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Af kanunu 15 haziranda 
mer'iyete girecek 

Proje lıafta içinde Dah.ilige Vekilinin iştirakile 
adliye ~ncümeninde görüşülüyor 

Af kanunu Meclis umumi heyetinde gÖrüşülürken hükumet mühim beyanatta 
bulunacak, ayni celsede matbuat kanunu tadilib da görüşülecektir 

Ankara, 29 (Hususi) - Öğrendiğime göre adliye en
ciirneni bu hafta içinde yapacağı toplantılardan birinde 
hı.ikumctin Meclise sevketmiş olduğu af kanunu projesini 
görüşecektir. Bu topl~tıya Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sckreleri Şükrü Kaya ile Adliye Vekili Saracoğ-

!unun iştirak etmeleri mukarrerdir. . 
Encümen lAyiha üzerinde tedkiklerini en kısa bir zİ

manda yapacak ve !Ayihayı Meclis umumi heyetine tak
dim edecektir. 

(Devamı 11 inci sayfada) . 

Fransızlar Şamdan Hataya 
bir sürü adam s_evkediyorlar 

~~~~~--------~~~~~~~~-

Şam da teşkilat Kat'f kararlar vermek 
}' aptılar mecburiyetindeyiz 

"Fransanın karşısına kuvvetine inanan ve ne bujrÜnkü 

İdare itleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kuruş 

ATATÜRK 

Büyük Ondcr Atatürk'ün son seyahatlerinde trende alınmış bir resimleri. 
· ~Mini mini Ülkü Büyük Şefe buket takdim ediyor. 

Ziraat kongreleri için 50 
bin lira tahsis edildi 

Büyük ziraat kongresinin toplanacağı sıralarda 
Ankarada bir de ziraat ~\~tleri sergisi açılacak 

Ankara, 29 (Hususi) - Mecliste müza
kere ve kabul edilen fevkalade tahsisat j 
kanununda ziraat kongreleri için 50 bin · 
liralık tahsisat vardır. 

Cumhuriyet bayramına tehir edilen 
hayahna, ne de istikbaline el sürdürmemesini bilen 1 ziraat kongresi ilk toplanacağı sıralarda 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ankarada hlrdcz~a~i~Ucrls~g~i~ 

bir millet gibi çıkmak lazımdır" çılmnsı rnevzuubahtır. Bu sergide teşhir 

Pratı8tının. Suri11• Komiseri 
Kont cW Ma.rteı 

)'cırŞaın 2~ (Hususi muhabirimiz yazı· 
) - Suriye bütün işleri itibarile pe 

~Devamı 11 inci sayfada) 

edilecek aletlerden hangilerinin memle· 
Yazan : Muhittin Birgen ketimiz nraaune uygun geleceği tesbit e. 

dilecek ve bunların taammüm.üne çalıp· 
lacakbr. Hatay i§lerinde hiçbir değişiklik yok· termek üzere, yapılacak büyük toplan· 

tur. Vurdum duymaz Fransa, hAIA bir tıda yapacak: On dört parça harb gemisi 
taraftan dostluktan bahsetmekte, öbür Berutta toplanacak ve yakın prkın en ~~ra.~ 29 (Hususi) -· Orman umum 
taraftan da işini görmektedir. Suriye büyük garb limanı haling getirilmesi ka- mudurunun behemehal meslekten olma
matbunh cHatay'ın Arablığı tahakkuk rarlaştırılmış olan bu limanm ameliyatı 51 .• ha~nda 0~n_ıan ~nununda m:vcud 
etti; Türk listeleri ekalliyette kalıyor!• ileri götürülmek üzere yapılması mukar· ~~kmun .d.eğiştırılmesı ve umum mudür
diye -Ermeniyi. Kürdü, Alevi'yi Arab sa- rcr olan §enlik merasimi tam bir hafta luğe getırilecek şahsa dair olan kaydın 

Ziraat Vekili Kurdoğlu yarak!- iftihar edip duruyorlar. Berut devam edecek!. kaldırılması mevzuubahtır. 
=====================:ııı:==-=============================::::::. 

matbuatı da cTürkler plebisiti kaybetti· Evet, Hatay işlerinde hiçbir değişiklik 
lerl• diye §enlik yapıyorlar. Asıl şenliği yok: Zencl askerlerin, Fransız bayrağı 
de Fransa, haziranın on dokuzunda Be- altında ve Fransız üniforması içinde top· 
rutta, Fransanın kudret ve şevketini gös- (Devamı 2 inci sayfada) 

Türkiyenin hizmetleri 
• 

Fransanın lngilteregi Binicilerimizin 
muvaff akiyetleri 

Profesör Pittard Cenevrede mühim bir konferans verdi 

A tatürkün himayesinde kurulan Türk Tarih Cemiyeti 
Reisicumhurdan en yüksek müzahereti görmektedir 

taklid edeceği cihet: 
Türkiyenin hakikatini bilmek 

1 

Cenevre, 29 - Cenevre tarih ve arke- ri yazılı bulunuyordu. Fakat Bayan Afe• 
oloji cemiyetinin son celsesi ruznamesln- rahatsızlığı dolayısile toplantıya yetişe· 

~qovadadiinkümüsab~ =~==B=~=a=n==A=~=t=v=e=~==o=t=P=i=tt=u=~=n==h=~=ı=e~·~==~'=D=e=oo=m=ı=ll=fu=~=· =~=Y=~=~=='=~ 

kada iki binicimiz kazandı C::: Zabıtamızı işgal eden esrarengiz bir ölüm :J 
• ; 

• 

Harbiyede yol ortasında 
kanlar içinde yatan genç 
bir cinayetin kurbanı mı? 
Ce•edi muayene eden hek imler: «Bu genç evvela bir otomobilden 
düımiiı veya atılmıf, •onra da bir baıka otomobil taralından çiğ

nenmiıtir» diyorlar. Zabıta bu ölüm vak'aıını 
ıaran e•rarı çözmeğe çalı1ıyor •• 

(Yazası 5 inci sayfanuzın 4 üııcü ve 
5 inci sütunlanndadl.l') ' 



SON POSTA 

Hergün Resimli Makale : = == Bir geçid ... 

Kat'i kararlar 
Vermek mecburiyetindeyiz 

Yazan: Muhittin Birgen 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

lanmış ücretli serserilerden mürekkeb 
askeri kuvvetlerin temin ettikleri cFran
Gız asayişi>, bütün kuvvetile hüküm sü
rüyor; listeleri dolduranlar da bizzat 
Fransanın bu askerleridir. HP.r şey eskjsi 
gibi, her şey Fransanın istediği tarzda, 
her şey Hatay Türklerinın aleyhinde. 
Hiçbir değişiklik yok, Fransa istediğini 

yapıyor! 

* Yalnız değişen bir şey var: Türkiye, 

.. 

Fransanın ne olduğunu şimdi daha iyi 
anlıyor; Fransız dostluğunun nasıl sekiz 
yüzlü bir siyaset fırıldağı olduğunu artık 
'lürkiye de herkes gibi anlamış bulunu-
yor. Maalesef, ben de hak kazanıyorum: 
Fransanın dostluktan bahsettiği ve 
her şeyin yolunda cereyan edeceği hak
kında teminaUar verdiği bir zamanda, 
ben bütün bu anlaşmalar, dostluklar ve 
teminatlar kar§!Sında §ilbhe ettiğimi söy
lemiştim. Gönül isterdi ki aldanmış ola
yıın. Maalesef, böyle olmadı. Acı bir haki
katin canlı -ve hattl kanlı- ifadesi olan 
hAdiseler karşımıza dikildi. Mecliste oku-

Hayat, iki da! arasında, bir uçurumun üzerine atılmış 
kısa bir köprüye benzer, köprünün bir başında hayat var-

İıısan çocukluğunda hayatı sonsuz bulur, gençliğinde hiç 
düşünmez, ihtiyarlığında sandığından da kısa hisseder. ö
mür denilen geçidi hiç bitirmemek mümkün değildir, fakat 
her dakikanızm kıymetini bilmek suretile tadını tatmak 
elimzldedir. 

dır, öbür ucuna vardığımız zaman bizi ölüm kucak
lar. 

nan bir Hataylı mektubu, bütün hakikati 
açıkca söylüyor: cSiz Fransayı dost zan
nede durun o da bizim kökümüzü kazı-

' !Dlya çalışa dursun!> diyor. 
Evet, Türkiye Fransız dostluğunun 

manasını anlamıya başlamı~tır ve Fran
ı;ız siyasetinin ne ile meşgul olduğunu 

§imdi daha iyi görüyor. Fa~~at, zanneder
sem, Fransanın Cenubi Türkiyedeki siya-
seti, bu Hatay meselesile de tam an
laşılamaz. Derd daha derindir; bunu a
çıkca söylemek daha iyi olur ve hattn 
.tekrar tekrar söylemek çok elzem ve za
ruridir. 

* Fransa, Cenubi Türkiye hududlarmda 
Türkiyenin istikbali bakımından büyük 
bir yara açmakla meşguldür. Hatay Su
riyenin elinden çıktıktan, Türkiyenin ol
madıktan ve Hataylıların da olamadık-
tan sonra Fransanın malı olacaktır. Fran

'Çekoslovahgada 
Yeni bir oyun 

sa Hataydan çıkmıyacaktır. Eğer onu 0 - Çekoslovakyada yeni bir oyun icad 

radan biz atmazsak o, gün geçtikce daha edilmiştir. Bu oyun şimdi Londraya 
fazla yerleşecektir. Bu, bir faraziye değil, . t tm. b 1 ktad 

0 muhakkak bir siyasettir. Hatta bu iş mu- hsırkaye fe ~"-~l u urunh dab 
1
,_ ır.h lit yun, 

. . . . o ey, u~uu ve en o un a asm-
hakkak hır sıyasetm yalnız bır parçası- 0 .. kk bd" R . . b 
dır. Öteki parçası da Elcczit'edır. Fransa an mure. . e . ı:·· ~smımız, u oyu -
sade Hatayda değil, Elcezirede de yer- ~un kalecısını gostenyor. 

leşiyor. Yerleşmek için bütün tedbirleri
ni almıştır. Suriyenin gafleti, Türkiyenin 
lüzumundan fazla ileri giden müsamaha
sı Fransaya bütün cesaretleri verdi. Ha
tayda ve Elcezirede yerleşmek kararını 
verdi; şimdi her iki tarafta da ta.tbikat 
ile meşguldür. 

Fransa sade Hatayda değil, bütün Ce
nub hududlarımızda bir suikasd hazırlı
yor. Bunu bugün her Türkün böyle bil
mesi ve ona göre hareket etmesi lfızım
dır. 

* Hayır, bu vaziyet sözle ıslah edilemez, 
Fransa sözden anlamaz. Fransanın karşı
sına kuvveUne inanan w~ ne bugünkü 

Bir prima donna cebri 
açlık yüzünden hastaneye 

düştü 
Alınan Prima Donnalarından Lotte 

Hehmann, zayıflama rejimi neticesin -

de kansızlık ve boğaz ağrısı yüziınden 
Londra hastanelerinden birine yatınl

mı.ştır. Artist Londra sahnelerinde, faz 
la şişman vücudunu göstermemek için, 
günde bir öğün yemekle iktüa etmiş, 

sonunda 'bu akıbete uğramıştır. · 

Ruzvelt soyuldu 
hayatına, ne de istikbaline el sürdürme- Amerikan Cumhurreisi Ruzvel'jn 
mesini bilen bir millet gibi çıkmak la- şahsi detektifleri Vaşington icraat bü-
zırndır. Türkiye kat'i kararıımnı vermek l d sta 1' k ed v·ı B k 

b · ti d d' ro arın a po cı ı en ı yam a -mec unye n e ır. 

Hüktlmetimizin endişesini çok iyi an- ly isminde birisini Beyaz Saraydan mü 
Jarız. o istiyor ki her §ey, şimdiye ka- teaddid hırsızlıkların faili olmak suçi -
dar olduğu gibi güzellikle, tatlılıkla, dev- le tevkif etmişlerdir. 
letler arasında elbirliği ile ve hukuk yo- Hırsızın evinde 4 çuval içinde muh-
lile halledilsin. Zaten her tarafı başka telif elbiseler ve Reisicumhurla zevce
tarzda karışık olan şu dünyaya bir karı- sine verilmiş olan bir çok kıymetli eş
ııklık sebebi de biz ilave etmiyelim, di- ya bulunm~tur. 

-1'·······························- ........ -....... ,\! /ngllterenin 

Hergün bir fıkra ! En uzun boylu Jıızı 
Temizlenir : 

Marsilyah Marius sinemacılık ya- : 
pıyordu. Bir gün bir dostu sordu: 

- Sinema salonunu 11e kadar za-
manda bir yıkatırsın? 

Marius cevab verdi: 
- Hiç yıkatmam! 
- Kirlenmez mi? 
- Kirlenir.. ben aalonun 1Cirlend.i-. 

: ğini görünce acıklı bir filrn gösteri-
~ Tim. Bütün seyirciler hüngür hüngür 
: ağlarlar. Sinema salonu da on1ann . 
: göz yaşlarile yıkanır, temizlenir. . . . 
~ .. ·······················-······················ ........ ... 
Yugoslavya da 
Bir nehir 
Şurub halini aldı 

Yugoslavyaya zaharin idhali kat'i 
şekilde yasaktır. Fakat bu meıpnuiye -
tin kaçakçıları hareketsiz bırakmadtğt 
görülmekdedir. Nitekim son zamanlar
da 10.000 tonluk bir zaharin partisini 
memlekete sokmaya çalışmışlar, fakat 
yakalanmışlardır. Elde edilen zaharin 
Sava nehrine atılmış ve bu yüzden neh 
rin suyu uzun müddet şekerli olarak 
akmıştır. 

Eğer elde edilen zaharin kullanılmış 
olsaydı, 20 milyon çay fincanını, 56 mil 
yon fincan kahveyi ve 52 milyon bar
dak limonatayı şekerlemeye kafi gele
cekti. 

Mahiyeti meçhul bir hastalık 
Londra belediye zabıtası memurları 

arasında şimdiye kadar mahiyeti anla
ş· lmamış olan esrarengiz bir hastalık 
hüküm sürmektedir. İçlerinden yüz ta
nesi hastaneye kaldırılmıştır. Bunların 
yüzleri çıban içindedir.. Traş olmalan -
na imkan kalmadığı için hepsi de sa1rnl 
bırakarak 17 .inci asrın jandarmaları -
na dönmüşlerdir. · 

Hastalığın sebebi ve mahiyeti hak
kında tedkikat yapıl.maktadır. Samı -
dığına göre polislere dağıtılan ünüor
malar mikroplu bir kumaşdan yapıl -
mıştır ve başlıca hastalık sebebi bu 
mikrobun kumaşdan deriye geçmiş ol
masıdır. Henüz dağıtılmamış olan ku -
maşlar tahlile yo11anmıştır. 

Resmini gördüğünüz genç kız İngil
terenin en uzun boylu kızıdır. Boyu 
1 ,98 dir. Ayağına hiç bir çorap uymaz. 
En uzun konçlu çorap kısa gelir. Her 
yatağa sığmaz. Her şeyini ısmarlamak 
mecburiyetindedir. Yegane hazır aldı -
ğı ~ey mendildir. Kendisinden kısa boy 
lu erkeklerle sokağa çıkamaz. Zira, er
kQkler her vesile ile onunla umumi 
yerlerde görünmekten çekinmekte, ve 
onu, tanınmadıkları yerlerde yemeğe 

götürmektedirler. Çantası bizim zem -
billeri andırmaktadır. Şapkasından üç 
normal şapka çıkar. Bir oturuşda S ki· 
şinin yemeğini yemektedir. 

!ngilterede cezasız kalan 
bir cürüm 

İngilterede Morris otomobil fabri -
kası sahibi Lord Nuf!ield.'in kaçırılma
ya teşebbüs edilmesi münasebetile an
laşılmıştır ki, İngiliz kanununda bir a
damı para sızdırmak için diri olarak 
yakalamaya çalışmanın cezası derpiş 
edilmemiştir. Binaenaleyh yakalanan 
iki suçlu hakkında müsaadesiz silih ta
şımdk ve şantaj yapmak noktasından 

takibat yapılacaktır. Şayed adamların 
Üzerlerinde silah da bulunmasaydı, ken 
dilerini salıvermekten başka hakların
da yapılacak bir şey olmıyacakb. 

yor. O bu noktada belki haklıdır; fakat, ============================~====:ıı:::============= 
öteki tarafta da biz haklıyız: Ortada sa
de bir Hatay meselesi yoktur, belki de 
Cenub hududlarımızın bütün istikbali, 
bütün emniyeti vardır. Her şey, Fransa
nın planlarını açıkca gösteriyor. Her şey 
karşımızda bir dost bulunmadı~ını isbat 
ediyor. Bu vaziyet sözle ıslah edilemez; 
bu yara, diplomatik merhemlerle tedavi 
edilemez. Ameliyat lazımdır. 

Biz bu fikirdeyiz. Çoktanberl, üstü ör
tülü olarak anlatmak istediğimiz bu haki
kati bugün böyle açıkca söylemeği lü-
zumlu görüyoruz. 

Pek yakın bir zamanda bütün Türkiye 
bu zarureti anlamış olacaktır. 

Mu'hi~:ın Birgen 

iSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
Bazı sinema filmleri ahlaki ve içtimai bakımdan küçük yeti vardır ve bundan dolayıdır ki birçok İngiliz mekteble

çocuklar için mahzurlu görüldü. Sinemalara alınmamaları rinde birçok derslerin s1nema vasıtasile tedrisine girişilmiş-
<lüşünüldü, mesele etrafında münakaşalar yapıldı. tir, çok iyi neticeler alı;ımıştır, programın daha ziyade ge-
Şimdi bazı gazetelerde görülen haberlere bakarsanız: nişletilrnesi kararlaştırılmıştır. 

- Küçük çocuklar hesabına men'i düşünülen sinemanın Binaenaleyh bizce bu bahiste yapılması lazım gelen şey 
yerine sinemayı aratmıyacak bir çare bulunmuştur. Bu çare sinemanın men'i değil, münhasıran küçük çocuklara mah
günden güne ölen ckukla oyununu> yeni baştan canlandır- sus sinemalar açılması ve bu sinemalarda İngilterede yapı
rnaktır. lan öğretici filmlerden türkceleştirilmiş olanlannın göstcrll-

Ne şekilde ve ne vasıta ile? Gazetelerde buna dair tafsilat mesidir. Kukla bahsine gelince: Kendi hesabımıza göre biz 
yoktur. Fakat bjze kalırsa kukla nihayet bir eğlencedir. Si- karagözün olduğu gibi kuklanın diriltilmesinin de mümkün 
nemanın ise eğlence oluşuna ilaveten bir de öğretici mahi- olabileceğine inanmyıoruz, fakat ey okuyucu sen: ~ • 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

MAYIS 30-=--

Sözün Kısası 

Kalkınma degil, 
Yükselme t1e ilerleme! 

~------- E. Talu 

L ehçemize, cumhuriyetin tccssii· 

sündenberi giren bu tabiti sıi 
sık okuyor ve işitiyoruz: Menıleke: ~al : 
kınması .. köy kalkınması- maarif :kal 
kınması.. ekonomik kalkınma .. vs... el• 

Tabirlerin üzerinde duracak ve :r.t , 
humunu inceliyecek kadar tıtız oıar.l: • 
nn, bu kalkınma tabirinde, az çek zıı rı• 
met, bitkinlik, ağırlık ve zorlukla 1'ııb~ 
şık bir mana bulmaları bana d::ı t:ı 
geliyor !ıiJJ 

Onun için ben bu tabirin biz.iln d::ı.: ~ 
işlerde kullanılmasını yerinde add~t ... ,1• 
yorum. On beş yıldan az bir zaman ıç ... 9 
sinde, ve istisnasız her sahada b2~lu~. 
ı>aşarmış olduğumuz muazzam işler, h ~ 
kımızdaki hüsnü niyetleri hattô bt • 
şüpheli olan yabancıları bile hayrıııı e • 
derken, kendi kendimizin, bunların e • 
hemmiyetini ve azametini iyice lcn'"l

1
u• 

yamamaklığımız, nazarlarımızm \'C:. ŞU,. 
rumuzun artık bunları tabii görrnef;c 
lışrn~ olmasındandır. JJ• 
Eğer bizim kendimizde bu alışkD~eı'" 

hasıl olmamış olsaydı, yapılan harolt-:
1

, 

de ve bu hamlelerin mahsulü olan bar , 
rılarda alelade bir kalkınma gayrct 1.~~ 
den çok fazla bir şey müşahed:. ~~ere~ , 

Daha dün, yurdumuzu ve buyukle ııı 
mizi ziyarete gelen kardeş Yugo;;la,·Y9~i\• 
muhterem harbiye nazın Genera 1 :rı•e iııl 
bir kaç güne münhasır kalan gcıiiC1 

mütealdb, olanca samimiyeti ile: µıı 
- Biliyordum ama.. bu dereccs 

kat'iyyen ummuyordum.. .. Eri• 
Demekle Türkün, bir viranenin ı:? ti

ne on beş yılda kurduğu büyük eseıJ, 
yık olduğu gibi takdir etti. , 

Bundan, hepimiz ibret almalıyız. cS& 
Vakıa, başanlan işleri azın-;ıı~~ ti:ll 

yurdunun dünya içerisindeki va:ı~e rtl-
istihfaf edecek, Cumhuriyet HaJI~ ~tid 
sinin ve ona dayanan milli buklırtl tel 
gidişini, tutumunu kusurlu görece~ ıc~t 
bir vatandaş tasavvur etmivorun~- ~1ıe 
bütün bu saydığım varlıkların taf1'!8 t11ı• 
haklarını vermek için sade duyguıarısliı• 
%.lJl kili gelmiyeceğini, dilimiz!e de. ttiV 
lerimizle de bu hakkı vermek icab e 
iddiasındayım. 

1 
rd• 

Onun içindir ki, belki ilk :zarn~fl ~iıtı 
doğru olabilen ve dil alışkanlığı ile tsbl• 
kullanılmakta bulunan ckalkıT.aDtlt ğiŞ "\ 
rinin artık yeri kalmadığı cihetle de ııı ' 
tirilmesini, kendimce, muvafık bll 

yorum. . te c~ 
Genç Türk cumhuriyetinin tarı!\ rııı• 

bulunmıyan hamlelerine ve. ba~~rı r~eıOc 
kalkınma denmez.. yükselme ye 1Ie 

denir! 

.ÔJ• .. ;- ... ... 
························································ 
Belgradda 38 §1 
Alman harb tayyare·ıı-

Be1grad 29 (A.A.) - Belgr9~ t~r~• 
temasyonal tayyare sergisine JŞ ııarb 
etmek üzere bu sabah 38 .Alıll~ )'fl • 

tayyaresi buraya gelmiş ve bU tll)I1 el• 
releri karşılamak üzere bavala~f c bit' 
1i kadar Yugoslav keşif ıayyarcsıı.r. 
likte şehirde uçuşlar yapmışlard Jllii 4 

Ayni zamanda 250 sübayda01~°.,'t 
rekkeb bir Alman grupu da 1deneP" 
gelmiştir. Bunların başında 
Fon Forser vardır. .. ııiİıl 

Ankarada turizm klübtl. 
idare heyeti ıeçi1'b 0ıo-

Ankara, 29 (A.A.) - Turizn1 v_e idJ'' 
mobil Klübü'nün Ankara ınerlte~8rsP': 
heyetini teşkil etmek üzere .A~opıııııtı, 
lasta bir içtima yapılrnışt!r .. Blld·ğef ıılA 
da eski idare heyeti azalanle 

1 
etiCC ~ 

kadar bazı zevat bulunrr.u~ ve 11 e"'e se' . "d8f J 
larak aşağıdaki zevat heyctı 1 ~ 
çilmiştir: ?t'IillıeJ1 • 

Doktor Zekai Tahir. Burak, ğlllı r.f~i 
Ethem Mihrab, Necatı Topçtı0 r.{C°" 
lfun Ataman, Şevket SüreJYClı 

Kut. • de 
Nevyork körfeıın b,ttı 

bir müsademe: Bir yat 
11 
,&1ıı· 

Mandala. dil' 
Nevyork, 29 (A.A.) - sısıert ıd 

daki yat Nevyork körfezinde ıŞ ~e ,11 
layı Akuadia vapuru ile çarpışrtı bllt~~.t"' 
dakika içinde batmıştır. Yatta dB" J"'" 

335 kişi Akuadia vapuru tarafın 
tarılmıştır. 



Çekoslovakyadaki Almanlar arasmda 
tanıı bir kavga oldu, tabancalar patladı 
1Ja11 Çekoslovakyada yapılan nahiye intihabatı 

l>ra 
taın bir sükun içinde cereyan etti 

ıttıaı·g, 29 (A.A.) - Bu saban saat 2 de 
lferıı 1 garbi hududu civarında Tisovadc 
~r ayn'ci Almanlarla demokrat Alman
•t~rasında kavga olmuş ve tabancalar 
br Ve şt.ır. ~~mlayn'cilcrden bir kişi a
l~d uç kışı hafif surette yaralanmıştır. 
ne~rrna müdahale ederek asayişi tesis 
l' ıştir. 

