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Hitlerin Mussoliniden Başvekil yarın 
anlamak istediği nokta Belgrada gidiyor 
AlmanyaÇekoslovakyadamüdahalede C. ~ar~r 

1
Partide İeitahat 

bulunmıya mecburiyet hissettiği ve ın 1 a arını an a 1 

F Baıvekil, balyanın Boğazlar mukavelesine iltihakının 
raDS8010 büCUMUD8 maruz kaldıg'-') Türk - 1talyan dostane münasebetlerinin yeni bir 

tezahürü manaıı Üzerinde bilhassa tevakkuf etti 

takdirde İtalya ne yapacak ? 

Ecnebi matbuahnın bir Türk gazetesi hakkında 
Yazdıkları yazılar da hüküm sayılamaz. Bunlara karşı 

Yapacağımız yegane hareket omuz silkmektir 

1 nazı Alman gazete- YAZA N dırılınasını istemesi, 

terinin bir müddet- S 
1
• R E bu davayı günün e-

tnberi bir sabah re- e ım agıp meç hemmiyetli mevzula-
f11tı . 
na tnıze karşı bazı n arasına sokmuş ol-
s:oş . ~neşriyat yaptıklarını biliyorduk. du. Şu noktaya berveçhipeşin işaret ede
ba?ı dıger arkadaşımızın bu neşriyattan lim ki Volkişe Beobahter, Borserçaytung 
~lar alarak vaziyetin berraklan- (Devam\ 3 üncü sayfada) 

Filistindeki mücadelenin bilançosu 

1800 Arab, 400 Yahudi, 
150 lngiliz öldü 

Akkadaki mevkufların hep birden açlık ırevine 
baılamalan vaziyeti büıbütün gerginleştirdi 

Filıstindeki divanıha.rbler<Lın biti bfr :ıtr&b\ Vttcval> ecftyM 

(Yuua 11 iact 1a1fada! 

Ankara f - Boğazların idaresi hak
kındaki Montrö anlaşmasına tevfikan 
boğazlar komisyomma aid vazifeler 15 
ağustos 936 tarihinden itibaren Türkiye 
hükClmetine intikal etmiş bulunuyordu. 

(Devamı 3 üncü sayfada) ······························································ 

Başvekilin Ankarad.a istikbaline aid bir intıba 
Ankara 4 - C. H. Partisi Kamutay, lavı Hasan Sakanın başkanlığında top-

grupu, bugün saat 15,30 da Trabzon say- lanmıştır. (Devamı 11 inci ıayfada, 

Hatayda yeni bir vak'a 
oldu, Halk Partisinden 

bir memur yaralandı 
uımnn1Jllllll!lllllllllllUlllJIIllllfıuı Anta~~a ~ -:- ~nadol~. ajansını!ı h~sus~ y~~leri doküma~t.e :dere~ . mahkemeye 

•• rnuhabın bıldırıyor: Dun akşam üzen muracaat etmesını soylernıştır. 
Yazan: Burhan Cahid mühim bir vak'a daha olmUf ve halk par- Komisyon genel sekreteri B. Ankerl 

Senenin en güzel tisinin hususi memurlarından Yusuf, ziyaret ettim. Çok nazik bir şekilde ka-

d b
"' . mahalle arasında ayağından kurşunla vu- bul etti. Komisyonun bu vak'alar karşı-

e e ı eserı rulmuştur. sındaki fikri ve hattı hareketi hakkında 
Bugün başhyan yeni edebi Türk ~eyeti bu sabah komisyon tara- ajansımı tenvire yarıyacak malumat is-

• • . • fından dınlenirken bu vak'ayı da kaydet- temekliğiın üzerine komisyonun seçimin 
fefrtkamızl faktb 8dlntZ ! miştir. Komisyon, Türk heyetine §iki- (Devamı 11 inci sayfada) 

GUreşcilerimizin 
Muvaffakıyetsizliği 

KABAHAT BiZiM 
Çobam Avrupa şampiyonasma idmanh halile göndermek mümkün 
alsaydı Avrupa şampiyonu olması işden bile değildi. Alım 
hUkmU Mustafa ve Mersinli Ahmed için vermemek haksızhk o ur 
Yazanı Güreı F ed era•yoncı e•lıt lr ati6i amumin Sadullah Çilt,ioilıı 

Estonyamn hükumet merkez! olan ve 
şimal memleketlerinden &üreıin. en faz
la rajbet eördüğü ve en mühim müsaba
kalare. ıık aık sahne olan Tallın. §&hrinde 
yapılan son Avrupa §aınpiyonasında ta
kımımızın utradığı Akıbet hiç ,Ubht yok 
ki hepimizi müteessir etmiştir. 924 olim
piyadındanberi tedric! bir teklmQl ile ni
hayet 936 olimpiyadına kadar memleket 
dahil ve haricinde yaptığımız muhtelif te
maııların blllnçoları, bize, bu tp0run bu
güne kadar elde ettilf. terakki hamlele
rini klfi blr vuzuhla gösterebilir. 

