondenl -
rans verilecektir. Salon herkese açıktır. 1 miştir. 

Zahire bo sasınd hır 
haftalık vaziyetin hülisası 
Japonlar, son günlerde, Türk mahsullerile alakadar 

göründüler, fakat bilfiil işe başlanmadı 

Haftalık piyasa vaziyeti durgun keli- ğı üzerine ehemmiyetsiz işler olmakta 
mesile ifade edilebilir. Bazı ihracat em- idi. Geçen hafta içinde İzmir ve İstanbul 
tiamıza ufak tefek talcbler oluyorsa da fabrikaları altı, yedi yüz balye kadar ya· 
ihraç olunan mahsulat yekun itibarile bü pağı almışlardır. Satışlar daha fazla şark 
yük bir rakam tutmamaktır. vilayetleri malları üzerindedir. 

Arpa, deri gibi mallar üzerine istekli Trakya kıvırcık yapağılarına 63 ku 
işler olmuştur. Son günlerde Japonların ruştan gelesiye muameleler başlamıştır· 
Türk mahsulatı ile alikadar olduğu gö- Kızıl Erzurum cinsleri 60, ikinci nevi kı• 
rülmüşse de bilfiil iş yapıldığı duyulma- zıl yapağılar da 56 kuruştan satılmıştır. 
mıştır. TlFTlK : Yeni kırkım arifesinde bu • 

BUGDAY: Buğday fiatları bundan ev- lunduğumuz şu sıralarda doyurucu ma • 
velki haftalar gibi tebeddülatsız geçmiş- hiyette olmıyan bazı satışlar olmakta • 
tir. Ziraat Bankası değirmenci ve kır- dır. Geçen hafta tiftik piyasasında hafif 
macılara günde takribi olarak 250 ton bir temevvüç olmuşsa da fiatlarda bir de· 
buğday satmaktadır. Ziraat Bankası, sa- ğişiklik olmamıştır. Hatta Anadoludall 
tışlarını ofise devretmekte olduğunda:ı o- gelen haberlere bakılırsa bazı yerlı ta • 
fisin ilerideki satışları ne suretle tanzim cirler İstanbul fiatına tiftik mübayaasınıı 
edeceği henüz kat'i surette belli olına - başlamışlardır. Önümüzdeki mevsim için 
mışsa da §imdiki teşkilatın bir kat daha §imdiden bir şey söylenemezse de hali ha· 
tevsi edileceği, Anadolunun birçok yer- zırda tütik piyasası durgun geçmektedir· 
lerinde şubeler açılacağı söylenmektedir. Geçen hafta içinde Japonya he~abınıı 
Fiatlar: Ekstra birinci beyazlar 6,15, altı bir mikdar tiftik satılmıştır. İtalya ve 
yedi çavdarlılar 5,28, mahlutlar 5,20, beş Japonya gibi yeni alıcıların peyda olma• 
altı çavdarlı ekstra sertler 5,20 paradan sı memleket hesabına bir kardır. 
satılmıştır. Bir hafta içinde 325 balye kadar tiftil; 

ARPA: Dış memleketlerden arpalanmı- satılmıştır. Eskişehir ayarı mallar ııo, 
za olan talebler geçen hafta da devam et- oğlak 131, Polatlı cinsleri 115 kuruştan 
miştir. Geçen hafta içinde Samsun, Mer- muamele görmüştür. 
sin ve İstanbul limanlarında takriben DERiLER : Deri piyasası sağlam geç· 
900 ton arpa satışı yapılmıştır. Stoklar e- mektedir. Koyun, keçi ve sığır derilerine 
rimekte ve talebler devam etmekte oldu- istek vardır. Bir hafta içinde 165 balye 
ğu cihetle fiatlarda cüz'i bir tereffü aHi- tuzlu kuru koyun derisi kilosu 34-11 kıJ• 
meti görülınüştür. İhracatın büyük bir ruştan satılmıştır. 
kısmı İtalyaya yapılmıştır. Yerli ve ihracatçı tacirler keçi deri~ 

Anadolu ekstra biralık arpalar 4,12, mübayaatında bulunmuşlardır. Bu deri
Trakya yemlik çuvallı arpalar 4,30 para- lerin çifti cinsine göre 150-170 kuruştan 
dır. muamele görmüştür. 

Yerli sarfiyat için az mikdarda çavdar Kuzu derisi piyasası henüz açılmamıŞ' 
muamelesi olmaktadır. Fiatlar 5,04 para sa da yeni fiatların 130-140 kuruş nraln • 
aralarındadır. rında olacağı tahmin edilmektedir. 

Y APAGl =Elde oldukça mühim bir stok ' 
bulunduğu bu sıralarda yeni kırkım zı:ı -
manı da gelmiş, İzmir ve şark vilayetle -
rinin sıcak yerlerinde kırkım başlaıru~·tJr. 
İzmirde yeni kırkım yapağılannı, yerli 
fabrikalar 50-54 kuruştan mübayaaya 
başlamışlardır. 

Şehrimizde bir kaç haftadanberi yapa-

Tramvay çarpması 
Vatman Şerif idaresindeki 102 numaral1 

tramvay arabası dün Nişnntaşında Vali ko • 
nağı önünde Arife adh bir kadına çarparal 
başından ağır surette ynrnlnmıştır. Yarnl1 

imdadı sıhhi otomobili ile Şişli Çocuk has• 
tane.sine kaldırılmış, suçlu vatman yakalan• 
nııştır. 
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KONSERi 

Kıymetli san'attAr Milnlr Nured
din tnrafından yarın akşam Fran
sız t.ıyatrosunda bir ton -
ser vcrtıecektlr. Konser üç kısımdır. 
Birinci tı.sım eskilere, ikinci kısım ye
nilere, üçüncüsü de dagt eserlere n 
halk türkülerine ayrılmıştır. Fahire 
Ersan, Refik Ersan, Reşad Erer, SalA
haddln Pınar ve plyanlst Şeflğtn .işti
rak edecekleri bu konser, muhakkak 
ki, mevslmln bir musiki Mdlsesldir. 
Milnlr Nureddin, bu konserinde itınn 
ile hazırladığı: 

« FERYAD • 
Adlı büyük şair Himldin blr güfte

sini terennüm edecektir. 

Bu cece nöbeki olan eczaneler şunlar • 
dır: 

i-ıtanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sarim>, Alemdarda: (E -
sad), Beyazıtta: <Bellds), Samatynda! 
(Rıdvan), Eminönündc: (Amlnasya), E
yübde: (Arif Beşir), Fenerde: CVltalD. 
Şehremininde: (Nazım), Şehzadebaşın -
da: (Asan, Karagümrükte: (Kemnn. 
Küçü~azarda: (Hikmet Cem!}), J3a .. 
kırköyünde: (Merkez). 
Beyoğlu ciheti11dekiler: 

Tünel başında: (Matkoviç), Yüksekkal .. 
dırımda: (Vlngopulo>, Gala tada: CMcr .. 
kez), Taksimde: (Kemal-Rebul), Şişli .. 
de: (Halk), Beşiktnşta: (Ali Rıza). 

Bofazlçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: Cİ.skelebaşı), Sanyerde: (OS• 

man), Kadıköyünde: (Sıhhat, Rlfat), 
Bİiyükadada: (Şinasi Rıza>, Heybeııae: 
CTanaş). ~ 

BALK OPERETi 

3 Yıldız 

akşam sıtııl 
de Kadıkö)' 

Silreyyada yaruı 

akşam : Pangaltı 
Kurtuluş sinema· 
sın da Çarşam bfl : 
Beşiktaş Suat Park· 
da Perşembe mı· 
kırköy Miltiyadid6 

üç yıldız 3 yıldız 
en son operet 

Bu akşam SAKARYA sinemasmda 
Mostesna bir zarafet havası· arasında bUyOk bir aşk ve casusluk filrnl 

SON SEYAHAT 
Fransızca sözlü emsalsiz bir film. Baş rollerde: Unutulmıız CONRAP 
VEIDT ve dilber Hind yıldızı: VlVtANE LEl3ll llAveten ı PARAMOUN'T 

JOURNAL de İngiliz - İtalyan mu'lhedesinin imzası merasimi 
Yerlerlnlzl evvelden aldırınız. Telefon ı 41341 



- - -- - ----- -- - - - -- -- --- --- -- ---
... - - - - -- --- - - - - ------ -

SON POSTA 

Memlekette 23 Nisan 
Çocuk bagramı yurdun lıer tarafında 

sevinç ve neş 'e ile kut /ulandı 

23 Nisan Çocuk bayranu memleke-ı Ortadaki resim Tarsusta 23 nisan/canla kutlulanmı.ştır. Bütün mektcble -
tin her tarafında büyük tezahüratla bayramında yaprlan geçid resminden rin milli ve mahalli .kıyafetlerile iştirak 
kutlulanmıştır. Yukarıdaki. resimler bir intıbaı tesbit etmektedir. Küçük ettiği bayram çok neş'eli geçmiştir. 23 
memleketin beş mıntakasında yapılan çocukların gösterdikleri muvaffakiyet Nisan akşamı Halkevi temsil kolu ta
ÇOcuk bayramından beı intıbaı göster- çok alkışl&.ruru§tır. rafından sinema binasında cHimmetin 
nıektedir. Aşağıda solda.ki resim, Bafradak.i, oğlu> piyesi çok kalabalık ve münev -

Y ukanda soldaki resim, Mardinde sağdaki resim de Trabzondaki çocuk ver bir seyirci kütlesi karşısında tem -
bayramına aiddir. sil edilmiştir. mini minilerin bayramından bir sahne

Öir. Sağdaki resim Orhaneli çocuk bay

ramını gösteıırrıektedir. Orhanelinde 

gündüz yapılan merasimden başka ak
Şarn da ilk okul salonlarında bir cço

cuk balosu• tertib edilmiştir. 

Trabzonda 23 Nisan çocuk bayramı Halkevi gençlmi bu piyesi muvaffa-
geni.ş bir program ve coşkun bir heye- kiyetle oynamışlardır. 

Kastamonuda spor 
Çocuklar geç vakte kadar eğlenmiş

lerdir. - ... ~.~-----
Simavda ağaçlama faaliyeti 
Simav ağaç koruma kurumu dörtse

nedenberi mütemadi çalışmasile mem

leketi bir meyva istihsal yeri yapmağa 
Çalışmaktadır. Kurumun ağaçlan has

talık ve muzır böceklerden korumak 

teşkilatı vardır. Kütahya valisinin ve 

Ziraat müdürünün teşvik ve yardımlan """' 
da bu hususta müessir olmaktadır. 

Kaymakam da ağaçlan koruma için 
her türlü tertibatı almış bulundugunw _ Kastamonu (Husus!) - Bu pazar 
. Kastamonu Spor ile Çamspor dostane 
dan halk bu sene de yeniden 44000 a- bir maç yaptılar. Maçın ehemmiyeti 

hç dikm~ 33000 ağaç da aşılanmıştır. sahanın etrafına 3000 den fazla bir se
:Aşı için Malatyadan armud ve kayısı yirci kütlesi toplanmı.ştı. 
lıatır eriği, Kastamonudan Üryani eriği Oyun 1 S,30 da Faruğun idaresinde 

aşıları getirtilerek halka dağıtılmıştır. başladı. İlk d~kikalar iki ~a~ .kar
Ağaç koruma cemiyeti Kütah a valisi şılıklı a~rile geçti ~S ıncı dakika -
Ue . . . Y da Cengız Çamsporun ille ve son go -

Kastamonu valısıne ve Sımav kay- 1 .. " K sta S w t k rnak . unu a monu por agına a tı. Ve 
anuna bu sahadaki yardımlarından birinci haftaym ı _ o Çamsporun lehi _ 

~a.} ı t~ckkür etmektedir. ne bitti. 

İkinci devrede, Kastamunu Spor a
çılmış ve Çamspor nısıf sahasına yer -
leştiler. Çamsporlular sıkı bir mü -
dafaa oyunu oynadıklarından bir 
türlü gol çıkarmaya muvaffak olamı -
yordu. 35 inci dakikada Sadık Kasta -
monu Sporun beraberlik sayısını uzak
tan sıkı bir ~iitle attL Ve oyun Kasta
monu Sporun hakimiyeti altında J - ı 
bitti. 

Yukarıdaki resim Kastamonu spor
cularını göstermektedir. 

Pazar Ol• Hasan Bey Diyor ki: 

.. _ H an Bey, bu sene yaz 
tnt>(i ı ... 

•.• kadınlara kı a etekıniş .• . .. bacaklar gene me-ydana 
çıkacak demek.. 

Hasan Bey - Peki ama, ba
cağı güzel olmıyan bayanlar 
sokağa çıkmak için geceyi mi 
bekliyecekler?. 

Başvekil bu sabah 
Yunanistandan döndü 

Baıvekil Atinada Kral ıarayına girerken 
(Ba,tarafı l ind aal/fada) :ınesinl rica ederlm.:1 

Türk - Yunan marşlarını çaldı. Türk konsoloshanesinde 
istasyonda toplanan on binlerce halk Başbakan gösterilen bu derin alAl:adan 

dola71 hem kendislntn hem Türk htitameu
Türk vekillerini fevkalide bir surette al- nın ıe,ettürlerin.I blldlrditten 80ill"& Jıey'e' 
kışladılar. Selinik §ehrl bugün tam ma- yeniden otomobillere binerek Türk konao -
nasile bir bayram manzarası göstermek- lo&uğuna gitU. Yolda geçerken yeni tamir 
tedir. Bütün ahali caddelere, sokaklara edilmekte olan AyadlmJtrı trusesı önündı 
dökülmüştür. durarak içini gezdi. Klllsenin eskfdenberi ı-

yt muhafaza edllml§ olan mozaytkleri hak • 
Başvekil CeUl Bayar, Hariciye Vekili kında veklllerlmlze mnlüınat verildi. 

Tevfik Rüşdü Ara! ve bütün maiyetleri Şehirde geslnti 

istasyondan doğruca Atatürkün doğduk- Başbakan vt Dlf işleri Bakanı konsolos -
lan eve giderek bu tarihl binayı ziyaret lukta bir müddet kaldıktan sonra §ehr:I gez· 
ettiler. meğe çıktılar. Yalılar boyundaı. geçerek Kü· 

çük Karaburuna kadar gittller. Alatinl köşktı 
Başvekil on birde halkın sürekli alkış- cıvarından geri döndüler. Kral Birinci Jor-

ları arasında ayni merasimle !stanbula jun heykeli önünde bir 1k1 dakika durduk • 
hareket etti. tan sonra Beyazkale önünden ve nbt.undan 

.Zito Türkiye, zito Kemal Atatürk» l':eçerek Kale kahvelerine ve oradan Çavuı 
manastırına çıktılar. 

Selanik, 1 (A.A.) - Başbakana refakat ÇaYUı manastın Başrabibinin (iizel 
eden genel direktörümüz bildiriyor: temennllerl 
Başbakan, refikaları ve Hariciye Ve- Başbakanı ve Hariciye Vetlllmlzl burada 

kili refakatlerinde Atinadaki Türk elçisi isti~al eden Başrahib kendilerini iza'.!: et. -
ve Ankaradaki Yunan elçisi, diğer heyet tikten sonra ayrılırken dosdoğru kalbinden 

gelen bir heyecanın titrek seslle Başbakana 
azası olduğu halde saat 9 da SelB.niği teş· dedi ki: 

rif ettiler. c- Ula Tanrı, lkl memleketi 1dan cdet 
İstasyonda Makedonya umumi valisi ve ricali, her 1ld millet tarafından temenni e

bayanı, kolordu komutanı general Politis dllmekte bulunan birleşmeye ermeleri için 
ve askeri ümera, yüksek memurlar, Seıa- sarfettlk.leri gayretlerde kencll ilhamın& 
nik belediye reisı,· Türk _ Yunan dostluk mazhar etsin. Ve onları bu do~ra yolda tak-

dis etsin.> 
cemiyeti reisi ve azası, eski muharibler Başrahlbln bu güzel duygusund:ın müte . 
cemiyeti azası, Türk kolonisi, Romanya, hassls olan Başbakan bu sözlerinden dola • 
Yugoslavya başkonsolosları ve pek bil- yı t.efekkür ederek izhar etmı.ş oırtutu arza 
yük bir kalabalık tarafından istikbal edil- yolunda kanaatle, emnlyeUe yürunmekte ol• 
dil duğunu, Ud milletin de işaret eottlk.lrri bu 

er. yolda hareket eden rtcalln daima kuneUe 
Coşkun tezahürat Uerllyeceğlnden ve mllleUerlnln it\Madını 

Tren durur durmaz müzika Türk - Yu- yardımına güvenclltinden emln bulundutu· 
nan milli marşlarını çaldı. Başbakan ve nu söyledi. 

İstanbuJa hareket 
Hariciye Vekili istasyon peronunda selam Oradan istasyona inlldl İstikbal e<-..r.a 
vaziyetinde duran askeri kıt'ayı teftiş et- sında yapılan aynı merasimle ve aynı zeva\ 
tiler. Selanik konsolosu Türk kolonisini tarafından teşyi olundu. 
kendilerine takdim etti Umum! valinin Başbakanımız ve Hariciye Vekillmb sanı 
ve konsolosun bayanları, Bayan Celal 11 de ahallnl.n sürekll alkışlan arasında 3e
Bayar'a birer buket verdiler. İstasyon IAnikten hareket ettııer. 

Trenimiz yann sabah 
etrafını doldurmuş olan halk bu mera- lacaktır. 

. Slrlteclde o · 

sim esnasında sürekli alkışlarda bulunu- Şehrimizde 
yordu. İstasyondan çıkıldığı vakit mey- Yunan Başveklll General Metaks:ı.sıD 
darıda ihtiram safı teşkil etmiş olan iş bö- mem~eketlmlze yaptığı ziyareti iade etmek 
Iüklerinin ve gençlik teşkilatının zitolari- ve Türk mllletınln selfunını Elen mtlletlnt 

. _ • götürmek üzere geçen hafta AtJna1a elden 
le ve ellerıni one doğru uzatarak selam Bnşveklllmlz ceW Bayarla Har1clye Veklll-
verdikleri ıgeirülüyordu. (Başvekilimiz, mlz Tevfik Rüşd;: Aras bu sabah husust tren 
Hariciye Vekilimiz, önlerinden geçerek le şehrimize avdet & mcras1m ve ıe. 
hem onları hem de az ötede bir yığın teş- zahüratla karşılan 
kil eden halk kütlesini selitrnladılar. Veklllerlmtz, birkaç g{jn aonrıı B'.:!lgradı 

. _ . . müteveccihen gene memleketimizden ayrı -
Meydan alkış cZıto Türkiye> ve cZıto ıacnk.lnr, Yugoslav Başvekili Stoyadlnovlç'in 
Kemal Atatürk> seslerile çınlıyordu. zlyaretlnl de iade edeceklerdir. 

Atatiirk'ün doğduğu evde Başveklllmlıı: Mayısın on altısında Bel • 
Merasim sırasile tertib edilmiş olan o- grad seyahaUnden avdet edecektir. 