r•<faısova, 1800 kişilik bir mevkidir. Bu
t>r/alnız be§ Çek vardır. 

bu tı g, 29 (A.A.) - Nahiye intihabatı 
b r sa~~r da bütün Çekoslovakyada tam 

l>r: un içinde devam etmiştir. 
lap g g, 29 (A.A.) - Henlayn Pesli Hir
tı.r. a~etcsine uzun bir mülakat vermiş-

lle~ekoslovakyadaki Südet Alman1arı li
,_ ' evv ı~ . 
'lıl\ b h e a Ingiltereye yaptığı scyahat-
~kos~ &etrniş ve Südet Almanlarının 

0Vakyadaki ~.'facarlarla teşriki me-

saisini iyi görmek İngiltercnin menfaati 
intızasındatı. bulunduğunu kaydettikten 
sonra demiştir ki: 

Çeklerin şimdiye kadaır istifade ede
gelmekte oldukları imtiyazlar artık sona 
ermeli ve cEkalliyetler:. tabiri şimdiye 
kadar tazammun ettiği istihfaf manası
nı kaybetmelidir. 

Henlayn sulhün nef'ine olarak vaziyet
teki gerginliği izaleye elinden geldiği ka
dar çalışmakla beraber Almanların hu
kukunu temin etmek siyasetine sonuna 
kadar devam edeceğini beyan ederek 
sözlerini bitirmiştir. 

Pı ag, 29 (A.A.) - Siyasi Çek mahfel
lerinde söylendiğine göre bugün Hodza 
ile Peters ve Kund isimleıindeki iki Sü
det meb'usu arasında cereyan eden mü
zakereler neticesinde vaziyette bir salah 
hasıl olmuştur. 

. Dün İtalyan şehirlerinde Frankist 
ispanyaya müzaheret günü kutlulandı 
"•ruf ltalyan muharriri Gayda, balyanın ispanya 
~ arazisinde gözü olmadığını, yazıyor 

llı.Uq~a, 29 (A.A.) - Frankist İspanyaya de Aldehuela kasabasile, Col'ovillas te
tıııuıitneret. .günü, bu sabah İtalyanın en pesi, Los Mochuclos, Lomaselgal ve Es
~birı Şehırlerinde tes'id edilmiş ve bu candon geçidi elimize geçmiş ve birçok 
~~tatde birçok İspanyol hatib\eri, söz esir alınnu~tır. 
0ları f bu :münasebetle seforber edilmiş Barselon, 29 (A.A.) - Milli müdafaa 
lll~ıe a~istlere hitaben nutcklar irad et- nezareti tebliğ ediyor: 

l'dır 
ll11tu • 

~~ların gazeteler, bu münasebetle İtal-
berı d a İspanyollar aras•nÖ!i asırlardan· 
~~fı evarn etmekte olan tesanüdün in· 

\'ı· ~ .. Safhalarını izah e~mislerdir. 
ıA. 'Jtn -
-qİlıde Yo Gayda, Jurnal~ d'İtalya gaze· 
t'l>an Yazdığı bir makalede İtalyanın 
'rfıad.ı:ıa arazisinde kat'iyen gözü ol
:l'rtıek~ı ve siyasi hiçbir menfaat bekle-
tatıkiste 

1 
bulunduğunu, çünkü İtalyanın 

~il Siyas· ~Panyayı her tüdü ideolojik ve 
~ekten 1 

arici vaz'ıyedden muhafaza et
lıe~an etba~ka bir gayesi bulunmadığını 

~IJ tnıştir. 
fıtk tneras· d la lltıın ka 1.rn. e Düçe ile Kont Ciano ve 

tdır. tıbı umumisi hazır bulunmu§-

Saıall\ • 
l'rıull\i anka, 29 (A A ) -- Karargahı u-

tebı "· · · l'r ıg ediyor: 
t. ernps 

Tremps mıntakasmda Conkues ve San 
Kornelio tepelerinde cumlıuriyetciler, 

müsaid neticelerle muharebe etmişler
dir. 

Şark ordusu: El Vastellqr'da cumhuri
yetcilerin muannidane müdafaasına rağ
men asiler iki tepeyi işgal etmişlerdir. 

Diğer cebhelerde kayda şayan hiçbir 
şey yoktur. 

Yugoslav - Yuna.o 
ticaret itilafı 

Delgrad 29 (AA) - Yugoslav -

Yunan ticaret itilafının müddeti, 31 
Mayısla biteceğinden yenisini imza -

lamak üzere bir Yunan ticaret hey'e -

tinin yakında :aelgrada geleceği haber 

verilmektedir. 
~tı hücu ~ıntakasında düşmanın bii-
~tir. rn arı, muvaffaldyetle tardcdil- Fransızları birliğe davet 
ltast il 

tle>tlı e on c l cıinde mühim mı'kdard" 
~ Yen kıı-• ... 

acıa ,.. ımız, Picayo tepesile, 
l't l 1 '-'C'l p 

gaı etrni ~ ve diğer ileri mevzile-
'J'e>r ır. 

fıık. ueı er bh 
1Yetıe d 1 ıde taarruzumuz muvaf-

tvam etmektedir. Bu cebhe-

Sen Briö 29 (Fransa) - Reisicum

hur yanında nazırlardan Zay ve Şap -

dölen olduğu halde Brötanyayı resmen 

gezmektedir. Bugün buraya saat 9 da 
gelmiş ve söylediği nutukta Fransız -

lan birliğe davet etmiştir. 

Bugün Mecliste 
Vakıflar büdcesi 
Görüşülecek 
Ankara, 29 (Hususi) - Büyük Millet 

Meclisinin yarınki toplantısında. vakıflar 
umum müdürlüğünün 1938 büdcesi ile 
adliye, dahiliye ve maarif teşkilfı.tındnki 
değişikliklere dair layihalar v(· ilk tedri
sat müfettişlerinin umumi müvazeneye 
alınmaları hakkındak Uıyiha görüşüle

cektir. 

Ölüm · cezasına 
çarptırılanlar 

Ankara, 29 (Hususi) - Ankaranın Ya
kub Abdal köyünden Yozgad oğulların
dan Ahmed oğlu Satılmış Kayanııı ölüın 
cezasına çarptırılması hakıundaki kara
rı hükümet tasdik için Meclise gönder
miştir. 

Ankara, 29 (Hususi) - Adam öldür
mek maddesinden suçlu Halebli Hacı 
Mehmed oğlu Abdo'nun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki Gaziantep mah
kemesinin verdiği kararın tasdikına dair 
adliye encümeni mazbatası Meclis ruz
namesine alınmıştır. 

Vekaletler arasındaki muamelat 
Ankara, 29 (Hususi) - Bir Veknletten 

diğer bir Vekalete gönderilecek tezkere
leri Vekilin verdiği salahiyet hududu da
iresinde icabında o Vekalet müsteşarının 
da imza edebilmesi için yakında İcra Ve
killeri Heyetinin bir karar vereceği haber 
verilmektedir. 

Alman - İtalyan mali 
mukavelesi 

Berlin, 29 - Almanya ile İtalya ara
sında imzalanan iktısadi ve mali muka
veleleri mevzuubahseden Korrespondans 
Diplomatik diyor ki: 
İtalya ile Almanya arasıııdaki ekono

mik münasebetler ileride bizzarure daha 
büyük bir inkişafa uğrıyacaktir. 

General Mariç 
Belgrada vardı 

Sofya 29 (A.A.) - Yugoslavya lıar
biyc ve bahriye nazırı General )iariç 
Türkiyeye yaptığı seyahatten memle -
ketine dönerken Sofya istasyonunda te 
vakkuf etmiş ve istasyonda harbiye na
zırı General Daskalof ile Yugoslavya 
ve Türkiyenin Sofya elçileri tarafından 
karşılanmıştır. 

Trenin tevakkufu sırasında Yugos • 
lavya sefaretinde şerefine bir öğle ziya 
feti verilmiş ve bu ziyafette Bulgaris -
tan harbiye nazırı ile erkanıharbiye ı·e 
isi ve diğer zevat da hazır bulunmuş -
tur. 

Belgrad 29 (AA.) - Yugoslavya 
Harbiye ve Bahriye Nazırı General 
Mariç bu sabah Türkiyeden Belgrada 
dönmüştür. 

~------~~--~---------

Bigada tayinler ve tahviller 
Biga (Hususi) - Maliye tahsilfit ıncmuru 

Eşref Yücelen, Bursa tahsUlt memurlu~una 
tayın edilmiş ve yeni vazifesine gitmiştir. 
Biga Ziraat Bankası muhasibi İbrahim İlker
le Teklrdağı Bankası muhasibi İsmail As
lanın becayişleri icra kılınmıştır. 
Açık olan Biga maliye tahsilat mcmurlıı

ğuna, Ayvacık kaymakam vekill Enver Çağ

layan ve orta ok:ul m uslki öğretmenliğine de 
besteUr Ahmed Yekta Madran tayin edil
miş ve gelip her ikisi de vazifelerine başla
mıştır. 

Yakacık yolunda 
bir kaza 

Dün akşam Yakacıktan Kartala git -
mekte olan arabacı Ferhadın idaresinde 
tek atlı bir arabanın hayvanı mechul 
bir şeyden ürkerek arabayı yolun kena
rına devirmişlerdir. 

Arabada bulunan Hasan ve Hüseyin 
isminde iki yolcu ile Ferhad arabanın 
altında kalmışlardır. Bunlardan Fer -
had başından ağır ve tehlikeli surette 
yaralanmış, ifadeye gayri muktedir bir 
halde nümunc hastane!;ine kaldırılmış
tır. Diğer iki yolcunun yaraları hafif -
tir. 

Bu Sabahki dJ 
Gazetelerde 

GördUğUmUz Fikirler 
Tan - Ahmed Emin eskiyi korumo. prog

ı amı serlevhalı yazısında Adliye sarayı in
~antının hapıshnnenin eski bir eser olması 
clolayıslle yıkılmalı mı, yıkılmamalı mı mü -
nakcışası yüzünden geçlktiğini, eski eserlerin 
üzerine titremenin çok iyi bir şey olduğunu, 
fakat bunu bir programa bağlamak ıcnb et
tiğini, bu takdirde eskiyi koruma gayretinin 
umrıın ve inkişafa karşı blr irtica sfülhı ola
rak kullanılmasına meydan vermemiş, ölüye 
saygı diye dirinin huzurunu kaçırmamış ola
cağımızı, aksi takdirde bu sahada yolumuzu 
pek çabuk şaşıracağımızı yazmaktadır. 

* Yeni Sabah - Hüseyin Cahid Avrupada 
ilci tehlike serlevhalı makalesinde eski Fran
sız Başvekili Flandin tarafından Almanyanın 
Avrupada hakimiyet tesisine, Rusyanın 

dünyayı bolşevlkliğe götürmeğe çalışma tch
llkelerine dair yazdığı makaleyi tahlll ede
rek eski Başvekilin kabahati Fransada bul -
mamasını yanlı_, bulmakta, bugünkü tehll -
kelere diplomatların mazli'ım mllletıerln 

hakkını yemek gayretinin sebeb olduğuna i
şaret etmektedir. 

* Kurun - Asım Us son bir tecrübe serlev-
halı makalesinde Millet Meclisinde Hatay 
hakkındaki son müzakereleri ve Tevfik 
.Rüştü Arasın Fransız Hükümetinln Hatay 
i'21nde Türkiyeninln tamamen tatmin edi
leceğine dair verdiği sbziın yerine getirilme
sine intizar etmek tavsiyesini mavzuu bah
setmekte ve bunun son bir tecrübe olduğunu, 
bu tecrübe de netice vermediği takdirde lll'

tlk Türklyenln hareket serbestlsi elde et -
mekten mütevellid mes'uliyetln tnmamlle 
Fransaya ald olacağını yazmaktadır. ······························································ 

Türkkuşu sahasında 
muvaff akiyetli 
uçuşlar yapıldı 

. 
Uçuşlarda Prens Bibesko 

bulundu takdir ve 
hayretlerini izhar etti 

Ankara, 29 - İki gündenberi şehri
mizde bulunan enternasyonal hava fede
rasyonu başkanı Pl'ens Bibesko, bu sa
bah beraberinde Hava Kurumu Başkanı 
Fuad Bulca olduğu halde Türkkuşunun 
Ergazi kampındaki tesisatını gezmiş ve 
yapılan uçuşları takib etmıştir. Prens bu 
sırada antrenman uçuşları yapmakta o
lan genç pilotların uçuşlarını takib ettik
ten sonra sırasile yapılan paraşüt alla
yışları, römork uçuşu ve filo uçuşlarını 

takib etmiş ve kurum başkanı tarafın

dan kendisine izahat verilmiştir. Bu sı
rada bir habik yüksek rökor planörü ile 
akrobasi mümarescleri yapmakta olan 
Türkkuşu öğretmen ve röko.rdmenlerin
den genç pilot Ali Yıldızın yaptığı son 
derece mahirane figürleri gördükten son
ra kendisini hararetle tebrik etmiştir. 

En son olarak hava ba~kanına hangar
lar ve tesisat gezdirilmiş \'e prens Bibes
ko burada gördüğü yük3ek disiplin, fev
kaiade organizasyon, mükemmel talim 
heyeti ve mükemmel surette yetişen tale
belere malikiyetinden dolayı memnun ol
duğunu başkan Fuad Bukaya bildirmiş 
ve kendisini tebrik ederek Türkkuşu eki
pinin beynelmilel konkurlarda kendile
rini göstermelerini tavsiy~ etmiştir. 

Meydandan ayrılırken genç talebeye 
dönerek: cEn kısa bir zamanda elde edi
len başarılardan dolayı hayretler içeri
sindeyim. Bana bugün gtizeı saatler gc
çirttiniz. Hepinize teşekkür ediyor ve ya
rınınızın başarılarla geçmesinı dilcyo-
rum.-. demiştir. (A.A.) 

F enerbahçenin 
fevkalade kongresi 

gürültülü oldu 
Fenerbahçc klübü müessisleri dün fev

kalade bir toplantı yapmışlardır. Milli 
kümeden çekilmeleri dolayısHe bir hayli 
münakaşalı olan bu toplanttdq eski sol 
açık Bedri idare heyetini pek şiddetli bir 
şekilde tenkid etmiş, uzun gürültüden 
sonra içtimaı terketmiştir. 

Geç vakte kadar devam eden toplanh 
neticesinde idare heyetinde hiçbır deği
şiklik yapılmamıştır. 

Ankarada sergiyi ziyaret 
edenlerin sayısı 

Ankara, 29 (A.A.) - Kt7. Enstitüleri ve 
Sanğat Okulları Sergisini biı· hafta için
de 37.600 kişi gezmiştir. 

E 
e l.Jünyanzn vaziyetine 

bakarken .. 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

tr::!!,, örmek istiyelim veya istemi

~ yelim; muhakkak olan şudur 
ki eski bir alemin üfulüne ve bir yenisi
nin doğumuna şahid olmaktayız. 1914 yı
lından evvelki tatlı huzur devresi ve is
ti!Cbal emniyeti artık sona ermiştir. Dai
mi bir tereddüd içinde yaşarken gelecek 
hakkında hiçbir sarih fikrimiz yoktur. 
İntihası meçhulümüz olan bir piyesin 
sanki birer aciz figül'.anıyız. Milletlerin 
vaziyeti bundan daha parlak değildir. 

Eski mevkilerini veya bir daha ehemmi
yetlisini elde etmek istiyenleriııin yapa
bildikleri şey mümkün mertebe merkezı 
bir rejime gitmek oluyor. Uzun zaman 
milli vahdet şuurunu tanımıyan memlc:
ketlerde dahi bu nevi bir meyil hisse
dilmektedir . 

Bazıları ise takib edecekleri istikametı 
şaşırmış, inkişaflarını tevcih edebilecek· 
]eri bir veçhe aramakla meşguldürler 

Almanya gibi olanlara gelince; bunlaı 

kararlarını vermişlerdir. Alman devlet
ciliği ırkın üstünlüğü fikrine ıstınad et· 
mektedir. Alman devleti ıse, bir uzviyet 
olmaktan ziyade bir teşekküldür. B. Hit· 
ler her şeyden evvel milletin mümessi· 
lidir. Almanların kütle halindeki esa~ 

telakkilerini iührerprcnsip te~kil ettiği 

için, Almanlığın dünyada ifa etmiyc 
namzed bulunduğu rolü oynamayı temin 
edecek dinamizm ancak planlı bir iktı· 

sadla tezahür edebilecektir. Bu netice
nin elde edilebilmesi için kollektif men· 
faat itiraz kabul etmez ~urette ferdi men· 
iaatlerden üstiın tutulmakta \'~ bir ne,·i 
devlet dini haline gelen ırkcılık, bir za
manlar medeniyetin mevcudiyctinın hik· 
mcti gibi görünen Ari ulusallığı tabiatile 
nefyetmektedir. İtalyada ferci henü~ say
gı görüyor, fakat aile ve korporasyon gi
bi sosyal iki hücreye behemehal dahil 
olmak şartile. Bilahare bu iki hücre, bi°L· 
tün faaliyetleri kontrolü altında bulun
duran devletin şahsında temsil ediliyor 
Bu ise, bir zamanlar, bütün dünyaya 
hürriyet ve müsavat prensiplerini yayan 
meşhur hukuku beşer beyannamesi ile 
taban tabana zıddır. 

A vusturyanın ilhakından evvelki rcj!· 
mi de korporatifti. Fakat daha farklı bh 
şekilde. Portekizde müşterek menfaat. 
fcrdinkinin yerine kaim olmuştur. Am.:>· 
rikaya gelince, biri ziraatin tanzimi dı· 

ğeri milli kalkınma kanunu olmaK u·ze: c: 
neşredilen iki kanun ile M. Roosevell 
milli hayatın bu her iki esas şubesini bır· 
den tensik etmiye kalkıştı ve büylece i!>
tihlfık ile istihsal aTasında müvazcn"t 
kurmaya teşebbüs etti. Fakat demokıüt 
kalmak Amerikalılar için bir izzeti nefis 
meselesi olduğundan, Cumhurreisinin bu 
teşebbüsleri basit birer tecrübe ismım 

aldı. Buna rağmen Amerikanın adını 

dünyanın, her itibar ile hürriyet iÇindc. 
bulunan memleketlerinin başlarında 

saymak lazımdır. 
İspanya belki bugünkü mücadeleden 

yükselmiş çıkacak, fakat birçok esas uz. 
viyeti derin surette zedelenmiş olacaktır 
İstibdadı hürriyet diye göstermeye çaiı· 
şan diğer bazı memleketler •ok değildir. 
Fakat oralarda eskiden halk on beş gün
de bir defa et yiyordu. Bugünkü rejim 
sayesinde vaziyet değişti, iki haftada bir 
yiyebiliyor. Fark bundan ibarel 

Yani sizin ve bizim anlıyacnğımız dü:-ı
ya tam bir kör dövüşüne tutuşmuştu:: \'C 

bu dava, insanlığın refahı ve cemiyetin 
istikbali uğurunda ihtiyar edilmiş bir 
savaş gibi gösterilmektedir. Belki doğru. 
belki de değil, fakat hakikat şudur ki ih· 
liyar küre sakinleri olan bizler r!erin hir 
ıztırab içindeyiz ve bunun sonunu.'l ne 
zaman geleceğini de bir türlü kestiwmi· 
yoruz. - Selim Ragıp Emeç 

Yugos/avgada 
Zelzeleler oluyor 

Belgrad 29 (A.A) - Gündüz vı: 
gecenin muhtelif saatlerinde Yugos . 
lavyanın bir çok yerlerinde ve bilhas • 
sa Orta Sırbistan 'da Rudniken dağı 
civarında Kotor nehrinin memba <'ihe. 
tinde birkaç zelzele kaydedilmiştir. 

Zelzeleler dolayısile hasarat vuku . 
bulmadığı zannedilmektedir. 



Dün Booaziçine ve Adalara 50 
bin İstanbullu taşmdı 

Şirketi Hayriye fazla tehacüm karıı11nda ilave ıeferler 
tertib etti. Araba vapuru 200 otomobil taşıdı 

Şirket vapurlarından birinin kalabalık güvertesı 

Dün hemen bütün İstanbul halkı n itibara alarak yeni tarifede Boğaz 
vapur, tren ve otobüslerle kırlara, Bo- postalarını geçen yıllara nazaran ço -
ğaziçine, Adalara taşınmış ve ılık bir ğaltmakla beraber bu postaları da di -
bahar güneşi altında akşama kadar gü- rekt olarak tanzim etmiştir. Doğru pos 
zel bir pazar geçirmiştir. talar Yeniköyde, Beykoz ve Paşabah -

Dün yıllardanberi Mayıs ayında gö- çesi iskeleleri için aktarma verecek -
rülrnemiş bir kalabalık Boğaza akın et- lerdir. Bu suretle bu hat için de doğru 
miştir. Bilhassa Çamlıca, Bebek, Ru - postalar tesis edilmiş olacaktır. Ayrı -
melihisan, Çubuklu, Beykoz, Büyük - ca Paşabahçe ve Beykoz için sabah ak
dere, Sarıyer mahşeri bir hal almıştır. şam birer aktarmasız direkt servis ko-

Şirketi Hayriye halkın bu tehacü - nulmuştur. 
mü karşısında yukarı Boğaza ilave o- Şirketi Hayriye Üsküdar ve Çamlı -
larak tarife haricinde altı, Üsküdara caya olan tehacümü de nazarı dikkate 
beş ~apur tahrik etmek mecburiyetin - alarak yeni tarifede pazar günleri için 
de kalmıştır. Şirketi Hayriyenin Üs - Üsküdar hattına fazla postalar ilave et 
küdar tramvay şirketile anlaşarak yap- miştir. 

Bir arabacı, bir kadın 
yaralandı, iki kişi 

boğulmak tehlikesi geçirdi 
Dün şehrin üç ayrı semtinde üç 

muhtelif kaza olmuştur: 
1 - Bakırköy Yenimahalle istasyon 

memuru Muzafferin sahih olduğu ve 
şoför Hasanın idaresindeki 4251 nu -
maralı boş Ford kamyonu dün sabah 
Bakırköyifnden Kazlıçeşmeye gider -
ken, Zeytinburnu demir eşya fabrikası 
önünde, ayni istikamete giden Bakır -
köyünde Yeniköylü Mehmedin 2563 
numaralı yük arabasına arka tarafın -
dan çarpmış, ok ve makaslarını kırmış
tır. Beygirlerden biri ağır surette, ara
bacı Mehrned de yere düşerek sırtın -
dan hafifce yaralanmıştır. 

2 - Bomontide Cevizlibahçc soka -
ğında 54 numaralı evde oturan Kazım 
Durmazın idaresindeki 3305 numara -
lı otobüs Sarıyer çarşısından geçerken 
Sarıyer Maden mahallesinde oturan 
Karadoğanın idaresindeki 65 6 numa -
ralı binek arabasına arkadan çarpa -
rak devirmiş, arabada bulunan 55 yaş -
larında Ayşe Evrensel'in dizinden ya -
ralanmasına sebeb olmuştur. Şoför ya
kalanmış, hakkında tahkikata başlan -
mıştır. 

3 - Dün, Adil isminde bir motör 
tamircisi tamir ettiği motörle tecrübe 
için, Arabcamii Kalafat yerinden Ha -
Uç ortalarına doğru açılırken, Kasım -
paşada Mescid sokağında 7 numaralı 
evde oturan Sadettinin idaresindeki 
sandala çarpmış, sandalda bulunan Ka
sımpaşada İmam sokağında 16 numa -
rada bakkal Akifin bakkaliye eşyasile 

beraber denize dökülmelerine scbeb ol 
muştur. Denize düşen Akifle Sadettin 
kurtarılmış, Adil yakalanarak tahkika
ta başlanmıştır. 

Zahire borsasında bit 
haftalık vaziyetin hülisa 
Fındık piyasası gillıseldi, tiftik üzerine aldı 

ehemmlgetll satışlar yapıldı 
Son hafta içinde bazı mahaullerimız 

piyasada iyi müşteıiler bulmuttur. Bu 
meyanda fındık piyasasında tekT&r yük
selme allmeü ve hayli satışlar görülmüş
tür. Arpa işleri de yeni rekolte mev
simine girmemize rağmen eski canlılığı
nı muhafaza etmiş ve tiftik üzerine de 
oldukça ehemmiyeUi satışlar vuku bul -
muştur. 

BUGDAY : Ziraat Bankası hafta jçin
de değirmencileri memnun edecek şekll
de satışlar yapmıştır. Serbest piyasaja 
ve vade ile muamele gören tacirler, dai
ma Ziraat Bankasının muayyen fiatla -
rından daha yüksek fiatlara buğday sat
tıklarından büyük mikyasta iş göreme -
mişlerdir. Bu sebeble serbest piyasada 
çalışan tacirler namına gelen buğday mik 
darının gittikçe azalmakta olduğu görül
müştür. 