Son muvaffakiyetslr.liği tahlil eden ar
kadqlanma bunu talihe, antrenöre ve 
bazısı da 1dare.sizlije atfederek hçlınhl 
aı ook tenvir etmif bulunuyorlar. 

Bu 90k kıymetli mütaleaların, fikirle
rin bt.ıan. birbirine ad olan noktaları Ü• 

:lll'inde durarak mukayeseler yapaoak 
(D•ıa il M •adMAl 
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2 Sayfa 

Her gün 

Romada binici/erimizin 
Kazandıkları 
Zaferin manası 

"-- Yazan: Muhittin Bir~cn--' 
fC3} u satırları, dünyanın en kuv

IQ) vetli askerliklerini temsil eden 

birkaç millet arasında Türkiyeye birin
ciliği kazandıran zabitlerimize teşekkür 
etmek için yazıyorum. Kazandıkları ~a
fer, büyük bir meydan muharebesi ka
zanmaktan çok mühimdir. Bir meydan 
muharebesi kazanmak, bir düşmanla çar
pışmak ve bir askeri muzafferiyet elde 
etmek demektir. Halbuki Roma zaferi, 
bir düşmana karşı değil, dünyanın en bü
yük askerliklerine karşı dostca yapılan 
bir rekabetin mahsulüdür; manevi bir 
zafer, bir liyakat zaferi, bir ruh ve ter
biye faikiyeti, bir mesleki yükseklik ifa
de eder. Bir meydan muharebesinde, za
feri insan kadar ve belki de - bilhassa za
manımızda - insandan daha ziyade tek
nik te kazanır. Roma mü sa bakasında ise, 
- karşı karşıya değil - yanyana koşarak 
birbirlerile mücadele edenler, yalnız at
larının terbiyesi ve kalblerinin yüksek 
duygusu ile dövüştüler. Dünyanın en bü-
yük askeri zaferi, nihayet, insanın e.seri 
olduğu kadar fabrikanın da eseridir. Hal
buki bu zafer, yalnız ruhun ve azmin za
feridir. 

Bu zaferde kazananlan ·zabitler ve at
lar - şöyle tahayyül ediyorum: Türk kalb
lerinin bütün coşkunluğu ile atlarının 

üstüne yerleşmiş olan Türk çocu~an, 

mutlaka muzaffer olmak istemişler; bu 
duygularını altlarındaki hayvanlara an
latacak derecede sıcak bir titreyişle ileri 
atılmışlar; önlerine mani çıktıkça, onla
rın kalbleri titremiş; Türk ekmeği ile ya
şıyan atlar da bu titriyen kalbi duymuş
lar ve anlamışlar. O titremiş ve sürmüş, 
öteki de duymuş ve şevke gelmiş, niha
yet, bütün manialar birer birer aşılarak, 
Türk bayrağı direk üstünde yükselmiş! 

* Bu yarış, bu netice, bu zafer, biraz da 
Türkiyenin bütün tarihi ve bilhassa son 
yükseliş devrinin timsali demek değil 

midir? 

SON POSTA 

Resimli Makale : ilk imtihan, son imtihan 

J 

Ders senesinin son haftalarınd.ayız, yakında imtihan 
başlıyacak, her genç kendisine ıbir yıl içinde öğretilenleri 

Mekteb insana 18.zun olan bilgilerin nazaıi kısmını öğ
retir, ameli kısmını öğretecek olan bizzat hayatın ken
disidir. Bunun içindir ki mektebi bitiren bir genç ken
disıni bekliyen imtihanların sonunu alnıı.ş olmaz. Haya
tının her müşkül safhasında yeni bir :imtihan ile karşılaş.
mıya, onun da cevabını vermiye mecburdur. 

öğrenip öğrenmediğinin hesabını verecektir. Bu imtihan 

çocuklardan bazıl;:ın için ilk imtihan olabilir. Fakat hi(;

biri için son imtihan değildir. 