17 yaşında bir çocuk 
Stad bekçisini 
Yaraladı 

tomobillcre binen BtWŞbakım, Hariciye 
Bakanı, Bayanlar ve heyet azası yanla
rında umumf vali, kolordu komutanı, be
lediye reisi olduğu halde doğruca Ata
türkün evini ziyarete gittiler. 

Bütün güzergahı ve bilhassa Atatür- . (~41tarafa 1 ind .ayfcıda! . 
kün evi civanın ve etrafını hıncahınç • ~ı.letsiz olarak stadyoma gıremıye-
doldurmuş olan halk kütlesi kalbden ta- cegını anlayan genç çocuk bu sır~1da 
şan büyük heyecanla ve sürekli alkışlarla cebinden ~ir" ~ı çıkararak bekçinin 
misafirleri ağırlıyordu. sol meınesı uzerıne saplamış ve kaç • 

Alkış, alla§ mak ist:rniştir. . . . . 
Evin önünde yer almış olan şehir mü- Aldıgı yaranın tesırıle kanlar ıç•n. -

zikası Türk ve Yunan milli marşlarını de yer~ yuvarlanan bekçi ~~lahaddın 
çaldı. Başbakan ve Dışişl ri B k . derhal ımdadı sıhhi otomobili ile Bey• 
bilaistisna her taraf e a and 

1 
evmk oğlu hastanesine kaldırılmış ve ilk te-

ını ayn ayrı urarn d . . 1mı t C ih k k' 
tedkik ederek ziyaret ettiler. Bu esnada av.ısı yapı ş ır. ar çocu va a 
bütün etraftaki k kl d b·tm k t" _ yerme koşan zabıta memurları tara -

so a ar an ı e u f d k la k rk ö •. -ı kenmek b·ı · lkı s1 • ..k el- ın an ya ·a nara me eze g turu • 
ı mıyen a ş sc rı ::;u s .. t•· B k . . :r... d 7. l 

mekte dE'vam ediyordu. m~ ur.. e ·çının yarası aı:ır . ır. a n• 
seıanik BelediJe Relsfnln beyanatı ta tahkikata devam etmektedır. 

Evin ziyareti esnasında Sellntk belediye 
uısı Başk nımıza aşağıdaki beyanatta bu -
lundu· 

c- A attirk'ün evlnl en 1yl şekilde mu -
h:ı.faza etmek SelAnlk için bir şeref mese -
le idlr. Bu evin planını evlı:ı tamirinden son 
rn nlacnğı şekle göre tanzim etmek 1stiyo -
ruz. Lfızım gelirse etrafında meydanlar a -
çacağız. Onun için evin yeni şekli hakkında 
tanzim edilecek plAnının tl1ze ü gönderil • 

Prens Pol Tümgeneralliğe 
terfi etti 

Belgrad, 1 (A.A.} - Saltanat niyabe
tinin bir kararnamesi ile ve harbiye ve 
bahriye nazırının teklifi üzerine naibi 
hükfunet Prens ı Pol, tümgeneralliğe tef
fi ~. 
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V ~~bo~ bir ~J. ~çlıili.~nJ~h~ifi~ Ço üzel bir 
radyoyu karıştırırken güzel İstanbul: - Yakında vuku bulacak e ş arp m o d e l ı' 

bir oyun k~fettim. Eğer Türkçeden olan Hitler - Mussolini mülakatı... · 
b~ka bir veya birkaç lisan biliyorsa - Londra: - Hızlı giderse tahammülü 
nız bir radyo başında siz de beni tak • olınıyanların midelerini bulandırır. İ -
lid ederek kendi kendinizi eğlendire - yice bağlanmadan doğru durmaya im .. 
bilirsiniz. Saat 8 ile dokuz arası birçok kan yoktur. 
radyolann havadis ve konferans ver - Paris: - Bir çok hastalıkların baş -
dikleri zamandır. Bu saat'erde radyo _ lanp,ıcı sayılabilir, dikkat edilmelidir. 
yu açınız ve radyonun ibresini her İstanbul: - Filistindeki umumi grev 
merkezde birkaç sanıye durmak üzere gittikçe büyümektedir. Arablar ... 
mütemadiyen döndürünüz... Londra: - Bu vaziyette sırtlarına 

Dün akşam sekiz buçukta İstanbul bir yük konac.ağını bilirler. Şikayetle -
radyosu havadis vermekle meşguldü. ri bundandır. 
Londra meşhur bır seyyahın (Deve) Paris: - İlkönce ehemmiyet veril -

mevzulu konferansını, Paris de nezle -
ye dair tıbbi bir müsahabeyi nakledi -
yordu. 

mez, fakat bilfilıare ehemmiyeti anla -
şılır. 

İşte benim yaptığım tecrübenin ne
ticesi: 

İstanbul: - Çinde şiddetli muhare
beler olmaktadır. Japonlara göre Çin 
askeri... 

İstanbul: - Umumi kAtibinin istifa 
edeceği şayiaları çıkan Milletler Cemi
yeti... .. 

Londra: - Eski zamanlarda insan -
lara büyük yardımları dokunmuş, fa -
kat bugün artık unutulmaya yüz tut • 
muş bir hayvandır. 

Londra: - Hem at, hem inek, hem 
koyun yerine geçer. Bütün yükleri o 

taşır, eti yenir, sütü içilir, tüylerinden 
kumaş, derisinden ayakkabı yapılır ... 

Paris: - Fakat takib ettiğiniz usul
den fayda gömıezseniz burnunuzu çe
kiniz! 

Paris: - Bir bardak sıcak suya ko- ismet Hulusi 

C Bunlan blllyor mu idiniz? =ı 
Şarab içinde ölmeyi tercih 

eden adam 
İngiltere kralı 

Dördüncü Edvar .. 
dın kardeşi KJa
rans dükası müte
madiyen saltanat 
makamı aleyhine 
isyanlar tertib edi
yordu. Parlamento 
bu adamı muha
keme etti ve ölüm 
cezasına çarptı. Fakat mevkiinin icabı 

olarak, kendisine, bu cezanın ieklini ta
yin etmek hakkı verildi. Klarans dükası 

içkiyi seven bir adamdı. Ölümünün de o 

tekilde olmasını istedi. İçmesini sevdiği 

prabda boğulmayı tercih etti. İngiliz par
lamentosu da onun bu dileğini kabul etti. 

* Meyva haşerelerina karşı 
elektrikle mücadele 

Bazı çiçeklerin 
musikiye karşı bü
yük hassasiyetleri 
olduğu iddia olu
nuyor. Mesela sik
lamenlerle karan
filler musikiden 

hoşlanmıyorlar. O kadar ki müzik sesi 

gelen tarafın aksine eğiliyorlar. Buna 

mukabil diğer bazı çiçekler de var ki, 

bunlar da, musikinin eeldiği tarafa baş 
eğmektedirler. 

* Bardak yerine eskiden ökUz 
lıoynuzu kullamhrdı 

Her milletin ha
yatında ilk mede
niyet adımı atılır
ken bardak diye 
kullanılan neme 

Amerikada meyva h~erelerine karşi hayvan boynutla
elektrikle mücadele ederler. Bu 1UreUe rı olmU§tur. Bil· 
muhafaza edilen elma ağaçlarının mah- ha~ öküz boynuzu bu hususta büyük 
ıulü yüzde o~.ı fazlalaşmaktadır. bir rağbet kazanmıştı. 

Genç kız 
Karakteri ••• 
- Ben evlenme çatındayım, maddi va

'91yet1m de müsaid, teşebbüs sahasına 

reçtım. Alle mub1tlnde taroıma tk.1 genç 
kız çıkb. Bu dakika 1k1.s1 ile de aramda 
bir oey 7ok. Fakat 1k1slnln de bent ru -
han ta.tının edeceklerini sanıyorum. 
Yalnı• hangisi daha 1y1 bir alle kadını, 

bir anne olablllr? Mesele bu noktayı ta
ytn etmekte. 

Geçenlerde konu~yorduk. Birlnclsl ta
mdık blr tadından bahsederken: 

nokta ise kndın hayatında erkek rolünün 
henüz tendJslnl hJ.ı>Mıttirmemtş olmasın
dan doğar. İki limllden blrincısı hakkında 
tafslldta gfrlşmlye lilzum görmüyorum. 
Fakat ikinci nokta hakkında bir hatıra· 
mı anlatayım: 

Bu eşarpı •Örümcek örgüsü. denilen 
§U seyrek örgüden yapabilirsiniz. Kalın 
olmıyacağı için mevsime uyar. Yaza ka • 
dar rahat rahat kullanabilirsiniz. Örgü 
§Öyle yapılır: 

Bir uzun ilmik, bu ilmiğin tek katına 
battıktan sonra bir sık iğne. Bir oaha u
zun ilmik ve sık iğne. Bir sıra önceki u
zun ilmiğin başladığı yere batılır. Niha • 
yete kadar bunun tekrarı. Üstüne örülen 
sırada yalnız birer uzun ilmik ve birer 
sık iğneden sonra ikili sıranın teşkU et
tiği zikzakların başına batılır. Gene ayni 
yere. Yani uzun ilmiklerin başlad1ğı yer
lere. 

Y emelı bahıi: 

Badem tatlısı 
12~ gram badem. 
Dört veya beş tane acı badem. 
Üç yumurtanın beyaz V(: sarısı. 
125 gram tereyağ. 
150 gram ince toz §eker. 
Bir kahve kaşığı un. 
Ufak bir bardak rom. 
Bademlerin dörtte birini dört be~ ıcı 

bademle birlikte dövünüz. Bir kAseye ko
yunuz. İçine bir yumurtanın sarısı ile be
yazını koyunuz, tahta kaşıkla ince, düz. 

gün bir hamur halini alıncıya kadar çal

kalayınız. Bu hale gelince 125 gram eri

miş kahvaltılık tereyağı ile 150 gram toz 
şeker ve bir tutam tozu da katıştmnız. 

Hepsini birden tahta kaşıkla dövmeye 

devam ediniz. Kaymak gibi olunca fçer
sine önce bir kahve kaşığı unu, sonra iki 
yumurtayı teker teker katınız. Romu 
krem katılaşınca ilave ediniz . 

• 
Şişeler nasıl temizlenir ? 
Kullanılmıyan §işelerin içi kir tutar. 

Su sabunla ne kadar yıkansa temizlen
mez. Patates kabukları bu hususta pek 
işe yarar. Bunları ince ince doğrayıp kir
li §işenin içine atmalı. Ağzını tıpa ile ııkı 
sıkı kapamalı. Üç gün bir kenarda bı
rakmalı. 

Üç gün sonra bu kabukları çıkarmıJı. 
Şişenin içine birkaç kere bol soğuk su 
doldurup çalkalamalı. Tertemiz olur. 

Ayni usulle kirli çiçek vazoları da te
mizlenebilir. Onların tıpaları olmadığı 

için ağızları yağ kAğıdite sarılır. 

Mayıs 2 

• 
Tekirdağlı lsveçli 
güreşciyi mağliib etti 

Kara Ali de Amerikalı Şermanla 45 dakika 
süren bir müsabakadan sonra berabere haldı 

1 

Dünkü müsabakalarda kar§ılatan Şerman, 

Kara AH ı1anvana 

N egrin, Tekirdağlı ve 

İlk güre§! Bursalı Mehmedle Edirneli 
Süleyman yaptı. Daha ilk dakikalarda 
fazla oyun bilmemekle beraber Bursalı 
Mehınedin daha kuvvetli olduğu görülü
yordu. Nitekim iki güreşci beı dakika a
yakta itiştikten sonra Edirneli Süleyman 
alta düştü ve 6 ncı dakikada tuşla yenil
di. 

İkinci güreşi Adapazarlı Servetle ara
bacı Mehmed yaptı. Servet ilk dakikada 
rakibini yere aldı. Ve mütemadiyen o
yun tatbik etmek istediyse de Mehmed, 
bütün bu oyunlara anudane mukavemet 
ederek yenilmedi. Ve on dakikalık ilk 
devre bu §ekilde bitti. 
İkinci devre ba(ilar başlamaz Servet 

bu sefer daha hızlı iie başladı ve dördün
cü dakikada rakibini yenmek üzere iken 
Mehmed pes etti. 

Nihayet sıra günün büyük maçlarına 
geldi. Spiker başpehlivanları sahaya ça
ğırdı. Ve Amerikalı Şermanla Kara Ali
nin ve İsveçli Negrin ile de Tekirdağlı 
Hüseyinin güreşeceğini ilan etti. 

Kara Ali Şerman 
Kara Ali, Şernıana nisbetle vücudce 

daha iri idi. Maamafih Şermanm da çok 
i§lemf~ adali bir vücude malik olduğu 
eörülüyordu. 
İlk denemelerden sonra Kara Ali Şer

manın ayağını kaparak yere attı. Yerde 
biraz uğraştıktan sonra Amerikalı aeri 
bir hareketle ııynlmağa muvaffak oldu. 
Amerikalının hakikaten yüksek teknik 
sahibi ve çok sür'atli bir ıüretcl olduğu 
görülüyordu. 

Bir ara gene yere düştüler. Amerika
lı vücudünü Kara Alinin vücudüne dolı
yarak Kara Aliyi oldukca müşkül vazi
yetlere düşürdü. Fakat Kara Ali birden-

Kara Ali .. Şerman maçından 
bir enstantane 

bire Şermanın bacağını yakaladı ve ha• 
vaya kaldırıp yere çarparak ilk tuşunu 
yaptı. Yalnız bu tuş üç saniye sürmedi vd 
Şerrnan sür'atle kendisini minder dışına 
attı. 

Şimdi Kara Ali daha serbest güreşiyor .. 
du. Buna mukabil Şerman da kaçmağa 
başlamıştı. Kara Ali bir ara gene Şerma
nın bacağını yakaladı. Ve Amerikalıyı ye• 
re çarparak bir tuş daha kazandı. Akabin• 
de Şerman gene minderden kaçtı. Bu sı• 
rada birinci on beş dakikalık devre bit
ti. 

İkinci devre gene Kara Alinin bir hil· 
cumile başladı. Kara Ali bir anda Şcr
manı gene altına aldı. Müşkül vazyct• 
soktu. Şerman bermutad kararı firara 
tebdil ederek kendini minder dışına attı. 

Müsabakadan evvel Şerman, ring dışı• 
na çıktıktan sonra müsabakanın tekral.1 
ayakta başlamasını §art koştuğundan, jürJ 

fDevamı 9 uncu .ayfada) 

Tekirdağlınan Negrin'e fla.ptığı birinci tu,y 

- Zavallının ömrti evin hlzmetınl yap
makla ieçiyor, oekltnde bir cümle kul • 
landı. İkincisi ise meseleyi takaya boğdu, 
tıkı1nl müphem bıraktı. Ben d~ündQm, 
müsaade ederseniz &izin tecrübelerlnlz -
den istifade etmek ktedim. Acaba bu mu
banrede kullanılan bu cümle benim 1~1n 
bir rehber ola.bilir mi? Bir hüküm ver -
mekte bu •özlere l.stlnad edebWr miyim? 

Benim bir çocukluk arkadaşım vardı, 
Alleslnl pek erken kaybetti ve akraba eli
ne düştüğü için mektebi daha ilk tahsllln 
ortasında bıraktı. O sırada İzmlrde bu -
lunuyorduk. Benim memur olan babamı 
takiben diyar diyar dolaşmak mecburi -
yetinde kalışım yekdiğerlmtzı gözden kay
betmekliğlmlze sebeb oldu. Bu çocuklut 
arkadaşıma İzınirden ayrıldığım J:anıan 
tam 25 sene sonra İstanbulda rastgel -
dim, artık üç çocuk annesi bir ev kadlDl 
idi ve kendisini tesadüfen gittiğim bir 
alle salonunda bir muhavere esnasında 
tanıdım. Asıl hayret ettiğim nokta 25 
yıllık bir ayrılıktan sonra buluşma değil, 
arkadaşımın g~lrdl~I istihale oldu. Ev
veJA. çok düzgün ve muhakemell konuşu
yordu. Bathlllğl ıöze çarpmıyan bir kültür 
edinmfftl, muslk1 ölrenm1şt1 ve bir ca .. 
zeteyt anlıyacak derecede fransızca öi -
renmlştl Teakub eden konuşmalarımız es
nasında kendls1 anlattı: KWtür sahibi 
zengince bir erkek lle evlenmiş ve bütün 
bllg1s1n1 ona borçlu 1ml§. 

, __ B __ a_c_a_k_s_ı_z_ın __ nı __ a_s_k_a_rı_a_l_ılı __ la_~_ı_._. ______________ K __ u_n_d_u_ra __ b_o~1_a_c_ılı~ğı=---' 

• Yukanda okuduiunuz ıabrları izmırll 
blr erkek okuyucumun mektubundan aı
d.un. Kendlslne cevab olarak: 

- Hayır, bahsett1ğin1z muhavere esna· 
11Dda iş1ttlğ1nlz cümle genç kız hakkın· 
da doğru blr flklr edlnmiye kAf1 delildir, 
diyeceğim. 

Bunun iki sebebi vardır. Blrlncl!1 bir 
çok genç kızların bu gibi muhaverelerde 
ıaın1m1 düşüncelerini gizlemeleri, lklncl-
11 de lzdlvaçtan evvel esas karakterlerin1 
tamamen 1ktlsab etmemiş olmalarıdır. 

Modaya uymak, monden görünmek, 
bazan ekaantrlk tanınmak birinci hare -
tet tamnın Amlllnl te§kll eder. İkinc1 

Bugün hoppa, mrzop bir m alablllrsı .. 
ntz, slzin elinizde blr aile kadını olur, ya
hud da 1y1 yetişmiş blr genç kız sızın eli
nizde iUDank bir kadın hallne gelir. De -
mak istemiyorum k1 kızın tabll meyilleri
nin t~irl yo~ur. Hayır, bu fikirde deıI -
llm. Fatat'bu tabll meyll arttırmak veJll 
ekslltmek erkeğin ellndecUr. 

İşte stze cevabım. 
TE'YZE 
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SON POSTA Sayfa 7 

Son Posta'run tarihi tefrikası: 3 

Altı klüb muhteliti Güneşi, Şişli Perayı yendi. Atletizm 
ve bisiklet müsabakaları da çok güzel oldu 

K Yazan: A. R. 

~pını~ ö~ünde Türk mehteri, kıvrak bir oyun havası çalmağa başlamışh. 
lçtıklerı mısket şarablarının neş'esile cocan Tu .. rk • .. gemıcileri, masaları aralıyarak 

oyuna kalkmışlardı. Antuvan da yeni gelen misafirleri ağırlıyordu 

~imdiye kadar çıkan kısımlnnn 

hülasası 

Fransanın Tulon şehrinde yeni açtı~ı 
VIllfıl ve Zambak. loknntasmda eski şö
vnlyesi cem'ln hlzmetkarı olan Sinyor 
Antuvan, Poyraz Ali Reisle Türk gemlcl
lerlne bir ziyafet vermektedir. Şimdi kay
bolan Şövnlye Cem, Poyraz Allnln de ar
kadaşıdır. Bu nnda Poyraz All lle Sinyor 
Antuvan onu anmaktadırlar. 