Bir hafta içinde Haydarpaşa 

tarikile iç Anadoludan ve muhtelif li -
rnanlardan şehrimize 3300 ton kadar buğ~ 
day gelmiştir. 

Fiatlar bir hafta evvelisine göre tebed· 
düiatsız geçmiştir. Ekstra birinci beyaz
lar 6.24, yumuşak cinsleri 5.28, sert cins
leri 5.20-5.35 paradan satılmıştır. 

ARPA : Cenub viliyetlerim.izden ağus
tos teslimi muameleler başlamı§tır. Ge -
çen haf ta içinde takriben 400 ton arpa 
3.35 paradan satılmıştır. Bundan başka 

geçen sene mahsulünden 150 ton kadar 
Samsun limanı teslimi 4.17 paradan ih ~ 
racat tacirleri tarafından mübayaa edil
miştir. 

Yerli sarfiyat için de 4.20-4.22 paradan 
muameleler olmaktadır. 

külliyetli mikdarda sipari§ler 
Geçen hafta iptidalarında -'5 ~ 

açılan piyasa, hafta nihayetinde 47 
ıruşa kadar yükselmiştir. Fiaııar:

mikdar daha yükseleceği tahmlll 
maktadır. _.. 
TlFTİK : Piyasada on be§ gün 

Sovyet ticaret mümessillerinin 
bulunduğu görülmektedir. GeÇt'O 
hafta içinde yalnız Sovyet m .. 
4000balye kadar tiftik satın a 
Bu müesseselere satılan ana mal 
117 kuruştan başlıyarak 110 kul'llf' 
dar düşmüştür. 

Sovyet mümessilleri mübavaata 
ce 117 kuruştan başladıklar~ ııaıdf 
şılarında diğer bir rakib görın 
den fiatları gittikçe kırarak 110 
kadar düşürmüşlerdir. 

Bunun haricinde İngiltere içiıı 
ğu tahmin edilen bir mikdar d 
tiftik 60-80 kuruşa kadar satı~ 

Keçi kılı üzerine muameleler ya 
vaş açılmağa başlamıştır. G~ 
içinde kırkım mallarından ufak bit 
45-50 kuruştan ve debağ malı cfj 

kuruştan satılmıştır. 

YAPAGI : Piyasada tenezziillet 
mektedir. Cihan piyasasında na.ıııP 
lünü gören Londra piyasasına g~ 
talar içinde hayli mikdarda ~.ta 
fiatlarla yapağı arzedilmiştir. r~ 
dolayısile fiatlarda umumiyetle~ 
şüklük görülmüştür. Bu düşilld':" ~ 
disesi memleketimizden külliyetli j 
darda yapağı mübayaa etmiş ol:.
ve Sovyet alıcılarına da tesir 
bu memleketler hesabına rnii~ 
bulunan firmalar piyasadan çe 

Mısır piyasası sakindir. Ziraat Bankası 
Karadeniz limanlarındaki stoklarını pi- lerdir. 8'ı 
Yasaya arz ile zaman zaman ıhtikar yap- Bugünlerde yerli fabrikaların,~1et 

tığı tenzilatlı kombine bile• .!rden dün Şirketi Hayriye Tarabyadaki To -
2000 den fazla satılmıştır. Kabataş - Üs katliyan oteli ile de bir anlaşma yap -
küdar arasında 20 gidiş ve 20 geliş 40 mıştır. 4 Hazirandan itibaren Tarabya 
sefer mevcudken araba vapı.fru 11,40 otellerinden birinde ve 11 Hazirandan 
postası otomobilleri alamamış, ilave se itibaren de Sarıyerde bir lokantada öğ 
ferler yapılmıştır. Bu suretle dün ara - le yemeğini yemek ve çaylı danslardan Adliyede yeni tayin ve 
ba vapurile fstanbuldan Üsküdarn 200 istifade etmek isteyenler için Köprü -

otomobil geçmiştir. de ve her iskelede müşterek kombi - nakı·ııer yapılıyor 

miyetsiz mübayaatından başka il" ~.tfı 
mak istiyenlere mani olmaktadır. Adapa- o-64 ~ 
zarı ve bu Ayar beyaz mısırlar 5.06 para, mamı~tır. Trakya cinsleri 6 ' .,...-~ 
gene bu civar malları sarı mısırlar 5.16 köse malları kızıl yapağı 54-55·~ 

mış kuzu yünü 72-73 kuruştan sa .... .rı., 

Akşam Bebek dönüş seferlerini te - nezonlu biletler satılacaktır. Bu bilet -
paradan satılmaktadır. Bir haftalık satış yekunu takJ1UV-

min için bu hatta da tarife haricinde ler Sarıyer için gidiş geliş birinci mev- Adliye Vekaleti hakim ve müddei -
iki ilave vapur tahsis edilmiştir. ki vapur ve öğle yemeği dahil 95, on umumiler arasında geniş mikdarda ta-

Dün fstanbuldan Boğaziçine giden- iki yaşına kadar çocuklarla şirkef pa- yin ve nakiller yapmağa karar vermiş 
lerin adedi 40 bini geçmiştir. Akay ida- sosunu hamil olan talebe için 85, Ta - ve buna aid hazırladığı kararname pro
resi de Adalara tarife haricinde dört rabya için ayni şekilde büyüklere 150, jesini Başvekalete tevdi etmiştir. Bu _ 
ilave vapur hareket ettirmiştir. Adala- talebe ve çocuklara 135 kuruştur. günlerde yüksek tasdikden çıkacak o -
ra da 1 O bin kişi gitmiştir. Şirketi Hayriye yaz mevsimi için lan bu kararnameye göre Haziran için-

KUŞYEMI : Cihan piyasasında son balyedir. 
günlerde görülen düşüklükler piyasamı ~ DERİLER : Deri piyasası ge~ 
za da tesir etmiştir. Bir hafta ~vvelisine Evvelce iştihalı alıcılar bulan 1'~ 
kadar 7.10 paraya kadar satılan kU§yem - rilerine karşı geçen hafta içinde 
leri geçen haf ta 7.06 paraya kadar düş - tek muameleler olmuştur. ıOO 
müştür. Trakyada bu sene mahsulün be- 90-100 kilo aralarında olan ~....Jf 
reketli olacağı hakkında malftmat gel - 130 kuruş aralannda muamele t"' 

Şirketi Hayriye bu yaz mevsımi için yüzde .fO - 50 tenzilatlı biletler ihdas de büyük mmyasta tayin ve nakiller 
yeni bir program hazırlamıştır. Her se- etmiştir. Bu tenzillt ve tarifelerdeki ye yapılacaktır. 
ne beş temmuzda başlayan yaz tarife- nilikler sayesinde bu yaz mevsimi Bo-

rnektedir. tür. 
FINDIK : Piyasa gün geçtikçe kuvvet.. Oğlak derileri üzerine de dur~ 

lenmektedir. Son zamanlarda ecnebi dir. Cinslerine göre doksan kil r4J 
memleketlorden vuku bulan taleblcr riler 115-125 kuruştan az rnUtd8 

artmağa başlamış ve Almanyadan da tılmıştır. 20 Ayrıca 936 ve 937 yıllarında terfi leri bu sene haziranda tatbik edile- ğaziçinin geçen yıllardan çok fazla rağ 
k Ş k H sırası gelmiş olup da henüz terfi ede -ce tir. ir eti ayriye bu yıl halkın bet göreceği muhakkak sayılm:;ılcta -

Boğaziçine olan büyük rağbetini naza- dır. memiş cılan müddeiumumi, hakim ve 
hakim sınıfına mensup adliye memur-

Poliste: ALKAZAI 
0 

Dün denizden 16 
Yaşında bir çocuk 
Cesedi çıkarıldı 

Dün sabah saat 8 de Eminönünde 
yıkılmakta olan Valide hanı önünde 
mavnalar arasında ayağında kısa don 
olan 16 yaşlarında biı: erkek çocuk ce
sedi görülmüş, çıkarılmıştır. Bu cese -
din bu ayın on ikisinde iki arkadaşile 
beraber denize giren ve yüzme biıme
diği için boğulan İbrahime aid olduğu 
anlaşılmış, gömülmesine 
miştir. 

izin veril -

-·········---·············································· 
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iki gün deniz 
Ortasında 
Kalanlar bulundular 
Birkaç gün evvel Kumkapı sahilin

den Mahmudun sandalına binerek a -
çılan Necati ve Ruhi isminde 17 ve 18 
yaşlarındaki iki delikanlı sandalı idare 
edemiyerek suların cereyanına kaptır
mışlar, Marmaraya doğru açılmışlardır. 
Cereyanla iki günlük mücadeleden 
sonra, delikanlılar, suların sevkile San 
dıklı sahillerine düşmüşlerdir. Burada 
mahalli jandarma tarafından görülen 
delikanlılar, yapılan tahkikattan sonra 
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, ora -
dan da ailelerine teslim edilmişlerdir. 

Sandalını, ehliyetleri olmadığı hal -
de bu gençlere teslim eden sandalcı 
Mahmud hakkında tahkikata başlan -
mıştır. 

Deniz işleri: 

Deniz ticaret muafiyet listeleri 
Denizcilerin memleket haricinden 

getireceği gümrük resminden muaf tek 
ne ve makine gibi deniz vesaitinin lü
zumu evvelemirde Deniz Ticareti Fen 
hey'eti tarafından tesbit edilecek ve si
parişler bundan sonra yapılacaktır. De
niz Ticaret Müdürlüğü bunun haricin
de muafiyet faturalarının tasdik cdi -
Iemiyeceğini alakadarlara bildir -
miştir. 

larının terfileri de önümüzdeki ay için
de yapılacaktır. 

Toplantılar: 

Çocuktan eıirgeme yurdundaki 
dünkü miiaamere 

G6rlinmez kaza 
Küçütpaurda Yeni handa oturan aenar 

aatıcı İbrahim Er Ktlçütpazar caddesinde 
aşcı Dlyamandinin dükUnı öntınde oturur
ken dükklnm üstünden diifen bir tafla ba-
§ından yaralarunl§, tedavi altına allnmııtır. 

Bir adam aokak ortumda 
bayılıp kaldı 

Sinemasında TÜRKÇE sos! 

ŞEYİf AHMED 
Dün Çoculıtları Esirgeme Yurdu'nun ye -

tlştlrdliti gençler tarafından Beyoğlunda 
Halk Parti binasında güzel bir müsamere ve 
rllmlıtır. 

Çeşmemeydanında Artfln lıahvealnde ya- ~-----------..,.... 
tıp kalkan, 40 ya§larmda Mustafa Fener cad 

Müaamerede Vali Muhiddin 1İstündait, be- desinden geçerken üzerine birdenbire bir 
Iedlye erkAnı ve kalabalık bir davetli kütle- buhran plmlf, yere düterelı: baJ1lıp kalmış
sı hazır bulunmuştur. 

tır. Mustafa, aıhhl Smdad otomoblllle Cer -Müsamereye tstlklAl marfile başlanmış 
ve yurdun çalışkan müdüril Kflzım Zafir ta- rahpaşa hastanesine lı:aldırılmqtır. 
rafından kısa bir nutuk aöylenmtştlr. Bunu Bir ıeyyar helvacı yakalandı 
müteakib yurdun yetl§Urdiği ıençlerden Sa- Fenerde Jfirlkapı camll yanında 4 numa-
bahaddin Gürer tarafından kısa bir hitabe ralı evde oturan Arnnud tebauından li5 
yapılmıştır. Bu genç bugünkü şerem halini yaşlarında Salih Şen ecnebi tabllyetlndekl
yurda medyun olduğunu, eğer bu yurd ol -
masaydı kendisinin şimdi hapishanelerde lcre yasalı: olan aan'atlardan seyyar helva -
çürüyeceğini aöylemlşUr. cılık yaparlı:en yakalanmış, mahkemeye ve

Bundan sonra yurda alınan gençler tara
fından sokaklarda yatmak, hırsızlık, ku -
marbazhk ve esrarkeşlik gibi haller lle yurda 
alındıktan sonraki hallerini canlandırır blr 

rilmiştir. 

Bir topal at bir çocuğu çifteledi 
Cihangirde Kasabq soka~ında 2 numara-

teıD411 verllmlft1r. Müteakiben davetliler da oturan Hazım ismindeki çocuk 10kakta 
paata ve limonata ile izaz edilmiş, Şişli Hal- oynar~en arabacı Hilseyinln başı 00, gezen 
kevt Ar şubesi tarafından küçük blr konser topal beyglrlnln vurduğu bir tekme ııe ba-
verllmlş, mill1 oyunlar oynanmıştır. şından ve kolundan yaralanmıştır. 

Beynelmilel cerrahi cemiyetinin Aıcı çırağile boyacının kavgası 
11 inci kongreai Beyazıdda Cumhuriyet caddesinde 17 nu-

Beynelmllel Cerrahi CemlyeU, 19 Eylülde marada köfteci dükklnında çırak -~hmed -
Vlyanada toplanacak olan on blrlncl kon - le m üşterl olarak gelen yanındaki dükkAn-
gre için hazırlıklara 'bqlamı§tır. ı. 

Kongre Kenzerthaus'da yapılacaktır. da boyacı Naarl arasında _wga çıtmış, Nas. 
Kongre münuebetlle Mesajerl Marıum ri Ahmed! dövmüş, sol elinin camla yara -

4 Eylülde Marsllyadan kalkacak bir vapur !anma.sına aebeb OlmUftur. Nasri pkalan -
hazırlatmıştır. ~ıştır. 

1 

Şehzadebaşı uFEBABo .... ~ 
Bugün matinelerden itibaren ' 

film birden: 
ALÇAKLIJI: 
(Myrlam HopJdDB) • q 

İbretftmlz büyük dram. BillıAI" ~ 
ların ve talebelerin görmesi ~,Jj 

BEYAZ ATLILARIN ~ 
(Jan Vayne) ıııJ' 

Emsali görülmemiş A'JIJ8r 
kovboy tııml 
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SON POSTA s.m. ı 

~~ ~~abrta~ızı işgaledenesrarengizhirölü~~ 
... ~~3:~~ · s Harbıyede yol ortasında 

Trakyada gülcülük ve lzmird~.b~şgöçmen kanlar içinde yatan genç 
İ k b •• k ·ı· v • f ı· t• koyunde b. · · k b ? pe oce cı ıgı aa ıye ı so2 ev yapıldı ır cınayetın ur anı mı. 
lapartanm zengin güllüklerinin bir eşi de T rakyada İzmir, (Hususi) - İzmir vilayetin- Bizdeki cinayet 
kur 1 ... b 1 d Ed• .. • 1 k k de kurulan beş göçmen köyile muhıe- hadiselerinin yuz. 

U maga aş an ı. ırne egıtmen er ursu ço lü kazalara ve köylere eklenen göç- de doksan doku-

değerli bir güllük vücude getirdi men mahallelerinın açılış törenleri ya- zunda, romanuir 
pılmıştır. İnşa edilen tek ve çift katlı bir hususiyet yoil 
502 göçmen evi her türlü konforu havi, tur. Bu itibarladu 
yeni ve hususi tipte evlerdir. Köylerin 
yanıbaşlarında, göçmenlerin işletecek

leri geniş arazi ile otlak yerleri varrlır. 
Yeni göçmen köyleri Taşkesiği, Ah· 

medli, Çandarlı. Foça ve Kemalpaşa
dadır. Kayahasan ve Havuzbaşı kö~ ]e

rile Şehidlerde yeni göçmen mahalle
leri ihdas edilmiştır. Harici görünüşile 
kısmen İngiliz tipini andıran bu P.vler
de duş ve yıkanma yerleri, hela, mut
fak ve koridorlar vardır. Hepsi de kul
lanışlı ve sağlamdır. 

Köylerin muvakkat kabul muamele
leri yapılmış ve göçmen kardesler;mize 
anahtarları teslim edilmiştir. Göçmen 
çocukları için hususi mektebler de mey
dana getirilmektedir. 

r• ..... __ ....... __ .... , İzntlr Ziraat Mektebi 

TrcıkJIG eOitm.enleri gül fidanlığında ~ .İzmir (Hususi) - Ziraat mektebinin 
İ gül ıoplaTkn ve gülycığa çıkcnrlarkea ~ yanındaki çiftlik arazisine istimlak su· 
___ , ..... - .... ··---·-................ : retile 600 dekarlık arazi eklenmiştir. 

ı_~e (Husu'st) - 'Oç senedenberi cak canlı birer hatıra olarak kalacak
~ tarafından Edirnede~ göç- tır. 
~ere hediye edilmekte bulunan Kı- Diğer taraftan Eğitmenler kursun
~ cinsi gül.fidanlarından Edime da ipek böcekçilik dersi ve tatbikatı 
il brıenıer kursunun vücude getirdı - eksiksiz bir surette gösterilmektedir. 
1n· gUlistanda açan güllerden ehem - Bölgemizde sönmeğe yüz tutmuş olan 
~etli ınikdarda gül elde edilmiş ve böcekçilik Trakyanın her tarafına ya
~ ısarın yardımile gülcü ustası tara - yılacak olan Eğitmenlerimizin bilgili 
ın.~n gül yağı çekilmesine başlan - cllerile eskisinden daha kuvvetli ola -
~ur. rak dirilecektir. 
tı'b ~akyada gülcülüğün canlanması i- Kursda Eğitmenlere her nevi zira-
~r:u~ Yeni bir kazanç kaynağının be- at dersi verilmektedir. Bilhassa halkın 
k esı~e değeri artan bu fidanlık İs - noksan bilgi ve tecrübe yüzünden iyi 
~~a gullerinin Trakyada vücude gel - bir şekilde başarnmadıklan işler üze -
llt"~e. ba.şiıyan çok kıymetli birer ör - rinde ehemmiyetle durulmaktadır. 
ıs:1dır ki Trakyanın her tarafmdan Koca Sinanın iki güzel eseri 
~rtalıları sevgi ve saygı ile andtra- tamir edildi 

Edirnemizde Mimar Sinanın eserle
rinden iken harabiye yüz tutmuş olan 
Darülhadis ve Darülkura medreseleri 
Umumi Müfettişliğin teşebbüsü ile ta
mamile uygun bir şekilde tamir edil -
miştir. 

Bunlardan birisi eski eserler müze
si, diğerinde de Etnografya müzesi a -
çılmıştır ki her iki müzenin muhtevi -
yatı ehemmiyetli bir surette arttırıl -
mış ve gezicilerin görüp istifade etme
lerine yarayacak çok güzel bir şekle 
getirilmiştir. 

Eski Eserleri Sevenler Kurumunun 

Bu arazinin tapu muameleleri yapıl
mıştır. Bu sene çiftlik arazisinde, mem
leketimizde yetişmiyen bazı mahsulle
rin ekim tecrübeleri yapılacaktır. 

Bu sene ziraat mektebinden 22 tale
be mezun olacak ve yeni ders yılı ba
şında mektebe 100 talebe kabul edile
cektir. Ziraat mektebi ikinci ve üçüncü 
sınıf talebeleri grup halinde t 4 hazi
rcında Karacabey harasına giderPk ora
da yirmi gün tatbikat yapacaklardır. 

Gemlik Halkevl 
Gençlerinin temsilleri 

Gemlik (Hususi) - Gemlik Halkevi 
emsil kolu gençleri vurada verdikleri 

güzel bir müsamerede Mazllımlar se -
risi ve Mahcuplar komedisini temsil 
etmişler ve çok alkışlanmışlardır. Re -
s:mde temsil veren gençler bir arada 
görülmektedir. 

Demirspor içi~ bina yapıhyor 
Karabük gençlerinin açtığı Demir

spor klübü gün geçtikce faaliyetini Ar

tırmaktadır. Her fırsatta İngiliz mü
hendislerinden ibaret takımla maçlar 
yapan gençler Karabük halkına güzel 
tatil günleri getirtmektedirler. Df..nı.ir
spor klübünü kaymakam İhsan KAya 
ve fabrika direktörlüğü himayelerine 
a1mışlardır. Kfübün bina ihtiyacı göz.ö
nünde tutularak güzel bir klüb binası 
yapılmasına karar verilmiş ve yeri tcs
bit edilmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

ki, gazetelerımız

de, zabıta roman· 
larındaki gibı ka
tışık ,esrarlı cins
fet habetlenne 
pek ender olarak 
rastlanır. Alaka u-
yandırıcı cınayet

lerin ycrlisinı bu
lamıyan gazete
lerimiz, bu hayırlı 
nedret yüzünden, 
bu kabil vak'alan 
hemen daim ı 
Fransız, İngiliz, İ· 
talyan, Amerıkar., 
gazetelerinden ik-
tibas ederler. Feci biT ntTetıe ölen 

Fakat fU anda, Bedri 
kanlı ve esrarengiz bir hadiseye vakıf ol
muş . bulunuyoruz. 1stanouıct3 geçmiş, ve 
bir gencin ölümile netıcelenmiş olan bu 
hadisenin, zabıta romanlarındaki muhay
yel hafiyelerı apıştırabılecek kadar karı
şık bir mahiyeti. ve Avrupa gazetelerin· 
de rastladığımız esrarengız cinayetleri 
basit bırakacak bir fevkaladeliği vardır. 

Sizi, bu hükmümüze hak verip verme
mekte serbest bırakarak, hadiseyi anlata
lım: Bundan birkaç gün evvel sabahı 
karşı, Harbiyedeki Belvü bahçesinin ö
nünden geçenler, dehşetle ürperlyorlar: 

Çünkü cadde ortasında genç bir adam 
yatmaktadır ve esvablan. ıSuratı -bir kan 
kuyusuna batırılıp çıkarılmış gibi· kan
dan görünmiyen bu bedbaht gen;, henüz 
Azraile teslim edemedığı canmın kor
kunç acısile kıvrım kıvnm kıvranmakta, 
inlemekte. çırpınmaktadır. 

1 Bittabi derhal. zabıtava haber verili
yor. Korkunç sesile geçtiği yerlerd.~ bır 
dehşet havası bırakarak vak"a mahal
line yetişen cCankurtaran• deltkanlıyl o
radan kaldırıp Fransız hastanesice aötiı-
rüyor. 

1 
Orada Jtendisine soruyorlar: 
- Kavga mı ettiniz? 
- !! ...... 
- Kadın yüzünden mi? 
- 1! ...... 
- Seni kim vurdu? 
- !!. ..... 
- Kimlerle beraberdin? 
- !l ...... 
- Üzerinde para var mıydı? 
- !! ...... 
- Nereden geliyordun? 
- !! ..... . 
Yaralı. sayısı belki yüz.e çıkarılan bu 

suallerin bir tekine bile cevab vermiyor, 
'-'eremiyor. Bir doktor, bir ipucu yaka
lamak emetil~ suallerine devam eden 
memurun omuzuna dokunuv«: 

- Kafi ... di,-or ... Beyhude ısormaym... 
Vıe ilive ediyor; 

Ç .. - t..n Öldü.' - Uuıı..w... •• 

* 
Tabkikat neticesinde lSğrennebilen 'ha

kikatler şunlardır: 
Ölen genç 39 yaşındadır. tsmt 'Bedri

dir. Sabık Trabzon meb'usu Celilin oğ· 
ludur. Hayatta bulunan ü.ç erket karde
finin birisi Doktor Sedad Celal. diReri İn
hisarlar İdaresi müfetU.ş!erlnden P'etid 
Aykar, OçüncütRi de beledire memurla
rından Celildir. 

Bedri, Van'da posta telgraf müdürlU. 
ğü. Elhığ'da posta ~f müfettiŞliği, 
Ankara da ZAraat Ban kasında ıposta ıteı

gr.af ıl6'V.isinde de teflik -vapmış:tır. 
Ban.kanın bu teşkililı1 lağwol un.unca a

ıçıkta kalan Bedri. imtihanla, Aııkar.a ıf
mali.tı harbiye umum müd.ilriüğü.nün 
müfettişliğine kabul edılmifUr. 

Oradan da kadro harıcı kalınca. istan-
1bu1a gelmiş, eski mesle~ıne dönmüs, ge
ne posta telgraf idaresınin muhtelif şu
lbc1erlnde çalışmıştır. 

. .. Bu seııe çılek, erik, ki
raz. .. 

.. . üzüm, şeftali gibi ye
miper sayet az olacakmı_ş .•• 

Nihayet, be!ediye emHk ve aratl ta
tıakkuk müdürlüğünde h:,- '\razife a1mış, 

Hasan Bey - Delene bu fakat 'bundan ıaltl aT entel işinden çıka-
sene tifo &flSl diye bir tef ırılmıştır. • 

lir~.. Baba.._, söylediğine göre, işinden 

haksız yere çıkarıldığı anlqılmq, ve 
Bedri ölümünden bir gün evvel. (Cevazı 
istihdam) kararı da alımştır. 

Fakat ifine yeniden bqlıyaca~ günün 
gecesinde, biçare genci, bahsettiğımiz 
yerde, anlattığımız şekilde bulmtı§lar ..• 
Babası: 

- Parasına tamaan öldilrülmüt olma
sı mümkün değildir. 