/ngiliz kralı .,.., ........................................................ \ lngiliz Harbiye 

Kızlarile geziyor Hergün bir fıkra ~ Nazırının seyahati 

İngiliz kralı altıncı Jorj, baharın gel
mesi üzerine kızlarile birlikte at gezinti
leri yapmağa başlamı§tır. Yukarıdaki re
sim, bu gezintilerden birini göstermek
tedir. 

Çingene Kralı kendini 
diktatör ilan etti 

lskoçyalıların hasisliği . 
lskoçyalılar, hasislikleri ile meş- ~ 

hurdurlar. lşte size onlara atfedilen • 
bir fıkra .. 

lskoçyahlara küçüklüklerinden beri 
bilhassa hiçbir §ey ziyan etmemeleri 
telkin edilir. Bir İskoçyalı yolda gi
derken yerde tentürdiyota bulanmış 
bir pamuk görür. Pamuğu yerden a
lır, bakar ki tentürdiyot henüz kurn
maml§. Kendi kendine: 

- Yazık tentürdiyota ziyan olacak! 
diye mırıldanır. 

Fakat birdenbire aklına bir §ey ge
lir, yüzü parlar ve cebinden çakısını 
çıkararak parmağında derin bir çizik 
vücude getirir. Sonra tentürdiyodıı 

bol bol sÜrerek yoluna devam eder. 

;'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r· 

Amerikada /yapılan 
Garib bir anket 
Bir Amerikan gazetesi okuyucularına 

şöyle bir sual sormuştur: 
cDün akşam ne yaptınız?> 
Bu garib sorguya karşı aldığı cevablnr 

aşağıdaki neticeyi vermiştir: Cevab ve
ren kadınlardan % 50 si erkeklerden, 
% 13 ü kahvehaneye, erkeklerden '; 15, 
kadınlardan % 12 si lokantaya gittikle
rini, kadınlardan % 26 sı gazete, ${. 46 sı 
da roman okuduklarını bıldirm~lerdir. 

İngiliz harbiye nazırı Hor Belişa tay
yare ile Faris ve Romaya gittikten sonra 
Londraya döndü. Yukarıdaki resim, ken
disinin Paris hava meydanında kar§ılnn
masını göstermektedir. 

Fırtına güzünden vukua 
gelen müdhiş bir kaza 

Seylonda saatte 100 .kilometre sür'atle 
giden bir tren fırtına yüzünden büyük bir 
kakao ağacına çarpım§ ve hemen ikiye 
bölünmüştür. Trenin 300 yolcusun.a bir 
şey olmamış ise de, ağacın havada fiddet
le savrulan parçaları 10 metre ilerde 
bulunan birkaç k~iye isabet ederek a
ğırca yaralanmalarına sebebiyet ver
miştir. 

Mayıs 5 

Sözün Kısası 
--···-

Saat 
Ve kadın 

E. Tnlu 

H erhangi bir sebeble, bir kadın .. 

la sözleştiğinizde, eminim ki 

birçok beklediğiniz halde, onun muay" 
yen vakit ve saatte geldiğini görmemiş" 
sinizdir. 
Dünyanın her tarafında karikatür 

mevzuu olan, kadınların, bu söz verdik• 
leri kimseleri beklet nek itiyadını, bil'. 
çoklarımız, cinsi latifin zulme karşı fıtri 
temayülü ile izah ederdik. 
Meğer, işin içyüzü sadece böyle değil· 

miş. Erkekleri sinirlendiren bu halin iza· 
hını, küçücük bir gazete havadisi bann. 
veriverdi.. 

İsviçrede, saat endüstrisi ile meşhur 
minimini bir kasaba vardır: La So dö 
Fon .. 

Buradaki fabrika rnühendislerile sair 
fen adamları, günün birinde, tesadüfen, 
mühim bir keşifte bulunmuşlar: Saat 
zemberekleri kokulara karşi fevkalllde 
hassas olurlarmış! 
Yapılan tecrübe, bir gül demetinin ya• 

nında bulundurulan bir saatin zemberek 
mihverinde sürtünme nisbetinin yüzde 
elli derecesinde arttığım göstermiş. 

Eh! Bundan sonra, beklediğim kadına: 
cNiçin geç geldin?> diye artık sitem et
miyeceğim. 

İncecik, muattar bir bileğe takılı mini"' 
mini saatin kendini niçin kaybettiğin!, 

neden adamakıllı işlemediğini, ne sebeb .. 
den şaşkına döndüğünü şimdi biliyoruz 
ve mazur göreceğiz. 

Hafif kokulu bir gül destesinden bu de .. 
rece müteessir olan saat, kadının kendi 
tabii ıtrı ile mezcolmuş, ağır bir Lanven 
liıvantasına hiç tahammül edemiyeceği 
aşikardır. 