( Y a.zı devam ediyor) 
llWW 

Poyraz Ali elile sert bir işaret yap
tı. Boğulur gibi bir sesle: 

- Yeter, Antuvan ... Onun kaderi de 
öyle imiş. ' 

---' Dedi. 

l.1uıt Be§iktC§ - Galatasaray maçından bir sanne .. ~tuvan; ~ anda kapıldığı acı tees-
dU kümenin on birinci haftası da Blrlncl devre o-o berabere bitti. suru sanki sılip atmak istiyormuş gibi 
dan YapıldL Şeref sahasını dört bin ka- İklncl devreye Altılar muhtelit! canlı baş- haflfce titredi: 
"~kr BeYircl doldurmuştu. Dünkü gibi sı- ladı. Güneşlllerl blr hayli hırpaladılar. Nl - - Affediniz, reisim .. sizi de mütees-
,.. h hayet Şahab 3 uncu dakikada birinci ve 40 • tt' N 
ta avada oynıyan Galatasaray - Beşik- ncı dakikada da Daniş ikinci golleri attılar. sır e 

1~· e ~apayım?. Ona, adeta fışık 
bı! ınaçı da bütün oyuncularile berabeT ve maçı 2 - o kazandılar. derec~:ınde bır sadakatle bağlı olduğu-
'1ııdUYUşuk1uğa kapılmıştı. Bunların ara- Şişli: ı - Pera: o mu bılıyorsunuz. Onu unutmak istemi-
lo}Q a .:ıva gibi yerinde duraınıyan, sağa Dün Taksim stadında Şl.şll ne Pera kar - yorum. Ve her vesile i1e onu anmaktan dır. • one, arkaya akan Salim müstesna- ... .,.,.. Şişli 1 • 0 :'~~!"hnlştlr · dünyanın en büyük zevkini hissediyo'. Fakat sak~t . adam, gülümsiyerek fil ı manlar, bir kaldınm hovardası kadar 

""'-· Bir müddet evvel oazı Enstltlisünü bü • rom. Ne ise, şimdilik bu kadar andık cevabı v~şti: şen ve neş'el! ... ıı;Ünıtü ınaçta her iki tara! da isteksiz yük bir .. ,. farklle mal!IQp eden Kuleli, dün ~a .. bu sefer de bununla iktifa ede· - S_ayclıgınız leziz şarabları içmek - Evet... • 
bo 

0
l'Un o:ınadılar. 22 oyuncu içinde en de Alman mektebini temiz bir oyunla 13 - 3 lım .. ve onun canı için, birer bardak şa- ~~ n~fı~ blldırcın kebablannı yemek - Kral Birinci F?ansuvanın, kendi· 

~k oynıyan Haşim iki güzel gol attı. yendi. . _ rab içelim. Madam Polin! Haydi, muh- ıçın, ;~ti_Jıa•nı yann geceye kadar sak- sile dost olduğundan bahseder ... 
Dol Yapsbildiği iş o kadar. Futbolde gaye . Bısiklet rnusabakası terem reisimizin bardağını başkardi- lıyabılı~ım. Ancak §U var ki; ben bura- Evet 
• •lnıak Istanbul bisiklet ajan!$ tarafmdan ter- nallerc h . ' ya, eskı bir dostumu örmek i in el· - ··• le~ d tır ama, ondan daha mühim bir tib edllen müsabakaların altıncısı dün Me- bl dma sus olan şu selvı kokulu şa- dim Po a Ali b fa d w.1 ç '? g - İmparator Şarlman ile ...... 
bo e var, o da arkadaşlarının oyununu cldlyeköy - Kefellköy - Yenlköy - Tarabya - ra a oldur. Onu, yalmz o içecek. Ba- · yr z ' ura egı mı· - Bırakınız .. bırakınız onla Bu .,,;nıaınak ve onlara güzel fırsatlar ha- Mecidiyeköy nrasındn 75 kllometre üzerinde na da bir misket şarabı ver. Bravo - Poyraz Ali mi? .. Evet .. Poyraz Ali adamın şeklin" b tarif· d" . n . .. 
IYf ~aktır. LUl!ü, Salim müdafaası çok büyük bir seyirci .'"l•b•h~ı önünde yap>ldı. Madmazcl Hortans. Bıldırcın kebaoını: Reis Hazretleri buradadır. LAkin... Ş . . 

1 

.,rmıı . e ~ız. . '-,,_dı. Muavin hattında Mustafa çalıştı. Bu yar~ı da Süleymnnlycden Harnlômbo, tam zamanında yetişi" d" D -Ali demek ki aldığım h be d • - ekllnı mı. Ona hır şekıl ver:nek "'1-..ıa 2 saat 3 dakikada b1rlncı bitirdi. İkinci sn- · . . .. ır ın. uyurun, . . .. '~ a r og- de mümkün değil ki Uzun upuzun oYıı muvaffak oldu. Bülendin sol açık ıeymnnlyeden Agop, üçüncü Fenerbançeden azız _reısım. Mubarek hatıralan, daima ru ımış. Şu halde, !utfen kendisine ha- b"r bo ··• • ~ &ıııası çok yerinde bir hareketti. Her- Haykozar oldular. kalbımde yaşıyan sevgili şövalyemin ber veriniz. Eski bir dost, sizi görmek ı l t 
''/!\de gördü ki böyle bir muhacim ancak Bugün puvan vazlyeUne göre Muhsin, canı için... istiyor; deyiniz. - ve ··· 
il O)'ıuyabllir. Haraltunbo, Torkum başda gitmektedirler. Poyraz Ali kenar'lan altın ve m·n Garsonlar çehresi k b" akall - Kupkuru bir vücud ... 
h ecdet bozuktu. Hayret ettik. Blrinclllk, iktnclllk ve üçüncülük bunların a- işlemeli halis' elmast k d h' 1~ e .1 b '. ır .ır 5 

a çev- Sakat adam dayanamamıştı Koltuk "''°k rasmda ıaıwm edlleeekUr. . . . raş a e ı c ıne n en u perışan kıyafetlı sakat adamı, d - ki . . '.. . d . · .. "'~' ~1 taşWar sarı kırmızılılara nazaran Barutgücü sahasındaki marlar alınış; ıçındekı al kan rengindeki şaraba tepeden tırnag-a 'kadar süzmu··~ egne erınm uzerın e, düşecek gıbı ~a canıı " d · b' s-•er, şu sall'anmıştr ı..., ve düzgündüler. Fakat Gala- Barutgücn üçüncü gençler takmlı tekn- e~n ır nazarla bakmıştı. Dudaklan, anda ismi dillerde derin bir hürmetle · .. 
ltr. ;Y müdafaası önünde ıı göremedi- üdler maçını genç takım 2 - o kazanmtŞtır. ~afıfce kıpırdamıştı. Fakat, ne söyledi· gezen Poyraz Alinin, böyle bir adamla - O .. ~·· ta kendm .. -~h Allahım; ne 
l!ay aruı., Hakkı, Şeref, Eşref ve eski Barutgücn gençler taırnnlle Muradiye g1 anlaşılınamıştı. dostluğuna ihtimal veremem~lerdi. Ve saadet.. ıru;allab, bır ruya görmüyo· 
"'ı atı Çalıştılar. Rıfat Bülendin peşın· de Şeretspor B takımı maçında da Barutgücü Kapının önünde Türk rnehterı', kıv- bu adamı savmak ı'çı'n·. · rum. ... Kwoşunuz .. onu bana çağırınız. · · 
~ il§tı N 2 - O gallb gelmlştır. Bakırköy - İsparta Rum d b tıi,.1u· url de gün geçUkce oyununu takımları maçım, Bakırköylüler 7 • 3 kazan- rak bi_r oy~ havası çalmıya başlamış- - Siz, sabırlı hir zata benziyorsunuz. ıye agırnuşt.. 

Sa Yor. mışlnrdır. tı. lç~klcn tatlı misket şarablarının l'<>yraz Ali Reis Hazretlerini görmek İŞ· Garsonlar, ~~!ardı. Biraz ev • 
1-ııı.~ lam 4.33 de lleı;lktaf akmlle oyun . Atıefüm •eçmeleri neş'esıle coşan Türk gemicileri, masa· tihanızı da sonraya bıraksanız iyi eder- ve!, Poyraz Alıye teklifsizce haber gön 
lla""tlı. Top ortalarda .. 16 ncı dakika.. Istanbul atleti~ bayra~ının seçıneıerı ları aralıyarak oyuna kalkınış! a siniz ... demi l d. dermeye çalı.şan .. şimdi de hadsiz he -

" ort 1 d Bebekde y&ptldı. Dun bu musnbakalar.ı re - Ant . . . ar 
1
• ş er ı. bs b" . ' 'Yut. a a ı .. Muzaffer yakaladı. Şüt .. tor olmak ü"re 215 müsabık ıııtırak etti. uvan! yenı gelen ~ısafırlerini ağır- Sakat adam, gene gülümsemişti: sa ız ır se'."ete malik olan muhterem ~ Unc11 da B• aporun büytik merakltlarmdan olma- lamak ıçın Poyraz Alıden müsaade al- - Niçin?.. patronları Sınyor Antuvanı ayağına ka 

~ 11t1
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kika .. Necdet ortaladı .. Meh- mız dolayıslle bundan sevinç duymaktayız. mış, gene eski şen ve feylesof çehresini ş 1 . d. ki . di . h t dar çağırtmaya kalkışan bu sefil ve pe-
,.. Q\4ıeı virdi Fin 
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nı dl . t k k - unun çın ır · şun reıs azre - . . .. incı d .!;<> • Melımed Ali kurtardı. a e a an ar •u nr r. a ınara oradan uzaklaşmıştı 1 . b k d" ' nşan adamın, mutlaka bır mecnun ol • 

O da • •kika Bülend topu Şefiğe geçirdi. ıoo metre: irfan (D.L.ı, K.,ım m.s.ı. • . erı, aş ar ınallere mahsus şarabı iç- duğunu sanmışlardı Garsonun b" . d ~ iüzel bir Nazmi CH.P.), Baloğlu (H.P.), sıvan <H.P.), Sok kt h Ik k d melde meşguldürler. Hiç i\ibheeiz ki bu .r+ • ırı, a 
td .\1i vuruı yaptı. Fakat Mcb- en iyi deroce ı! .. nlyedl•. ~ .a. a. aynaşıyor u. Lokan· şarab, kendilerini pek neş'elendirmi • yanamam..,..ı: 
31 incı ~dı. 200 metre: irfan (DL.), Mehmed, Bal • tanın ol?un~ekı kalabalık, arttıkca artı- tir. Reis Hazretleri" bu neş'elerini lhlZ- - Dostum!.. Galiba siz, bu gece biz-

hııtıın ... dakika Sacid kaleden çıktı. Şarj oğlu CH.P.), KAmran (G.>, en lyt derece yordu. Içerıde oynanan oyunları gör- 1 t d 1 . b' . h . den başka musallat olacak kinise'-'i bu-~'"e~. 'l'op elinden kurtuldu. Şeref bo• 237 dlr ek . . her'!< b" . . . e cesarc e en en, ır ançerdarbesıle , ka , •lanıa ' {oo .;etre: eemaı (G.S.> Füruzan <F.B.> :.nı ı~ı;:;_u es ırbırının &rtına tır- bir an içinde, ahretteki ecdadına kovuş'. lıımadınız. Komışmamı_zı kili görerek 
!i1rınaJa la dı. Ve devre karşılıklı gol zara. gallb. soo metre: Reccb (0.), N•cml y . • turabilirler. Onun için siz bu gece sab- arlık buradan gıdersenız, herhalde çok 

., ~Ci dr R•çtl, 0--0 bitti. (0.). Mehmed ıt. s.ı Lbaris, Küçük Beshn, Bu kalabalıgm arasına, per~an kı- retseniz, çok iyi .edersiniz dostum. Aki!Ane hareket etmiş olursunuz diye 

.. .t.a§il?ı b' enenin dördüncü dakikasında Suad, Ell, Plsomlyadls, Sessiz. ısoo metre: lıklı ıbır adam da karışmıştı. Koltuk değ F k t . . t . d ·. . mırıldandı. loııu iç ~denblre fırladı. Nefis bir şütle Artın !B.J.K>, Re.seb (0.), Dlmltrlyadls. İb- nelderine aı;ıla asıla yürüyen bu adam, .:: a a. sızı emın e •;mı ki; 
0 

beni Fakat ,.kat adam, birdenbire dim. 
Uyaıııy:" •ltı. Blrind gol .. Galatasaray rahim, Manisa._ !sak, Hnkkı, Muzaffer, Ol • o sık kalabalığın arasından güçlükle gorunce ~".: kat d"1'.a n~ ele~ecektir ... dik bıışını kaldırdı. İki garsonu da hay-

9 "n r libt. cay. Gencer. Gülle: Vngan, Veysi, Şerit, sa- geçerek lokantan k kl Şunu da ilave edeyım kı; eger benim "" .. "'' d b h ddl y ı s k t rr· f ç b k ın apısına ya aşm1~- b ıa· -· · · retler ı'çın· de bırakan magrw ur ve muh ~ ~\4 akik M a a n, o. çın, o ra . an, u u cı - tı " uraya ge ıgımı ke:ridısine haber ver- -
c:- Sektıır..ı a .. ıene usa demin firi- yan Disk' vngan Baki Yavru Corcly dl · teşem bir hal aldı. Onları iliklerine ka-
Qt(\h •• ..r.tısı Ye. rden topu Ha~un· e geçı'rdı', · · ' ' ' n s, B 1. t d .. 1 . . mezseniz, ben şimdi döner giderim Fa--!' Y\4 ~ Sab:ıhaddln, Hezençoğlu. u snl\a a amın goz erı, bır aralık . ·· · dar titreten sert ve mütehakkim bir 

Galata •· ikinci gol... Clrld: Melih, Şerif, Karaca, Balcı, İste • lokantanın kapısındaki levhaya ili • kat, benı lı;'iY1• kapıdan çevirdiğinizi •esle: 
Saoıd bir~ray kalesi bir tehlike atlattı. pan, Necdet. Klrltntos. uzun auama: A•• . mişti. Kendi kendine: ş yann kendısı~e haber verirsem işte o 
l•I ltıırt--~ arkasına iki kere yumrukla la, ı~tepan, Nevzad, sıvan, Kerim oğlu, Bar- _ Allah Allah Hilfil b k zaman kendısıne hesab vermek sizin ı- - Emrediyorum, size ... Gidin, Antu· 
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...,,, rls. uç adım: Arar, Pulyos, Arif, Halid. BI - ' ·· ve zam a çin pek güçleşecektir vana söyleyin, onu, biran evvel görmek 
t inci da~ka lltls, Sarrls. ııo manialı: Yavru, Vasfi, Naz- lokantası .. ne tuhaf isim ... Hele şu, bir . . · . . .. i ti a· b ~! OeJı.u, ·• Salim favul yaptı. Eş· mi, Krlsapuyolos, Yüksek aUama: Anır. tıec elinde hillll, öteki elinde üç zambak tu- Garsonlar, bırlıırlerının yuzlerıne 5 yor~ rye . ağırdı .. d-~· 'rop .~ ofsayt vaziyetinde yaka- det, Pulyos. Prelorenzo, Krlsoppolos, Akel. tan şövalye, ne manalı görünüyor? San- b_aı:mışlar .. suratlarını ekşiterek ensele- Şımdi bu •"!1~ ve p~rışan kılıklı a • 
ligi;nu olarda. Hakem daha evvel dü- Arman1<1_ls. Bınkla ytiksek aUama: Haydar, ki bu şövalye Türk annasının rını kaşıntıya başlamışlardı. Telıdid da~da, kıyafetını tebdıl etmiş hır kral 
CaJata Oıılınıştı. Tabii saymadı. Sadi, Munır, Şerif, Blçaropulos. teşkil eden hiİiıl ile, Fransa Kralı•;:::~'. mühimdi. Fakat bu sakat adamın arzu- :~!~vardı. Garsonlardan birl, onun ver 
~ ltend::~y müdafaaya çekildi. Fakat u·· k H b. ci Fransuvarun arması olan üç zambağı sunu yerine getirmek de mümkün de- ıgı emre, itaate mecbur kalmıştı. Der-

ff ünc11 çin fena netice verebilir. ÇO ar IYC birleştirmiş gibi bir şey ... işin en ga- ~ldL ~ereket .v~rsin blrlnin aklına, iyi hal Antuvana koşmuş, meseleyi anlat-

:ev§ek OYUn dakikn.. Galatasaraylıların takımını yendi ribi, büyük bir dikkat ve 1!1aharetle ya- bır fıkır eelınıştı: µııştı. ~'topu kaıewı~an lsiifade eden Muza!- pıl'mış olan şu şövalye resmi, bana hiq - Dostum! .. Biz, reis hazretlerine Antuvan, hiç neş'esinl bozmam•ştı: 

1
• Ya ~erdi Oıçıne doğru boı duran Hak- İzmir !Telefonla> - Bugün Üçokla ikin- yabancı gelmiyor. HattA, diyebilirim ki hiçbir şey söyliyemeyiz. Ancak, bu ar- - Kral gibi hükmeden bir adam, öy· 
ı.~ü •ttı. V da Be§iktaşın yegane go- el karşılaşmasını yapan Harbiye güzel oyna- benim bir sene evvelki resmime benzi- zunuzu, muhterem pabronumuz, Sinyor le mi? Sen Jorjun mızrağilc parçaladı-
~~"- • oyunu d G nıasınn rağmen 7-4 mağlfıp olmuştur. Beş An ' d b ~dı. a alatasaray 2-1 bl d f zı k 

1 
b ğ yor. Tuhaf, çok tuhaf! demiştı'. tuvan a arze e iliriz. ğı eJ'derhanın barsaklan üzerine '-'emin 

u n en a a a a alı ın ta!tlb etUl!I bu maç , .. alatasaray· S heyecanlı ve zevkli cereyan etmiş, iki ta • Ve, dirseklerlle halkı yara yara, ka- Koltuk değneklerine dayanan ada- ederim ki; şu anda baruı Kral gibi hilk-
.. • l.ıııataıa S add ·Salim, Liltfü-Mu- kını da snn dakikaya kadar güzel oyunla • pıya kadar ilcrlem~ti. mın sakat vücudü, bir anda tepeden trr- medebilecek hiç bir kimseyi hatırla • 

ed, lfaş;. • ~avi - Necdet, Şefik, Meh- rını)dame ett1mılşlerdlr. Kapıdan girecekti Fak t k nağına kadar titremişti. Boguw lur gibi mıyorum .. hattfl, dostum birinci Fran-
lle§ik nı, Bulend. Uçok iki devrede de birer penaltı kaçır - - .. ' . . · a ' apının b'l b d h l!ııaı !at: Mehmet! Ali H" .. . ınııtır. Blrlnel devrede kombine bir oyun onunde iıekllyen ıki garsondan biri 0 • bir sesle söylenml:;tl: suvanın ı e, ana a a nazikfuıe hi • l!aı.k, Fenı, Faruk. H; a usnu, Nun • çıkaran Üçok Saldln aıt>ğı golle devreı1 s-ı nun kulağına eğilerek: - Sinyor Antuvan mı? tab edce<!ğini zannediyorum. Maama • 
1Ja • Şereı, Eıref. Y ti, Muzaffer, lehine b!tlnntıtır. . - Dostum! Yeni açılan lokantamız, _Evet.. patronumuz.. fih, bu esrarengiz adam bana muak 

kem: Adn Iklncı devrenin beşinci dakikasında Üç • bu gece yalnız davetlilere mahsustur - Bu adamı bana tarif eder misi- verdi. Şunu görmek isterim. 
:lsta.ıı..... an Akın (İstanbulspor) ok ve 2 lncl dakikasında Harbiye penaltıdan Ew b · . • Demış' · sür'atli dıml 1 k 1 
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~••erba ~ attıJan, ı. oün,.: 
1 

· birer gol yapnıı,ıardır. Fakat güzel anla • ger uraya, nefıs anıu, misket, Bur- nlz? , a ar n apıya gc ~'la nıaçıı..ntn lloden .. kllmesı w.rıne şan Üçok forveUcrl 13 nncft dakikada ~e • gon~a, şampanya şarablar.ı içmek ve - Zengin.. hadsiz hesabsız bir •er- miştl. 
,._, ~•ta-~";',:'cat olan onne,ıuer nastl şlncl, ıo ıncı dakikalarda yedinci golü ata • henuz tavadan çıkmış bıldırcın kcbab- vele mali1<... (Arkası tıar) ıııı, b~ •VTeld•n aı~:n· daha d~s• üç rak BSliblyeUer!nl ıııırantı etmişlerdir. Kırk }aJ\I yemek f!krlle geldiniz Uıe, lştihanı· _Evet... -----·-- -

hadro U. ........ anndan oldukça ek • lltlncı dakikada Harbiye dördilncU sayıyı çı- zı yarın geceye &aklayınız.... diye söy- _ Görünü•te· bir ko . k da Çocuğun ilk muhtaç olduğu §ey annesi, ı çı .. "'ar· knrmattn muvaffak olmugtur. 14 .... ,_, tj'.- • :ı ' rsan .reıs a r .. -okun ıallbiyeW• '1tmlitlr. """ v lenmişti. ıert ve mütehakkim. Hafüuki çok ZQ- 1--•-ut_,_,_u_n_eş_,.e_temı __ z_h_a_v_a_d_U'_. ----

-------------=~~~~-=----------~==~~=== 



8 Sayfa BOR PGST& -•==========================================• 
NiSANLILAR 1 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra dişleri 
niçin temizlemek lazımdır? 