Diyor ... Ve ilave ediyor: 
- ÇünkQ zavallının ~n p3ra11 ~oktu ..• 

Ara sıra, kardeşi Ferid Aykardan yardım 
görürdü!.. 

Ferid Aykar ise, babasile hemfikirdir. 
O da diyor ki: 

- Bir cinayet olmedığı muhakkak ... 
Kardeşim sarhoş olmuştur. Dlkkatsız bir 
şoför de, biçareyi çiğneyip geçmiştir! 

* Eğer, Fransız hastanesindeki hekimle
rin teşhisleri, kanaatleri mani "lmasa, bu 
•

11 
.. 1ere inanmak. ve bu tıld1senın bir ka

zadan ibaret bulunduğunu kabul etmek 
mümkündür. 

Fakat Fransız hastanesinde, Bedriyi 
muayene eden hekimler: 

- Bu çocuk, diyorlar, evvela bır oto
mobilden düşmüş veya atılmış, sonra da. 
bir başka otomobil tarafından çiğnen
miştir!! 

Bu maruf mütehasiuların kanaatleri.na 
göre, zabıtamız, kendisini hayli uğrqtı· 
r:acak olan bir hAdiJe karfısmda demek
tir. 

Fakat itiraf etmek lazımdır kı, bu hA· 
disenin fallinl bulabilmek, baprılıruı 
hayli güç bir marifettir. 

Bay Bedrinin o geceyi nerede geçirdi
ği meçhuldür. Kimlerle beraber bulun
duğu meçhuldür. Hangi otomobilden, ni
çin atıldığı, hangı otomobil tarafından na
sıl çiğnendiği meçhuldür! 
Şu halde, zabıta, hangi iz iızerinde yü

rüytbilir? 
Ben. bu suale cevab bulabilecek vazi

yette olsaydım, bu hadisenin esrarını çö.z
mek zevkini tadabılmek için, muvakkat 
ve fahri bir hafiyeliği bilıitereddiıci, ve 
çoktan göze alırdım. 

Fakat bunu gözüme kestiremediğım i
çindir ki, dün, yukarıdaki son sualı d'!
,ğerli emniyet dlıektörUmüz Salih Kılıca 
sordum: 

Salih Kılıc: 
- Zabıta, diyor, tahkikahm yapmak

tadır. Hangi iz üzerinde yürünuldüğünü 
bittabi size söyliyemcm. Bir cınayet oldu
ğunu kabul etmesek bile, kazayı yapan 
§Oforü bulmak azmindeyiz! 

- Nasıl bulabilirsiniz? 
Salih Kılıc gülüyor: 
- Nasıl mı? diyor, ve Utve edıyor: 
- !Nasıl olacak? Gayet kolay ... Sız, bu 

hadiseyi gazetenize yazacaksınız. OKu· 
yanlar arasında Bedriyi tanıyanlar bu
lunacak, hıtti ihtimal, hayuh bır te~a
düf, gazetenizin o nüshasını, o gece Bed· 
riye arkadaşlık etmiş o1an klmsrlerfn el
lerine de geçit'ecek. Onlar, bi!diklerıni, 
size, v~yı bize söytlyecekler. Baz de ica
bmı bakacağız .•. 
Aynlırken! 

- Sonra. diyor, bir bafb ihUmat de 
var ..• Clıuıfet, en kM imaıı vicdanının 
bile hazmedemediği yegiae mıdtrl-

Bıa .adamcağm ciinefip ~ de, 
ya bir df aa..ms._ ya bir mir arunda. er 
.geç bıW baklayı atızıuıadatı çıkaracak
lanhr!t ... • .. 

~.li 7.&blta imirinln ıtözleritıi dik
katle ııot et.tim. Fakat onwı ,.üzünde 
sezditim manidar ıüliif. benı.. ıbu ılÖ.ıln'e 
ina.nmaktan menetti. Em.indim ki. ge\•e
zcliği sevrniyeo. .emniyet ıdU'eJdörii. UJt ü
lına gelen bu basit çar.eleriu arkasında 
hakiki hükmünü gizlem~, ve beni taUı
lıkla atlatıvermişti! 

Naci Sadullah 

Oç kumarbaz yakalandı 
Balatta Karabaş mahallesinde 12 rıı.ı.ma

ralı evde oturan sabıkalı kumarbazlardan 
Nesim Kohenm erlne )'abancı adanıl:ı.r ka
bul der~lı: kumar oynattttı haber a!mmış, 
yıı,pılan iLnl ıblr baskında, »ealm. Cemil. Ya
şuva ve d!ğer bazı lı:lmsclerln kumar oyna _ 
dtkları gÖl'Ü'lmftf, l"&kalamrak suçhrtar nr
lar nsaır aaua beraer •ahkemepe verG -
~. 



& Sayfa 

1 Hldiaeler Karıınnda 1 

SAVIFÖVIE 
Muallim sordu: 

- Sayfiye neye derler? 
- Şehirden gelenlere bakar bakar, 

• güleriz. 
Talebe cevab verdi: 

- Sivri sineği bol yere sayfiye der
ler. 

* Bu bir bilmecedir: 
- Giden bir pişman, gitmiyen bir 

pişman, orası neresidir bil bakayım! 
- Bildim, bildİlll·· sayfiye! 

* Konu komşudan bazıları: 
- Adaya git! 
Dediler, bazıları: 

- Yeşilköye git! 
Dediler, bazıları Suadiyeyi tavsiye 

ettiler. 
- Peki ama, dedim, sayfiyeye gide

cek ben, size ne oluyor? 
Cevab verdiler: 

- Sayfiyeye gidecek sensin ama, mi
safir gelecek de bizleriz. 

* - Ben sayfiyeyi Rokfor panayırına 
benzetirim! 

- Neden? 
- Biri kurdludur, öteki sivrisinekli! 

* Şehirden köye giden, köydekine 
'°rdu: 

- Yazın burada hiç eğlence yok mu
dur? 

- Sizler için bilmem, fakat bizim i
çin çok. 

Sizin eğlenceniz nedir? 

* - Plajsız sayfiye, tuzsuz yemeğe 

benzer! 
Dediler, cevab verdim: 

- Ama öteki de pek fazla tuzlu! 

* Boğaza giden boş vapur, Adaya gi-
den dolu vapura baktı: 

- Bu da geçer yahu! 
Dedi. 

* - Bu sene sayfiyeden çok istifa.de 
ettim. 

- Nereye gittin? 
- Ben bir yere gitmedim, şehirde 

kaldım. Karım gitti. 

* - Plfıja gitmiyor musunuz? 
- Hayır! 
-Neye? 
- Yanımıza bir erkek gelip oturtı -

yor, .benim canım sıkılıyor. 
- Bir kadın gelip otur muyor mu? 
- O da oluyor ama, o zaman da ka-

rım sıkılıyor. 

* Sayfiyeye taşınacaklardı. Kadın 
kendine bir mayo aldı. Kocası gördü: 

- Doktor sana denize girmeyi me -
netmedi mi? 

- Etti. 
- Peki niye mayo aldın? 
- Doktor mayo giymeyi menetme -

di ki!.. 
ismet Huldsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
OUnyamn en kuvvetli çocuğu 
Dünyanın en 

tuvvetli çocuğu, 

herhalde Buddy 
Andrews olmak 
lazımdır. Bu çocuk 
İngiliz Kolombiya
IUldadır. Altı ya
ıındadır ve cüss~ 
ılnin dört misli a
lu'lığında bir in
unı ta§ıyabilmek· 
tedir. 

13 rakamı heryerde meş'um 1 

,\' //k· 
On üç rakamı-

nın şeameti halk 
' I'~ 

arasında o derece 14: · -
fazla yayılmıştır 

ki, birçok memle

ketlerin belediye! 

leri, evleri (13) ra-

kamı ile numara

lamadıkları gibi 

birçok hastaneler-* de de ne yataklarda ve ne koğuşlar-

u 1 k "" da 13 rakamına tesadüf edilmemektedır. Dünyanın en g ze er egı ............................................................. . 
Amerika güzellik enstitüleri cen güzel Kadınlar ittifakla eski İngiliz hariciye 

erkeğin> kim olduğunu tesbit eylemek nazırı Edeni seçmişlerdir. 
Qzere üzere kadınlar arasında büyük bir 1938 senesinin en güzel erkeğini tes
müsabaka açmışlardır ... Müsabakayı ka- bit eylemek ii7.ere Nevyorkta erkekler 
zanan ne Robert Taylor, ne de Gary Coo- arasında dahi bir müsabaka açılmıştır. 

ım t Birinciliği gene Eden kazanmıştır. 
per o uş ur. • .......................................................................... . •.................................................. 

Mahkemeye intikal 
Etmiş bir mesele •.• 
İstanbula yakın bir sahil §Chrinde 

oturan bir genç kadın epeyce zaman 
evvel bana M. Ö. imzası ile yazdığı bir 
mektubda bir aile faciasını anlatmıştı. 
Gerçekten tahammül edilemez bir va-
pyet karşısındaydı. Buna rağmen ben 
,ocuklarını dü§Unmesini, aabrctmesini 
tavsiye etmiştim. 

Okuyucum sözümü dinlemiş, sabrPt
mlş, fakat kocasının yabancı bir ka • 
mn arkasında evinden ıwık.Jaştığmı 

görünce dayanamamış, mahkemeye 
baş vurmuş. Şimdiden bana sergüzeş
tinin bu neticesini anlatıyor ve mek· 
tubunu aynen yazmaklığ:ı.ım istiyor. 
Mahkemeye intikal etmiş bir mesele 
üzerinde mütalea Yürütınıye hakkıın 
yoktur, isteğini yerine getiremlyece • 
lim, yalnız şunu söyllyeyim: 

- Varacağınız netice ne olursa ol
sun, haata hakimden alabileceğiclz 

talak kararından sonra dahi aranızda 
münasebet kesilmiş olmıyacaktU'. Çl'l· 
cuklarınız sizi yekdiğerinize bıığlıyan 
bir zincirdir ve bu zincirin kırılması 
mümkün değildir. Erkek bugün sinir
lerinin mağlubu olarak yabancı bir 
kadının arkasına düşmüş olabilir. fa • 
kat sinir her zaman gevşemiye, yo -
rulmıya mahkCımdur, o zaman erkek: 

sizi olmasa bile, mutlaka ark~da bı • 
raktığı çocuklarını düşünecektn. 

O zaman kendisini affetmiyebihr • 
siniz. Daima çok müşfik ve yumuşak 

olan kadın, izzeti nefsine dokunuldu
ğu takdirde çelikleşir, fakat çocuğun 
gözünden akacak iki damla gi;z yaşı -
nın çeliği yumuşattığı da vakidir. 

Siz bir facianın ikinci perdesini aç • 
tınız, sonuncusu size tabiat kanunları 
gösterecektir. 

* Gene zengin izdivaç meselesi ... 

Tirede Bay A. t. ye: 
- Sizi müzeyi tedkike gi ımiş bir 

ziyaretçiye benzetiyorum. Her tablo
nun, her Venüs heykelinin Öl'Jünde b!r 
defa duruyorsunuz, güzel diyorsunuı:, 
beğeniyorsunuz, fakat diğer bir tablo 
veya heykele geçince bir evvelkini u-
nutuyorsunuz. Resimden ve heykel -
den henüz anlamadığınız muhakkak. 
Kendinize llzım olan mektebi daha 
bulamamışsınız. 

Bahsettiğiniz genç kıza gelince: Si
zi sevip sevmediğini tabii bıJemem. Fa
kat yüz ve huy güzelliğinden ziyade 
servetinin arkasından koşttı~unuzdan 
haberdar olsa sizden nefret edeceği 
muhakkaktır. Kadın servetini arıyan 
erkek değil, erkekciktir. 

'f EYZS 
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~ ÇiN LiDERLERi • .. .. .., .. 
Makyaj cildi Her Japonun kın guttugu 
bozar mı ? esrarengiz Çinli 

Makyajın yüz derisini bozduğunu id
dia edenler çoktur. Bu iddiayı ileri sü
renler misal olarak boyanmıya düşkün 
bazı kadınların vaktinden evvel buru
şan yüzlerini gösterirler. Onların pudra, 
allık, krem yüzünden o hale geldiğıni 
söylerler. 

Acaba bu iddia ne dereyece kadar doğ
rudur? 

Krem, pudra kullandığı için erkenden 
buruştuğu iddia edilen kadın yüzlerine 
mukabil, bir de ömründe tuvalet malze
mezi kullanmamış kadınlara bakınız. 
Bunlar daha genç, daha güzel mi kalmış
lardır? Mesela: Köylü kadınlar ... Onla
nn daha genç denecek bir yaşta cildlerin
de yumuşaklıktan, şeffaflıktan eser bula
mazsınız. Hani insanı vakitsiı ihtiyarlı
ğa krem pudra sokuyordu ya? 

Halbuki bunlar boyansalardı derilerini 
harici tesirlere karşı maskelemış olurlar, 
daha taze, yumuşak saklıyabilirlerdi. 

Bununla beraber her boyanmanın y5-
ıün tazeliği için bir koruyucu olduğu da 
iddia .edilemez. 
Lazım olduğu kadar ve lazım ol

duğu gibi boyanmak da başlı başına etüd 
edilmeye değer bir meseledir. Bazı ka
dın vardır ki sabahtan boyanır, akşama 
kadar makyajın bozulan yerlerini vakıt 
vakit tazeler. Akşamı da boyalı geçirir. 

' Gece yalan yanlış bir yıkanır yatar. Hat
ta yüzünün makyajile yatanlar olduğu
nu söylersek mübalaga etmiş olmayız 

sanırım. 

Ayni kadın ertesi gün yeniden şöyle 
bir yıkandıktan sonra boyanmıya başlar. 
Ve bu boya maskesini geceye kadar hiç 
silmez. Böylece cildi hemen daimi suret
te kalın bir pudra, ·krem, allık tabakası 
altında mahpustur. 

Bu türlü makyaj çoktan yüzün dışarı
den gelen zararlara karşı bir koruyucusu 
olmaktan çıkmış, tamamen muzır hır hale 
gelmiştir. Çünkü en iyi cinsten olsa en 
iyi tarzda sürülse bile kalın bir boya ta
bakası arasında hapsedilen cild layıkile 

nefes almaktan mahrum bırakılmış de
mektir. Göreceği zarar için bundan faz
la bir şey söylemiye lüzum var mı? 

Makyaj, yatarken C1ildden muhakkak 
tamamile çıkarılmalıdır. Hatta bu da ka
fi değildir. Deri yalnız geceleri dinlen
mekle yorgunluğunu almaz. Boyanan ka
dının haftada, hiç olmazsa on günde bir, 
bir cDinlenme günil> olmalıdır. O gün 
yüzüne pudra, allık namına hiçbir şey 
sürmemeli cildini sabahleyin kendine u-

' yan bir temizleme vasıtasile (su sabun, 
temizleyici krem, süt ve ilah ... ) iyice te
mizlemeli, akşama kadar o halde bırak
malıdır. Pek hassas ve pek yağsız cildli
ler temizlikten sonra gerilmemesi için bi
raz cBesleyici krem> sürünebilirler .. 

T. V. Soong, na~ diger Ti - Vi bütün Çindeki servetin 
10 da sekizinin sahibidir ve Japon düşmanlığının müşahha5 
timsalidir. Fakat üzerinde hiçbir resmi sıfat bulunmadıJt 
gibi onun yüzünü görmek de hemen hemen imkiinsızdır 

Bugünkü Çinde üg 
adam vardır ki Çin 
vatanının yeniden 
hayat bulması ve 
modernleşmesi bu üg 
adamın eseridir: 
Bunların biri Sün

Ya t-Sen, diğeri Ma

reşaıl Şang-Kay-Çek, 

üçüncüsü de T. V. 
Soong'dur. 

Bunlardan Sün-

Yat-Sen ölmüştür. Fa 
kat hatırası, bütün 
Çinliler için ilfilıiyete 

yakın bir kudsiyetl 

haizdir. İlk kelime ve 
cümleleri ölrenen 
Çin çocuklarına Alla
hın adı ile beraber o
nun da adı öğretilir. 
Her evin duvarında · 

onun resmi vardır. 

Milyonlarca insan, 
bir fatiha gibi onun 
vasiyetnamesini yan
lışsız olarak ezber 

Yazan: 
PIERRE SEIZE 1 1 

bili,rler. Çünkü Sün • Esrarengiz T. V. Soong (sağda), Çin ordusu 
Yat-Sen, vatandaş- generallerinden birilc bir arada.. pııl 

larını müstebid hükümdarların istibda - yalarını idare eder. Arasıra meınlekeeJI)' 
dındıın kurtarmış ve geni~ Çin ülkesine Avrupada ve Milletler Cemiyetınde t 
hürriyet file.mini ilk çeken insan olmuş- sil eder. . .. ıtel' 
tur. Çin cumhuriyetinin tayyarecihğınıııJl -
Mareşal Şang-Kay-Çek bugün fillen disinin yarattığını hatırlatırsanız, b 

Çin hükumet reisi ve ordunun başku - dan hoşlanmaz. JJ1lı 
mandanıdır. Otoritesi itiraz kabul etmez Ti-Vi ile görüşmek bir meseledır. Çil!'' 
bir kudrettedir. Hayat ve faaliyetinin ar- ya çok kolaydır, yahud imkansızdır. fa' 
kadaşı ile, karısile beraber bir papaz ha- kü, dünyanın en iyi muhafaza edUen·

1
_,, 

yatı yr~u ve bu uzletten, ancak, muha- kat bu muhafaza edilişi göze çarpıtı.1 ye' 
rebe eden ordularının cephelerini teftiJ bir adamdır. Ti-Vi'nin bulunabileceğ~ılt 
etmek için çıkar. o .zaman, bu ordu çe- ri ı;orsanız, biri size Kantonda olduğ ,ı4f -
likleşir ve binlerce insan tek bir irade öteki Hankeu'da bulunduğunu veya ıhdlıJ 
olur. rupaya gittiğini söyler. Bulun~u~;, • 

tahmin ettiğim büyük bir dairenın. -~ Çinin üçüncü ve çok mühim bir diğer DV-

şahsiyeti de doktor T. V. S,oong'dur. Sün- pıcısına sordum. Hayretle yüzüıne ~ 
- Ti-Vi! Bilmiyorum. Yukarı ba 

Yat-Sen bir aziz gibi takdis olunan bir belki bilen vardır. ıetl 
şahsiyettir. Mareşal Şang-Kay-Çek tak- Yukarı katta Çin kızılhaçının daire .. .a• 
dir olunan ve itaat edilen bir adamdır. · e ır-

vardı. Herkes ayni hayretle yüz.uJll tıd • Fakat T . V. Soong, muhakkak ki Çjnin e ,. 
en kudretli ı.:ahsiyetidir. Nasıl ki İngiliz- kıyor, beni, bir memurdan ötckırt. 1/i'~' 

7 vale ediyorlardı ve hiç kimse ne Ti-. ,ıı 
ler, meşhur muharrir Bernar Şavı ismile d eıt 

ne de B. Soong'u tanımıyor u. • u1'le' 
çağırmaz, sadece G. B. harflerile anar- geldi ki heriflerin benimle ala~ et JıiO' 
larsa Çinliler de bu zata T. V. remizlerile rine hükmettim. Büyük bır 1'15'' 
işaret ederler ve bu harfleri, ingilizcede detle binadan çıktım. Sokağa aya1' fa}lt 
olduğu gibi Ti-Vi diye telaffuz ederler. basmaz ilk karşıma çıkan ihtiyar, ,e: 

Bu adamın hiç olmazsa (90) milyon sevimli yüzlü bir Çinli bana yaklaştı~· 
düşmanı vardır. Çünkü her anasından - Binaya tekrar giriniz, dibdelO ~" ' 
doğan Japona, Vi-Vie karşı kin besle- söre bininiz ve kartınızı asansör ıne 
mesi öğretilir. T.i.-Vi çok zengindir. O runa veriniz. tif't 
kadar zengindir ki bütün Çinin serveti- Biraz hayret etmekle beraber ~ ~ 
nin onda sek.iti onundur. Amerikanın Çinlinin dediğini yaptım ve bayı:t t ~ 
meşhur milyarderleri de dahil olmak ü - düm ki tekrar ayak bastığım daır\uto' 
zere Ti-Vi dünyanın en zengin adamla - evvel terkettiğim Çin kızılhaçı~ın }dıl1 ol' 
rının birinci saflarında gelir. Fakat ha - !arıdır ve şimdi herkes Ti-Vini.Jl 
yatı derin bir sadelik içinde geçer. Bu duğuna agflhtır. . eri'!'' 
adam, Amerikanın Harvard darülfünu - Filvaki az sonra kapı açıldı ve JÇbir ,. 
nunda reisicumhur Rooseveltle beraber bir alay insanın arasında Jri, yarı gtf$ 
okumuştur. Kız kardeşi, müteveffa Sün- dam girdi. Ba§ı açı}\tı. Bu adaı11 yorôıJı 
Yat-Sen'in eşi idi. Diler kız kardeşi ise mükemmel bir ingilizce konu§\1 
Mareşal Şang-Kay-Çek'in karısıdır. Ti-Vi Beni görür görmez: iı· J.C-
nin ise resmi ve salihiyetli bir sıfatı yok- c- İstediğiniz yere gidebUirsiJl 
tur. Bir çok ıimendifer, vapur kumpan- (Devamı 10 uncu sayfada) 

1 Bacaksızın maskaralılıları : 

\ f I 



30 llAYIS SON POSTA 

Fenerbahçeli YQ§ar Tam§var kalesi önünde 

Sayfa 7 

MiLLi KÜME ŞAMPİYONASI 

Beşiktaş dünkü maçta 
Üçoku 6 - 3 yendi 

Oyun kısmen lzmirlilerin hakimiyeti altında geçti. ilk 
devreyi 3 · O maglub bitiren Üçok/ular ikinci devrede 

birbiri ardına üç fol lS tılar 

Rumen Tamşvar takımı 1-0 
F'enerbalıçege mağlti.b oldu · 
Sarı- laciverdliler oyunuii ilk dakikasın da galibiyet 
gollerini attllar ve gevşediler. Bir ara canlanarak 
Rumen kalesini sıkıştırddarsa da netice alamadllar 

L, .. ~i maç yapmak üzere Fenerbahçe j tile yapılan tadilat oyun üzerinde mü- , 
~ubu tarafından davet edilen Roman- essir oldu. 
Yanın Taınşvar takımı dün Kadıköy Müdafaa hattını iyi bir şekilde tak
~dında büyük bir kalabalık önünde viye eden Fencrbahçe, toplu bir halde 

Be§iktaş - f)çok maçından heyecanlı bir safha 

.. Milli. k_üme.!1~ elli dördüncü maçı Bir dakika sonra Sa!dUı büyük bir 
dun İzmırın Ucıverd - Kırmızı forma- gayretile başlıyan bir Izmir akınını 
lı Üçok takımile, İstanbulun Siyah - gördük. Said sağ açığa kaçarak topu or 

, ~eyaz formalı Beşiktaşı arasında Tak- taladı. Sol iç Faruk ikinci golü attı. 

enerbahçe takımile karşılaştı. hücumlara başlamış ve yirmi beş da -
'r Uzun bir seyahat için yola çıkan kika devam eden hakim bir oyuna xağ-
14 arnfiVar takımı bu kadro ve bu oyun- men ikinci sayıyı yapmağa muvaffak 
la turnede yapacağı maçları kolay ko - olamamıştır. 
d ~.kazanacak bir kuvvet ve kıymette Bu müddet zarfında Romanya ka -
egıldir. lecisi, Naciden, Fikretten, Orhandan 

y Uzun zamandanberi resmi oyunlar ve Esaddan gelen dört güzel şütü ya -
~rnadığı için maç kuvvetini kaybet- kalarnak suretile takımını ağır bir mağ 
•tı· olan Fenerbahçe de bir buçuk sa- lubiyetten kurtarmıştır. 
~k oyunu başladığı sür'at içinde sü- Dünkü oyuna Fenerbahçe şu kadro 
la leyebilseydi, maçın bol ve büyük ile çıkmıştı: 
d..Y1 farkile Romanyalıların aleyhine Hüsameddin - Yaşar, Faruk - Reşad, 
0~esi işden bile değildi. Ayten, Esad, Naci, Ali Rıza, Yaşar, Şa-

doı Cusse itibarile sahada oldukça göz ban, Fikret. 
ed duran Romanyalılar birbirini takib Hakem: istanbulspordan Adnan Akın. 
h en falsolu ve isabetsiz vuruşlarile Ömer Besim 
ct~r ~akika ka1e1en önünde kendi ken- Tamşvar sahya Şişli ile 
lıa erıne tehlike yaratmakta idiler. Sa- k I 
ilkYa ~ışamadıklannı tahmin ettiğimiz arŞI iŞIJOr 

dakikalarda üstüste bata yapan Ro- Fenerbahçe tarafından davet edi • 
lbanya müdafaa hattı üçüncü dakika - len Tamşvar takımı yarın Taksim sta-

sıınde yap~l~ı. . . On dördüncü dakikada sol açık Na· 
Maçda ilti hın kadar seyırci vardı. mık nefis bir gol daha attı. Topu orta· 

Hava çok sıcaktı. Her iki taraf da gü - !ardan aldı, sürdü, atlattı. Mehmcd A· 
n.eşin artında terledi, durdu. İzmirlile- li ile karşı karşıya geldi, onu kendine 
rın Galatasaraya karşı çıkardıkları gev çekerek üçüncü golü Beşiktaş kalesine 
şek oyunu dün göremedik. Beşiktaşı bıraktı. 
adamakıllı sıkıştırdılar. Said dün en 1- On altıncı dakikada Hakkı aşağı yu 
yi '?.yunlarından birini oynadı. karı demin Namığın attığı gol gibi bir 

Uçoklular birinci devrede kaçırdık- golle takımını galib vaziyete getirdi. 