Güzel kokulu incecik bir kadın bileği
nin, en ağır başlı bir insanı bile baştan çı· 
karacağım düşünerek, sahibesini yolun .. 
dan ve sözünden alıkoyan ufacık saat.
lerde asla kabahat bulamaınalıyız! 

.2.)Q~ 
Odun ve enkaz 
Depoları hakkında 
Yeni şartlar 

Türk tarihi, bütün hayatında ne kadar 
mania gördü, ne kadar derin uçurumla
rın üstünden aştı, ne kadar çetin ve sarp 
dağlara tırmandı! Bütün Türk tarihini 
bir tarafa bırakalım ve yalnız yaşadığı
mız tarihi gözönünden geçirelim. Türk 
milletinin karşısına iU son çeyrek asır 

içinde çıkmadık mania mı kalmıştır? Bu 
tarih ve hayat yarışında karşımıza gah 
tekniğin noksanı çıktı, atladık; gEıh açlı

ğın dikenli tellerile kurulmuş manialara 
rastgeldik, onları da aştık; gah, bütün 
manasile yoksulluğun - silahın, paranın 

ve hatta, meşhur hikayede olduğu gibi 
barutun yoksulluğu! - uçurumlarını gör
dük; Türk kalbinin o yılmaz azmi, o de
rin cesareti ve tükenmez fedakarlığı ile 
bu uçurumları da altımıza aldık. Karşı
mıza gah şu düşman, gah öteki düşman 
çıktı; gah büyük bir düşmanın cebheden 
taarruzunu gördük: gah küçük ve mis
kin bir düşmanın arkadan sapladığı han
çerin ciğerlerimize kadar işlediğini duy

Polonyanın 30 bin çingenesine krallık 
eden Canus Kuvik 12 kişiden mürekkeb 
ihtiyarlar meclisini feshederek kendisi
ni diktatör ilan etmiştir. Kabinenin bü
tün vazifelerini şahsında toplamış olan 
çingeneler kralı, .bundan böyle tebaası
nın gelirlerinden yüzde on vermelerini 
mecburi kılmıştır. 

Bunun üzerine çingeneler kendisine 
şöyle bir ültimatom göndermişlerdir: 
cBeş gün zarfında krallıktan istifa et

mezsen, baş kaldıracağız.> 

Gene erkeklerden % 35 i, kadınlardan 
% 45 i radyo dinlemişle-rdir. Erkekler : 
den % 10 u briç oynamışlar ve % 15 i de 
tahsillerini arttırmak için teclkikatta bu
lunmuşlardır. Sinemaya gidenler erkek
lerden % 6, kadınlardan % 12 dir. Erkek 
ve kadınlardan yalnız % 3 ü bir tenezzüh 
yapmağı düşünmüşlerdir. 

Belediye bir taraftan imar işleri iie 
uğraşırken diğer yandan da şehrin gü· 
zelliğini bozan bir takım tesisata iziil 
verrniyecek, ıbunları tanzime çalışa· 

caktır. Şehir içinde dağınık bir halde 
bulunan odun, kömür ve enkaz depola· 
rı bulundukları yerlerde çirkin man· 
zara arzetmektedir. Odun, kömür ,., 
enkaz depolarının şekilleri ve buluna· 
cakları yerler hakkında belediye bir 
talimatname hazırlamıştır. Bu talimat .. 

1 nameye göre açık yerlerdeki odun, kÖ" 
Bir ngiliz kadın mür ve enkaz depolarının sınırları be .. 

tayyarecinin cür' eti lediyece gösterilecek ve bu sınırların 
. . . . dışına enkaz ve odun yığılamıyacaktı!· 

duk. Türk milleti ne o manialardan yıldı, =============== 
ne de bu irili ufaklı taarruzlarla yıkıldı; dünkü Türk sipahllerinin çocukları ol
sonuna kadar, muzaffer oluncaya kadar duğunu isbat eden bir zafer, elbet güzel 
hep ayni şeyi yaptık: Ya mania atladık, bir şeydir. Her güzel ıey, her kalbde mut
ya vuruşluk. Bugün, yaralı, fakat mes'ud, lak bir akis bulur; Bay Mussolininin kal
kenc!i evimizde kendi kendimizin sahibi binde de bu aksin titremiş olduğu mu
olarak yaşıyorsak, bu, işte o müşkül za- hakkaktır. 