"Son Postan nm 

Genç kız heyecan içinde koridorlar -
ör:ı·. koşarak geçti. Bir çok salonlara gi -
rip çıktı. Bu salonlar ucsüz bucaksızdı ve 
heı· taraf ayna ile kaplanmıştı. Bir ara -
lık Lu aynalardan birinde kendisini gör-
0.ü. Üzerinde lameden pırıl, pınl göz a -
lan bir elbise vardı. Boynunda uzun bir 
inci kolye sallanıyordu. Hayret duymak
tan kendini alamadı. Ne kadar değişmiş
ti! Sa-;lan aynaya daha parlak olarak ak
setıni.Jti. Gözlerine dayanılmaz bir ateş 
gelmişti. Yüzü yeni açmış pembe güller 
gibi renkli ve taze, dudaklan birer kıVll· 
cım gibi kıpkırmızı idi. Boyu bile daha 
uzun görünüyordu. Tekrar koşmıya baş
ladı. Kalbi durmadan atıyordu. Nihnyet 
bir kapının önünde durdu, yeşil kadife 
bir perdeyi arnladı, içeri süzüldü. Bu 
salon da ötekiler gibi çok büyüktü. Fa
kat hepsinden daha muhteşem bir şekilde 
döşenmişti. Köşede acayip şekilli, tahta 
benziyen siyah ipek kaplı bir koltukta 
uzun boylu, geni§ omuzlu kırk yaşlarında 
bir adam oturuyordu. Bu adam genç 
kızı görür görmez derhal ayağa fırlamış
tı. Çenesini sivri bir sakal çevreliyordu. 
Keskin bakışlı koyu siyah gözleri var -
dı. Baştan aşağı kızıl bir elbise giymişti. 
Belinde küçük, gümüş saplı bir hançer 
sallanıyordu. Genç kız ona doğru atıldı 
\'e ayaklarına kapanarak haykırdı: 

- Beni serbest bırakınız artık, yalvan
nm size .. Gitmek istiyorum, derhal git
mek istiyorum;. 

Adam yavaşça eğildi. Genç kızı yerden 
kaldırdı, gülümsüyordu. Üzerine doğru 
eğildi, kalın ahenktar bir sesle: 

-- Buradan gitmeyi aklından çıkar, de
di. Seni seviyorum, kanın olacaksın. Bu 
'koca sarayı emrine vereceğim, seni pır
lantalara boğacağım. Bütün emirlerinin 
aakikasında ifa edildiğini göreceksin. 
Bunları söylerken heyecandan sık sık 

nefes alıyordu. Genç kız ürperdi, geri çe
kilmek istedi. Fakat adam birdenbire o
nu kollarından yakalamış, kendine çek
mişti. Genç kız çırpınmıya başladı, bir 
taraftan da bağırıyordu: 

- Bırakın beni. Nişanlı olduğumu u -
nutuyor musunuz? Nişanlım şim<li kim 
bilir beni nasıl arar? Üzüntüden helak ol
muştur. Ne sizi, ne elmaslarınızı, ne de 
sarayınızı istemiyorum. Bırakın, bırakın 
diyorum size!. 

Adam onu dinlemiyor, daha kuvveUe 
kollarında sıkıyor, öpmek için dudakla
rını yüzüne yaklaştırıyordu. Genç kızın 
eli bir aralık onun belindeki hançere te
ma:s etti. Aklından şimşek gibi b" fikir 
geçti. Derhal hançeri çekip aldı ve ada
mı şiddetle iterek kolunun bütün kuv
vetile hançeri onun göğsüne sapladı. A
dam korkunç bir çığlık kopararak derhal 

Yazan: 
Çünkü unatmagınız ki: 

Peride CeW Bakırnsızlıktım çürüyen di~erin elif-

kilitleyip rüyasını düşünmiye başladı. ~· Hep gayet 
Rüyada öldürdüğü adam uzun boyu, kes- bulunuyordu. 

e teri, bademcııt. kızamık, enfloenza. ve 
so4uk mukabelelerde hatti zatürreeye yol açtıklan, iltihab 

pı>an dif etlerlle köklerin de mide hum.-
kin bakı~ları ile derhal hayalinde canlan- Öğle yemeğinde gene bir masada otur
rnıştı, bir de kendi ııipnlısı kısa boyu. dular. Biç konuşmuyorlardıı. Genç adam 
san yüzil ve uyuşuk ba~ı ile gözü- gayet müteessir ve d~cell ~ordu. 
nün önüne geldi İzdivaçlarıı için hala Genç kıza gelince onun bu halini gör -
maaşına zam beklemekle meşguldü. 0-ıdükçe kendini daha suçlu buluyor, derin 
muzlannı silkti: cHalbuki ben rüyada bi- bir azab duyuyordu. Bir aralık derin de
le abdal gibi onu düşünüyorumh diye rin içini çekti. Ah hep fU meYlm rüya 
söylendi Onun için rüyada yaptığı feda- bunlara sebeb değil miydi? Gözleri bir .. 
karlığı kendisine anlatmıya karar ver- denbire yaşla.rh doldu. Uzandı, nişanlısı
di Fakat şımarmasmdan korkarak biraz nın kolunu tutup yavaşta mmldandı: 
sonra vazgeçti Aklı fikri rüyada idL - Nedir bu yaptığın? 
cAh, ben sersemim. diyordu. Her şeyi O kolunu çekti, omuzlarını silkti: 
reddedip o mükemmel adamı öldürmiye - Senin. dün yaptığın ne idil.. 
kalkarak işte rüyada bile budalalığımı is- Genç kız mahzun mahzun önüne ba -
bat ettim .. , Gözucu ile bakıp da ~aatin kıyordu: 
dokuza yaklaştığını görünce ceyvah!• di- - Vallahi kabahat bende değil, hep 
ye bağırarak yerinden fırladı ve her sa- dün gördüğüm rüyada. Bilsen .. 
bahld ha.zırlıklanna başladı. cDokuza ka- Genç adam onu dikkatle süzüyordu. 
dar orada olamazsam -"VTniye gı•tti'• di- n· d b" .. - - kesti .1-·~ • ır en ıre sozunu : 
yordu. Bir ar.ılık aynasının önünde mo- _ _ _ . . 
d 

· • im k . - Eger dun oyle bırdenbire parlayıp 
ası geçmış, :rengı so UJ pp asım gı- . . . . 
~ tekrar-~'-- - eldi c· d" benimle kavga etmeseydın sev.ıncımın 

yer~en aA.l.Ul& ruyası g ıy ı- b b. i .. li ek 
ği mubteşetn llme elbiseyi hatırladı. Acı se e ın sana soy yec , .maaşıma zam 

gülümsedL R- ~-'L: .n. ... nn..+..... . yapıldığını habeı: verecektim. 
acı uyawuu 5~~ ıım-
di kal 

.. .,.,,. • .,... "D_....; soı~"M... .. _ Genç kız, yerinden sıçramı§tı.. Hayret 
eser m~- ~~· ua.•v. goz . . d 

ı . d b. ·--ı. eski ıçın e: enn e yorgun ır mana •cu~ par- 11r- ıldı' eli b 
d - - ltınd - dü hi t kad - ..ıv"'aşına zam mı yap . ye a-esunun a a vucu ç e o ar ğırdı 

biçimli görünmüyordu. · 
Geç kaldığı için kahvaltı ederniyerek Bunu sorarken onun sevinçle parlıyan 

aç karnına sersem bir kafa ile evden fır- gözleri. derhal dudaklarında beliren ge
ladı. Tramvayda bile rüyadaki muhte- niş tebessüm, genç adamın da birdenbire 
şem sarayı, öldürdüğü adamı düşünüyor, değişmesine, öfkesi kaybolarak, sakinle~ 
hakikaten ayağına gelen bir kısmeU tep- mesine sebeb olmuştu. cEveh demek is
miş gibi müteessir oluyordu. Fazla dal _ ter gibi başını salladı ve sonra uzandı. Bu 
dığı için kulağının dibinde cbilet!, diye- sefer o genç kızın kolunu tutarak fısıl
rek bağırıp ta duyuramıyan ve öfkelenen dadı: 
biletçi ile kavga etti. Herkes ona bakını- - Yakında evlenebileceğiz!. 
ya başlayınca büsbütün öfkelendi. Şimdi ikisi de önlerindeki yemeği u -

O gün daireye ilk defa olarak gC'Ç git- nutmuşlar~ iskemlelerini birbirine yak -
ti, yevmiyesini kaybettiği gibi, şefinden laştırmışlar, hararetli hararetli konuşu -
de azar işitti. Bir masa ilerde oturan ni- y.orlardı:. ~enç ad:ımın biraz evvel bah
şanlısına gelince o bugün her zamankin- sı ge~cn ruyayı. n.ışanlısm.a sormak aklı
den keyifli ve neş'eli görünüyordu. Onun na hiç gelmemışü. ~-enç kız da zaten, 
bu hali genç kızı çileden çıkarmıya kafi belki o, anlat ~ese. ruyasını anlatamıya
gcldi. Yemeğe çıktıkları zaman nişanlısı ~~ ka~r derın bır saadet ve heyecan 
ile mükemmel bir .kavga etti ve akşam ıçın~eydi.. .. w •• •• •• 

evine ilk defa yalnız döndü. Nişanlısı kız- .. 1çınclen. ~~Y~n:1 dogru çıkt~, oldurdu-
dığı için ona refakat etmemişti. Genç kız ~ .. 8~~:, ~zın-~a gıre_n. ha~t 
ancak gece yatağına girince biraz kendi- guçluğü ıdi. > diye duşündu ve elını yenı-
ne gelebildi. Şimdi sabahki rüyasını u- den nişanlı~~~~~:_ bıraktır.. 
nutmuş, nişanlısını düşünüyordu. Ya 
kendisini terkederse ne yapacaktı? Bir- rOtJ!ızaclebaşı aFERABıı sinemada 
denbire onsuz yaşıyamıyacağını anlıya- Bugün, bu gece 3 §fıheser mm: 
rak ağlamıya başladı. Sabaha kadar uyu- TARZA.~ KUVTET DAJ..I 
yamadı. Ertesi sabah tam saatinde daire- Bu •nenin en kunelli tllml 
sine gitti. Onun yilzünün solgunluğunu ıtlARGABİTA 

.. f" b" k t tlı ·· l - 1- - 1 Aşk ve heyecan filmi gorcn şc ı ır aç a soz e gon unu a - K.EN MA YNAR Süvariler Kralı 
dı, nişanlısına gelince suratını asmıştı. Amerikan filmi 
hiç yüzüne bakmıyordu. Genç kız onun- cumartesl - Pazar mattne Te ıunreterde 
la konuşmak için bir çok bahaneler bul- Ayrıca: Varlyeteler 

du. Fakat belli ki genç adam fazla kınl-

ması, apandiSitt ııevresten4 sıtma ve ro
matizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. 

Temiz ağız; n sağlam cü,Ier umum! do 
cut sağhğmm en birinci prtı olmıqtur-. 
Binaenaleyh ~ her güıı kabil 
olcl$ kadar fazla - l1abl 3 defa. - (Rad-
yolin) er~ macunile fırçalıyarak sıhhati· 
nizi garanti edebili:rF..niz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikroblan imha ederek diş
lerinizi korumuş olursunuz. 

f · {~:~~ .. e:~-,;-::\'.·'.· ... ,:.·< >··~ . , ·.. : .. . ~ · -·.~ .. 'j·~·;::.~ı .. ~ .. < · . 

RIDYO.t:iN 
. . . . < ' . 

. . 
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Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

Sabah, öğle ve ahşam her gemelıten sonra 
dişlerinizi fırçalayınız. 

İstanbul Belediyesi llanları 

Beher metre murabbama 3 lira 50 kuruş bedel tahmin edilen Aksaray y~ 
yerinde eski Alem.bey, yeni Kemalpaşa mahallesinde Tülbentçi, yeni Ordu cıi 
desi sokağında 47 inci adada yüzsüz '14 metre 29 santimetre murabbaı s~ 
arsa satılmak llzere açık arttırmaya kmı.ulmuştur. Şartnamesi levazım müdurlD' 
~iinde görülebilir. İstekliler 19 lira 60 kuruşluk: ilk teminat makbuz veya '!JI~ 
tubile beraber 8/5/938 Salı günü saat 14 de Daimt Encümende bul1mmal1ci# 

(B.) (2171) 

~ 

Senelik muhammen kirası 120 lira olan Rumelihisannda 88 numaralı Hayın,,,. 
mektebi 939 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttınnı1' 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 9 lir.ıı• 
ilk teminat mektup veya makbuz ile 5/5/ 938 Perşembe günü saat 14 de Daimi ~ 
cümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2270) . 

Sümer Bank Kaı
serl Bez Fabrika., 
MUdürlüğUnden: 
Halkın sağlam ve ucuz bez ib" 

tiya~ını temin maksadile imal e~ 
melde olduğumuz 14 tip anahtaf'° 
lı kaput fiatlan: 

85 
75 

santimlik 778 turaJ 
topu 

santimlik 710 kurut 
topu 

yere düşmüştü. 

Genç k,z uyandı, yatağında sıçrıyarak 1 Harici Askeri Kıtaab lıinları 1 
oturdu. Akşamdan kurduğu saat başu- •-----------------------------.,.. en nUf5~ill iLACIDIR· 

Satışlarımız fabrika teslimi 411 
peşindir. Fiatlar.ımız asgari bit 
balya içindir. Bu fiatlara ~ 
iki zam edilmek suretile as?": 
bir topa kadar perakende aad 
yapılır. 

cunda şiddetle çalıyordu. Elini göğsüne 
bastırdı. Kalbi hala heyecandan atmakta 
idi. Gülümsedi, kendi kendine: cDemek 
rüya ımiş!, diye, mınldandı. Saat hala 
çn1ıyordu. Uzandı: .Bu uğursuz da ne 
kadur gürültü yapıyor!., diyerek saati 
aldı, durdurtup yerine koydu. Tekrar kar
yolasına gömüldü, ellerini başının altına 

Her bir metresine tahmin edilen fiatı 30 ku~ olan 300 bin metre yatak kılıflığı 

bez kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.._İhalesi 18/Mayıs/938 Çarşamba 
günü saat 15 dedir. Evsaf ve şartnamesi 450 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti 
Satmalma Komisyonundan alınır. İlk teminatı 5750 liradır. Eksiltmeye girecek-
lcrin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif 

mektublariyle birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. Ve-

kaleti satınalma komisyonuna vermeleri. 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUtehaaaıaı 

Hergtın öğleden sonra saat 3 ten 
7 ye kadar Belediye, Binblıdlrek 

Nuri Conker sokak No. 8-10 

Balyalar 20 top, 720 metrt 
dir. Siparişin bedeli fab' 
rikamıza vAsıl olmadıkG' 

sipariş kabul ve sevk 
edilmez. 

c::: 
~ Son Posta'mn edebi romanı : 58 göreceğiz diyorlar!. - Ne cesaret1 Ne küstahlık! Siz kim ğe bile hakkını yok mu?!. 

Münir kudurmuş bir hiddetle dönü- oluyorsunuz da benden hesab soruyor- Polis müdürü duvarda asılı dursll 

Ah, Şu Hayat! 
Yazanı Nezihe Muhittin = 

O zaman halk vazife ile korkunun 
he) rcanı arasında şaşırıp kalıyor. Et
raf bırıkenler , bilhassa fesi düşmüş, 
saç' dikenlenmiş maktulün hala hü
cum den arkadaşını zaptetmeğe çalı· 
şı Jar. Birıken halk birbirine karış
tı - ırada, hususi otomobil ıslak ve 
ka • kaldırımlarda son sür'atle kayıp 

fünir kanlı adımlarile kAşanesi
~ uh e ,em hnMarında kanli izler 
hır F- rak büyük orta salonda derin bir 
.,.a k n ı ·,a düşmüş olan adanılan tara· 
fın.::i n karşılanıyor. Ve gürlüyor: 

- Nerede o? 
" , ...... ıar yutkunuyorlar ve titriyerek 

susuyorlar. Yalnız abdal ve sadık uşa
ğı: 

- Kimi soruyorsunuz? - diye mırıl· 
danıyor. 

- Kimi soracağım?. O hain fahişeyi 
soruyorum. 