lJ 
.. k" ~k' ,.,, ,1 •• lan fırsatlardan istifade etselerdi, o • Otuzuncu dakikada Hayati İzmir 
un u 1 1 maçın en 111• oynıyan ""' kl' h h ld d w • • d" ç k . ı . 

1
. s id F ı· Fik t yunun şe 1 er a e egışır ı. o kalesine doğru aktı. Kaleci Hakkı ile 

oyuncmu. zmır ı a , ener 1 re rt b i.k' t k d'" h t .......................... ö.................................. se. oyna~an .. u .. ı .. a ıın un ayre ~arşılaştı. Çarpıştılar. Top beşinci defa 
MİLLi KÜME 4\ edılecek bır duzgunlukte maçlarını yap Izmir kalesine girdi. Nihayet son gol de 

M ı d 
tılar. . . . .. .. . 43 üncü dakikada Nazım tarafından ya 

aç arın a izmırlılerın buyük bır hatası da şu: vaş bir vuruşla yapıldı. 
değişmiyecek netice Müdafileri en fena tarafları olduğu hal Bu suretle dokuz golün maçını Be-

-··- • de açık bir oyun tutturuyorlar ve bil - şiktaş 6 _ 3 kazandı. 
GOneş - Kuma şampıyonu hassa sol bek Ziya pek ileri kaçıyor. Beşiktaş: Mehmed Ali - Fethi Fa • 
Beşiktaş .. Küme ikincisi 8 .ir hayli d~ ıska geç~y.or. Muavinler, ruk - Rıfat, Feyzi, Fuad - Hayati,' Hak. 

G S K 
bılhassa Adıl takım ıçın çalışıyorlar. kı, Nazım, Muzaffer, Eşref. 

. arıy - Ume UçUncUsU Müdafaa Adilin, muhacim hattı da Sa- Üçok: Hakkı - Nevdet, Ziya - Feh • 
Milli küme şampiyonasının son iki idin idaresinde hareket ediyor. Herbal· mi, Adil, Mazhar - Kemal, Said, Namık, 

karşılaşması gelecek hafta pazar gü- de Said daha tecrübeli ki fırsatlar ya - Faruk, Namık. 
nü Taksim stadında Beşiktaş-Altılar ratıyor. Hakkı altı gol yiyen bir kaleci Hakem: Kemal Halim (İstanbulspor) 
muhteliti, Galatasaray-Güneş arasın- halinde değildi. Dalına kalesini mu - c. Şahingiray 
da yapılacak ve bitmiş olacaktır. Bu vaffakiyetle müdafaa etti. Alt 1 t f r . 
iki maçta da neticeler ne olursa olsun, Beşiktaşı ise tam manasile bu maçın 1 ar urnUY8SI ma iRi 
yukardaki vaziyet ka'iyen değişıniye- böyle bir ne.tice alan galibi olarak sey- Beykoz kazandı 
cektir. redemedik. Iyi indiler, güzel goller at- Altılar turnuvası finali dün Ta 1{sim 

tılar. Fakat Üçoklular kendilerinden stadyomunda milli küme maçından ev· 

F
• ı d• T k• daha üstün oynadılar. vel oynandı. Her iki tarafın da kupayı in an ıya • Üf ıye Hüsnü ve Şeref gibi iki kıymetli e- almak için büyük bir gayret sarfede .. •• • b k 1 leman yoktu. Eğer Şeref formunda ol- cekleri bekleniyordu. Fakat havanın 

gureş milsa a a arı saydı ve oynasaydı, dün gerilerden çok sıcak olması 22 oyuncuyu gevşetti. 

E 101 t h• d·ıd· topları söker ve gol atardı. Hüsnü bel- Onuncu dakikada Şahabın geri gelen y 8 8 lr 8 1 1 ki de üç gole mani olurdu. Beşiktaş bir pasını Turhan yakaladı. Önündeki 

Türki F
. 1 d' d l takımında Hakkıdan başka herkes şiş- oyunculan atlattı. Sıkı bir şilt çekti. 

ye - ın an ıya arasın a yapı a- .. 1 d k .k la 
k gu

.. .. b k 1 "k' f d ti. Nefes kalmadı, hele oy e a ı a r Beykozun hır' ı"nci golünü yaptı. ca reş rnusa a a arı ı 1 e erasyon a- . . . . . . 
rasındaki yeni muhaberattan sonra son- geldı kı, Feyzı kendısını kaldıramaz ol- Bundan sonra İstanbulsporlular dur 
bahara bırakılmıştır. du.

0 17 16 
d b 

1 
dı B dular. Beykozlular gayrete geldi. Fa • 

F kat 
. ~ 1 yuna saat , a aş an . e - k t k ı d g tt• A d a §ayanı rnemnunıye. o an taraf . .. . k d ld 'lk kı a sıca on arı a evşe ı. Ta a sı· «. Dün kar1ıla14n Tam§var (Ustte), l<'eneroahçe (Altta) tahrnları. şu ki, güreş federasyonu bundan birkaç şıktaş guneşFı karştıhan 8 kı. v.eld~ ""a k- rada neticesiz İstanbulspor hücumları 

bu ı.....__ .. 
1 

k . . nı da yaptı. a a emen esı ı. uço ·· ··ıd·· D 1 o Be k ı h" e '~lamalarının şaheser bir fal- dında Şişli takımile ikinci ve son ma • gun evve çı an bır yazımızı nazarı dik- hAk• . t' ld tt' goru u. evre • y ozun e ın 
"tı. cezasını buldu. çını yapacaktır. kate alınış ve güreşleri tehire muvaffak yav5aş. y~vdaşk'ka dımıyk\ ı e ·: ed ı. "d bitti. 
"etı olınuştur. Spor muharririmiz Ömer Be- ıncı a 1 a a a eye a ar gı e~ İkinci devreye İstanbulspor daha 
P'a~r ilk sayısını yapmış oldu. Fener B takımı Anadoluyu yendi simin imzasını taşıyan bu yaztda hülasa- ilk Beşiktaş hücumunda Hakkı kalecı- canlı başladı. Fakat oyun gene Beyko-

~d t Fenerbahçe hücum hattının T ten deniliyordu kı··. le karşılaştı. İki Hakkı çarpıştılar. Top za g..rti. 1stanbulsporlular gayrete tek ... 
911~. an sonra dakikalarca devam eden Fener bahçe • amşvar maçından ev- Ş b" . . -~ , ·~l 1 ıl F b h B t k A cEstonyadan pek bitkin bir halde d"" - Muzaffere geldi. üt çekti ve ınncı go rar geldiler. Bunu devam ettirebilseleıı 
Jloı .. _ OYUJıu v -tem eli .. ti . Ro ve yap an ener a çe . a ımı - - on r 
;"1Ya kalecis· e. mbu. ad taşu1.~1?1 - nadolu maçı 6 • O Fenerbahçenin le - rnüş olan güreşcileri.miz ıöyle, böyle bir u attı. . . t• al- muhakkak gol atabileceklerdi. 

ti lta ının ıraz a ı ı oyu- h" d b'tm" t• Finlandiya takımına çıkacak ıuıki'.de ha- Oyun tekrar Üçokun hlkimıye ı. 3S inci dakikada Beykoz bir penalta 
l'Şısında bir netice vermedi. ın e ı ış ır. .- t d tti Sa· d N mık bır -On h- zırlık yapıyorlar mı, bilmiyorum. ın a cereyan e · ı .ve a kazandı. Bahadır çok fena çekti. Fakat 

~Yetı ~ dakika süren bu tehlikeli va- d 1 1 Fakat hatırlatmak isterim ki Tallin'e kaç gol kaçırdılar. Beşiktaşlılar ancak kaleci çok lüzumsuz bir taklak yaptı, 
~ ~rı rastgele bir müdafaa ile atla - KUtahyada Un yapı an güreş er gitmeden evvel güreş takımımızın yap- 20 inci dakikada ikinci akınlannı yap- ve top da altından kaleye girdi. Vazi • 'c ?nanyalılar, takımın en isabetli Kütahya 29 (A.A.) - Burada çok tığı ilk basit hazırlığın verdiği neticele- tılar. yet 2 - O. Bu golden sonra Beykoz ha
~~ h~su sağ açıklarının güzel dene • kalabalık bir halk kütlesi karşısında ri gördük. 39 uncu dakikada nadir görülen bir kimiyeti devam etti. Maç da Beykoz 

l:>e CUnılarile oyuna hakim oldular. yapılan Bulgar Kiro ile Müliiyim peh- Ümidleri.miz tamamile suya düştü ve Beşiktaş hücumu soldan inkişaf etti. tarafından kazanıldı. 
'eıı'\Pr~ aonlanna kadar sağdan ve livan arasındaki güreş müsabakasını en çok güvendiğimiz güreşcilerin birkaç Top Muzafferde .. yavaş bir şüt çekti. İki Sarı - Siyah takım da Altılar ku• 
l:rıany e soldan hücum yapan Ro _ Mülayim pehlivan 48 dakikada, Dinar- dakikada sırtı yere geldi. Bu müsabaka- Yerden giden top sol köşeden direğe palannı taksim ettiler. 
~talı~ devreyi h8kiın bir oyunla h Mehmed pehlivan da Karadağlı Pi - larda da fena neticeler almamak için finı- çarptı. Ve Beşiktaşın ikinci golü oldu. Beykoz: Safa - Bahadır, Mustafa • 

.A"tlllağlftp olarak bitirdiler. moyu 40 dakikada yenmişlerdir. diden dü§finmemiz lazım gelir.~ 40 ıncı dakikada Nazım müdafileri Mehmed, Sadettin, Cahid· Turhan, Ga 
ı... ~ en 'V y N"k z·ı Şöyle böyle bir hazırlıkla bu kadar atlattı. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. zanfer, Şahab, Said, Kazım şeklinde, 
lllll'ıci d e aşarın bozuk oyunu i . 1 sar - 1 e maçı İııı e\rrede mühim bir müsabakanın yapılamıyacağı Onu şaşırtarak ustaca üçüncü golü attı. fstanbulspor da Saim - Samih, Ali • 

dan lto daha ziyade göze battı- Nikar 29 (Hususi) - Bugün Nik - tabii idi. Birinci devre 3 - O Siyah - Beyazlı - Faruk, Enis, İsmail - Bahri, Nejad, Ta• dev:n ettir:;:.alılar bu hakimiyeti sar ve Zile takımları arasında yapı - Finlandiyalılar gibi güreşi bir ilim ha- ların lehine bitti. rık, Enver, İsmet şeklinde yer almıştı, 
betın~!lanlgıçdaki sür'ati tamamHe kay- lan maçı Zileliler 6 - o kazandılar. line sokmuş olan bir milletle yapacağı- İkinci devrede İzmirlilerin tekrar Rumen milli takımı lngiliz Krar 
~· ""l o an F y 1 8 1 · k mız her hangi bir karşılaşmaya büyük düzgün oyunu başladı. Nihayet 7 inci ~ı'Yete diişın enerbahçe berabere va - UQOS ay • 8 ÇI a m&ÇI bir ehemmiyet vermek, ona göre hazır- dakikada meyvasını da verdi. Top, çiz- kupası galibile berabere kaldı 
1ll'ıdan ç k em.ek çaresini Ayteni ta - Brüksel 29 (A.A.) - Burada Yu • lanmak lazımdır. gi dışında Faruğun eline çarptı: End - İngiltere Kral kupası galibi Presto11 
~sad ı annak suretile buldu. 1 f tb 1 ·11A t k ·ı B 1 G · f ·· '"i nıerkez . . gos avya u o mı ı a ıını ı e, e • i.ıreş ederasyonunun noktai nazanw bol. Onü oyuncularla kapalı olduğu hal Narth End takımı Bükreşde RomanY.~ 
n, Orhan da muavın, Fikret sol mu çika milli takımı arasında yapılan maç mızı bu suretle kabul etrr.şi olınası ıaya- de Said fevkalade nefis bir şiltle Üço - milli takımile yaptığı müsabakada 2-3 

sol açığa geçmek=...;;;;s=u~re;;...-_.__2_-2--=b;..::;e.::...:ra;;:..;:b:..::e;=..rl:..::ik:..:.:l:..::e~n~e::..:t:.:..::ic:..::e:.:..::le:..::nrn=i~t::.:.ir:...!. __ ____.ı.~nı~m~emn~~u~niyettir. kun birinci olünü attı. berabere kalını tır. 
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1 

mılffi 
- Zengin olmak mı? dedi .. Ben bir - Ha, şöyle dostum, ne tatlı, ne güzel gulüz: bir kaç mahreç bulduk ama pek 

14 Mayıs tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

1t11eye varmaz apartıman sahibi oJaca - yağ .. Bal gibi.. külliyetll sipariş yok henüz. Maırnıafıh ıl 
anm. Mübal~"a etmiyorum çocuklar .. Daha iyl kar ediyoruz. Bizi asıl zengin edt>CP.!c 14 mayıs tarihli bilmecemizde ka - de 210 Nimet. İltanbul lklncl Ot otuı llll 
•• <>ı:> ı l 5-A da 640 Klıiıil, .Alrı orta okulu amal ı dt Durdu. Etrafında uyandırdığı inllbaı buna benzer bir sürü vak'alar oldu ve şey büyük mahreç olacaktır. Şımdi onu zanan arı aşağıya yazıyoruz. stanbul· 152 numaralı Yümnü, Antaı,a Nafia bafÜ'" 
anlamak ister gibi gözlüğünün ahından olmaktadır. Bu tekerrür eden tecrüoeJe- arıyoruz. Ha, apartımanın adını Ott Yağ· da bulunan talihli küçük okuyucula - t.lbi Nevzad otıu Vedad. 
dikkatli dikkatli arkadaşlarını süzdii. rim bana şunu öğretti: Bizim hal.tın mi· palas koyacağım. rımızın pazartesi, perşembe günleri AYNA 

_ İnanmıyorsunuz dej'U mi? Fakat, si- desi hileyle doldurulmuf. Ömürlerinde Sustu ve şimdiden apartımana sahih ol- öğleden sonra hediyelerini bizzat ida - (Sen Posta hatıralı> 
sı. apartımanıma davet edeceğim giın a- hllis ve saf maddeler tatmadıkları için, muş gibi, artık bu budala arkad.ı~larile rebanemizden almalan lazımdır. Taş- t.atanbul Pertevnlyal llaest 1JJ\1f t-B d• 
fallayıp kalacaksınız!. Evet, diyecek.ri - şı'mdi onlara iyi woyler fena, fena şeylPt konuşmağı lüzumsuz buldu. ra okuyu.cul.anmızın hediyeleri posta Fahri özer. iatanbul 44 ilnct lllı: olı:ul llllıf 

Y"' l 5 talebealnden Ay.sel. İ.ltanbul 1k1ııd lllı: O-
n.iz ki insanın bu muayyen şeı·alt altındı de mükemmel geliyor .. E, bunu öğrerı - ( l i e adreslerine gönderi!ir. kul sınıf 5-B de P'evzt Dlnç, İstanbul Be1 .. 
çalışırken birdenbire zengin olmasına dikten sonra yapılacak iş kendiiiğindc:ı YARINKİ NUSHAMIZDA: Bir kol saati oğlu 29 uncu ilk okuldan 164 Cemal. 
lmkin yoktur; yeniden zenginleşmek meydana çıkıyor. Yorulup ta, fazla parn 

8
. d f . d Kumkapı orta mekteb 408 Necatı BlnlcL KİTAB 

için mutlaka cgayri meşru• bir vasıtaya verip te neden iyi bir mal alıp satmaa.. lr kötürümUn 8 lerm. en MUHTIRA DEFTERİ LA.dik llt okulu sınıf 5 de 322 uumaral' 
dayanmak lazımdır. Düşündüğününı an- Biraz kafayı yormak lazım. Pek ar bir Yazan: Peride Celal <Son Posta hatıralı> Hayreddin. Samsun orLa okulu auuf s-: ~: 
lamıyor değilim. Fakat dostlarım, silkin- sermaye ile peklll iyi bir iş yapabılmeit l ) Ak.snray Zafer okulu dördüncn sınıf tale· 25 numaralı Makbule. İ.!ltanbul 44 üne susl 

ah i · . . besinden 226 l Ul l E d 1· okul sınır 2-A da 43 Yaşar. Malatya hu ,. mekl "C """Vremizde olup biteni kavramak imkanı mevcud .. Ben s te zeyL nyııgı numara ı v ye r em, z - h b 13 .. n d 1 t hslld vası.o 
• ;y- .............................................................. nılr Bayraklı ilk okulu sınır 5 de 162 nu - mu asc e uncu a re a ıı.rı .. ulıl 

Sırası roktan geldı'.. vapma"a karar verdim. ,._ o"lu Muzaffer Çaru•mba merkez llk O• 
;y J 

6 Diş tabibleri kongresi maralı Mahire, JJStanbul Bakırköy orta okulu • · .,.. serf 
Haynt bir halkadır derler: fazla sık • Bunun için zeytinyağına ben;~er bır 1 c de 345 n a 1 İb hi A y ~ınıt 5 de 82 numaralı Galib Atay. Kay 

Dl• tnb~blerl Ceml"ctl Genel Sekreterli • - um ra 1 ra m, mıı.sya e • lls f ı c d 1459 1 K d iye cot-mağa gelmez. En iyisi ya bu halkayı kı- mayi icad etmek gerek. Bu tcrkıbı uy • " J şilırmıı.k okulu sınıf 5 de 189 numaralı sa _ ... e sını - e 
1 

n~~ar~. ık a lser ıuı· 
l'lP atmalı veyahud onu pek genış cins • durmak ve bulmak zor olmadı.. Rlnden: Altı aylık koncreınlz 7 Ha..:ll'an 938 flye, Alemdar cadde ı No. 36 da Nezahat, .. un, Giresun emn yet uçun~u om rıuro • 

l b d B 1 k Salı gunü saat 18 de yapılacağından cemlye· İstanbul erkek lisesi sınıf ı-c de 1566 Mem· met kızı Ya~ar YJldınm. Istanbul c ıı4 
ten seçmeli .. Ben, artık yaşama~a. ama, Bir gün kardeşim e ermuta a 1 • tlmlzçle mukayyed üye meslekdaşların o gtın duh. !lurlyet kız ıısesinden 588 Ferdane. neya 
adamakıllı yaşamağa karar verdim; ve pazarına mal almağa inmiştik. O giin te- cemiyet merkezini teşrifleri rica olunıır. MÜREKKEBLf KALEM MJthatpaşa caddesi 264 numarada Refak. P" 
yaşıyacağım da... sadüf olacak, yağ aldığımız dükkanıı v:ı- Ruzname: ı · İdare hey'etl raporu, 2 • ki Foça ilk okulu talebelerinden 310 1111 '" 

b Vezne ve mürnkıb raporu. 3 - Arkadaşıarın <Son Posta hatıralı) maralı Şehabeddln. 
Gene durdu. On birlik paketinden blr kitsiz girmişiz. Bu dükkan acayıp ir dilekleri. Tokat cumhuriyet ilk okulu aınıf ı de 84 KART 

sigara çıkarıp yaktı. Şimdi. karşısındaki şeydir. lçiçe ikJ kapısı vardır. O gül' ön .............................................................. numaralı Mekin Güvem;, İstanbul P.renköy eııO" 
arkadaşlara istihfafla ve adeta birer hö- tarafta patronu bulamayınca ıc kapıyı .... Hoş sokak No. ıa de Ülya Ça~daf, İstanbul Sam.sun Şemls sokak 15 numarada O ıJt. 

44 üncu mekteb s-c den 3ı6 Süzan, İstan. ay Uslu. Küçüklı:uyu nahiye müdOril ...ı 
cekmiş gibi bakıyordu .. Bunlar. hep müs- itip girdik. Kapı birden açılınca içerc!c • Nezle hastalıkların bul BoğaziçJ lisesi sınır 

3 
de KAmlJ Bulat, Mukadde.t. Ankara ~umlupınar okula ar 

bet, muntazam ve insani kaidelere ken- kiler, baskına uğramışlar gibi ürlrup O:ızlanteb ilse sınıf 4-c de 309 numaralı 5-B de 933 Mehmed, I.stanbul Kasmıpa~pıt 
dilerini sıkıştırmış zavallılardan başka korktular. Önlerinde bir sürü varıilPr, te- kaT'a h!) bercisidir. Mehmed. tstanbul Haydarpaıa ll&ui mut ta okulu sınıf 1-A da 157 Dllefser. A ık • 
bir şey değillerdi" nekeler duruyordu. Bir kaç kişı de kol - 4·0 de 208 Tevfik. Snmanpazan Kurşunlucaml Aydınlık ç pıt 

O aklına zengin olmayı yerleştırmiştJ. !arını sıvamış bir şeyler karıştırıyorlar - t~ n al ~ 1 DİŞ FIRÇASI ~~:1ı: 8=1 ~~tanu~::dı~B ~~"::7 r:~d" 
Çaresini de bulmuştu.. dı. ~ • <Son Posta hatıralı) din. Malatya Fırat ilk okulu sınıf 5 taJe~ 

Bu sırada biri alaylı alaylı sordu: Bir şeyler döndüğünü sezdim. Yüzüme -. - • Kırka~aç Bakırkoy 11~ okul talebesinden r1nden 135 numaralı Saltıhadd!n. Sunıç rır 
h in · ka ğ k k' ı b•tt·~ la 423 Ahmed Kasaboğlu, Istanbul erlı:elı: lisesi mıkkemal okulu sınıf 5 de 12 numarall ~it' - Peki, şu senin az enın yna mı urnaz. ve san ı ne o up ı ı6ını arı - r 2 F d _ .... 

~... · b · · sını - e 1599 Ektem, ~yoğlu Cihangir med Kalender. Edirne emniyet mfidUrn w·~ 
bize de söyle.. nuş bir ifade iliştirerek patrona baktım; uır kale gı 1 sızı Asmalımescld sokak No. 6 da Leyll, lıtan • Ersen, Gebze semerci Mustafa otlu ısırı.ı 

- Hazine filan değil .. Basbsıyağı iş ya- ve gülerek: mÜdaf aa ederi bul Kızılt.oprak H~eylnpaşa çıkmazı 28 nu- Tan, Gebze gaıete bayii Tevfik otlu ıcudrt! 
pacağım. Biliyorsunuz, ki küçük bır hak· - E kolay gele, usta! dedim. 1şıer tıkı- marada Bahtiyar. lstanbul Topkapı 51 inci Erdinç, İzmir Kuıtdll.5ı ikinci okul sınıf• 
kalım. Bizim mahalle fıkara semtidir. rında galiba.. okul sınıf 3-A da 167 numaralı Necdet. de 39 numaralı İsmail. Ankara emniyet Jll 

İnsan böyle bir yerde elbette zengın oJ- Patron ezilip büzülerek cevab verrl!: KOKULU SABUN dürlüffi şube 5 memurlarından LeınRn kd' 
İstanbul Fatih orta okulu talebesinden Belkls. Kütahya lise sınıf 3-A da 219 nurııt' 

maz. Fakat ben bir şey keşfettim. Bi7 im - Yeni gelen yağları muayene ediyor- 215 numaralı Bahaeddin, Erenköy Sahraylr.e- raıı Fethiye Y(irür, zonguldalı: aahll sıh~ 
halk saf ve iyi matalara alışık dPğil .. An- duk ta. did KayıJdağ caddesi Doğan. btanbul kız 11· merkezi kapLanı tızı Semiha Çırpıcı. Si ıt 
latayım: Mesela zeytinyağım ele alaJım. - Telaş etme ustacığım.. Bız d<? slzdt>- scsı sınıf 8 de ıooo numaralı Muzaffer, lı . emniyet müdürlülfi polL" memuru F..diP °' ı 
Ben Ayvalıktan halis zeytinyağı gPtirt • niz; yabancı değiliz. Hepimızin yı:ıptığı tanbul ticaret mektebi sınıf l de 1292 Ne- Nazif Kırıcı. Ankara Cebeci Tanyeri SO~rl 
miştim. Dükkanda aynca bir de pamuk- şey .. Acaba siz kaça mal ediyorsunuz? catl, İstanbul Hayriye lJsesl sınır 2-C de 264 27 numnrnda Cemli oğlu Adnan. Ank;,.. 