İngılızlerın meşhur kadın tayyarecile- Od k d 1 l ..... 
G k k un ve en ~az epo arının sınır arJJ• 

rindcn Betti rin, er e tayyareci Skot dan itibaren her tarafında en az on ~ 
ile birlikte şimdiye kadar hiçbir İngiliz 

Boston limanında bir vapur 
ikiye bölündü 

metrelik boş bir yer bulunacaktır. oe· 
tayyarecisinin cesaret etmediği bir uçu-
şa hazırlandıklarını; bu uçuşun günde po ittihaz edilecek yerler şehrin dışın· 
20 saat seyirden ve beı günlük bir tecrü- da ve mahallelerden uzak yerlerde bu~ 

lunacaktır. · 
beden ibaret olacağını ıöylemi§tlr. 

ferin eseridir. Bu satırları, bize bu zaferi kazandıran 
İngiliz gazetelerinin verdikleri hab~r

lere göre Salisburg ismindeki vapur Bos
ton limanı ağzında ikiye bölünerek bir 
parçası batmıştır. Kaza dakikasından iti
baren vapurun tayfası batmıyan parça -
sındaki hamuleyi boşaltmağa çalışm"k -
tadır. Vapurda muhtelif Amerikan mil -
zeleri için getirilmekte olan yılanlar, 

maymunlar, kuşlar ve saire canlı hayvan
Jar bulunuyordu. 

Film kumpanyalarında 
senaryo buhranı 

Evet, hiç ifibhe yok, Roma muzafferi- Türk çocuklarına teşekkür için yazdığımı 
yeti, Türkün tarihte oynadığı rolün tim- söylemiştim. Sade onlara değil, Türk ço
salidir; Roma galibleri, Türk tarihinin cuklarımn kalblerinde titriyen Türklük 
tüksnmez manialarla dolu hayat yan- aşkını iyi duyan ve onların kazanmak is
şında kazandığı zafer için, bütün dünya- tedikleri zafere doğru bütün kuvvetlc
nın gözleri önünde bir timsal yarattılar! rile koşan atlara da teşekkür edelim ve 

Bu zaferin manası bence budur. hepsinin de gözlerinden öpelim ... 

Amerikan film kumpanyalan, çevire
cekleri filmler için mevzu bulmakta güç
lük çekmektedirler. Ellerinde 20 bine ya
kın senaryo bulunmasına rağmen, içlerin
den işlerine yarıyacak 50 tanesini seçe
memektedirler. * Harb sonu dünyasına büyük iddialarla 

çıkmış bir milletin şövalye ruhlu şef ı, 
kendi ismini taşıyan zafer kupasını, ken
di elile Türkiyenin mümessillerine bizzat 
verirken, bu kupayı İtalyan binicilerinin 
kazanmamış olmasından dolayı elbtJt te
essüf etmiş olsa gerektir. Bu, pek tabıi 
olan bir milli duygudur; fakat, ayni za
manda eminiz ki, bizzat bir tarih ve dün
ya adamı olaJ! Bay Mussolini, kupanın 
layık ellere geçmiş olduğunu görmekle 
de memnuniyet duymuştur. Türk sipahi
sinin tarihte bıraktığı ismi, herkes gibi, 
Bay Mu.ssolini de tanır ve o tarihe hür
met eder. Bugünkü Türk binicilerinin 

{ 

Muhittin Birgen 

İSTER iNAN, iSTER İNANMA! 
Belediye Florya plajında 5 tane dükkan yaptırttı ve muayyen bir kira tesbit etmişti. Müzayede esnasında bu 

bu dükkanları da yaz mevsimine münhasır olmak şartı mikdar kumpanyanın tesbit ettiği rakamdan 7 de1a faz
ile ldraya verdi. Dültkimların beheri için ayda yüz lira laya çıkınca acenta m~rkezden talimat ahnak zan.ıretin
kira getireceği lahmın ediliyordu, fakat müzayedede 500 
liraya talih çıktı, kira mukaveleleri de bu mikdar üze- de ıkaldı. Oradan gelen ccva;bda şu denlllyordu: 
rinden yapıldı. - Az kira veren satacağı maldan az kRr almıya karar 

Halbuki geçenlerde İstanbul ile İskenderiye arasında vermiş dernektir, müşteriyi memnun edecek olan odur, 
işleyen ıbir ecnebi vapurunun kahrve ocağı kiraya veri- bizim tahmin ettiğimiz miktlara en yakın teklif yapanlar 
lecekti. Kumpanyanın merkezi bu yer için sefer başına arasında en dürüstünü tercih ediniz. 
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Kömür depolarının yfil'ler:i fenni ve 
sıhlıi şartlar bakımından alakadar ,,e 
mütehassıs dairelerin mütaleaları 8. 

lınmak suretile ibelediye daimi encii· 
meninin müsaadesile tesbit edileceJc· 
tn·. 