- Buv.ün sokağa çıkb. 
- Deınek hastalığı, baygınlığı hepsi 

yalanmış ha?! .. 
- Öyle olacak ki giyinip kuşanıp 

gitti. İki saat sonra da dönüp geldi. 
- Mel un kaltak! Ben şirndı ona dos

tu ile buluşmağı göstereceğim!'! .. 
Hışımla merdivenlere saldırırken 

abdal uşak efendisinin önüne geçiyor: 
- Beyefendi, selAınlıkta bir efendi 

yor: sunuz? dalet ve müsavat remzi olan mi1Jlll 
- Kimmiş o küstah? - Ben yeni polis müdürüyüm!. hasmı gösterdi: 
- Bilmiyoruz efendim! - Tanıyorum sizi - Bakınız! Cemiyeti mukadd j 
- Şimdi ona da haddini bildiririm! - O halde vazüemin mukaddes mes- remzi olan şu mizanın kefeleri nıısıl J 
Selamhğa doğru koşarken dönüp e- uliyefini çok candan kavramış bir in· lab bullak o'luyor?! .. Bakınız .• b~ 

mirler veri:yor: san olduğumu da biliyorsunuz demek- Münir omuzlarını silkti: 
- Çabuk o kadınm odasının kapısı - tir! - Mizan yerli yerinde duruyct·· 

na, pencerelerine gözcü koyunuz. Ben Münir haykıran b.ir sesle: . . . ?.:~ gözlerinize 
1 
hayal görünüyor, ~f 

gelinceye kadar yerinden kıpırdatma- - Su5UDuz efendi! .. Haddınızı aşma· dur bey!.. Vak a bu kadar hnssssı 
yınız! yımz! Benim kim olduğumu da siz pek- rpütehamınil değildir. Bir vatan ll 

. . . Bu emirlerden sonra hışımla yü- ala bilirsiniz? ni geberttim! İşte bu kadar!. 
rüyüp içinde kendisini bekliyenlerin o- Polis müdürü acı bir gülüşle: - Burası mahkeme değildirL :.;e 
da kapısından içeri giriyor. Odanın or- - Evet! - dedi - de hfıkinı değilim .. siz kendini.Zl ~t 
tasma kadar geldikten sonra büyük .- O halde?.. hakime önünde müdafaa cdersilliı" 
masanın başında ayakta duran c"ddi ta- - Sizi kanun namına tevkif etmeğe - O halde müc;aade ediniz .. yo 
vırlı, vakur bakışlı ziyaretci ile karşı- geldim! num. Beni rahat bırakınız! Yaflll 
!aşıyor: - ! !. . . . ..... eden yere müracaat eder iniz. 

- Hayrola müdür bey! Bu vakitsiz Bu tunç gı'bi ağır ve yalın kılıç gibi Polis müdürü katile bir adıı1l 
ziyaretinizin sebebi? kesici sözün karşısında sendeliyen katil yaklaşarak elini uzattı: 

Ciddi tavırlı e.dam \TBknrım bozma- kekelemeğe başladı: - Fazla konuştuk .. \1azifemi Y~ 
dan cevao veriyor: - Fakat .. imkam yok!.. Buna nasıl zamanı geldi ve geçti bile. Mulc9 oı.1 

- Akşamki cinayetinizin hesabını cesant edersiniz? .. Ben.. ben .. ben ki bu eLmeden hazır olmanızı ihtar e;J 
sormağa geldiınl cemiyeti mukaddeseye o kadar hizmet rum!. (Arkal' 
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2 Mayıs SON POSTA 

(SON POSTA) NIN DENiZ ROMAN/: 17 

Geçen bilmecemizde kazananlar 
16 nisan tarihli bilmecemizde kaza -

Birdenbire 400 metre yakınında sudan birtahtelbahirin çıktığını gören Peykişevketin nanları aşağıya yazıyoruz. istanbulda 
b ·· d• bulunan tali:h:li küçük okuyucularımı-
aş guyerte var ıyası avazı çıktığı kadar haykırmıştı: zın pazartesi, perşembe günleri öğle -

" Düşman tahtelbahiri ! ,, Neferler, hiçbir emir beklemeden top başına seğirttiler den sonra hediyelerini bizzat idareha
neınizden almaları lazımdır. Taşra o-

d 'l'orpıllerin muvaffakiyetli tesiri bu tahrib edilmesi gibi yüksek bir kar ne- Kumandanın bu üstüste iş bildiren kuyucularınıızın hediyeleri posta ile 
:ro)eri de batırırsa, tahtelba- ticesi gösterince vaziyet değişmişti emirleri sür'atle yerine getirildi; hava adreslerine gönderilir. 

ın hem kudretini isbat e<ie- Artık, Boğaza, geçilmez zannedilen ve · 1 9· f tb 1 t Ce,k h pıston arının işleyişi, depolardaki SU - lr U Q 0pU 
; em de; ihtira edildiği zamanın ya- deniz yollar.ı manilerle kapatılan, kara bo kın t rın· d yun şaltılmasına karışan gürültü ara- Ada""""'"""' M. KemalP"'"" ilk okul sınıf 

a ın e, bir denizaltısının bu de- gel"idleri de süngu··1erin sipsivri teh - d --· -w-l'ec r sın a, yavaş yavaş yükselen tahtelbahir 41 A dan 186 Faruk Erdi. 

l 
e parlak bir muvaffakiyetine rast- didkfır uclarile örtülen Çanakkaleden ~ n.. a- suyun uzerine çıktı. Kapakların açıl - Bı.n. MASA BLOKNOTU 

.. ,uamış olacakn. de geçilrnic: bulunuluyordu dernek.. r ~ ması ve Naşmitin üst kulede görünme- Kadıköy Bostancı ı inci mekteb sınıf 4 den 
1 aşmit, başı ucunda duran Hilin sık İşte Osmanlıların, bı"lhassa ı·stanbul-s k sile birlikte kovanından fırlıyan deh - Serap Tanaydı. 

d
1•. aldığı nefesleri duyuyor; E: 12 nin daki payitahtta münevver sayılan halk MUHTIRA DEFTERİ ıı,,_ şetli bir mermi, bir torpil suyu yara ya 
~·uan destroyerine biraz daha sokul- kısmının düşünceleri böyle, birdenbire <Son Posta hatıralı) lllasını t ., t · · #: • h ra bir şim~ek sür'atile Peyke doğru iler- Ku•ad"'" ikinci okul sınıf ~ de 39 numa -

• orpı. a cşmın muessır sa asına altüst olmuştu. " _,, .. gırnıe · b kl" d Jemeğe başladı. ralı İmnall, İstnnbul ıı inci ilk okul sınıf 2 
sını e ıyor u. Demek oradan da geçilebilirdi? D Birdenbire 400 metre yakininde su- de 256 numnralı Avni Kale, İstanbul Kasım-

lı estroyer yanaştı, yanaştı, sokuldu. İşin tuhafı, garib bir telepati tesi - dan bir tahtelbahirin çıktığını gören paşa orta okulundan 157 Dllefser, Ankara 

2 
uh O manlı donanmasının birinci rile olacak, periskop başında, torpilini başgüverte vardiyası a\·azı çıktığı ka _ ikinci orta okul sınıf 3-C de 453 Nebahat 

1
1r lı f ka destroyer filotillası sefine düşman destroyerine salıvermek için COş'kun, İstanbul Göztepe 5 1ncl ilk okul sı-
erınd"'n p k" k tt• ôar haykırmıştı: nı! 3-B de 115 Hamide, Eski Foça nunfn• me-

• ... - ev şev e ı. rnüsaid şartı bekli.yen, imkana gem vu- .... I<apt C d ·· w - Düşman tahtelbahiri! muru Gallb ıozı Jale. 
,.... . an e~a m suvari bulundugu rup taarruzunu kat'i ve müesser kılığa reuk k ı Ve neferin narası kesilmeden bu ya- l\IÜREKKEBLİ KALEM 

J ışev et, stanbula dönüyordu. Mar sokmak istiyen Naşrnitin de şu anda lllara kın du·· şmanı gören neferler, biç bir e - (Son Posta hatıralı) 
Ya gırdiği haber verilen gizlı düş- düsünccsi bu idi: · d An6 ı·hs ?na • m·ır beklemeden top başına seğirttiler. Istanbul iklncl ilk okul 5-A a = an, 

n tahtelbahiri hakkında da malumat - isterlerse beni batırsınlar, imha Balıkesir ııse sınıf 5-C talebesinden 154!> 
Sahibi olduğu için müteyakkiz bulunu- etsinler .. toplarile parçalasınlar, diyor- Süvari Cevad bey, kamarasında ha- Hüsnü, Beyoğlu Pannakkapı Deniz apattı -
Yordu. du. Fakat birer gün ara ile taarruzu _ rita başındaydı. Geminin seyir cedve- manı No. 3 de Muammer. Şehremini Melek-

F'ak t d ld w b"" ·· ba ıın· i tedkik ediyor ve takip edilen ro- hatun mahallesi No. 13 de Cevdet, Mnlat-
'b a , onun a a ıgı utun terli t muzla tahrip edilen, batırılan bu iki Jilnı ·· d d tava go··re zaman ve sür'at besablarını ya lisesi birinci devre sınır 3-B de 420 nu -

z gozcü a e ini arttırmak, rota ü- harp gemisinin, düşman deniz harbı J maralı Muzaffer özel, İstanbul Beyoğlu 29 

liı_erınd· .. de suyu ta .. ra_ ssut ettirmek, bu .g. iz- saflarında açacağı boş1uktan ziyade, gözden geçiı:-iyordu .. parmağı tam bu- uncu okuldan 164 numaralı Selim. 
u~ ı1 ıundukları mevkii gösterdiği sırada bir niş FffiÇASI 

l'fıı ...... anm gozu s.ay an ve suyu_n uze- halkın kalbine y~yacağı korku, gönül-
g·· de bulunması ıcab eden penskopu lerine <lolduracagı heyecan, damarla _ feryad kulaklarına çarptı. <Son Posta hatıralı> 
iba0rnıe~ suretile korunmak çaresinden nna işliycceği dehşet ve nihayet bü- Zaten, bu gizli deniz silahına dair Kayseri lisesi sınıf 1-c de 856 numaralı 

dan, Samsun Dumlupınar ilk okulu sınır :t 
de 33 numaralı Süreyya Akpınar, Mardin 
gümrük mullafaza taburu memurlarından 
Ali oğlu Erdem Ünal, İstanbul sekizinci ilk 
okul sınıf 3-B de 171 Alt Kırman, Ankara 
Dumlıpınar ilk okulu sınıf 5-B de 633 M. Sa 

rı Ali, Çorlu Cumhuriyet ilk okulu sınıf 5 
de 45 numnralı Muzaffer, Ankara imnr mü
dürlüğü yazı işleri şefi Bahri 1mı Türkln, 
Tokat orta okulu sınıf 2-A da 233 Mustafa 
Knrabay, Kadıköy 11 inci okuıdn Metil' 
Düzgören, Kırıkkale ilk okulu sınıf 2-B d• 
216 Fahri, Arabkir vakıflar memuru ~u 
M. Edib, Kırkağaç Türk birliği okulu sınıf 

3 de 56 numarnlı Saffet, Bafra orta okulu 
sınıf 1-B de 142 Osman Kutlu, Kilis ortn o• 
kulu sınıf 3 de 376 Edip Yazgtı.n, Bandırma 

Umut halk okuma odasında Feride Kiızım, 
Ankara Devrim okulu sınıf 3-B de 353 nu• 
maralı Perihan Telemez, Adana 5 Kfınunu
sanl ilk okulu sınıf 4-B de 205 numnralı Nf .. 
met Güncü, Ankara İnönü ilk okulu sınıf 3 
talebesinden Mecdude, Üsküdar 20 inci okul 
talebesinden 160 Nedret, Zonguldak orta o: 
kul sınıf 2-B de 676 numaralı Yusuf, Kozlu 
ilk okul sınıf 4 de 58 numaralı Yunus, An .. 
kara Yenişehir Karanfil sokak 29 numara• 
da Erol Alagun, Gebze ilk okulu sınıf 5 ta .. 
lebesinden 7 numnralı Ekrem Özbek, zon • 
guldnk Nnmık Kemal ilk okulu sınıf 4 de 160 
numarnlı Mübeccel, Kumknpı ortn okulun -
dan Mehmed Ali, Elazığ Taşma~aza soknt 
42 numarndn F. Şengül, Antalya orta okul 
sınıf 2-A da 630 Saime, Tarsus orta okulu 
1-B de 11 numaralı Sadık Akçora, Tarsus 
nvukat Saffet Haykır oğlu Muzaffer Haykır. 
Udlk helvacı Bahri ~lu Azmi Ertürk, Te -
kirdağ polis memurlarından Abdullah oğlu 
Haydar, Fatih Cumhuriyet kız lisesi 1-A da 
276 Hadiye Gürhan. 

retti bır· çok malumat aldıktan sonra yola Müzeyyen Oökhan, Bergama orta okulu sı-
p . .. _ _ tün şuurlara, sinirlere musallat olacak nıf 2-A da 192 numaralı Sabahaddin Sezer. 

y ~kışevket Çanakkaleden donuşundı:. ürperti Boğaz tazyikını yapan donan - çıkmış bulunan genç süvari bu feryad- Fat.nı 13 üncü okul sınıf 5-A da Nejad Ol - Bursada böcekcilik kursu açıldı 
~dı sa.atlik yol aldıgı· halde hiç bir m ......... ızın muvaffakiyetm· e yol açacak, ~a iliklerine kadar işliyen bir soğuğun guner, İstanbul kız lisesi sınıf 7 de 1443 nu-1uph li .,.,.. Bursa (Husust> - Bir zamanlar şehrimi'" 
na e ize rastıamruı::ış, hiç bU: g~cu - onu, bodur, paytak, noksan düşman tesiri altında kaldığını hissetti. Tüyle- maralı TürkM, İstanbul Erenköy Altıntarla zln ve civar köy ve kasabalanmn belli başlı 
y~ aiaı:ıete tesad~~ -~~enu~tı .. Ve toplarının karşısında böyle hacil ve kü- leri diken diken olmuştu.. Haykıran Hoş sokak 18 nDuimŞaMAradaCmUNU· ya. gelir Jmynaklarından biri, hattfı en mühim-
~ saattir suyun yuzun d, li e k"d kurta k · mı olan lpekclllk ve kozacılık barbı umumı-

1-.....ı · u boz Y n çük mev ı en raca br. sesı: Adana Necatibey llk okulu sınıf ~ de Me- d ha ı· · ""'4uıyacıl t d d h" 1 D ·şı· .,. en sonra Y ı gerilemişti, bu sahanın ınki-
1/aş ann arassu u a yavaş ya- Naşmit, müessir endaht sahasına gi - - Düşman tahtelba ıri. emı 1••• tın, istnnbul erkek lisesi talebesinden 1735 şafına yeniden ehemmiyet verllmlş, Bursad3' 

t~avsamıştı. ren Peykişevkete doğru taarruza ha - Bu, kaçınılması imkfuısız. olan bir numarnlı Bedri. Bursa blrlncl erkek ıısesı sı- mevcud olan lpekcUik mektebi, Enstitü hall-
tu. ~te, O~~- g~:unü~~e bir şey yok- zırlandı: tehlikeye düştüklerine işaretti. Çünkü, nl! 4 - Ede 122 numaralı M. Kemal T-üzer, İs- ne getirilerek bütün memleket böcekclllğinln 

&§una uzuntu çekilıyordu. Destro- _Torpiller hazır mı? destroyerin yakınlarında yol kesen ve tanbul Hayriye lisesi sınıf 5 de 79
5 

Orhan organize edilmesi ona bırakılmıştı. 
Bıg· ados .. nl · ...+, Art T- b d . lt · Güler, İstanbul Salkımsöğüd Hüdavendlgfi.r Bugun, başında Bay Tahir lsınlnde, değer-

o erme varmı:i... ll"i. - Hazır kaptan! suyun üstüne çıkan u enıza ı gemı- caddesi ıo numarada Hikmet Fırat. i bul k 1 ı d kt" w t T 1 bir zatın bulunduğu bu müessese bir çolı: 
M: a Y~ ın.aşı .ıyar eme ı. .. • - Hil, kovan başında bulununuz! si mutlaka yapacagını yapmış, arpı ı- ALOMİNYOM BARDAK işler .lıaşarmaktadır. Bu cümleden olarak, to-

ra k:n1leketın hiç bır tarafında, en huc- - Başüstüne kumandan!. ni savurmuş; tıpkı bir akrebin zehirli <Son Posta hatıralı) humların fenni surette muhafazasını temin, 
Jlakkoyünde ~ile tek. ~~e yoktu ki~ Ça- _ Çocuklar, top başına! kuyruğunu bir insan azasına daldır~Şl İstanbul birinci ilk okul 1-B de 161 Mu- maksndile kurduğu kışlakda bütün bölgenın 

11 
ale denilen ve ıti:laf devletlerı do- _Suyun üstüne! Haydi! gibi hain taarruzunu başarmış demeK- nmmer Uycan. İstanbul CağaloğJu orta oku- tohumlan saklanmıştır. Bu yıl 80 bin kutu 

atunasının ateş saçan ·ırm kus lu 1-F de Doğan. İstanbul 27 ncl ilk okul sı- tohum, kışlakda muhafaza edllınlŞ, 78 bin 'b.enn , o u an, ce- - Torpiller birbiri arkasından atıla- ti. nıf 4.c de 114 Fahri, İstanbul kız lisesi sınır kutusu, Nisanın llk yansında kozaCllara da.._ 
nı em bsırgaları, ahret brtınaları cak! (AT kası var) 8 de Muzaffer Doğanoğlu, İstanbul ikinci ilk ğıtılmıştır. 
ıa.~~ana getiren toplarının altında bir okul sınıf 5-B de Fevzi Dinç. BöcekclUğl, blnnetlce bunun yaratacağı; 
da ... ~ye dönen bu vatan toprakların- T k • d 1 1° ı • YUVARLAK DÜNYA KALEl\ITRAŞ iktısadi varlığı, müstnhslller için daha ve -

bir Veya bir kaç kişisi bulunmasın! e ı r a gv 1 s v e ç ı (Son Posta hatıralı) rlmll bir bale getirmek fennin lcab:ıtına tev-

h 
\7atanın dört ucu o zamanlar buradan İstanbul Beyoğlu 31 inci ilk okul sınıf 2 flk hareketle kabil olacağı, asrın tekem -