Hasan. Çocuksaray caddesi Kızılelma mahalll!JI .... yağı ile karışık yağ bulundururum. Ö - Boş atıp dolu tutmuştum. ALOMİI\1YOM BARDAK dınlı sokalı: 46 numarada Fahreddin. bt•'" .. 
tedcnberi bu mahltıt yağlar sünimriedir. Patron tereddüd etmeden esrarını bana (Son Posta hatıralı> tul 44 üncü ilk okul sınır 3.A da 340 nll .. 

Bazı gedikli ve sayılı müşterilerime anlattı. İstanbul ıo uncu ilk okul sınıf 5 de ilan- maralı Sadiye, İstanbul Ayasofya soğuX ,_ 
Ayvalıktan getirttiğim bu halis ve ~yi Bizim kurnaz tilkiler. halkın en bPğen- ctan Kılıçoğlu, Bakırköy orta mekteb ı de çPsıne yokuşu 7 numarada Sevlm, Ank• 

1
, 

k d b. k - d"ğ' t tl l tl' d d'ği t ağ ., n 308 Mehpare Şefik. İstanbul 40 ıncı Uk o- hUkln.I okulu sınıf 4 talebe3inden 83 noırı _ yağdan verdim. Fa at ara an ır i ı gun ı ı ve a ı, ezze ı e ı zey ınv 1 •• 1 
0 

-

gerince halis zeytinyağı sattığım mÜ!jte- tıpkısını pek az bir para mukabilinde kul sınıf 5 de 535 numaralı Meziyet. lstan • ralı İlhami, Zile İstlklAl okulundan 20 ~ 
r hul Kasımpaşa Yenlcadde 35 numarada Hl- maralı Turgut Boydan. Kuşadası kund ıJld 

rilcrdcn biri öğle vakti dükkana girdi. yapıyorlar. Mesela zeytinyağının kitosu kime Tengoz. İstanbul Kadıkoy Ra'ilmp:ı.şa Emin oğlu M. Ali, Bilecik istasyon ilk ok 1' 
.Yüzü mosmordu; cebinden zorla para~ını elli kuruş mu? Bu elde edilen m.1yi 5 • • • • • • Recatzade sokak 37 numarada Ergun. ı.alebe.!inden 26 numaralı Sabahat. JC~ 

Gnpin nezleyı ve grıpı geçırır, ör ı• almışım gibi bana öfkeli öfkeli bakarak kuruşa maloluyor. Kan görüyor musu - YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 1.Umen baştabibi Hüseyin ollu onnı ttl 
homurdandı: nuz? Yüzde beş yüz.. ba~areti düşürür. <Son Posta hatıralı) ce, Kozlu ilk okulu sınıf 4 de 58 nu"'!.ı • 

- Size teessüf ederim. Bunca zaman • Bakkal arkadaş durdu. Ot) birlik pt\ - Bat ve diş ağu arına, romatiz• İstanbul 44 tıncü Uk okul aınıt 5-C de 291 Yunu.ı Alkan, Samsun· İnönü okulu ,. .-_: 

d Hatice. İstanbul ismet İnönü kız orta oku- talebesinıtı!n 262 Sallh Atalay, Mardin _..... dır mu"c:terın· izim. Bize mahh1t ya" so • kelinden ikinci bir sigara alarak yekh. ma sancılarına, sınir ve a al .. l r• üt h fa t b t 1 .. 0rnı11..--.. 
.,, 6 ıu aınıf 3 de 232 Muyesser, İstanbul Alem • r mu a za a uru sa ına ma • .. 

kuşluracağınızı ummazdım doğrusu.. Ve büyük bir iş yapan insanlara mansus deki ıstırabla:-a karşı en kuvvetli dar caddesi 760 Tevfik Tuncel, İstanbul 44 reisi kızı Fahriye, EH'ızıl Taşmnğaza sok•• lfJ 
Dünya bozulmuş hani.. Bize öyle pis, kok- bir tavırla arkaya doğru yaslandı ve ba - deva Gripindir. üncü ilk okul stmf 1 de tllker, İstanbul u numarada F. Şengül, Vezirköprfi ıner~ 
muş bir yağ verdiniz ki ev halkından Mç cak bacak üstüne atarak gururll\ gülürn- Ha\'alann rok karışık ve tehlı·· ~ncu ilk okul sınıf 4 de Ömer. okulu sınıf 5 talebe.!lnden 35 numaralı~~ 

~ BOYA KALEMİ med Cevdet, Tarsus dava veklll Saffet· ·_..a birj yiyemedi .. O ne yağ efendim, zehir sedi. k ı· l • ~ ·· l d hh t• · • ıı.ı rr H k rı şıreırı,.... 
d d kit d k b l e ı o augu gun er e sı a ı:.ıızı Trabzon Kemerkaya Jlse orta kısım sınıf O& u Muza er ay ır, Kayse _.,,. • gibi bir şeydi. O zaman o a a er en ısa oy usu a- G k caddesi A.mlah sokak 8 numarada ?dil..,f.J 

t ld korumak için şüphesiz ripın ul· 3-A da 620 Nurdoğan, İstanbul Aksaray So- yen Oöthan, Fatih 40 ncı llk okul .sınıf ....ı 
Şaşırdım. Onu temine uğraştım. Fakat ı ı: lanmalısınız. fular caddesi No 88/1 de Orhan. İstanbul Ulı: ,,. ... 

inandıramadım. Nihayet: - Bu palavraya bizi inandırdığ!r..1 mı 6 ncı Uk okul talebesinden 188 numaralı da 228 numaralı Yakub, Ye1Uköy .-" 

' 
t "ııbında dO.ıde 3 kaşe alınabılir. 1"· talebesinden 42 numaralı Sabahat, ~n -- Gücenmeyiniz, dedim, ihtimal yw- sanıyorsun. " .,. Ayhan Açıkalın. Ankara blrlncl orta okul rllJ ,,. 

b d ı l ğ mine dıkk••t. Takl.dler nden sa .ınınız. 2/6 da 999 numaralı Avni, +-tanbul Fatih Qocuksaray caddesi 61 numarada Te-" '4" lıı::lık olmuı::tur .. Başka vereyim. O, bu suali soranın u a a ı ıno acı • JJ1 ıı Hatice Konya inhisarlar bafmüdOr .. ·;-....a 7 7 
ve Gripln yerine ba•k• bir 40 ıncı ııt otuı '9A da 348 Hayrünnısa. ' dfl' Kalktım, halis pamuk yağından zey • yormuş gibi dudaklarını büzdıı. . 01"'1, İ.!lia.l\bul Beylerbeyi Çamlıca ca ,-

tinyağı niyetile bir kilo tartıp vPrdim. - Palavra mı? Hey gidi doitruru eferı m•rka verirlerse •lddetle ALBÜM 58 numarada Sadiye, Samsun orta ok11!~,. -
reddediniz. (Son Posta batU'&lı) r.ıt l·A da 321 Ballh Erel, Tar.sus ırıaflP""1ıt! Ertesi gu"nü adam gene geldi·, bu seter di hey! Az sabret, o vakit görursi.in! SPn Dl b ... +. t sa 

yar a.ır J..c:me paşa okulu sınıf 4·A da turacı Hasan otlu Rlfat, Ankara ._., 
yüzü gülümsüyordu: palavrayı!. Şimdi mahreç aramakl:ı JT'eş- 111• a numaralı Şekfıfe, İstanbul kız ıısest 2-D caddesi Gaztanteb sokak 2 numarad:._.-

~ •Son Posta» nın edebi romanı: 26 ~ ni takib edin. Şimdi girdiğimiz yer 
delik gibi görünür. Oraya doğru gi • 

ÇINARALTI deriz. 
Başka yapacak iş yoktu zaten. 

Bayrakdaroğlu arasıra bulunduğu 
.,.. ~ -- ...... - -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- BürL-- Cahid ~~ . h b k . t . b ' 'b ~-.-.n ... w.x ...... x .. .x•x.•x•4"47~ 111111 - - - yen a er verme ıs er gı 1 garı ses-
Şimdi onun rehberliği ile yavaş ya· Bayrakdaroğluna sordum: lerle bize haber veriyor. Bu seslere 

vaş ilerliyoruz. Duvarlarda ıslaklık var. - Bu mağaranın sonuna kadar gi~ y.anyana olduğumuz halde önce Jale 
Küf ve rutubet kokusu ağır basmağa tiniz mi beyefendi? sonra başımı geriye çevirerek ben ce-
başladı. Duvarlarda beş on misli akseden, vab veriyorum. 
Bayrakdaroğlu: kalın sesi cevab verdi: Jalenin bu karanlığı bulmak 
- Biraz daha ilerde bir çeşme var, - Kabil olmadı. Rivayete bakılırsa ıçın yaptığı rnuzibliği Bay • 

dedi. Üzerinde bir de taştan oyma ka· vilayet hududunu geçıyormuş. Yalnız rakdaroğlu o kadar tabii bul-
dın resmi var. Galiba Bizans impara- bir kaç 'yerde daha kapısı varmış, hü· muştu ki hiç şüphe etmiyerek ara • 
toriçelerinden birinin resmi olacak. O- kfunet hırhya, hırsıza sığınak oluyoı mızdaki mesafenin gittikçe açıldığını 
na kadar gidelim yeter. diye ördürmüş. da farketmiyerek sık sık haykırıyor: 

Jaleye kibritleri idare etmesini rica Tam bu sırada Jalenin sesi araya ka- - Sesime gelin! Dikkat! 
ettim. rıştı: Diye yol göstermeğe çalışıyor. 

Nihayet bahsettikleri çeşmeyi bul • - Eyvah kibrit kutusunu düşürdüm. Jalenin sıcak teneffüsü yüzümde do-
duk. Som mermerden oyulmuş bir çeş- Zifiri karanlıkta kalmıştık. )aşıyor ve ikimiz de bu karanlık taş deh 
me. 'Üzerindeki resim başka yerlerde Bayrakdaroğlu bize emniyet vermek liz içinde unutulup gitmek istiyen yal-
ve tarih kitablarında gördüğüm bir için: nızlık ihtiyacile b'rbirimizin ellerini sı-
resmi hatırlattı. İmparatoriçe Teodora - Korkmayın! dedi .. sesime doğru kıyoruz. Bu heyecanlı, hummalı mü -
olacak! yürüyün. cadele içinde kıvranırken Bavrakdar -

Jale de tasdik etti: O önde olduğu için ilerlemişti. Jale oğlunun sesini bir daha işittik: 
- Evet, evet, çok benziyor. Bakın bir adım geri kalınca yanyana geldik. - Geçmiş olsun, kapı göründü! 

ben hatırlamamıştım. Ben kibrit kutusunu niçin düşürdü- Haşyet içinde çözülüp ileriye bak • 
Resmi ve çeşmeyi de gördükten son- ğünü pek iyi hissettiğım halde dedım tık. Uzakta büyük medhal bir yuvarlak 

ta meş'alesiz daha ileri gitmenin ma • ki: foto~raf objektifi gibi görünüyor. A -
nası yoktu. Döndük. - Acaba ~rarsak bulam;ız mıyız? çıldık ve hızlandık. 

Önde Bayrakdar~lu gidiyor. İkimi- Jileden evvel Bayrakdaroğlu atıldı: Artık ben de misafirleri, bizim çift-
Ee ışık verebilmek için Jile ortada kal- - lmkinı var mı? Onun için de vakıt liği, her şeyi unutmuştum. Gölde uıun-
mıştı. geçirmeğe değmez. Siz dediğim &ibi be- ca bir gezintiden sonra Filiboz çiftli -

ğinin köşküne döndüğümüz vakit ak - yecanlara rağmen içime garip bıt il' 
şam oluyordu. çöktü. 
Bayrakdaro~u beni ağırlamak için Nereden nereye gelmiştim? Sıhh•~ 

yeni .şeyler düşünmüş olacak ki çiftliğe kurtarmak için kaçtığım köy haY9~,. 
döner dönmez gene sa~a sola cmirier da nelerle karşılaşmıştım. Bu kadar tı* 
verrneğe başladı. Sonra JAleye dönerek: yecanlı macerayı ben salon haY'~ttl'. 

- Beyefendiyi alıkoyduk ama rahat tatmamıştım. Bu ne garip te5ad~ 
ettirmemiz !Azım, dedi. Sen de bir şey- Bayrakdaroğlunun kalın sesi 
ler düşün bakalım. Ve bana bakarak daldığım alemden uyandırdı. 
ılAve etti: - Haydi dostum. Başlıy~...td fi* 

- Göl kıyısın~ rakı içerh değil Taze kızarmış göl balıklan, çq-.,.t' 
mi? şid salatalar, balık yumurtaları. ' 

- Siz bilirsiniz. yarlar ve kuyuda soğutulmuş ~ 
- İçelim, içelim. Burada biz bizeyiz. rahilerile mükellef bir sofra. __ ttı tJ' 

Şöyle bir Alem yapalım. Ben içkiye düşkünüm. Fakat r---
Bu alemi kendi canı pek çektiği bel· az içtiğim bir içki... rdlJ 

liydi. Çünkü çiftlikte kafadarı yoktu. Bayrnkdaroğlu doldurduğu . !" 11'6 
Kahyasını, yanaşmalarını toplayıp içe- büyüklüğünde iki kadehten bıriJli 
cek kadar da mütevazı olmıyan Bay- na uzattı: 
rakdaroğlu bu ziyaretimi fırsat bilmiş- - Haydi bakalım. Şerefinize! 
ti. Jalenin bövle alemlerden zevk al • - Teşekkür ederim efendim- IJlf 
madığı da muhakkaktı. Ben dudaklarımın ucunu ısla::,", 

Zaten biz bu bahis üzerinde konu· yudum aldığım halde kendisi o 50.,ıt 
şurken genç kadın: yavrusu kadehi boşaltıverdi. ~ 

- Ben içeride meşgul olaYJm!. kılçığı alınmış bir ala balığını at 
Diye yanımızdan ayrılmıştı. dan yolcu etti. 
Şimdi gölün karşı kıyılarını çerçeve- Hayretle bakıyordum. 

liyen ormanlar arkasında güneş kay - Kahkahası başlamıştı: . . rstJP' 
bolmuş, boşta kalan hava serinleı:niş, - Ne 0 delikanlı, ilaç mı ıçıYo 
~öle koyu kurşuni bir renk gelmiştt. Ben de güldüm: r..-' ' 
Bu güzel akşam ıssız, eğlencesiz çiftlik - Alışkın değilim. Size Y~1~ hayatında bana o kadar hazin geldi ki yeceğimi §imdiden itiraf edebı flll 
geçirdiğim o mukavemeı edilmez he - (At1ctll' 



.SON POSTA 

Mevkii 

Galata 
<Her batkı mahfuzdur> 

aya 9 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Mahallesi 

Yenicami 

Kiralık Emlak 

Sokağı 

Mehmen Ali 

Cinsi 

Pş. han Depo 

Aylık ki 
rası 

Numarası Lira Kr. 

Doktor Bahanın ölümü etrafında 
Pangaltı 

Galata 
> 

Pangaltı 

YenicamJ 
> 

Çayır Kagir ev 

:Fermeneciler Mağaza 

M. Ali Pş. han Depo 

39/1 
95 

120/35 
38 
39/39 

10 00 
12 00 

42 00 
28 ()0 
17 00 

yapılan ilk tahkikat • 
> 

• , > 
Bedesten ka • 
pısı 

Ağahamam 

> 

Dükkan 11 03 00 

- Nöbeti ne vakit teslim aldın oğlum? 
- Bir saat evvel efendim. 
- Senden evvelki arkadaşın? 
- Siz giderken nöbete başlamış. 

1t· - O 7.amandanbcri bu kapıdan hiç 
11llse girip çıkmamış mı? 
- Hayır, yabancı hiç kimse girip çık

ll'ıarnış. Yalnız bakkal çırağı gelerek te
lefonla istmen şeyleri getirmiş. 

- Ya bahçedeki nöbetci? 

- O da bir şey görmemiş efendim. 
- İçE'ride kim var? 
- Merkez memuru beyle ikinci komi--r. 
İçeri girdik ve doğruca doktor Bahanm 

Odasına çıktık. 
Odadan içeri girince karşılaştığımız 

ftlanzara cidden korkunçtu. Ölü. odanın 
tarn ortasında, muallakta sallan~p duru
trdu. Bir ucu ilmiklenerek boğazına ta
ki lan. kalınca bir ipin öbür ucu tavanda
] ~\lıze halkasına geçirilmişti. Gözler ev
t~rınden uğramış, çehre mosmor kcsilmiş-
ı. Sırtında Abdülhamid devrindeki bahr· . 1Yelılerin giydikleri parlak düğmeli si-

Yah çuha ceket; ayağında beyaz keten 
r;ntalon vardı. Omuz başlarından püskül 
d apuJetier sarkıyordu. Yalnız ceketın 
e, Pantalonun da ölüden daha ufak ya

Pılı b· Ce ı: adama aid oldukları anlaşılıyordu. 
d ~etın kolları üç dört parmak kısa ol
h~gu gibi pantalon da dar ve ufak gel
.. 1l§ti. 

Serkomiser bizi takiben odaya giren 
Zabıta memurlarına sordu: 
;; Ev halkı ile konuştunuz mu? 

erkez memuru: 

et"":- Evet, şöyle sathi bir şekilde temas 
l:l~ık, dedi. Hiçbiri bir şey duymamış. 
ıçbiri gece odasındarı dışarı çıkmamış. 
- Oda kapısını açık mı bulmuşlar? 
- Evet. 

- Ölüyü evvela kim görmüş? 
" ; Sabahleyin doktorun odasına kah

a lı getiren küçük besleme ... 

tı - boktor daima odasında mı kah\·al
ederıniş? 

~ Evet, mütadı böyle imiş. 
1a}ı rkorniser konuşurken Rıdvan Sadul-

Odayı tedkik ile meşgul oluyordu. 

bı~anın eşyası büyük bir karyola ile 
bir .dıvan, bir yazıhane ve bir koltukla 
'Ufa:k~mleden ibaretti. Hiçbir taraf ta en 
du. 'Y bır karışıklık aHimeti t;örülmüyor
!lq ~ atağın da örtüleri açılmamıştı. Yal
dan ~~~~ün ve yastığın buruşukluklarm
tiler· ırısınin yorganları a~madan yatağın 

lt ıne uzandığı anlaşılıyordu. 
lak ;dvan Sadullahm bakıştan yatağa 
)6~ rrı.~ştı. Bir aralık karyolaya ôoğru 
)i ~uğünü, yere eğilerek aldığı bir şe
l.tud~~atıe cebine attığını farkettim. 
~ eıurnumi muavini de, scrkomiser 
ltıJııl an da bu hareketin farkına varama-

.., ardı 

Serko~· 
rtıa81 ıser merkez memurile konu~-

nı b·r ha h·ı ı ırdikten sonra Rıdvan Sadull:ı.-
1 ab ederek sordu: 

ııa~t~:iyorsun hocam, intihar :m, cı-

. :::: tn ne fikirdesin Osman bey? 
libard nce cinayet olamaz, düpedüz jn

ır. 

- ~eden? 

le;: b~~kü valide müstesna olmak ü-
" Ut .. 

•darrıı un ev halkı bu katta yatıyor. Bir 
!tıaksızıen Ufak bir gürültü dah; çıkar
tıltarrrı ~bu şekilde iskemlenin üstüne 
Su adaa \le asmak mümkün değild.ll'. 
dl.!ğu . ~ haydi bağırmadı ağzı tıkalı oi-
b· ıçın ha~ , 
ır rrıuk gıramadı diyelim, en ufak 

tiıı iöst avenıet dahi gösteremedi mi? Ni
errnesin .. 1 ·· b - llek· • o um u, şaka değil ki ... 

etgin 0 ı ama, doktor Baha niçin intihar 
- t>.srnan bey? 

o· ~un b·u ıdi. ıı 1 r, belki de aradığımız katil 
itler on atırlıyorsun ya hocam, bahçedeki 

- "' ku? ayağının izleri idi' 
~ .(""e ı H • 

t §u 
81

; oyJe olsun, Osman bey ... Fa-
lltıa 'ile d~ındaki eski bahriye üniforma
h ... lia ıyeceksin? Bunlar, biliyorsun 

- ~:ıaletin elbiseleri! 
' bunu ben d d .. ·· dH Ak e uşun um. -

d B · · ufak bı·r Beyoğlu lıma gelmedi eğil, geldi ve .zannederim şey söyliyemem. unun ıçın 
bir keşifte de bulundum. Elbiselerin muayeneye lüzum var. 
mevcudiyeti hayaletin zaten inanmadığı- - Ne gibi bir muayene? • 
rnız vi.icudünü ortadan büsbütün kaldırı- - Cesedi muayene etmeliyim. 
yor. Demek bir adam evin içind~ hayalet - Aşağı indirelim mi? 
rolü oynuyor. Ev dahilinde dolaşan bu - Fena olmaz. 
hayaletin bizzat doktor Baha olmadığını Serkomiser kapı önünde bekliyen po-
bize kim temin eder? Doktor hayalet ro- lis memurlarını çağırdı. Onların ynrdı
lünü pekfılu oynıyabilir. pıı ile cescd, boynu ipten çıkarılarak aşa

- Fakat hayaleti görenler var ... Mc- }',ı indirildi ve yatağın üzerine konuldu. 

Beşiktaş 

> 

Galata 
> 

> 

> 

scla ihtiyar dadı... Onun söyledıklerini " Rıdvan Sadullah yatağa yaklaştı. Ev- Beyoğlu 
ne yapacaksın? 1 velU cesedin boynunu muayene etti. Son-

- Dadı bunak bir kadın ... Sonra kor- ra pantalonunu çıkartarak baldırlanna 

ku insana öyle yanlışlıklar yaptırır ki. .. f baktı ve nihayet onun bu garib muayenl;
Peki hocam, biraz da sen söyle bakalım, f sini hayretle seyreden bizlere dönerek: 
sen aksi fikirde misin? 1 - Kuvvetle kaniim ki bir intihar değil, 

- Şimdilik hayır, Osman bey ... İnti- bir cinayet karşısındayız, dedi. Şişli 
hardır veya cinayettir diye daha kat'i bir (Arkası var) 

> 

Kuloğlu 

Şenlikdede 

Kulekapı 

Şahkulu 

> 

Hüseyinağa 

Kuloğlu 

Katib Musta -
fa çelebi 
Meşrutiyet 

Yeniyol 
> 

Hendek 
Kulekapı 

> 

Yazıcı 

Cami 
Ağa hamam 

Hoca zade 
Ebekız 

3 üncü vakıf 
han 6 ncı da

ire 
Ev 

Dükkan 
Apartıman. 3 
üncu kat 
Dükkan 

> 

Garaj 
8 üncü vakıf 
han 4 üncü 
daire 

Dükkan 
A partırnan 1 O 

2 
4 

55 

24 
22/1 
1/2 
7/9 

1/10 

29/28 

30 00 
15 00 
13 00 

07 00 

15 
11 

05 
30 

00 
00 

00 
00 

85 00 

06 00 

25 00 

lstanbul Defterdarlığından: 
Galat., Yenicami Fermeneciler 

uncu daire 

Oda. 4/5 his-
4 

Lirn kuruş · • Kemankeş 

Şahkulu 

Helvacı 

Caddeikebir 

6e 
Dükkan 4 

1524/462 

10 00 
08 00 
18 50 

Beyazıtta : Eminbey mahallesırıde Tiyatro sokağında kain ve 
eski 3, yeni 7. 9. 11 sayılı olan ve üstünde odaları 

bulunan ikt dükkanın 40/120 payı. (İkinci tertib mü
badil tasfiye vesikasile). 

Beyoğlunda : Ağacamii Hı.L;t?yinağa mahallesin in İstiklal cadde
sinde kain ve eski ve yeni 39/41 sayılı olan maa dük
kan evin 1/16 payı. 

Beşiktaş a : Sinanpaşay! atik - Köyiçi mahallesinde İmamzade 
caddesinde kain ve eski 13/15, yeni 11 ve 13 sayılı 

olan dükkanın 1/'!. payı ... 
Pangaltıda : Pangalh m;:!1a11°sinin Çayır sokağında kain ve eski 

5 ve yeni 11 sayılı olan evin 1/2 payı ... 