Kömür depolan kargir olacak ve W 
faiye tesisatı bulunacaktır. Yakınd11 

yeni talimatname mer'iyete girecek, <Y 
dun, enkaz ve kömür depolaxı sahil>-' 
!erinin bu şartlara uymaları icab ede-' 
cektir. 

Yünlü mensucat sanayii 
zarar mı ediyor? 

Gümrü'k ımtıyazlarlle ecneb! memıetet; 
lerdcn gelmiş olan stok yünlü kumaşlııl"1 ,, 
yerli sanayii mutnznrnn ettl!U yolundnld 166 
dlalnr üzerine, tedklknt yapmak için iktısıı ... 
Vckflleti müşaviri Fon der Posten'in rıyaSe .. 
tinde bir heyet Bursadnn İstnnbula gelın~, 
tlr. Heyetin yapacağı tedklkler netıcesiı:ı ~ 
yerli yünlü sanayUn zarara u~adığı tall~ 
kuk ederse, bu sanayii himaye için ıcab eti 
tedbirler alınacaktır. ı 

Heyet, birkaç gün daha burada kalar• 
tedkiklerine devam edecektir. 
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Macarislanla bir mukarenet vücude 
getirmek imkanları aranıyor 
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Türk matbuat 
heyeti SeJanikte 
Gazeteciler Atati:rkün 

Bu Sabahki ;JJ 
Gazetelerde 

GördD§UmUz Fikirler 
Tan - ltalyanın Montrö mukaveTesine 

ilWıakını mevzuu bahseden Ahmed Emin 
Yalman diyor ki: 

cİtalyarun Montrö mukavelesine işti -
rak etmek suretile bi7.e karşı gösterdiği 

doğduğu evi gezdilf'r dostluk eseri, çok müsbet bir toprağa 

e Türk gazetesi, 
yabancı davalara 
avukatbk etmezi 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
Selinik, 4 (Hususi) - Olimpiyadan dö- <iüımÜJ bir tohum tesiri yapacaktır. » 

nen Türk gazetecileri Selaniğe geldiler, * (Ba§tarafı l inci ıa11fada) 
samimi bir surette karşılandılar. Gazete- Cum1ıuriyet - Yunus Nadi bugünkü 1gibi Alman yan resmi ve parti gazetele-
ciler istasyonda Türk konsolosu, matbuat başmakalesini Balkanlılar arasındaki iş rinin, aleyhine ateş püskürdükleri bu ar--

Bükret 4 (A.A) - Bu sabah saat 9,15 I hariciye nazırlan terefine kral p.tosun- üdürü, Selaruk gazeteciler birliği reisi birliğine tahsis etmiitir. kad?ş hakkında, bilhassa yazdıklan teY· 
tle B. Stoyadinoviç ile B. Krofta, Sinaya- da verilecek olan ziyafete iştirak ede- ve azalan tarafından istikbal edilmişler- Balkan devletlerinin aralannda kuv - ler: 
1• vasıl olmuşlardır. Kendilerini istu- cektir. dir. Türk gazetecileri Makedonya umu- vctli bir birlik kurmalarının menfaatle- cBu Türk gazetesinin kalemine h4kim 
)onda Romanya hariciye nazın B. Kom- Müzakere edilecek başlıca mevzular mi valisini. kolordu kumandanını, beledi- rine ne derece uygun olduğu izah eden olan şeyin Türk menfaati olmadığı, bu-
ilen istikbal etmiştir. §Utllardır: ye reisini, Jwnsolosumuzu ziyaret etmiş- başmuharrir bu bağların mümkün oldu- nun harici bir tesir olduğu, bu tesim de, 

Gene bu sabah iki devlet adamı, bu se- H be . ta 
1 

.. tuhat tanınması le- ler ve gazeteciler birliği tarafından veri- ğu kadar sıklaştırılmasını icab ettiğini eski Moskova dostlarından, FTcınnz haUc 
be Romanya hariciye nazın tarafından a ps n u ının len öğle ziyafetinde bulunmuılardır. üave etmektedir. cebhesinden, 1ngı1terenin Altn4n dÜf-
rlyaset edilmekte olan küçük itilaf kon- hindeki Milletler Cemiyeti karar sureti, .............................................................. fn4nı sol cebheıinden NetJyork Yahudt-
le'"""ı·n m-.. .ı..; ... e iştı"rak etmişlerdir. Anşlusdan, İngiliz - İtalyan itililından • Şehri gezen gazeteciler Atatürkün doğ- Roma Kral kupası l . d ı..... la, ~=~"-~~ bı--