,,_~1ber b,_eklerdi. Denilebilirdi ki Çanak- de 205 Mustafa Şengfiler, İstanbul Kllyos mülll.tına uygun olarak yürünmesi derpiş e -
ili! e b • • • • v ı A b t t • Kale caddesi 2 numarada tahllslye M. llü - dilerek öteden beri ilk ve sonbahardn birer 
bit , utün yurdun gözlerini çevirdiği gureşcıyı mag u e 1 ııeyin kızı Ll'lmia, İstanbul« üncü lllı: okul kurs açılmn'ktaydı. Bu sene de Nisanın on 
\ar n:ıkta, muharip Osmanlı impara - ı;ınıf 1 de 425 Ülker. İstanbul 40 ıncı Uk o- beşinde, Enstitü binasında bu kurs açılını§ 
ç ~~un istikbalini tayin edecek kul aınıJ 3 de 71 numaralı Fethi Berker, ia- bulunmaktadır. Bu kursa bir çok a.llikadar -
,~. hır imtihana giriştiği tek cebhe (Baştarajı 6 ncı ıayftuia) lının Negrini kapıp sırtını yere yapıştır- tanbuJ 14 üncü llk okuldan 256 Remılye. larla beraber meraklılar da devam etmek -
'41 heyeti de bunu kabul ettiğinden Şerınan ması ve üç saniye de bu şekilde durması- BOYA KALEMİ tedir. Burada tohumculuğu, böcekc1lij;i f~n -

'tl:l· . :t nt bir surette öğrenenler, memleketin çol 
ı .. : ~inde, Kana:l istikametine çevri- bu işden dalına karlı çıkıyordu. Nitekim nı temin etmesi bir oldu. Fakat her ne- İstanbul lldnci Ult okul sınıf 4-B de 688 r- mühim bir varidatını teşktı eden ipekclllk, 
·o:' .. '''"rk + .... -·zunu Tih sahrasının Kara Alinin. kazanması icab eden yu·zde d"'nse J·u··ri heyeti"bu bariz tuc:u kabul et- fan, Adana blrlncl orta okul sınıf 2-B de f 1 t kkl t k ~ ,.. u o.GcU.ı"' "' ':J 347 numaralı Faik, İstanbul 44 tın<:ü okul enn n son ern ya ına aya uydurarak 
'!.... Unde duracak diye bekliyen ingı·liz yüz bir tuş da Şermanın dirseğini ringin medi. Halk da: .sınıf 4_B de 314. Türk~n. İstanbul Caialoğlu yürüyecek, daha ziyade inkişaf ve taamm\1-
~u\>\1 d tmasil h ba ld me mazhar olacaktır. llıuh et~eri Osmanlı imparatorluğunun ışarısına uza e e 0 u. - Bir daha yen Tekirdağlı! diye bağı- kız orta okulu 2-C de 803 Ülker. Trabzon zı-ltu,_'."lıf cebhelere serpilen, dağıtılan Müsabaka gene ayekta başladı. Şerman nyor, Türkiye bawehlivanını biraz daha , ••• Bank ..... ,,.., .......... ıı• • nama - Bursada ziraat kongresine-

•vetıe . ka d h b" w 
1 

k vakit buldukca Kara Aliye kısa kısa !a- seyretmek istiyordu. Tekirda!ğlı halkın rada Nurdolan. h 1 hoıtta rı I'ŞlSlD a, ar m agır l kat sert sert kafa ve dirsek vuruşlan ya- ALBÜM azır ık 
l'ışl sı sa~dıklan Çanakkaleye saldı- bu arzusunu kırmadı. Ve yeniden güreş- <Son Posta hatıralı) 
~:~ı o ~amanın en meraklı hadisesini pıyordu. Nitekim bu yüzden bir ara Kara meğe razı oldu. ~ki.şehir MUll Zafer okulu sınıh 4 de 143 
'her bl edıyordu. Herkes <.'"!"adan bir ha- Alinin kaşı yanldı. Ve müsabaka bir Şimdi İsveçli bütün kuvvetile çabuk numnralı Abdullah Şenkaya, İstanbul Gelen-

v 
ekliyordu. müddet inkıtaa uğradı. il w b k ,,, "rdağl · k bevl orta okulu sınıf 2 de Halid Şengezer, İs-yenı memege a ıyor, ıe .• ı ı ıse en-

e b Müsabaka başlayınca Şermanın bu se- tanbul Beyoğlu Bursa sokak 4 nu -
harbe urası dayandıkca Osmanlılar fer Kara Alinin çenesine kafa vuruşlan disile, kedinin fare ile oynadığı gibi oy- marada Osman Tekin, İstanbul Sultana.h -
l'litler· 1llukaveınet edecek iktidarı si- yapmağa başladığı görüldü. Ortada tam nuyordu. Bir ara kendisine yerde bir a- med Kapıağası Değirmen ıokak Aysel Gür -
seraı ınde, ve kafalannda bulacaklar; manasile yu""ksek bir kuvvetin yüksek bir yak oyunu tatbik ederek Negrin'i fena can, Samsun Park karŞL!l Buna şeker ma -

ete katla akla mah · tl ınzaaında' Ahmed oğlu Akll. 
te g()- .. nac • r, rumıye e - teknikle çarpıştığı görülüyordu. Ve bir- halde ezdi. 
t~ıe g~. gerecekler; orası düşmanla, a- birini yenemiyen bu iki varlık müsaba- İsveçli güç bela kolunu dışarı çıkara- AYNA 
leı,id ol_uınıe çarp~kça onlar da müt- kayı tatsız bir itişme haline sokınuctu. rak tuştan kurtuldu. İlk devre de bu ı:e- (Son Posta batıralı) 
.. hır ku- tle haı· de ok 11 kl ':J 'll' İstanbul İstiklfll llsesl sınıf 4 de İsmail Tan, 
0etaı ın • Y su u a, İkinci on beş dakika gene Kara Alinin kı"lde bı"ttı·. ette h t I 

1 1 
İstanbul Yüceülkü llses1 sınıf 9 da Meh -

'll' İkinci devre başladığı zaman Tekirdağ- med TÜrkay, ~tanbul Akbıyık kerest~ C::ekıeraı·.' asre ve acı ara pençe eşe- mm· der harı·cın· de yaptıgwı bir tucla bit- ·L el 

Bu sa lm ti. lının artık bu tatsız güreşi çabuk bitır- Hakkı sokak 48 numarada Sacid cemal, ıs-
llokt~d rsı az bir inanç şeklinde her Üçüncü devre başladığı zaman Kam meğe baktığı görüldü. Nitekim İsveçliyi tanbuJ Şişli Terakki lisesi sınıf 3 de 486 Ke-
lli g-· a, her işde, her harekette keneli- Ali gene hakim güreşmekte devam etti. mal Centbay. KİTAB ~iEren bir kcyfıyetti. Eski Türkiye başpehlivanının geçen haf- bir hamlede altına aldı. Ve kaçmaması i-
llacak akkale dayanıyordu.. ve daya - tadan daha nefesli olduğu görülüyordu. çin minderin ortasına çekti. Sonra ayak 
tQl>la tı. Gülleleri adam boyunu geçen j Gene bir hamle ile Şermanı altına aldı. burgusu oyununu tatbik ederek rakibini 
l"iııe ;1• her ateşi toprakla göğü birbi - 1 Gene sırtını yere getirdi. Fakııt gene tuş başaşağı dikti İsveçli, Tekirdağlının de
sek ··t.rıştıran itilaf donanmasının yük- üç saniyeyi bulmadı. Civa gibi vücudlü mir kolları arasında burkulan a~ağmın 
Çan ~ ~ ka?iliyetine, Marmaraya ka- olan Amerikalı altından kaçmağa mu- acısına dayanamıyarak önce bağmlı. 
ltarad eniz mıkropu, tahtelbahirlere ve vaffak oldu. Amerikalı Kara Alinin al- Sonra sırtını mindere yapıştırdı. Öylece 
tafta an, ~avadan denizden ve her ta- tından civanın kaçması gibi kaçıyordu. kaldı. 
l'ağın n Yagan, ateş ve ölüm tehdidlerine Kara Ali her defasında tuş yapıyor, fakat 
le.ti ~~ .?ura~a çarpışan Türk kuvvet- bunlar hep minderin dışında oluyordu. 

Tekirdağlı ikinci defa olarak üç sani
yelik tu~ yapmıştı. 

la.ttıı· :tun dunyaya şunu haykırıyor- Gene böyle bir kovalama esnasında 
· Kara Ali Şermanm mayoounu kı:sbetvari 

Dünlfü güreşlerin bıraktığı intıba Neg
rinin bizim başaltı pehlivanları ayarında 

Bucnk llk okulu sınıf 4 de 208 numaralı 
Sablhn, Konya lisesi orta tısım sınıf 2-A da 
805 üıer, Şehremini Melekhatun mahallesi 
orta ııoknk 3 numarada Kadri, ZOnguldak 
sahil sıhhiye merkezi kaptanı kızı Semiha 
çırıncı, Bala llk <?kul talebesinden 441 nu -
maralı Hüsniye, Istanbul erkek lisesi sınıf 
3-F de Affan Koray, İstanbul 44 üncü ilk 
okul 2-A da 4ı3 Yaşar, Ankara Doğanbey 
mahallesi ~dq.,eme sokak 7 numarada 
Şükran, Simblsar Kızılbel okulu .sınıf 5 de 
Perihan Akınalp. 

KART 

Bursa <HususH - Yakında Ankaradn a
çılacak olan Ziraat. kongresine 1k1sl çlttcl, 
ikisi yeUştirlci olmak üzere dört 1c1şi lşUrak 
decektlr. Vllayet.ce bu husus iç.in tert.lbat a -
lınmağa başlanmıştır. Limon ve portakalcı -
lıktan maada bütün zirai lşleı'le aırurası bu
lunan, tütün, sebze, meyva, kom gibi iktı -
sadI sahada mühlm bir mevki kazanan vlll• 
yetimiz kongrede yapılncak teklifleri hazır -
lamaktadır. Valinin riyasetinde toplanacak 
tomlsyon bugünlerde bu hususlan tcsblt e • 
decettlr. 

Edirnede böcekcilik ve kozacıhk 
kursu açıhyor 

Edirne <Hususi) - İpek böceği ve k::ııacı
lık kursu bu sene mayıs ayında Edlrnedt 
açılacaktır. Kurs ziraat ve ipek böcekcilll 
okulunda olacaktır. Bu kurslarda diploma 
alanlar mıntakalarında ustabaşı olacaklar .. 
dır. 

Niksarda tütün sataşları durdu 
Niksar <Hususll - Bir sene cayretle son 

usW üzerine yapılan ve her seneki m::ıhsul
den daha parlak olan tütünlerimlz maale
sef satılmamaktadır. Kasabamız dahUlndekJ 
alıcılar birblrı aralannda uyuş:.ırak tütunlerl 
en aşağı bir fiatla almaktadırlar. Geçen sent 
ıı.ııosu elll kuruş eden blr mal bu sene on 
beş yirmi kuruşa satılmaktadır. 

Sındırgıda tütün ekimi ; Geçilemez! tutayım derken yırttı. Ara yerde hasıl 
re geçilemezdi.. olan bu fasılalar, esasen çok zevksiz olan 

leteakat. su altından gizlice iç deniz- maçı büsbütün zev'ksizleştiriyordu. Maç 
tile ~alıverilen ve bir mikrop faaliye _ tekrar Kara Alinin bariz, fakat neticesiz 
İki ~~ ~?rmeğe başlıyan tahtelbahirin üstünlüğü ile başladL Ve böylece bitti. 
°fhuv:r:u~ faaliyet sonunda elde ettiği Puvan sayılm3dığtndan maçın berabere 

Çanakkale orta okul sınıf 2 ıube 2 de ıı 77 
bir pehlivan olduğu ve ne Kara Ali, ne de Orhan, Teklrdal pol~ memuru İbrahim kı
Mülayimle boy ölçüşemiyeceği, üstelik zı Nuriye. İstanbul birinci Ut otul aınıf 4-A Sındırgı (Hususi) - Sındırgıy.ı bağlı köy 

- · k ·~ d hı"b 
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d ğ k da 339 Zeki Melek, Ui.dik maliye veznedarı yollarının tamir ve intizama &lınmnsı için 

'Yapt w ukıyet, ve Osmanlı donanmasına bittiği ilan edildi. 
lley~~ı hasarın bilançosu Barbarosla Tekirdağlı Hüaeyin • Negriıı 

ın. bir destroyerle bir zırhlının Güreşin başlamasile beraber Tekirdağ-

yuksek bır te mae e sa o ma ı ı §e - M. Dl kızı Yaşar Necll Dinç, Çorum tapu kaza kaymakamı Rıdvan Akman ve jandar .. 
lindedir. Şennana gelince bir pehlivan- tahrir~ memuru Nafiz oğlu Necati, İs - ma kumandanı Natık Poyraz büyük bir gay• 
dan ziyade bir cambaza benziyen bu peh- tanbul Davulpaşa orta okulu sınıf 3-A da ret snrfetmektedirler. 

livanın güreşi de ancak. kendisi gibi bir 

cambazla karşılaştığı takdirde alaka ile 
seyredilebilir. 

195 Fethiye Yılmaz, Samsun orta okulu sı- 938 yılı tütün ekimi hav:ı.J:ınn müsaade .. 
nıf 1-A da 121 M. Aysu, Konya Nakip oğlu slzll~lnden ve fidanlnnn yetişmemesinden 
mahallesi 6 nwnarada Metin, Zile İstlkll\l o- gerl kalmış ve llk tütün Dedeağaçlı H\l.san 
tulu talebesinden 20 numaralı Turgut Soy- Şahbaz ve Şevket tarafından dlkllm!ştir. 
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" Son Poat• . nın macera romanı : 104 

-

'lfŞa eden idam olunur!-., 
Herb .. navı casustan ar•••ndakl mücadele 

Bağırmama bile vakit bırakmadan dehşetle, kırmızı sakallı ihtiyann bütün kuvvetile 
birdenbire taşa abandığı ve yerinden kaydırarak şiddetle ileri 

sürdüğünü görmüştüm. Taş deliğin ağzında boynumu bir kapan gibi ıık14brmışl ı 

Olanda, gelenin bekçi olduğunu an
laymca elini kalbine götürüp bastıra
rak yerinden kımıldamamıştı. Bana 
döndü: 

- Oradan çık! dedi. 
- Niçin? 
- Seni o halde görmesin!. 
- Ne ehemmiyeti var?. Bırak şu bu-

nağı .. bir yalan kıvırın1z!. Ben kağıdları 
toplamadan şeytan gelse çıkmam ... 

O esnada ihtiyar içeriye girmişti: 
- Bu da başımın yeni bir belası!. di

ye söyleniyordu. Ne oldunuz ayol? •. 
Akşam oldu, merak ettim. 

Sonra benim delikten çıkmış başımı 
görünce: 

Oh! Orada ne yapıyorsunuz, Her 
turist?. 

Dedi. 
Ben gülerek: 
- Şimdi çıkıyorum, baba! dedim .. 

burayı merak ettik de mimarisine ba -
kıyorum. 

Herif hayıretle: 
- Mimarisine mi? 
- Evet, karışık bir oda burası. Bu 

döşemelerin çatılarını nasıl yapmış • 
lar ona bakıyorum. Aldırma baba! 

İhtiyar merakla deliğin başına kadar 
gelmişti: 

- Orada delik mi varmış? 
-- E\•et .. 
-- Çok tuhaf .. 
İhtiyar merakla eğildi. Yarı açılmış 

ta~a tutunarak deliğin içerisini görme
ğe çatıştı: 

- Garib şey, biz de ama budalalanz 
ha!.. diyordu. Burada böyle delikler 
olduğunu bilmiyorduk. 

- Ne yapıyorsun babalık? 
Diye hayretle bağırmama vakit bile 

kalmamıştı. Dehşetle, kırmızı sakallı 
!htiyarın bütün kuvvetile birdenbire 
tıı .a abandığını ve yerinden kaydırarak 
~iddetle ileri sürdüğünü görmüştiim. 
Taş, deliğin ağzında boynumu bir ka
pan gibi sıkıştırmıştı. 

Herif sonra, deliğin ağzına taşı ite -
rek beni sıkıştırdığını görüp bütün ku
lede çınlıyan "1elice bir feryad kopar -
mış olan Olandanın üzerine, bir şim -
sek gibi, atıldı. Olanda ile ayakta bir 
kaç saniye bo<juştular. Birdenbire O -
:andayı yere yuvarladı. Üzerine aban
dı. Ve cebinden çıkardığı bir iple elle
rini ve ayaklarını sür'atle bağlamağa 
başladı. 

Delı!?etten sesi kısılmış olan Olanda 
halit herifle boğuşmakta ve bana olan
ca kU\'Vetile: 

Tabancanı! Tabancanı!.. Ateş et!.. 
Allahım! .. 

D:ye haykırmakta idi. Ben ellerimle 
ta~ın altından tutmuş, dehşet içinde, 
bir rüyada imişim gibi, ağır taşı kıınıl
datmağa çalışıyordum. Fakat ellerim 
ters geldiği için boynumu sıkıştıran 
taşı yerinden oynatabilmerne imkan 
yoktu. 

B"r saniye içinde gözlerimi bulandı
ran ilk yıldırım şaşkınlığı geçmiş, he
rifin kU\'Vetli dizleri altında Olandayı 
nasıl merhametsizce kıskıvrak ettiğini 
görünce, taş boynumu kanatıncaya ka
dar itmeğe çalıştım. 

Herif hala, boğuşma esnasında kop -
mu kumızı sakalı yanağından sarka
rak, nefes nefese, boğuk çığlıklar ko
parmakta olan Olandayı bağlamağa ça
lışıyordu. Nihayet Olanda kımıldana
maz bir halde sımsıkı bağlanmı~tı. 

Olandanm dehşetten gözleri dışarı uğ 
ramış, çeneleri titriyordu. Birdenbire 
herifın yarım sakallı yüzüne bakınca, 
gırtlağında boi'.,TUlan bir sesle dehşet i
çinde. delirmişcesine bir çığlıkla: 

- Dolçiyef! diye bağırdı. 
O vakit ben yerimde, kudurmuş bir 

c-ehdle, bütün kanım beynime hücum 
ederek, olanca kuvvetimle tepinerek 
tekrar çırpınmağa başladım. Kendimi 
kaybetmiştim. 

Tekrar kendime geldiğim zaman, 
Dolçiref mel'ununun korkunç bir ın
lüşle gülerek Olandanın ağzına bir 
mendil soktuğunu ve ayağa kalkıp ya
nağından sarkan kırmızı sakalı kopa -

rarak atrnağa çalıştığını görmüştüm. fis bir fırsat üzerine düşeceğimi hlç 
Ne konuşmuşlardı, bilmiyorum. Fakat zannetmiyordum. Ben başka türlü dü
yanağında sarkan kırmızı sakalile ve şünmüştüm. Fakat bu daha iyi oldu. 
çakal gözlerile bu adam, o anda bana Şimdi çok harikulade olacak! 
azrail kadar korkunç görünmüştü. 

Herif taş odada ürpertici akisler ya
pan bir kahkaha ile gülerek insan ye
miye hazırlanmış bir kinle: 

- Evet, Dolçiyef!. dedi. Ben, yıldı
rım adam! 

Ben gırtlağımı 
men, boğazımı 

cehdle: 

sıkan ağır taşa rağ

kanatıncaya kadar 

- Mel'un!.. Mel'un!. 
Diye inledim. O vakit Dolçiyef ba

na doğru döndü. Sırtlan gözleri gibi kin 
ve istihza ile parlıyan gözlerile üzerime 
doğru yürüdü:. 