Samatyada : Kocamustafapaşa mahallesinin Kirkor kalfa sokağın

1300 00 

400 00 

1100 00 

320 00 

da kain ve eskı ve yeni 3 sayılı maa bahçe evin tamaı:u 450 00 
Beyoğlunda : Hüseyinağ~. mahallesinin Kavun sokağında vaki ve 

eski 27 ve yeni 21 ve Irmak sokağında vaki eski 13 ve 
yeni 31 sayılı olan ve 97 metre murabbaı sathında 

bulunan iki arsanın tamamları. 67 90 

Yukarıda yazılı olan mallar 7 /6/938 salı günü saat 15 de satılacaktır. Satış 
bedeline mukabil İstikrazı dsıhil.i tahvili ile % 5 faizli hazine tahvilleri de kahul 
olunur. Talihlerin % 7,5 pey akçelerini muayyen vaktinden evvel yatırarak 

mezkür gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlfik Müdürlüğünde müteşekkil sat:ş 
komisyonuna müracaatlan. (M.) (2985) 

inhisarlar İstanbul Eaşmüdiirlüğünden: 
1 - 938 yılı Haziranından 939 yılı Mayıs ayının sonuna kadar Sirkeci n Ka

sımpaşa tuz anbarlarına geti!·;ıecek olan tahminen 3000 ton tuzun mcvcud şart
name dairesinde gemilerden cınbara ve anbardan şimendifere nakli işi münaka
saya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat parası 112 lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 10/6/938 günü saat 14 de Kabataşta kain İnhisarlar Başmüdürlü

ğündeki alım ve satım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin 

edilen gün ve saatte mezkür komisyona müracaat etmeleri. c309l:t 

Sıra 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

İstanbul Defterdarlığından : 

isim ve şöhreti 

Mehmcd Arif 

M. Ali 

A. Serner 

Znven 

Andirea oğlu Koço 

Mustafa Remzi ve şe
riki Mehrned Kadri 
Ali Hüseyin Türkoğlu 

Vahram 

Mehmed 

İdris 

Cemal 

Mehmed 

Mükellefin 

İştiğal nev'i 

Tatlıcı 

Müteahhid 

Boyahane 

Kolacı ve terzi 

Manav 

Manav 

Müteahhid 

Nalbur 

Manav 

Berber 

. Bakkal ardiyesi 

Berber 

Ticar '' ane adresi 

K. Pangaltı Halaskar 
caddesi No. 88 
Büyükdere Halaskar 
::addesi 332/1 
Cumhuriyet Halaska:-
247/3 

Gazi 

Gazi 

Gazi 

B. Pangaltı Aydede No. 32 

Kazancı Tatarağası 66/4 

Bozkurt Eşrefefendi No. 8/1 

Füruzağa Terlikçi Havya!' so
kak Şen apartıman No. 1 

Dolapdere No. lI 

Kurtuluş No. 19 

Teşvikiye Silahhane 49/2 

Vali konağı Kuyulu bostan 2 

Muradiye İkinci yeni No. 9 

, 
Nişan taşı Muradiye 

, > 

> 
Beyoğlu Şah kulu 

Teşviki ye 

• 
> 

Yüksekkaldı -

> 

Dükkan 
bir oda 

Dükkan 
3 oda 

rım Arsa 

ve 
53 

49 
47 

85 

12 00 

08 00 

15 00 

04 00 

Yukarıda yazılı vakıf mallar 26/5/938 tarihinde kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya konulmuştur. 

İhalesi 6/6/938 Pazartesi günü saat l6da yapılacaktır. Talihlerin Akarat şube 
sine müracaatları. (3107) 

En t1 E55ill iLACIDIR 

Sene 

934 

934 

934 

935 

934 

934 

934 

934 

934 

934 

934 

Vergisinin 

nıikdan 

ıtra K. Nevi 

6 51 K. 
1 31 B. 
8 08 K. 
1 62 B. 
2 80 K. 

28 z. 
3 33 K. 

67 B. 
28 13 K. 
5 63 B. 
4 22 z. 

10 83 K. 
2 17 B. 

00 K. 
00 B. 
00 z. 
80 K. 
96 B. 
72 z. 
66 K. 
33 B. 

105 
21 

126 
64 
12 
9 
8 
1 
il 50 K. 
8 30 B. 
3 26 K. 

66 B. 
82 66 K. 
6 53 B. 
4 90 z. 

name 
No. 

9/63 

9/6-1 

3/39 

7/26 

9/70 

9/69 

9/68 

6/32 

5/55 

9/40 

9/80 

9/79 

Sümer Bank Kay
seri Bez Fabrikası 
MUdUrlüğUnden : 
Halkın sağlam ve ucuz bez ih

tiyacını temin maksadile imal et
mekte olduğumuz 14 tip anahtar
lı kaput fiatlan: 

85 
75 

santimlik 
topu 

santimlik 
topu 

778 
710 

kuruş 

kuruş 

Satışlarımız fabrika teslimi ve 
peşindir. Fiatlarımız asgari bir 
balya içindir. Bu fiatlara yüzde 
iki zam edilmek suretile asgari 
bir topa kadar perakende satış 
yapılır. 

Balyalar 20 top, 720 metre
dir. Siparişin bedeli fab
rikamıza vAsıl olmadıkça 

sipariş kabul ve sevk 
edilmez. 

Son Posta 
Yevm1, Siyasi, Havadl.3 ve Halk gazetesl 

Yerebatan, Çatalçe§me sokak, 25 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 
YUNANİSTAN 2340 1220 
ECNEBİ 2700 1400 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

400 150 
710 270 
800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme;:. 
ilanlardan me•'uliyet alınma~. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

················································~ 
Yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı Feriköy Maliye §Ubesi mükellefleri yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araş

tırmalarda da bulunamamış olduklarmd an hizalarında yazılı kazanç ve buhran vergilerine aid ihbarnamelerin bizzat 
kendilerine tebliği mümkün olamamıştı r. Hukuk usulü muhakemeleri kanunu hükümlerine tevfikan ve :teblii yerine 

f Posta kutusu : 741 İstanbul ~ . . 
i Telgraf : Son Posta : 
i Telef on : 20203 ! 
a • 
~ ................................................ .. 

geçmek tzere keyfiyet ilin olunur. (3165) 
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E\on Posta'nın tarihi tefrikası: 31 

POYRAZ ALi 
En hoş ve en güzel dudak ruju, 
C OT Y' nin size takdim ettiği 

RUJDUR 

Yazan: A. R. 

Başrahib elini kaldırarak : "Hayır, hayır, dedi. Ne derini diri diri yüzdürmek, 
ne de bir kolunu ke&tirmek istiyorum, hayır büsbütün başka birşey... Şövalye 

Cemi buraya getirmeni istiyorum!,, 
Rahible beraber, sofaya çıkmışlardı. 

Antuvan kapıya doğru yürüyeceği yer
de, derhal duvardaki salibe doğru 
ilerlemişti. Diz çökerek hürmetkArane 
bir surette haç çıkarmış, kısa bir dua 
etmişti. Ondan sonra, kapının dibinde 
durarak hayretle kendisine bakan ra
hibin yanına gelmiş: 

- Şimdi, emrinize hazırım dostum. 
Demişti. 

• Başrahib, Antuvanı küçük bir hüc
rede kabul etmişti. Ve onu görür gör· 
mez, yüzü tatlı bir tebessümle gülüm
siyerek: 

- Evladını!.. Manastırımızın sahih 
\ 'E' hamisi mübarek (Sent Ogüsten)in 
mucizesi sayesinde, Ölüm kulesinde 
pek uzun zaman kalacağını zannetıni· 
yctrum. Tahmin ettiğime göre, orada 
çıkarman lfızım gelen çilenin müddeti, 
pek uzun sürmiyccektir. Nail olduğun 
manevi feyzin eserleri görünmiye baş
ladı. Buhlara hürmeten, elimi öpmeni
ze müsaade ediyorum. 

Anluvan, baş rahibin önünde hür
metle diz çöktü. Onun uzanmış olan 
elini iki elile tutarak hararetli bir buse 
ile öptü. 

- Manastırınızın büyük sahih ve 
hamisi Sent Ogüsten hazretlerinin lü
tuf ve inayetlerine sizin de dua ve 
himmetiniz inzimam ettikten sonra; 
şu duvardaki taşların bile harekete ge
leceğinden eminim, muhterem peder. 
Baş rahib, mağrur bir eda ile sordu: 
- Kalbinizde ne duyuyorsunuz? .. 
- Ah muhterem peder!.. Dün gece, 

r üyama giren büyük bir akkuş; hissi
yatımdan hiç bir ifşaatta bulunmama

ri, dün akşam rüyama giren o büyük 
k~ da aynen böyle söylemişti. 

-Hayret!. 
- Evet ..• 
- Ona ne cevab verdiniz? 
- Mutlak surette itaat göstereceği-

mi vAdettim. 
- Ala .. şu halde, iş çok kolaylaşıyor ... 

Bana da cevab veriniz .. kilisenin bütün 
evamiri aliyesine itaat edecek misiniz?. 

- Arzu buyurursanız, üç defa aziz 
Ogüstenin ismini zikrederek şu pence
reden kendimi atıvereyim. 

Antuvan, bu sözleri söylerken, pen -
cereye doğru ilerlemişti. Başrahib, der
hal önüne geçerek, ellerini vuka11 kol-
dırmış, itiraz etmişti . : • 

- Hayır .. hayır . .. Öyle sert tecrü -
belere lüzum yok. Sizinle başka pazar
lığa girişeceğim. 

- Diri diri derimi yüzdürmek .. yok
sa, en küçük bir ıztırab eseri gösterme
den bir kolumu kestirmek m i istiyorsu
nuz, muhterem peder? .. 

- Hayır oğlum.. hayır, evladım .. . 
Çıkarınız böyle şeyleri aklınızdan .. . 
Büsbütün başka bir şey . . . 

- Emrediniz, muhterem peder. 
- Şövalye Cemi.. buraya getirtebi-

lir misiniz? .. 
Antuvanın, bütün vücudu sarsılmış-

tı: 

- Şövalye Cemi mi? 
- Evet. 
Zeki İspanyol, vaziyeti, bir anda kav

ramıştı. Derhal kendini toplamıştı. 

, mı emretti. Affınıza mağruren arzede
y im ki, bu emre itaata mecburum. An
cak, emrinize itaati.mi de göstermiş ol
mak için şu kadarcık arzedeyirn ki; üç 1 

gündenberi, varlığımın değiştiğini 2 
hissediyorum. Sanki, bütün varlığımı ıı---4-~ı.-...... -
eritiyorlar; bir başka kalıba döküyor- ~ 
lar. Değişiyorum; bambaşka bir adam 4 
oluyorum. İşte bu kadar .. başka hiç bir ~ 
§ey bilmiyorum. 6 - Ala .. bu akşamdan itibaren ye -
meklerinizle beraber bir mikdar da şa- 7 ____ _ 
rap verilmesini emredeceğim. B. 

- Çok teşekkür ederim, muhterem 
9 

.__-+-__.·---ı 
peder ... Fakat, ne çare ki bu lutfu!luz
dan derhal istifade edemiyeceğim. 

- Niçin?. SOLDAN SAÖA: 

ı - Tophane clvarında bir yer. 
. - ÇünkO oruçluyum. 

- Oruçlusunuz, ha? .. 
- Evet, muhterem peder. 

ı - Arzu - Takkeye benzer şapka. 

- Aman yarabbi.. ne çabuk istiha -
le ... Hiç bir aziz, sizin kadar sür'atle 
kemale ermemL-ıtir ... Biraz daha gay -
ret etseniz. bbı,im buradaki emekdar 
(Çilekeş) lerimiz kadar yüksek merte
beye ereceksiniz. 

- Ancak, sizin yardım ve himmeti
nizle ... 
Başrahib, bir kaç saniye sükut et -

nıişti. Ve sonra, biraz daha Antuvana 
yaklaşarak: 

3 - Liyakatli - Oda oda kiraya verilen yer. 
t - Onu müteaklb. 
5 - Bahlb olunan lt!Y - lt.a etmek. 
8 - İstihkak edilen - Blr isim. 
7 - Her şeyl merak eden - Genifllk. 
8 - Hariciye Veklllınlzln soyadı - zeycem. 
D - Adavet. • İstifham llhlkası - nefer. 
ıo - Bir meyva - İllve - Nefi IAhlkası. 

YUKARIDAN AŞAÖI: 

ı - Merhabal&fmak - Masdarda 
tntihaiye. 

1 - Kör - Bravo. 
S - Geceler - Haana. 
' - Az .sıcak - Karıtık olmıyan. 
15 - Boyu uzun bir ağaç. 
8 - Sa - İntizar. 
7 - A!u • Aydınlık. 

madde! 

- Evet, evlıidım. Size yardım, vazi
femdir. Hayatınızda omuzlarınıza yük
lenmiş olan bir çok günahlar var ki, 
onları kaldırmak için mutlaka bir mür- 8 - Taharri edilme. 

d 1 1 A d F k t b b 9 - Rende ile 1t cörmem.. 
şi e i azım ır. a a ' aca a unun 10 - Mezruat - Bir nota. 
zamanı gelmiş midir, gelmemiş midir? / 1 2 3 

'f 
- Onu, ancak siz takdir edebilirsi- _ _,.._,...._.-.,..-.--....-...z:.._-.....;.:;... 

niz, m uhterem peder ... Arzu buyurur- ı R R N ~ V Ur 
sanız, tecrübe ediniz. 2 S ~ il D ç r 

- A.. bunun tecrübesi, gayet basit • 
tir . .. Cenabıhakkın inayeti ile haiz ol
duğum başrahiblik makamıma mutlak 
itaat gösterdiğiniz takdirde, artık sizin 
kin halas ve ikbal devresi gelmiş de
m ektir. D ikkat ediyor musunuz? Hem 
halas, \'e hem de ikbal.. . Yalnız, mah
k um olduğunuz çileden lmrtulmuş o· 
,larak kalmıyacaksınız, ayni zamanda 
h::watta iyi bir m evki de kazanmış o- 9 

lac k ınız. 
Ah, muhterem peder!.. Ne garip 

_,.__..,_. 

şey .. ~imdi bana söylediğiniz bu sözle- »vvelki bul1J14C'C111.V\ hallccHlmif ıeJcU 

- Ah, muhterem peder.. müşkUI .. 
bir haylı müşkül... 

- Kabil olan şeyler, müşkül olsa da 
yapılır. 

- Vakıa öyle. 
- Müşkül olan cihet, nedir? 
- Şövalye Cem, bugün yan meeüç 

bir haldedir. Buraya, nasıl gelebilir?. 
- Siz onu buraya getirecek bir çare 

düşününüz. Onun kolayca gelmesi için 
lazım olan vasıtaları biz ihzar ederiz. 

- Bir sual sormama müsaade eder 
misiniz, muhterem peder? 

-Hay, hay .... 

- Dünyada, hiç kimseye zararı do -
kunmamış olan bu adamı buraya ge -
tirtmekteki sebebi öğrenebilir miyim?. 

Başrahib, bocalamıştı. Birdenbire, 
bir cevab bulamamıştı. Omuzlarını yu· 
karı kaldırarak: 

- Size, şimdi ne söyliyebilirim? .. 
Sizin.. benim .. hepimizin itaata mec • 
bur <>lduğumuz cvamiri aliye, hazan 
b izim idrak edemiyeceğimiz derecede 
yüksek hikmeti ihtiva eder. 

- Hakkınız var, muhterem pederim. 
- Mesela .. işte, bu meselede olduğu 

gibi... Bu mesele hakkında, bize, sadece 
yüksek bir makamdan bir emir veril· 
rniştir. Ve bu emir de, ikimiz tarafın -
dan ifa edilecektir. 

- Yalnız bir noktada tereddüd edi -
yorum, muhterem peder. 

- Nedir? 
(Arkası ·var) 

~ 
Bugünkü program 
ISTANBUL 

30 Mayıs 1938 Pazartesi 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk mu.slklsi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Plilkla Tiirk muslklsl. 13.SO: Muh
telit plilk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Çocuk
lara masal: Bayan Nine. 19.55: Borsa ha -
berlerl. 20: Rıfat ve arkııdaşla • 
rı tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48 : Ömer 
Rıza tararından arabca .söylev. 21: F'usıl snz 
heyeti: İbrahim ve arkadaşları. <saat Ayarı>. 
21.45 : Orkestra. 22.15: AJtıns haberler!. 22. 
f;O; Son haberler ve ertesi ~ünün pro1;;ramı. 

• ANKARA 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

1 lstanbul Belediyesi llinları J 
Kadıköy Belediye şubesi sınırlan içinde, tarla, bahçe, arsa vesair mahallerde bit 

çok kuyuların ağızları açık bıı akıtmasından tehlikeli vaziyette olup bu yüıdell 
kaza vukuu melhuz bulunduğu anlaşılmıştır. Tebligat için sahipleri çok arann11f 
olduğu halde bir çoğunun nt'red(' bulundukları meçhul kaldığı gibı ikame!gAtıı 
malum olanlara da yapılan tebt:gs.ta rağmen tehlikeyi izale etmemi~lerdir. Bir 
ay zarfında sahibleri tarafındc.ın bu kuyuların ağızlarını sağlam bir surette ka • 
pattırılarak tehlikenin önün<! geçilmesi aksi takdirde belediyece topr:ık ile dol· 
durulma suretile kapatılacağ1 sahiblerince bilinmek üzere tebliğ olur.ur. 

cB,,. c3142' 

lstanbul Defterdarlığından! 
Kira müddeti 

Cins ve mevkii 

Senelik 
muhammen 

kirası 

Lira kuruş 

Feriköyünde Çiftecevizlerde Bulgar hastanesi arka
sında Balmumcu çiftliği müştemilatından 38100 met-
re murabbaı tarla: 57 15 
Boğaziçinde Balta limanında Fıstıklı taı l,a denilen 
11375 metre murabbaı tarla: 11 • • 
Ayni yerde Tekservi denilen 4812,5 metre murabbaı 

tarla: 6 • • 
Ayni yerde polislikten rnütekaid Zihninin evi üstün
de vaki 16650 metre murabbaı tarla: 13 • • 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı tarı alar hizalarındaki kira ve müddetle' 
üzerinden açık arttırma usulile ayn ayrı kiraya verilecektir. Tediye şeraiti ;Je 
diğer şartlarını öğrenmek istıyenlerin her gün ve müzayedeye gireceklerin dE 
2/6/938 Perşembe günü saat on beşte yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Emis• 
Müdürlüğünde toplanan Komisyona müracaatları. (M.) (2931) 

Nöbetci eczaneler 
Bu cece nöbetçi olan ecuneler şunlar
dır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda : (Ziya) , Alemdarda.: <Esad), 
Beyazıdda: (Haydar), Samatyada: (Rıd

van>. Emlnönilnde: (Beşir Kemal}, E -
yübde: (Arif Beşir), Fenerde: (Emllya -
dl), Şehremininde : (Nazım), Şehzadeba

şında : <İ. Halll), Karagfimrükte: (Ke -
mal>, Küçükpazarda: CHBanet. Cemil). 

Çin liderleri 
(Baştarafı 6 ıncı sayfada) 

zu ettiğiniz kimse ile görüşmiye ıneııı.n: 
sunuz. Müracaat ettiğiniz herkes dediğ~. 
nizi yapacaktır. Fakat benim size ı;()yh 
yecek hiç bir şeyim yoktur. Nazırlar, ııS' 
kerler, generaller, hepsi, hepsi sizinle 1'~ 
nuşacaklardır. Fakat ben, ben bir fi!. 
söyliyemem. Yahud söyliyeceğim taJJlll 

men şahsidir. ~ • 
Şahsi mütaleamı mı istiyorsunuz. 01 

\ leyse dinleyiniz. ıtl 

Beyoilu cihetindekiier: Binlerce senedenberi mevcud olaD Ç. 
Bakırköyünde: cistepan). 

Tünelbaşında: <Matkoviç), Yüksekkal - hiç bir memlekete harb illn etmiş de~; 
dmmda: (Vingopulo), Galatada: (Mer- d B '-ct!J' 

30 Ma""• 19ll Pazartesi ir. u memleket, şimdi, bugüne - ,. 
.1- kez), Taksimde: <Kemal - Rebul), Şfş - arf 

Öfle neşriyatı: ilde: <Pertev>. Beşiktaşta: (Na.il Halid). maruz bulunmadığı bir tecavüzle k ,r 
12.30: Karışık pIA.k: neşriyatı. 12.50: PIAk: Botaziçi, Kadıköy ...e Adalardakiler: !aşmıştır ve buna mukabele etmiyc tar .. 

Türk musild.sl ve halk şarkıları. l3.l5: Dahııt Üsküdarda: (İmrahor>, Sarıyerde: (Nu- vermiştir. Muvaffak olmak için prtet t• 
ve harlcl haberler. rll, Kadıköyünde: (Sıhhat, Rlfat), Bil - miyeeeği zaman, para ve insan yo"tlJ .. 

Akpan neşriyatı: yükadada: CHıılk), Heybelide: <Halk). SIJ 
18.30: Karı§ık plA.k nefriyatı. 18.50: !ngl- Bu hususta sonuna kadar gideceğiz. tı' 

ilzce ders: (Azime İpeltl. 19.15: Türk musl- nun ne demek olduğunu zannederseJll 11 

kisi ye halk prküarı (8er•et. Adnan ve arka- .............................................................. lıyorsunuz.> _ ııJ 

daşlarıı. 20: Saat Ayarı ve arabca n~riyat. 1 y . . 1 Az sonra ayni esrarengiz asansor ~., 
20.15: Türk musiki.si Vt halk farkıları (Ha- eftl Defrly&t bil w 
tük Recai ve arkadaşlan). 21: Spor konllf- a--------------- tekrar aşağı kata indirdi. Otoıno ~ 
ma.sı: Nlzameddln Kırşan. 21.15: Stüdyo sa- Türk Tütünü _ Dünden itibaren (Tirit insan ~rültüsile dolu olan sokağa •1'0• 

lon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Tütünü) isminde yeni ve çok ıüzel bir ruec- bastım. Ihtiyar Çinli kadınlar atşaııı ~' 
Yarınki program ve İstıkli.1 marşı. zetelerinin son tabılarını bağırışıyor ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••• mua çıkmaA:a başladı. 511· 

Is. tanbul Asliye Mahkeınesı· Altıncı ti 1 . i anlaşılmaz şeyler mırıldanıyorlardı- -• Memleke m zın zira ve lktıaadl hayatında ııı .... 
Hukuk Dairesinden: büyük blr ehemmiyeti bulunan t.Utfin, ziraat, kl bunların hepsi cSonuna kadar, sarı 

t . t ii ü · d 1Y t kadar .. > diye feryad ediyorlardı. Zatiye tarafından Çorlu Hatib mahal- ıcare ve sanay zerın e neşr a yapacak Sof'' 
olan (Türk Tütünü) mecmuasının ilk sayısı cParis - -- . ../ 

lesinde 16 sayılı evde iken ikametgahı renkli bir kapak ve zengin mti.nderecat ta§l· .............................................. ..-----~ 
meçhul bulunan Mehmed aleyhine ikame maktadır. 
olunan tescili talak davasında: tahkikatın 
muayyen bulunduğu 25/5/938 tarihinde 
müddelaleyhe yapılan ilanen tebliğe rağ~ 
men mahkemede hazır bulunmadığın -
dan, gıyaben tahkikata devam olunmuş 
ve tarafların medent hallerinin nüfustan 
sorulmasına ve muameleli gıyab kararı
nın on beş gün müddetle ilAnen tebliğine 
karar verilerek gıyab kararının btr nüs -
hası da mahkeme divanhanesine talik 
edilrrtlş ve mahkemede 25/6/938 cumar
tesi saat 9,30 a bırakılmış olduğundan 

müddeialeyhin be§ gün içinde itiraz et
mesi, aksi halde gıyabında yapılan mua
melelerin muteber tutulacağı tebliğ ye -
rine geçmek üzere illn olunur. 

Çocuk - Ço.cuk Bslrgemt Kurumunun 
çıkardığı bu haftalık çocuk mecmuasının 

88 inci sayısı güzel resim ve yazılarla lntı.p.r 
etmiştir. 

MANON LESKO - İnlullb Kitabevinin 
25 kuruşluk tercüme eserler serisinin 6 ncw 
olarak Manon Lesko'yu neşretmiştir. Fikret 
Adllln, eserin mukaddemesinde .söyledlli nc
hlle, yeni bir tercüme tellkldslle dlllmtze çe
virdiği Abbe Prevo'nun dünya edebiyatında 

klasik olmuş bu eseri sıkılmadan ve yorul
madan okunmaktadır. 

SAFO - İnkılAb Kltabestnln ucuz tercü
me eserler serisinin 7 ncl sayısını t.eş.dl eden 
ve Muazzez Tah.sln Berkand tarafından dJ
llmlze çevrilen Alfons Dode'nJıı (Safo) ro
manını okuyucularımlJ tedarik etmelidirler. 

1-
~ 
UJ 
il. a: 
111 a. 

m n rlrnsı kuııanışl~ 
dayanıklı ve elverişli olan Y 
g9.ne snt makinesidir. ,. 
Sabş yeri : M. C A il C A 61 

Galata, Mahmudiye caddesi No. 