JU& ~ duğu evi de ziyaret etmişlerdir. Hükiı- erm en veya vun nn ucm~u~ »-

Konferans Palas otelde toplanmıştır. ve Fransız - İtalyan müzakerelerinden met tarafından satın alınan ve müze ya- den gelebileceği.> 
Bükreşten'gelecek olan kral Karol, Si- sonra beynelmilel vaziyet, Macaristan ile pılması kararla~tırılan evin etrafı istim- müsabakalarında Şeklinde mübhem ve a~r bir takım lt-

Jıaya şatosuna sabahleyin vasıl olacak, bir mukarenet vücude getirmek imkanı lak edilmiştir. Buraya park yapılmakta- hamlardır. Bir Türk gazetesinin nefriYa-
B. Stoyadinoviç ile B. Kroftayı kabul ve ve ekalliyetler meselesi. dır. Seliuıik belediye reisi yakında bir da birincilik aldık tına katli bazı yabancı memleket gaze-

heyetle Ankaraya gidecek ve evin anah- telerinin cevab vermeleri ilk defa görill-

Fransız frangı yeniden 
stabilize ediliyor 

tannı Atatürke takdim edecektir. Dün Romada Kral kupası müsabakala- müş ve i§itilmiş şey değildir. Fakat bey· 
rı yapılmı...+ .... Müsabakalarda on binler- ı ·ı ı tb t tarih' d b' ""-"!.-1.. Akşam belediye tarafından gazeteciler 11..u. ne mı e ma ua ın e ır .1.1.Lra. ga-
ce ı..;.,; bulunmmı, bu meyanda İtalya kra- •--:nı b 1 t~ı rden .... ,_, jerefine bir ziyafet verilmiştir. Samimt -r ., ze~ n, ya ancı mem e Ç1. e UllP 

nutuklar .aöylenmif, Ercümend Ekrem lı Majeste Emanoel de müsabakayı sey - sine aid matbuat tarafından bu derece 
Talu Türk gazetecileri namına cevablar retmi§tir. fiddetli hücuma maruz kalqı, hatıramız. 
vermiftir. Bir çok ekiplerin iftirak ettikleri bu da 7anılmıyorsak, ikinci defa YUkua ge

Türk gazetecileri cuma günü Belgrada müsabakalarda rekoru Türk ekipinden llyor. Alman yan resmi ve fırka pzete-
Franga ne kıymet biçileceği bugün belli olacak, 
Fransız Başvekili dün radyoda bir nutuk söyledi 

hareket edeceklerdir. yüzbaşı Cevad Kula ile bir Alman hata- ierinin bu kadar ağır hücumuna utra· 
Ercümend Ekrem Talu ıız Y&pllUllardır. Diğer derece alanla~ mak için bu arkadaşımızın neler yumıf 

meyanında yüzbaşı Cevad Gürkanla iki oldutwıu pek bilmiyoruz. .Fakat Tark 
Paris 4 (Hususi) - Başvekil Daladye kapanmış olan franga ne kıymet biçile- • ·ı• F k f Alman ve bir IrJandaJı vardır. matbuatının bir uzvu sıfatile bu nevi ya-

hu akşam radyoda halka hitaben bir nu- ceği henüz belli değildir. Bunun, ancak ıngı iZ - ransız as er Mü.labakalan müteakip Majeste Ema- zıların hiçbir Türk guetesi için bir ch\1-
tuk söyliyerek, milli müdafaanın takvi- yarın ilin edileceği anlaşılmaktadır. • b• ı· ""• • ı · noel Cevad Kula ile Cevad Gür kanı teb- kümı. aayılamıyacağını da bütün kuvve-
Yesi ve ınall kalkınma için alınan tedbir- Frangın yeni bir kıymet üzerin stabi- iŞ ır ıgı genış ıyor rik etmiş ~e. ellerini sıkarak müül.atla - timizle iddia ediyoruz. Kanutimizce her 
leri izah ettikten sonra, bütün Fransız- lize (istikrar) edileceği haberi Londra ve rını vemuştır. Türk için hükmü, ancak Türk hWmi. o 
ları yeni çıkanlan dahili istikraza iştira- Nevyork borsalannda da akisler yapmış, Fransız milli müdafaa H Türkün bağlı olduğu teşkilAt veya mfl· 
ke davet etmiftir. hatta doların kıymetten düşürüleceği rl- 1 azin bir facia essesenln yüksek mercii verebilir •• it-