- Ey .. Koca Türk erk.Anı harb zabiti! 
diye bağırdı. Demek orada döşeme ça
tılarmın mimarisini arıyordun ha? Dün 
yayı da kendine bir şato olarak yeniden 
yapmıya hazırlanıyordun, değil mi? 

Ve tekrar sırtlan haykırışları gibi bü
tün kulede çınlıyan kinli kahkahalar -
la güldü. Sonra ellerini ceblerine sokup 
korkunç gözlerle bir bana, bir Olanda
ya bakmağa başladı. Zihninde korkunç 
bir plan tasarladığını anlıyordum. Bu 
esnada biçare Olanda, kıskıvrak bağlı 
ve ağzı tıkalı olmasına rağmen yerinde 
can havlile titreyip kı\Tanıyor, Dol -
çiyefin o hınçlı ve kinli haline kan ça
nağına dönmüş kin ve nefret saçan göz
lerle bakıyordu. 

Dolçiyef, suratının bir tarafındaki 

kırmızı sakalile ikimizin de yüzlerine 
adeta vahşi bir lezzet duyuyormuş gibi 
bir hırsla uzun müddet baktıktan sonra 
birdenbire iblisce gülerek tekrar bana 
döndü: 

- Oo! dedi. Hakikaten bu kadar ne-

Ben kendi ayağile kendi mezarına 

girmiş bir adamı ancak romanlarda o
kurdum. Demek dikkatli bir adam için 
böyle kahramanlan da görmek milin -
künrnüş. Hayret! Şimdi kendi hayatı
nızdan memnun musunuz? 

Tekrar vahşi vahşi gülerek yanıma 
kadar geldi, eğilip baktı. Elini başıma 
koyarak boynumu sıkıştıran taşı yok
ladı. O Yakit bu mel'un tedhişcinin ağ
zından müdhi.ş bir ispirto kokusunun 
yüzüme dağtldığını hissederek ürper
dim. 

Ve nefretle baktığımı görünce i~tih
za i'le doğruldu: 

- Affedersiniz! dedi. Oradan kur -
tulmanız ihtimalini şöyle bir ypklamak 
da vazifemdir. Fakat hakkınız var! Zira 
buna şimdilik imkan yok!.. Ebediyen 
ya! .. 

Sonra müsterih bir halde ieri çekil
di: 

- E, konuşalım bakalım! Olandayı 
çok mu sevdiniz? Çok güzel!.. Fakat 
hiç de bu vaziyet ve şu sizi görmeyi 
çok zamandanberi arzu ettiğim şu hal, 
şu fab1o kadar güzel değil doğrusu!.. 
Hakikaten ben de harikulade fırsatlar 
kollamak ve kaçırmakta bir harikaymı
şım, yani genç Türk dostum, güzel Al
manca bildiğini pek güzel bildiğim için 
beni mükemmel anladığınıza eminim. 
Zaten yüzüme nazik bir halde bakan 
gözleriniz, beni pek ziyade takdir etti
ğinizi isbat ediyor. Neyse, o kadar da 
çok konuşmıyalım. 

(Arkası vnrJ 
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SAÖDAN SOLA: 
1 - Blr sebze, blr harfin okunuşu. 
2 - Çingenelerin sattıkları bir sebze. 
3 - Sual, rüzgfi.ra verllen emir, halı. 
4 - Rumca buraya ıel, öyle olursanız an-

larsınız. 
:ı - Doktorun aldığı llcret, renk. 
8 - Haber vermek, zorla alınan "fergl. 
7 - İnce lplllı:, Arnavudların yemlnl. 
8 - Memba, sual. 
9 - Makul, gök. 
10 - Nida, ilk önce. 
l'UKARIDAN AŞA(İIYA: 
1 - Llflerlnden ip yapılan bir nebat. 
2 - Blr doktorluk şubesi, hisse. 
3 - Blr nota, üyelik. 
4 - Bir deniz, mezun 
5 - Genlşıtk, yapan. 
1 - İfaret, Tanrı. 
'1 - Çabuk anlıyan, su, nota. 
8 - Iztırab Ye axab çeken. 
9 - Sıfır mutlak, cümilf. 
10 - Erkek, müslümanlann ibadeU. 

, 

• , 
6 

!Nvdki butmaccımn. halledilmı, pkU 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

! l\layıs 1931 Pazartesi 
Öfle neşriyatı: 
12.30: PlA.kla Türk mUJlldsl. 12.50: Hava

dis. 13.05: Plakla Türk musikisi. 13.SO: Muh
telif pl!\k neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

17: İnkıl!\b tarlh1 dersi: tİnlver.slteden 
naklen. 18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: 

Çocuklara Masal: Bayan Nine. 19.55: Borsa 
haberleri. 20: Rıfat ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.45: 

Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından 
arabco. söylev. 21: Fuıl ıaz heyeti: İbrah!m 
ve arkadaşları tarafından, (saat lyarı). 21. 

f5 Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: 

PIO.kla sololar, opera ve operet parçaları 22. 
50: Son haberler ve ertuı ıünün programı. 

ANKARA 
ı Ma;ru 1931 Pazartesi 

Öf le neşriyatı: 
12.30: Karışık plllı: netriyatı. 12.50: PlAk: 

Türk musikisi ve halk prkıları. 13.16: Dahl
U ve haric1 haberler. 

Ak,am nqriyatı: 

18.SO: Karışık plA.k n~rlyatı. 18.50: İnglllz
ce ders: (Azime İpek). 111.15: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Servet Adnan ve arkadaı
ları). 20: saat lyarı n arabca ne4riyat. !O. 

15: Türk muslki.sl ve halk şarkılan CHalOk 
Recai ve arkadaıian>. ıı: Spor konuoması: 
tNlzameddin Kı.r4an). 21.15: Stüdyo salon 
orkestrası. 22: Ajans haberleri. !1.15: Yarın
ki program. 

Bisiklet yarışları 
Ankara, 1 - Seri bisiklet J&rI§larının 

yedincisi bugün Gölbaıı • Çakalköy yolu 
üzerinde 100 kilometre mesafede yapıl
mııtır. Çok çetin bir yol üzerinde yapı
lan bugünkü yarıı blftan aıatıya kadar 
heyecanla ge9miftir. Neticede Eyüb Yıl
maz cAnkaragücU., Orhan Suda cKoca
eli• 3 ıaat 1 dakika 35 &anly&de bldncl 
l(tlmlflerdir. 

Kazanç vergisi kanununda yapılacak 
değlşiklik hakkrndakl proje 

[Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sa- tasyon, tlyatı·o ve sinema büfeleri ve kıt bah
yıtı kanunun bazı maddelerinin değifti- çelerl dahll), içyağı yapanlar, qıemecııer. 
rilmesine dair hükumete• ha..zıf'lamp Mec- kalta~ılar, (ağaç kısmını ikmal ederek taı-

tafı mamul hale getirip ıatanlar), tartv1zlt, 
lise verilen kanun layihası hakkında mil- zarf ve k~ğıd başlığı ve mümaalllnl tabeden-
teaddid fırsatlarla oku.rla.nma.ıı tıenvlr et- ler, karosman ve mümaslll lmall\h&nelert. 
miştik. Meclis encümenlerinde tedkik e- kiremit yapanlar, kasket yapanlar, kafık -
dilmekte olan bu layihanın dün metnim çıJar <abçtan kaşık yapan ve ıatanıar>. ~a-

yık ya.pan ve satanlar, kehribarcılar, tronı 
neşretmeğe başlamıştık. Bugün pro;enin ve nikeldj işi yapanlar, kundura JeY&ZUJU sa-
devamını neşrediyoruz:] tanlar, kurablyecller, kutucular, moult vı 

(!) NUl\IARALI CETVEL mümaslU 1ma1Athanelerl, mühürciller, mu-
A - e;. 20 nlsbetıne tlbl olanlar: akk.lbler {istişare yapmıyan Ye mlltaıea yap 
Ahır, arabalık ardiye lfletenler, alçı sa - mıyan muakklbler) mobilya ldralıyanıar. 

tanlar, bıçakçılar, blçld ve dik1f yurUarı, bl - muhallebiciler, makine ınodelcllerl. maran -
gozlar, minderciler, mum yapanlar, müceı -