Telgraf: Camcan - lstanbul 



SOK POS~A 

F ransanın İngiltereyi 
taklid edeceği cihet 

Af kanunu Haziranın 1 Harici Askeri Kıtaab binıan 1 
15 inde meriyete girecek Eskqehlr Hava okulunda yaptınlacak yatakhane inpatı kapalı zarfla eksilt-

(Bq tarafı ı ind ıaıflada) meye konuJ:nuttur. Bu inpatın keşif bt-deli vahidi kiyasl fiatı üzerinde 375151 
lira 90 kwıiftur. Talihler teklif mektubl arında vahidi tıyuı fiatı ilzerlnden ten
zilAt yapabilirler. İdari prtnamede bitme müddeti 30/Nllan/939 dadır. Eksiltme 
2/Haziran/938 Perıembe lilnil saat 15 de Satmalma Komilyonunda yapılacaktır. 

Mütemmim maltlmata nazaran kanun 

l <Battflf'G/ı ı tnct ıaS/fada) tmlr ve inkipf dav•mıan ilı.tıyaçları- haziranm on beflne dolnt nefir ve nan 
~'hır-kiye, beynelmilel her türlü na yardım edenlerin samtml allkaları edilebilecek ve d~hal mer'lyete lflec:ek· 
, betlerini tam bir istiklil içinde bizi ne kadar blbden mütehassis ettiği- tir. 
~Yalnız ıniill menfaat kaygısı ile tan- nl de burada tekrar edelim. Çünkü bu a- Bu liyihanm Meclis umumi heyeUnde 
~r. Alım satım i§lerine hakim olan 1'kalar, her türlü aykın niyetlerden u- milzakeresl lilnil, hükılmet ehemmiyet.le 
dar lan hiç fiiplıe götünrjyecek ka- zatırlar, temizdirler; lnılr ve inkişaf da- beklenen bt-yanatta bulunacak ve ayni 
... ~u ve kat'idir. Bu düsturlar e- vamızı takviye etmekle, içlncle bulundu- celsede ceza kanunu tadilltı, eeza unlü 

0lınak prtı ile, herkesle anlaşmalar ğu nazile cojrafya bölgesinin barıı niza- muhakemeleri kanunu delf.şikliklerl, mat 
~· İte siyaset karıştırmaz ve karşı- mmda kat't bir rol oynayan devletimizin buat kanunu tadilitı, cemiyetler kanunu 
bir taahhüdlerin iyi işlemesinden gayri tariht vazifesine layık olduğu değerin ve- projesi ve basın birliği kanunu proJesı 

ley düşünmez. rildiğini göstermektedirler. de görüşülecektir. 
) I>oat.1ngiltere, yeni Türk:yenin bu yep Evet, İnformation'un dedlli gibi, Fran- Af kanunu projesine bağlı olarak bil-
~ Zihniyetini pek iyi takdir etmiştir. sanın, dostu ve müttefiki İngiltereyi tak- ktlmetin Meclise vermif olduğu mucib 
~Ye kadar en geniş münasebetle~dc lid ~de~e~i ~ir cihet varıiır_: Türkiyen;!'l sebebler liyih:W kısa, fakat çok veciz bir 
dahi duğumuz diğer dost devletleraen hakikatını bilmek! Dostluk ıcablarıru ya- şaheser addedilmektedir. 
be bun__un aksine bir kanaat beslendiği- panlara karşı, onun da, dostluğu, gerek- -·-----

~düf etmiş değiliz. Onun için sulh tiğinde, fedaklrlığa kadar götürür oldu- eı·nı·c·ııerı·mı·zı·n 
i.ı;..WQJnız gibi, milll ekonomi politika~ ğunu takdir etmekr City orada ille, Hatay 
w-- dahi, yanlış tefsirlere uğratılmak buradadır: Bizi kazanmak için maliyeci- ff k• ti • 
~-uneauıe müsaade edemeyiz. lerinizi değil, politikacılarınıZl teıvik e- muva a ıye erı 

Şarnda teşkilat TUrkiyenin 
hizmetleri 

(Bq tara./ı J inci ayfada) 

at iştirak etmiştir. Kudret müsabakası 
ekseriyetle 1,60 metre irtifaındaki yük 
sek manilerden ibaretti. Dünkü ba~ -

....._~ (8qta,a4.. ı tınd •vfadaJ '(Ba, taf'a.jı ı inci ıa11fa.do.) !angıç müsab.akl11nda ekibimizden Sa -
-...-ıı 1 

• im Pulatkanm Ok 1simli atla birinci g~l-
lli ... ~ içindedir. İstiklal muahedesi - mediğinden konferansı tehir edilmifür . . mesi bhramaıı binicllerimiz'! brp halk 

yaptllar 

... ~~ik ebniyen Fransız parlamento- Prof. Pittarda gelince, konferanscı da..... 1 ...... _ • ..+h.-•"'t 
'"'" .. • · a:d ~--1.. i • b arasın iLi a..-yı - .. ~--,, L .. Suriyeyi tam minasile bir Türkiyenın m __ atnı öa~_...-:a. çın u- B mi ... lr"' .. bakanın da lhn...... .. u5~u musa aonun ya-
~ını. eke haline getirmek isteyen gun sarfetmekte olduğu muazzam gay- 1 ta 'f et' · d Y" b ll'v."\b -...ıır h mmi tl 'L.- d ım· bu pı an snı n ıcesın e uz aşı ~3 .. 
inal.-~ kuvvetlenmiş olduğuna Şam retleri e e ye e -.y e 11 ve Öncü ve teğmen İhsan Ataı kazanan -
.~IQl?Ui ........ .._kat"' surette kanaat ge _ muinin beteriyeUn ilk anlana rllcu et- 1 . w vafiak 1..,..,. 
H..__ --lA ı b .. kü' rl Tü ki . ti ar arasına ormege mu o-..., -
-.ııniftir Şa h"k~ t' w tiğini ve ugun as r yeye erış • lardır 
"'ı__ ·_ · ın u ume ı ne yapacagını ,.. . .. li k d . t' 'L.• • 
~ &ını soy yere emış ır .u: 
.. Yor. Fakat, her şeyden ziyade · . 
~ vaziyeti bütün Suriyeyi en - . cBugün pek az memleket vardır Ju D'/ln Anlıara at 

e Bevket kt d. Türkiyenin yaptJb libi ilme bu kadar v l d 1 l 
tıce . me e ır.. .. . kişi tahsis etsin ve para koysun. Atatür- ı arıf arın a I eC 
~ d zır~e art.~k .. Su~ye h~kfunetı ltün himayesinde kurulan Türk Tarih Bir kaza oldu 
kıl e?nektır. Kuçuk bır ekalliyet teş- Cemiyeti Reisicumhurdan en yüksek mü-
~:en Katolikler Hasce'de hakim ·zahereti ve kudretli tefVikleri almakta- (Baf tarafı 1 i1ıci ıatlfada) 
"'-tı Uy()rlar. Şamın otoritesini temsil dır.- tin Bimişk ismindeki atı koşu esnasın-

İlk teminat 18758 lira 10 kurul olup prtname, keşif ve projeler 18 ltra 76 kuru-
18 M. M. VeWeti Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler ka • 
nun.I teminat ve 2490 aayıb kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıb belgelerle 
idari prtnamenln 4 iincü madde~n cF> fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektuhlannı eksiltme gün ve saatinden behemehal bir saat evveline ka
dar Ankara X. M. VeklleU Satınalma Komisyonu Riyasetine vermelert 

c86h ,2801> ,..,,, 
fzmir Müstahkem mevki kıtaatınm 16920 kilo sade yağı ihtiyicı kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmUfhu'. ihalesi 8/Haziran/938 Çarşamba günü saat 16 buçukta 
qlada İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
edilen mecmu tutarı 16568 lira 40 kuruştur. İlk teminatı 1167 lira 48 kuruştur. 
§artnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin Ticaret odasında kayıt
lı olduklarına dair veaika gÖltermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak 

edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve prtnamesinde yazılı 
vesikalarla teminat ve- teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saatt evvel 
İzmirde kıflada levazım Amirliği satınalma komisyonuna vermeleri 

c889> c298h 

~ . 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 30 kuruş olan 300000 metre yatak kılıf 

bez kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 13/Haziran/938 Pazarte-
81 günü saat 15 dedir. İlk teminat 5750 liradır. Evsaf ve prtnamesi ~ kuruıa 
M. M. V. Satmalma Komisyonundan aluıır. Eksiltmeye gireceklerin 2f90 sayılı 
kanunun 2 ve 3 ihıcil maddelerinde ıösternen vesikalarla teminat ve teklif 
mektublannı birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermelerL 

c8'12• c3030> 

~ 

Bir milyon kilo çam odunu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuftur. Tahmin be
deli 25000 lira ilk teminatı 1875 liradır. Eksiltmesi 10/Hazlran)938 Cuma güııil 
aaat 10 da Erzurumda Alkerl Satınalına Komisyonunda yapılacaktır. Şartname-
si hergiln Komisyonda görülebilir. Teklif mektublan belli giln ve saatten biı 

saatten bir saat evveline kadar Enurumda Satınalma Komisyonuna verilmlt 
buhmmaJan. c87h c3CK8> 

Siirtteki birlikler ihtiyacı için bir milyon Ud yilz bin kilo odun 20/Haziran/938 
Pazartesi günü saat 9 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Muhammen bedeli 
18000 lira ilk teminatı 1350 liradır. Şartnameyi görmek latlyenlerin hergün iş sa
atinde ebiltmeye ıireceklerin mezkur günde saat 8 e kadar teklif mektublan· 
m komiıyona vermelerL c877> c3049> 

hr. ~Ayet makamında Vali oturamı- . Prof. Pittard çok kallbalık ve derin da parmaklıklar~ .çarpmış, parmakltlt-
da ~ukiıınet konağındaki memurlar bir alaka ile dinliyen bir samiin kütlesi lar t_:ınt~perde gıbı y~lmıştır. At der- 1 1 
~ bır aydanberi hükumet konağın _ önünde nazariyesinin başlıca unsurlarını hal olmuş, jokey Zekı ağır yaralı ola - Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llinlan 
~~- d · p · ·uB · It'k~~~eb~~~~w- ~------------·------------~ llrıda öıu!a t chesl~kret eh.~k .. ıyor~~~: ı - ızah etmiş r. u nazal rı'ykedmeso ~ ~ b - kit aldığımız habere göre vaziyeti nor- 6 Ton Akradit alınacak 

e ı esi u um suruyor. resinin sonunda, neo otı evresının aş- 1 .safhadadır Tahmin edilen bedeli 18900 lira olr.n 6 ton Akradit Askert Fabrikd!ar Umum 
~ ~ ~afilinin aldığı ma1funata langıc~da garbi Asyadan Avrupaya akın ma ---·------ Müdürlüğü Ankara Satma1'lla Komisyonunca 21/Temmuz/938 Per~!'mbe günü 
'- P~ıse giden mahud Kardinal eden ınsanlar. 1 188t 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak K'ln isyondan 
at, Pııunı Elcezire için 1tat'i bir muhta- Pittard 'demiftir Jri: ngiliz Qlilll takamı Fransız ...wr. Taliblerin muvakkat teminat olan 1417 ıira so kuruşu havi tcklir mek-
~~ alıp öyle dönecektir. Şam hükıl- cEğer bu insanların -ki Türklerin ec- m:ın faklmlDI J&ndİ tublarını me.zkdr gOııde aaat 14 de kadar KomJsyona vermeleri ve kendi!erinin 
la... -l bntü.n ümidlerini kaybetmiştir .. dadıdır- Avrupaya ıelişi olmasaydı -bun- Parı·s 29 (AA.) _ Alman futbol de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde !erindeki vesaikle mezkur eü.ı ve saatte 
~- 1A c · ldiğ' ..nbh k Komisyona müracaatlarL c3096> / 
~ ~ın emil Beyin istüa edecegi lann Anarmludan ge ıne ,.. e yo - milli takımmı 6 • 3 yenen ve İsviçre 

artık her atızda dolaşmaktadır. tur-, ve onların beraberlerinde getirdik- milli takımına mağlup olan İngiliz mil-
~ taraftan Suriyeyi pek şiddetle leri ziraatcilik ve hayvanların ehlilepi- li takımı Fransa milll takımına 4 • 2 
~....._ olan Fransa, öbür taraftan, rilmesi bulunmasaydı belki de Avr~ galib eelmiştir. 
~ llatay i§lerinde, Suriyeyi gaflete daha uzun müddet en !ptldal medenıye- ------

'-ı'keden aldatma oyununu da mükem tinde, ta§ kesmenin baılıca endüstri ve F h b ti 
t.a_. "1rette oynuyor. Hatayda Türk lis: hayvan ve balık avlarile meyva toplama- ranıız a VA eye 
~l'lllbı ekseriyeti elde edememesi i- nın yeglne yaşama unsuru teıldl eyledi- Londrada 
il 1'!_.tb~k orada, gerek burada her tür- ği 0 safhada dahak~fi rimftdde~ kalacd ~ Londra 29 (AA.) - General Villö-
b~ ~ ırler· 'tfh d" M 1" tı Zamanımızın eşı e sayesm e, C.:.A -.ta ı ı ı az e ıyor. ese a, · " . . men'in riyaset ettiği Fransız hava bey-
\lt ~la alakası olsun veya olmasın. oriente lux> formülu eıbi es~ "bır tiblr eti bugün tayyare ile Londraya gel -
)l 8Ul1i Arablan otomobillerle Hata - yeniden cşnlanmış oluyor. Kuçuk Asya- miştir. 
,:Vkedip bunları Hataylı Arab lis - da seyahat eden Avrupalılar kendilerini - ................... _ ........ _. __ ................. _ •• 

~ b'e kaydettirmek için burada hu- bir nevi ana toprakta buluyorlar. (A.A.) 
~li ır teşkilat vücude getirildi. Bu ===-==-=====--==~s::;;ı:=-~ 
'-b ~ büttin masraflarını da Beru- den Hataya götürmek üzere otomobil 

-aıııeete ld w hakkakt G kollan tesis edildL Yol llUlltafların -.__, ~ o ugu mu ır. a 
~~.Yatanı blokunun teşkilatı, Ha- (lan bqka kendilerine aync& pndelik de 
tııı.:_ - ~Yle bir alakası olan herkesi Ha- veriliyor. Bütün bu paraları da Fransa 
~ litrnek sarfediyor. Bu ife, Fransanın ne kadar 
Iİtae üzere teşvik ediyorlar. ehemmiyet verdilini göstermek için bat-

' ll, gazeteler cldarehanemize mil- ka. bir delile ihtiyaç yoktur, yalnız bu fa
'-ıt, t edin, size ne yapacağınızı anlata- aliyet klfidir. 
llıt ~~.bu nevi insanlara hitaben ilan Hatay ~tihabatında bu aidtfle Türkle
'-de ~Yorlar. Gidecek olanlara, tren- rin eksenyet kannmılırma ihtlmal kal
........,;, ,_. leınin olunuyor; bunian Haleb- mamışbr. 

lıtanbul Askeri Leva21m Amirliji llinları 

~ İatanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için alınacak 118280 
1ftt lhnon 6/Haziran/938 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede levazım Amir

.._ lltuıaırna komisyonunca açık eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 30'14 

l'fJtii~ kuruttur. İlk teminatı 230 lira 81 kuıııftur. Şartnamesi .komisyonda 
lbeıe~bllir. İsteklilerin kanuni vesikalar iyle beraber belli aaatte komisyona gel-

c524> c29'18> 

Ntı/tı/111 

'clet!d.releri İstanbul levazım Amirliğine bağlı müessesat için alınacak 387900 

'it ._'1utrıurta 6/Haziran/938 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede levazım lnılr
~ ~komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
161iiJe a dört kuruştur. İlk teminatı 512 lira 3 kuııı§tur. Şartnamesi komisyonda 

~-.İstekIUerin kanuni vesikalari yle beraber teklif mektublarını ihale 
bir laat evvel komisyona vermeleri. c525> c2979• 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

SermaJlll l.Jret 'l00.000.-
1ht11at üçell Lire& 1'5,'JD,111,11 

Jılsbıll ldan: M2Loo 
ltalJuıua bl.flJCa tehlrlertnde 

ŞIJBEl·md 
lnllltse. l:nlfl't, ATUIQlrJa. lılact.· 
rıatan, YUIOllaTJ8o Boman,a, Bul· 
prlıttaD. lılıllr, .&mer1ta Cemalalrl 
lftttebldell. BresUJa. ıuı. ~ • 

Ar3utuı, P9n1. DTat6r w 
Kolamlılrada 

A1111UJ'QD1ar 
lsTANBUL ŞUBB MERKEZi 
Galata VoJToda caddul KaratBJ 

Palls (Telef: '48fl 1211/111) 
felalr ••tobd*' ....... , 

latanbulda: A1AlemC!1&D hanında 
Tele!. 22900 /S/11/12111; BeJollun

da: llUklAl caddesi Telef. 410M 

IZMIRDB 11JBB 

Doktor 

lbrahlm zatı lJ11et 
Beledl19 bq1llDda. Plyerlotl 
caddellDde il aamarada beqQD 

Ôiled• eoııra lıaatalarım kaba& 

~---·eder. 

,,,.,.,. 
9 Ton Difenylüretan alma cak. 

TahınlD edilen bedeli 28350 lira olan 9 ton Difenylüretan Askeri Fabrikale 
Umum Müdilrlülü Ankara Satmalnıa Komisyonunca 20/Teımnuz/938 Çarşamba 
ıünü aat 1!5 de kapalı zarfl.ı ihale edıle cektir. Şartname 1 lira 42 kııruş muka

bilinde Komisyondan ftriliı- Taliblerin muvakkat teminat olan 2126 lira 25 ku
l'UfU havi teklif mektublar.ı.nı mezk<lr günde saat 14 de kadar Komisyona verme
leri ve kendilerinin de 24t0 nurraral: ka nunun 2 ve 3 maddelerindeLi ve~aikle 

mezk6r gün ve ıaatte Komf1Yona müra caatlan. c3074> 

23 Ton Gliser!n alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 16100 lira olan 23 ton Gliserin Askeri Fab1=ilcalar Umum 

Müdürlüiü Ankara Satınalnııı Komisyonunca 18/Temmuz/938 Pazartesi günil 
aaat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak KorrJsyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 1207 lira 50 kuruşu havi teklif mek· 
tublarmı mezldir günde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 Vl' 3 maddel erindeki vesalkle mezk6r gun ve saatte 
Komisyona"ıııilracaatlan. cS973• 

,.,,_,,, 
'10 ton mutahhar Avrupa Lbıters pamuğu. 
Tahmin edilen bedeli "2.000 lir• olan 70 ton Mutahhar Avr\ıpa Llnters pam11-

lu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca J5/ 
Temınuz/938 Cuma &Onil uat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şctname 1 
lira 10 kurut mukabilinde Komisyonda p verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan 3150 lirayı havi teklif mektublarmı mezk6r saat 14 de kadar Komisyona 
vermeleri ve kendilerintn ~ 2"90 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezk6r gün ve aatte Komisyona müracaatları. c3067• 

,,,.,.,. 
502,50 Ura muhammen bedel ile 600 kilo soğan, 480 kilo akiz kabajı, 1260 kilo 

ay_şe kadın fasulye, eoo kilo patates, 810 kilo domates, 270 kilo lAhana, 810 kilo. 
bamya, 1800 adet pathcen, 270 kilo pırasa, 270 kilo ıspanak, 480 kilo semizotu 

. 3/6/938 Cuma günü .saat 14 de Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollaınasındakl 
Satınalma Komisyonunda açık Usiltmeye konulacaktır. Muvakkat teminatı olan 
38 lirayı her hangi bir Mal d. ne yatırılarak alınacak makbuzla 2490 No. lu kanu
nun istedili vesaikle birlikte mezkiir gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. c2787> 
~ 

1400 lira muhammen bedel ile 4000 kilo sığır eti 3/6/938 Cuma günü saat 14 de 
Salıpazarmda Askeri Fabrikalar yollam asındaki Satınalma Koniisyonunda açık 
eksiltmeye konulacaktır. t.t.eklllerin % '7,5 muvakkat teminatı olan 105 lirayı 
her banal bir )lahnildürlülüne yatırarak alınacak makbuzla 2490 No. lu kanu
nun istedili veplkJe birlikte mezkOr liin ve saatte komisyonda bulunmalan. 
Şartnamesi her atm lramllyonda göıillebilir. c2788> 

~AVRUNUN gurbUz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECATI 



ı2 Sayt 

PiRE, . TAHTA 
KURUSU 

SON POSTA 

SiNEK 
SİVRiSiNEK 

ve bütün 

. Adi gazi boya ile karıştırarak yalancı ecnebi markalı kutulara doldunıyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan 
Fayda yerine satıyorlar. 

FAYDA İSMİNE ve MARKASINA DİKKAT 
Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. 118 utre 20 - l/4ı 30 - 1/2 •5 - ı litre 70 - ı litre 300 kuruş. Toptancılara tenzllAt. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hutalıklann 

mikroblarını kCSkiiDden tem.izlemek için (Hll!LMOBLÖ) kullanınız. 

ö 
Böbrelderin çalqmak kudretini arbrır, kadın, erkek idrar zor• 
luklannı, eski •e yeni Belaoğukluğunu, me.sane iltihabı, bel 
•inamı, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini 
giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat VekAletimi:rin resmi 
ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOBLÔ idran tcmizliyerek mavileştirir. 

~ . t : .. ,. , & • :; ' •• .. . • . .·. ·I ·, 

,~AVCILARA MÜJDE=~ 
BARUT FiATLAR 1 UCUZLADI 
1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere kara av barutu 

satış fiatlarında aşağıda yazılı tenzilat yapılmıştır. 
Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından memleketin her tarafında 

aşağıdaki fiatlarda sablacakhr. 

Birinci neri 8Y barutu 500 ıramlık kutu tçlndo 

" " 
,, .. 2&0 

" " " ikinci • ,, ,, soo 
" " " 

" " 
,, 

" 
250 

" • " 100 

Eski fiat Veni fiat 
115 110 Kuruı 
60 . 55 

" 95 90 ,, 
50 45 

" 2Sl.50 18 

ilan Tarifemiz 
Birinci •ah ile 400 lturuı 
/irinci •ahi/et 250 )) 

Oçüncü •ahile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

iç •ahileler 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilin yaptıracaklar ay. 
nca tenzilAtlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ÇE>yrek 
sayfa illnlar için ayn bir tarife der. 
pi§ edilmiştir. 

Son Posta'nuı ticari illnlanna aid 
işler için §~drese müracaat edil
melidir: 

İllncılık Z:oUektlf olrketİ 
Kahramanzado Han 

Ankara caddMJ 

Son Posta Matbaası ................................ 
Neşriyat Mü~ürü: Selim Ragıp Emeç 

AHİP İ S. Ragıp EMEÇ 
S LER: :A. Ekrem UŞAKLIGIL , 

MAYIS 

SABAH, ÔGLE VE AKŞAM 
HER YEMEKTEN SOt4RA 

Diş sağlığında harikalar yaratmakla 
meşhur olan yegane diş macunudur. 

Güzelliği gözler, fakat 
f Ü sun ve cazibeyi güzel 
dişler temsil eder. Böy
le dişler ise ancak 

BADYOLIN 
diş macunu kullanmak 

ve günde iki defa 

BADTOLIN 
He dişleri fırçala

makla kazanllabllir 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişlerinizi muntazaman fırçalayınız. 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnW' 

Muhammen bedeli 1712 lira olan 50 aded manyetolu masa telefonu, 20 aded ~ 
kollu komidatör, 200 aded mikrofon kapsülü 2.6.1938 Perşembe günü saat ıo)I 
on buçukta Haydarpaşada gar binası. için deki satınalma komisyonu taraf.od" 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girIIlfk istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 128 lira 40 turuP.,. 
teminatlarile birlikte eksiltme gtln!l saatine kadar komisyona müracaatıarl 11-
zımdır. 

Bu işe ald şartnameler Haydarpaşada satınalma komisyonu tarafından paral1' 
olarak dağıtılmaktadır. (2844) 

KREM 

KREMLERi 
Sıhhat Bakanlığının resmt ruJısltınl 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. BOtilJl 
cihanda elli senedir daima üstün ~ 
eşsiz kalmışur. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü oları) 

vücude getirilmiş yeg&.ne .sıbh1 
kremlerdir . 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve §arlatanlıkla de

ğil sıhhi evsafını Londra, Pari.s, ser· 
Iin, New York güzellik enstitülerin· 
den yüzlerce krem arasında birinci· 
lik mükafatını kazanmıı otmıltl• 
isbat etmiştir. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz için yağsız, gece için yıJll 

ve halis acı badem ile yapılmı~ ,un-

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
,.r -

1 - Şartnameleri mucibince 13 adet termograf ile 13 adet higrograf P' 
lıkla satın alınacaktır. ~td" 

II - Pazarlık 2/Vl/938 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 14 de l{a 
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır· jJir. 

III - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden aıınab ıoil'" 
iV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve kataloglarını#' 

nakasa gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Ş~r • 
vermeleri ve tekliflerinin kabülilnü mu tazammın vesika almaları Hizılll p1r"' 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edile gün ve saatte % 7,5 güven;~. 
lariyle birikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ' 