leyciler, boş fıçı alıp satanlar, buz satanlar, Udler, mütercimler, naltkaflar, pamuk sataıı 
~~~:.k ç:;a~~~e~e~o~~:;~~~lt~!i~~::; lnr, plAJlar, pulcular (koleblyon tçln pul sa-

tanlar>, ressamlar, rastık yapan ve atanlar, 
(Köy değirmenlerinden muafiyet harici ka - saat tamircileri, sandık ;rapanlar, saraçlar. 
lanlar), damgacılar, dana mekteblerl, (Yal -
nız tedrisat lle meşgul olanlar), derl dökün- sobacılar, şeker ve şekerleme yapıp aatanıar. 

şemsiye satanlar, taşçılar, tuğla ;rapanıar. 
tüleri, kemik, boynuz ve tırnak tlcaretlle it- tabelacılar, terziler, tatlıcılar, tahta torna· 
Ugal edenler, derl temizleyenler, dester• J&· cılar, tavla zan yapanlar, terllkçller, tes -
panlar, ekmek satanlar, enkazcılar, fırınlar· blhçller, tesviyeciler, üstilbeç yapanlar ff 
dan yalnız pişlrlclllk yapanlar, fırça ;rapan- satanlar (üstübeç tmalAthanelerl dahtn, yal
lnr, garaj işletenler, hanlar <Köy n kasa • dızcılar, yazmacılar, yazma baskıcılar n bO
ba hanları), hasırcılar, husu.sl hastaneler, yacılar, yemeniciler. 
halı yıkamo. mahalleri, hurdacılar, <Eski ef• ç - % 35 nlsbetine tibl elanlar: 
yayı tamir ve telvin ederek satanlar>, k& • Berberler, bakır mamulltı atanlar, bll1r-
yıkhııne işletenler, kömür deposu !~etenler, do salonu işletenler, eczane levazımı atan -
(Açık veya kapalı), kiremit atanlar, tun - lar, çayhaneler, çalgısız birahaneler, etn sa· 
dura tamlrclleri <Esldciler), kadayıf yapan tanlar, demir mamulatı satanlar, emanet -
ve satanlar, (Çiy kadayıtl, tahn karurucu- çiler Cmabza veya yazıhane aahlbl), fotoı: • 
lar, kaltakçılar, (Kaltağın yalnız aRacım 7a- ı·afçılar, 1çkU1 lokanta ve pastabaneler v• 
panlar), karagöz ve kulda oynr.tanlar, ltı.tık- gazinolar ve büfeler (iskele, Lstaqon, Uyat
çılar, kireç satanlar, körük ;rapanlar, Jtum ro ve sinema büfeleri dahil), ıemı entazı a· 
ve çakıl satanlar, muafiyet haricinde kalan tıp satanlar, kartpostal satanlar, köaetecller, 
hususi mektebler, mutafiar, m111amba klra· kahveciler ve kahvehaneler, mftfteU mad -
layanlar (Vagon ve mavna vesalr nakli n. • deler ve maldne yağları sa.tanlar, manlkür
sıtalarındaki eşyanın muhafazaaı tçln)' ma • cüler, matbaalar <el ve ayakla n ;rahud da 
den kömürü satanlar, makaracılar, (Vapur dört beygir ve daha aıa~ı kuneUe 1.fUyen
ve gemi makaraları yapanlar), marpuççu - ler), meyhaneler (çalgısız), natllyecller, nal
lar, nalıncılar, odun depolan 1.fletenler (A • burlar, pedikürcüler, peruka aac ya~n\ar, 
çık veya kapalı), örücüler, parke taşı satan- simsarlar, aünnetcııer, telllllar. 
ınr, samancılar, saraclye eşyasının allLQ Jw-

D - % 4t nlsbetlne tabi olanlar: 
mını yapanlar, sayacılar, almltçiler, semer -
eller, sepet yapanlar, sucular <Memba •UJU Av derl.sl lşliyenler, ayna yapanlar, boya -
ve mukattar su satanlar dahil), süpüre• 7a- hanelerden lstimll olanlar, bademJBtı ya -
panlar, soğuk hava depolan, ıekeri tos ha- panlar, baston yapanlar, barsak lşllyenıet. 
llne getirenler, tel dol:ıpçılar, topuk yapan - dokuma lmalii.thanelerl, ga.l.anlzll saçtan to
lar, tuğla satanlar, tenis mahalli l~letenler, va ve leğen yapanlar, gazos lmallth&nelerl, 

halı 1mal11.thanelerl, inşaat leTazımı satan -
)'Ufka yapanlar, yelkenciler. lar, kamyon vesalr nakll vasıtaları lmallt -

B - % 25 nisbetine tabi olanlar: haneleri, müteahhidler Cseldzlncl maddenin 
Attarlar. aşçılar, arzuhalciler, ambalf.J kA- birinci fıkrası haricinde kalanlar) kerest• 

~ıdı satanlar, araba levazımı satanlar, bak"' satanlar, kireç ocaiı işletenler, (muanyet ha
kalar (perakendeci), balık satanlar, boya - rlcinde kalanlar), madeni eşya üzerine ka -
haneler (muharrik kuvveti olmıyanlar), ba- lemkArlık yapanla~. mobilya imallthanelerl. 
haratçılar, bisiklet kiralıy.anlar ve t:ımlr e- meşrubat ve mekfıUl.t 1mallthanelerl, mu -
denler, boş şlşe alıp satanlar, bozacılar, kavva kutu yapanlar, (el malı:lnelerl tıe>. 
camcılar, ciğer, işkembe ve paça gibi şey :- peştemalcılar, saçak yapanlar, sabun ıma
ler satan sakatçılo.r, çlçekçller, çamaJJırha - lt\thanelerlle sair büt(m lmalAthaneler, ıe -
neler, çay sato.nlar (perakende), çembercl - ri~iler, tamirhaneler, tabakhaneler, tıbbi 
ler (demir çember), çorbacılar, çubukçular, müstahzarat yıı.po.nlar, vapur kazanı tamlr
değlrmenler (şehir ve kasabalarda fabrika elleri, yorgancılar, trikotajcılar CtanllA ve 
mahiyetinde olmıyan değirmenler), demir çorap yo.panlar dahil), tillbentçller, uncular. 
kalıpçıları, fıçı yapanlar, gardlropçular, gaA E - % 45 nisbetine tabi olanlar: 
zoz ve şerbet satanlar, gramofon ve dlldş Abajur satanlar, bahriye levazımı Ucare-
ııuıltinesl tamircileri, güllaç ya'}>anlar, gill ti yapanlar, bisiklet satanlar, C&viz )t(it(llde
SUYU yapanlar, hamam işletenler (umuml rlnl toplayıp satanlar, cerrah lletıerl aaıan
hamamlar), hanlar (Şehir hanları). halı ta- lar, çuha ve knzmlr ve alelOmum ltum&f sa
nıircilerl, hallaçlar (Yorgan yapanlar ha - tanlar, çalgılı lokanta ve pastahane Ye ga -
rlç), hurdacılar (Kullanılınıt madent eşya zlno ve büfeler (içkili veya lçldsU), çaJ.gı11 
satanlar), istasyon büvetıerl, qkembe çor- birahaneler, çiçekten çelenk, aepet, buket 
bacıları, kömür satıcıları, kalaycılar, ca • vesaire yapıp satanlar, dans yerleri (tçld sa
snplar, kuru kahve yapıp satanlar, kolı:ı.cı - tılan dans mektebleri dahll), dtldş matinesi 
ıar, kii.ğıd kırıcılar, büyük kA~dlan forma ve dürbün satanlar, hazır elblsecller, elek -
hnllne getirenler, kalafatçılar, kaplıcalar, trik fıletlerl ve levazımı satanlar, totograı 
kaynakçılar, köfteci ve kebapçılar, kese kl· mo.klnesl so.to.nlar, gözlük satanlar, cramo -
ğıdı yapanlar ve satanlar, kuru yemişçiler, fon satanlar, hırdavatçılar, hali satanlar, ıt
kuşçular, kuş kafesi yapıp satanlar, tundu- riyatçılıı.r, kabımnallar Udareha.ne aablbll· 
ra boyacıları, leblebiciler, meyvacılar, mOs- kavaflar, kırtaslyecller, kuyumcular, tiirk 
klrnt bayileri, motör tamlrclleri, mum aa - sato.nlar, korsa yapıp satanlo.r, tırant ya · 
tanlar, musluk yapan ve satanlar, muslld l- pıp satanlar, her. nevi komisyoncular, (ye -
leU tamlrcllerl, nalbandlar, nlpn atma ma- dinel madde haricinde kalan), manllatura
ho.llerl, odun sa tanlar, oteller, pansiyonlar cılar, meyhaneler (çalgılı>, mobilye ft bun• 
(Yemekli, yemeksiz), pastırma satanlar, pey- mümasil her nevi eşya satanlar, musiki A 
nir yapanlar ve satanlar, piyango bileU ba· Jetleri satanlar, muşamba satanlar CeJY• 
yllerl, piyazcılar, sebzecller, sabun satanlar, muhafazasına mahsus muşamba), 07Uncalr 
sandalya tamire.ileri, sinema makinesi ta - satanlar, otomobil ve bisiklet ıevazuıu aatan
mlrcllerl, sirke yapıp satanlar, sütçüler n lar, porselen ve emaye satanlar, seyahat .,e 
yoAurtçular, şapka kD.lıpçılan n tamircileri, spor levazımı, sllAh, sinema maklnesl sa • 
şemsiye tamircileri, §ıracılar, tenekeciler, ta- tanlar, sinemalar, şapka yapan '" aatanıar. 
vukçulo.r, tohumcular, turşucular, tuzcular, radyo sato.nlar, topto.ncılar, tuhanyecııer. 

her nevi ütücüler, her nevi Yat satanlar, JU- tüccar terziler, tütün tacirleri n imallth•
murta satanlar, ziraat flletl yapanlar n aa- neleri, tiyatrolar, 2üccaclyecller. (Gramofon 
tanlar, zahire, zeytin, zift va katran satan- ve radyolu yerler bu fıkranın tatbikinde ;al-
lar. gılı sayılmaz). 

c - % 30 nisbetinde nrıb'e tibi olanlar: F - % 60 nlo;bethıe tabi olanlar: 
Araba yapan ve satanlar, arpa kırması aa- Eczaneler. 

tanlar, arpa satanlar <perakende), alızlıt - G - % 100 nlsbetine tibl olaala.r; 
çılar, aile mutfağı işletenler, ajur, pUae n Altın n zikıymet mücevherat atanlar, •n
akordlyon yapanlar, arayıcılar Cdökmecl tu- tlkacılar, ınatazalardan mal mllbayaasın• 
munu eritmek suretlle altın yapanlar), tavassut eden ve işbu malların bedellerlnln 
ayakkabı mantarı satanlar, banyolar, ba - ödenmesinde mal alanlara kredi açanıar. 
kırcılar, boya satanlar, börekçi ve polaça - sarraflar (yedinci madde haricinde taıan 
cılar, balık avcılığına müteallik e§ya satan- lar). 
lar, balmumu satanlar, bıçak yapan ve ıa- il - % 50 ve % 25 nlııbetlııe libl olanlar: 
tanlar, boya yapanlar, cam çerçens1 ve lef- I - idarehane ve muayenehanelerinde 
ha çerçevesi satanlar, çarıkçılar, çllinıirler, san'at ve mesleklerini yapan dlf tablblerl. 
çanak, çömlek yapanlar, çlnkoerafiar, çıtı- dl~ller, doktdrlar, baytarlar, tlm.yaıerltr• 
rık ve tahta ma'kara yapanlar, çuvalcılar, ebeler, avukatlar, dava vekilleri, mtmarlat. 
çul satanlar, deniz hamamları, do~ramacı - mühendisler müşavirler ve mütehassıslar '' 
lar, demlrcller, dondurmacılar, debağat le - bu gibi ilmi ve mesleki lhtısaslarlle tazaıı9 
vazımı satanlar, demir tornacılar, dökme ve temin eyllyen diğer serbest meslekler erbııbl 
teneke boyacılnn, dökmeciler, döşemeci, dQI- idarehane, yazıhane ve muayenehaneleri 
mecı, elektrik tesisatı yapanlar, evlerinde gayri safi irııdlarının o/o 50 sl, 
terzl:lk yapanlar, fırıncılar, pzete imtlyaı n - İkamet ettlkl~ri ev veya apartunan· 
sahiblerl (matbaa sahibi olmı.yanlar), ıröm- lo.rınm bir kısmını idarehane, yazıhane 1e· 
lek yapanlar, heykeltraşlar, hakkAklar, hat- ya muayenehane ittihaz etmlı oıanıarl• 
tatlar, hizmetçi ve amele tedarik eden tda - muayyen bir yerl ohna'ksızın çalıpnlarıtl 
reho.neler ve 1f evleri, helvacılar, hala~ılar, lkametgAh ittihaz ettikler! ev 't'eya aparU ' 
hazır bavul ve emsalini satanlar, hazır lf- rnan dairesi gayrisafi iradı tamamuıın 1'i 
leme satanlar, ho.zır tara'lcçılar, UD.ncılar, ip- 25 ş1. 

çller, tçklsttı lokantalar ve putahaneler n t - ,. 130 ıılsbetine tibl olanlar: 
cazinolar 1'e büfeler ve bahçelv (1skele, il· B:ırlar, umumhaneler. 



---------· 
- ~ . - . -- -

~ ıı~ay~ı~s==================::ıı:::=============================~========S==O=N===P===O=S==T=A=======:============================================~S~a~yf~a~;lJ;._ 

BALSAMİN KREMLERi 

KREM 

Sıhhat Bakanlığının resmi ruhsatını 
haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. Bütiin 
cihanda elli senedir daima üstün ve 
eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü 

vücude getirilmiş yegane 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve §arlatanlıkla de

ğil sıhhi evsafını Londra, Paris, Ber-

lin, New York güzellik enstitülerin

den yüzlerce krem arasında birinci
lik mükafatını kazanını§ 
isbat etmiştir. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 

ve hnlis acı badem ile yapılmış gün
düz ve gece şekilleri vardır. 

tüp ıeklinde 

İstanbul Askeri Levazım 
,.. 
Amirliği İlanları 

Rabcıoğ1unda Topçu okulunun elektrik tesisatının pazarlıkla eksiltmesi 
5/Mayıs/938 Perşembe günü saat 14 de Tophanede levazım amirliği satmalma 
1ı:onıisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 712 lira ilk teminatı 53 lira 40 kuruş-
tllJ'. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalariyle bera-
ber belli saatte Komisyona gelmeleri. c509> c2492> 

"1ıNW 

.Maçka kışlasının arkasındaki binanın üst kısmının tamiratının pazarlıkla ek
siltmesi 4/Mayıs/938 Çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede Levazım amirliği 
&atınalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 3822 lira, ilk teminatı 286 lira 
65 kuruştur. Keşfi bedeli mukabilinde İstanbul K. İnşaat 'ŞUbesinden alınır. İs
teklilerin kanWli vesikalariyle beraber belli saatte Komisyonuna gelmeleri. 

c507> c2490> 

"1ıNW 

Maçka kışlasının keşfi mucibince tamiratının pazarlıkla ekSiltmesi 4/1'1'ayıs/938 
Çarşamba günü saat 14,45 de Tophanede Levazım amirliği satınalma komisyo -

nunca yapılacaktır. Keşif bedeli 4263 lira 18 kuruştur. İlk teminatı 219 lira 74 
lı:uruştur. Keşfi bedeli mukabilinde ist. K. inşaat şubesinden alınır. İsteklilerin 
ltanuni vesikalariyle beraber belli saatte Komisyona gelmeleri c508> c249h 

"1ıNW 

Maçka luşlasının arkasında'-i binanın bodrum katının tamiratının pazarlıkla 
eksiltmesi 4/Mayıs/938 Çarşamba günü saat l 5 de Tophanede Levazım amirljği 
aaunalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 3890 lira, ilk teminatı 291 

lira 75 kuruştur. Keşfi bedeli mukabilinde İst. K. İnŞaat şubesinden alınır. is -
tek.Inerin kanuni vesikalariyle beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

c510> 2493, 
"1ıNW 

E~ya ve Techizat ambarı için 50 bin metre kanaviçe 4/5/938 Çarşamba gün\i 
laat 14 de Tophanede levazım amirliği sa tınalma Komisyonunca pazarlıkla ek -
&Utnıesi yapılacaktır. Tahmin bedr:li 7500 lira, ilk teminatı 562 buçuk liradır. 
Şartname ve nümunesi Komisyonda görtilebilir. İsteklilerin belli saatte Komis-
~ gelmeleri. c5lh c249ih 
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ALEViLiK~- ·KIZILB.~Ş~IK,-SUNNILIK 
ŞİİLİK __ NEDİR".VE -N.EDEN ÇIKTI? 

.·· '· .· -_-. . . '/'. . . t . 
Ziya Şalclrln bu·luymetll eıerlçıknnıtır Maarif Kltaphaneıinde S Kuruıtur. 

....._____~~~~~~~~~~~~~~-~~~~---

Nafıa Vekaletinden: 
.. 1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatynda Sürgü Rcgülatöril tevsii inşaatı ile Re

liilatörden itibaren takriben 12,200 metre uzunluğundaki Sürgü kanalının ik
llıa}i ve imalatı sınaiyesi, keşif bedeli 128,600 liradır. 
lt 2 -:- Eksiltme 24/May:ıs/938 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Nafia Ve-
aJctı Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme Komisyonu <>dasında kapalı zar! 

llsuliylc yapılacaktır. 
tı a - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri ge
lıel Şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 6 lira 43 kuruş mukabilinde Sular. 
lir ınunı Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7680 
ın alı~ muvakkat teminat vermesi, 50,000 liralık Nafia Su İşlerini veya buna 
iş Uadıl nafia işlerini taahhüd edip muv affakiyetle bitirdiği ve bu kabil nafia 

l~~lin.i başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müte-
iUık vesikası ibraz etmesi. 

\t '4 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
e~tne kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukablinde vermeleri lazımdır. 

0stada olan gecikmeler kabul edilmez. c2416> 

......___-----~~~--~~~~~~~~----~~~~~~~--

AVAUPANIN VENİ SİY ASİ HARITASI 
Blltun tle11letlerın bayukl"rıla nuluıunu havı yeni talııimatlı hanla çıktı. 
iL il re nldı h..arıla. 1 M ad r' ( K. ı t" p 11 an e ı i) nde yalnız. 6 lı..uru~tur 

HiÇ 
İhtiyarlamıyan 

sırrı 

Bu Bayan 25 mi ? 
Yoksa' '40 yaşında mı ? 

45 yaşında o~duğu ha1do yüzünde hiç 
hır buruş:.ığu ve hıç bir izi yoktur. Açık, 

1 yumuşak \'e hır genç kız gibi kusursuz 
bir ci!d. Adt>ta bir har.ka, fakat, bu
nur. da fenni hır ızahı vardır. Viyana 
Ünıversitesi profesörü Doktor Stejs
kal'ın şayanı hayret keşfi olan ve 
cBİCıCELı tabır c·dilen kıymettar cild 
unsuru, her yumuşak ve ib'!.lruşuksuz 

cilJ için üıem tabii ve ihya edici blr 
cevhercı: k: şımdi; pe-nbe rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde mevcuddur. 
Sız uvurkcn cıldinızi besler ve genç
leştırir. Her ı.abah daha genç olarak 
uyan~rsı:ıız. Bütün buruşukiuklar ve 
çızgiler tamamen silinmiş ,.e kaybol
muştur. Gündüz için, cild unsuru olan 
(yağsız) beyaz re!lgındeki Tokalan kre
mıni kullı..11ınız. CiJdjnızi terü taze tu
tar ve bı.ıya:ı:;atır, siyah nc.ktaları ve 
gayri saf rnaddelerını eritir. On yaş da
ha E?ençi('şiniz ve d:"ha {?enç kalınız. 

Yi.iziim.izün zayıflamış adalelerine ni
hayet verin!2. ve bu ç;rkin tenden kur
tulnrnk yanakJarınıza gc·n~liğınizin ta
zelığ:nı veriniz. 

Bayanların nazarı 
dikkatine: 

Sat;n aldığını-z Tokalon kremi 
vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kurut ala
cak, ayni zamanda kıymettar mü
kafatları bulunan T okalon müıa
bakaıına i!tİrak hakkını veren bir 
bilet takdim edilecektir. 

# • Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21. numarada hergtııı 

ÖAledeo sonra hastalarım kabul 

~ •eder. 

Son Posta 
Yevml. 61.}'asl. Bavadu ve Halk ıazetua 

Yerebatan, Çatalçe~e ıokak. 21 
lSTANBtJL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resfm!erln bütün haklan 
mahfuz ve gazetem.Ize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kı. Kr. 

TÜRKİYE HOO 'iöO too l5t1 
YUNANİS'f AN 2340 1220 710 27J 
!ECNEBİ 2700 1400 bOO 300 

•bone bedeli peş~.c.dJr. Adru 
değiştirmek 2~ kuru.§tur. 

Gelen erJTalı ~eri vnilmn. 
llcinlardar mu'uliyet alınma. 
Cevap için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi Jizımdır. 

...... MMle4Mlllleeee1111 
· ' · Poıta k-.ıtıısu : 741 İstanbul 

Telgra/ : Son Posta 
TeleJOf& : 20203 

PATI 
Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklarının arasındaki ka~ınhlar, 
dolama, meme iltihabı ve çatJaklar, flegmonlar, yanıklar, hra~ 
yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları, ANTİVİRÜS ile 
tedavisi en erken ve en emin bir surette temin ~der. 

ŞARK ISPENÇİY ARİ LABORATUARI T. A. Ş. 

Dt!_vlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 1 
~--------------------------------------..; ~iŞLETME MÜDÜRLÜÖÜNOEN: 

Edirnede büyük Pehlivan Güreşler~ ehven ücretli 
•• TENEZZUH KATARI 

Mayısın 8 inci Pazar günü Sirkeciden Edirneye gidip dönmek üzere bir te
nezzüh katarı kalkacak ve bu katar için % 80 tenzilatlı gidiş - dönüş bileti 
satılacaktır. 

Bu katar Sirkeciden saat 6,10 kalkacak Edirne şehrine 13.!10 da varacak ve ayni 
gün Edirne şehrinden 16,55 de hateket ederek Sirkeciye gece yarısından 25 da
kika sonra vasıl olacaktır. Bu katara Sirkeciden maada aşağıda adlan yazılı 

lstasyonlardan mevcud yer nisbetinde yoku kabul edilecektir. Tenezzüh gidiş -
dönüş biletleri yalnız işbu tenezzüh katarında muteberdir. Yerler sayılı oldu· 
ğundan biletler 6 mayıs tarihinden itibaren satılmıya başlanacaktır. (2500) 

Gidiş - Dönüş bilet ücretleri 

1 nd mevki 2 nci mevki 3 ncü me,~ld 

Sirkeciden Krı. 606 438 
Kumkapıdan • 599 {33 
Yedi kuleden > 592 430 
Bakır köyden > 583 422 
Yeşil köyden > 574 416 
K. Çekmeceden > 567 410 
Hadımköyden > 513 372 
Çatalcadan , 480 347 
Çerkesköyden > 374 271 
Çorludan > 331 240 
Muratlıdan > 285 206 
Lüleburgazdan > 227 164 
Alpulludan > 198 143 
Uzunköprü den > 123 89 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Ahştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

283 
280 
276 
272 
268 
265 
240 
225 
177 
157 
136 
108 
95 
61 

PERTEV . BRIYANTiNI 
' kullanmaktır. 

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

2999 72 225 
Mevcud keşü ve şartnamesine göre Preventorium ve Sanatorium arazisi da

hilinde yapılacak yolun toprak hafri ile bina önündeki mecra ve maslak yeri 

vaziyetinin şartnamede yazılı tarzda yapılması işi 5.5.1938 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü saat 15 de 1stanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mekteblcr Muha -
sipliği binasında pazarlıkla ihale edilecektir. 

Talihlerin bu gibi işler yaptıklarına dair İstanbul Bayındırlık Direktörlüğün
den münakasa gününden bir gün evvel 

0

tarihli ehliyet vesikası almaları ve pa
zarlığa başlamazdan bir saat evvel depozitoların Yüksek Mektebler Muhasipli
ği veznesine yatırılması _şartt:r. 

Keşif ve şartnameyi görmek üzere Preventorium Direktörlüğüne, daha fazla 
izahat almak için de İstanbul Bayındırlık l!>irektörlüğüne müracaat edilmesl 
ilan olunur. (2499) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

100 ton mutahhar Avrupa Linters pamuğu alınacak. 
Tahmin edilen bedeli c60.000> lira olan 100 ton mutahhar Avrupa Linters pa

muğu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğu Ankara Satınalma Komisyonunca 

17/Haziran/1938 Cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
c3, lira mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 
c4250> lirayı havi teklif mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyoııa 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve-
saikle mezktir gün ve saatte komisyona müracaatları. c2420> 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı fstanbul 
Sahnalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Örgüdü için 6 kalem muhabere malzemesinin 3/5/. 
938 Salı günü saat 14 de pazarlığı ~;apılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1510 lira ve ilk teminatı 114 liradır. 
3 - Listfesi Womisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlarile bfı-likte Galata 

Eski İthalat Gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. c2412> 

Kocaeli Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
Vilayet seferberlik işleri için beheri doksan beş lira muhammen kıymetli on bir 

aded dürbün ile 35 lira muhammen kıymetli bir aded telefon makinesi açık ek
Qltme suretile satın alınacaktır. 

ihale Mayısın dokuzuncu Pazartesi günü saat on beşte vilayet makamında ya'-4 
pılacaktır. İsteklilerin 81 liralık muvakkat teminat mektubu veya banka mak
buzu ile o gün zikredilen saate kadar Vilayet makamına şartnamesini görmek is-
tiyenlerln de Vilayet Encilmen kalemine müracaatlan c2336, 
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Terkibindeki huıust mad
de! hayatiye dolayısile cildi · 
besler, taravttinl arttırır. 

Yeni bir ten yarabr. Venns 
Kremi asri kadın iOzelllğl
nln bir tılsımıdır. 

Ruju 
Son moda ve gayet cazip 

renklcrile kullananları hay
rete dQşQrOr. Dudaklarda 
24 saat sııbit kalır. Şık ve 
kibar faınilyHlımn kullan
dıkları yegAne nıjdur. 

·Tesiri k•t't, lçi~I kolay 

rı 

en lr.I mU•hll .. kerldlr 
~-----~ Bilumum ~ 11a1 .... 411-· • ' •••'6' 

KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmaı ve gözlere 

ztmu vermez. Ventı.ı ınrme

ıile tuvalet gOren kirpikler 

bllyUr ve gtızelleşerek kıllb· 

tere ok gibi saplanır. 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

DalllllJ• at*Muı•u Pau.ı:dan maada 
..... (1 - 1) IXftlll'llll ...... , ... " ... ------

A 
····" 

Çok m üdhiş anlar geçir
tir. Fakat bir tek kaşe 
GRIPIN almakla, bütün 
şiddetine rağmen roma
tizma ağrısını çabucak 

sindirmek kabildir. 
Çünkü hususi bir tertible yapılan 
GRİPİN kaşeleri en muannid afrılan 

kıGmanda I"IP • 
Hızır gibi imdadınıza yetiıir. •irıları· 

nızı, acılarınızı defeder. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. tmııoe 
dikkat, Taklidlerinden aakınınıı. 

@in6n6 Valide h.......ı.kı ~ 

ç~~fa ~ör!?a ~~ R 
hanına taşınmışbr. 

--w-w-••--..,_..• ~·,------

ilan Tarifemiz 
Birinci •ahila 400 lamit 
ikinci •cıh:le 250 • 
Vçüncii ao.hile 200 » 
Dör.düncii ıahile 100 • 
iç ıahilela 60 • 
Son ıalaile 40 • 

Muayyen bir müddu u.rfı.nda :fu1a. 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilAtlı tarJfemfzden tatifide ede
eetlerdlr. Tam. )'arım ve çeyret aayfa 
tlinlar için ayn bfr tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın t icari UAnlanna aı41 
ifler itfn ~ adrPae mQracaat .cm. 
melidir: 

...... -_. .• 
Son PO.ta Matba .. 

Neıriyat Müdürü: Selim &af'I a.,. 
S. Ragıp EMBÇ 

SAHIBLEBl: A. Ekrem t1ŞAICLIGIJ. 

aldığıma seviniyorum. laf&llab zengin olacağım, sen de biletiai 

Z E N G i N cişesinden al. 
ADRESE DIKKA T : l.timılk dolayıaile Eminönllndelri Re

miz l.ııtanbul - Bahçekapı 4 ne& Vakıf hanı karıı11nda 61 - 2 
No. y• nakletmiftir. . 
Beyoğlunda, lstiklll caddeslode, Frftllsız 'J'iyatrmıu yanında No 138 

HALiL SEZER 
Karyola ve Madeni Eşya Fab~ikası 

Karyola· ve Çelik Möble Meşheri 
Son sistem karyolalar, muhtelif cinste çelik somyeler ve çelik madeni 
mOblelerlmiz teşhir edilmiştir. Perakendeler toptıın fiatına verilecektir. 

Salk1111sölUd Dendrlcapı caddesi 7, Tel. 21632 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinlar1 J 
Satış tehiri hakkında 

16, 23, 28 Nis,an 938 tarihlerinde 2/Ma yıs/938 pazartesi günü saat onda ilı•· 
leleri yapılacağı ilin edilan BüyUkadada Nizamda 669, 6'70, 6'11, 672 esasları -

mızda kayıdlı dört kötldia ihaleleri 1()/Maya/1938 Pazartesi IÜJlil 1Ut OD bir
cle yapılmak üzere tehir ecMlmtıtlf. Keyfiyet iUn olunur, 