Daladye, son günlerde tekrar düşme- vayetleri çıkmıı ise de, bilahare bunun nezaretinde daimi bir ngİ• de de bu hükmü verebilecek olan Türk 

le baş1aDUf o1an trangm 7eru bir 1tıyınet doğru olmadıtı aıılqılmıştır. liz komisyonu bulunacak Kimya talebesinden bir k,z matbuatıdır, Türk matbuat birliğidir. 
iiıerıne istikrarını temin edecegmi söy- Fraıırın yeni kıymeti Londra, 4 (Hususi) _ Gazeteler İnli- Bu yabancı neşriyatı nasıl fvezsiz te-
l~ ve ba hususta, üç taraflı para an- Parla 4 (AA.) - Miejlk gazetesi, fran- llz _ Fransız askeri İf birliği hakkında morfin ibtilisındao kurtul- laldd edebilirtz ki, bug(ln beynelmilel 
~asını akdetmif olan İnglltere ve A- pı clüfüri1Jeceji haberini ıneYZUU bahse- yeni malW:nat vermektedirler. Gaz.etele- nıak için polise başvurdu politika ilemhım son cereyanlarına ken
llıerıkanm da muvafakat ettiklerini illve derek hük6methı J'rauız parasını bir ka- re göre Londra kollU§malarının neticesi .. _ .. _ dini nttıtı iddia olmımak istenen bu ar-
l"lem; .. ~:- il ıao •---'- bir +-...;u .. lir ıı:m1nbal tabibi adlbl Enver Karan din k d t d"" k d f ı -~""· . . rarna~ e ~-.nA •• .w.5._. ası olarak Fransa milli müdafaa .nezaretinde !ıar.tn bir h1dı.e,t tedldt etmlf, morfin has- a aş gaze e, une a ar aşist sayılmak 
Bugwı, bır sterlinge kup 169 buçuğa olarak ıstikrar ettireceğıru yazmaktadır. daimi olarak bir İngiliz askeri komisyo- tası zaVl.llı blr gene; kızın mua,eneslnl JaP- isteniyordu. 

nu bulunacaktır. Komisyon kara, deniz mıştır. Bu mülihazalan ileri s6nnekle gütti1-
ve hava Jwvveilerine meDıaUb yüksek Arosyaıı ismindetl 20 .Jqlanndak1 bu ıeno ğiimüz mıksad hücuma uğrıyan bir ar
··tbeli .. b 1 rdan - kk b 1 cak ft ıtlsel 1as Rober Kolejden mesun olup. kadaf•_, mn~--- -ek d..a.ı1..1•- Bu Sarsmb devam ediyor Abidelerin tamiri için ru su ay a mure e o a tar. 1t1mya enstıtitsünde tatebetlk ettiltn1 aöy.le- UUAAAa "C' .. m "'"5' uır. 

Ayni suretle bir Fransız yüksek askeri mektedlr. arkadaşın yalnız kendi sütunlarile delil, 
14 ev daha yıkıldı, bir köy Vakıflar idaresine verilen komisyonu da tngiliz milli müdafaa ne- Münener blr m o1an Arosyan. abıtaya geçmişteki eraı ve ekvaıne de kendisini 

h • di h • d zaretinde çalışacaktır. müracaat ederek: müdafaa edebileceğine kant bulunayo-
ta lıye edil ta SISat artırıl 1 İki memleketin hava kuvvetleri hak- - Ben mortlıı müptelisıyım. Beni kurtarı- ruz. Fakat bu yazıyı yazmaktan maksa· 

Ankara, 4 (Hususi) - Yozgaddan Ankara, 4 (Huausf) -Abidelerin esaslı •---.l da :a_,_ kar l · · · nız, diye yalvarml.ftır. c:lumz, zaman zaman matbuat hakanda AllH.la mLW..Wl ar ar verilmiftır. Bu Zabit& genç kızı taça"keıhk davalanna ba-
&elen haberlere göre kısa fasılalarla bir aurette tamiri için vakıflar müdürlüğüne kararlara göre İngiltere daha ziyade tan beflnc1 uıtye eesa ınhkemeslne gön- uluorta yapılan iddia ft mnadlann topJe-
~ sarsıntı ol.muş, Salmanlı köylerin- verilen ild yüz bin liralık tahlisatm lifi bombardıman tayyareleri sipariı edecek, dermiıtır. kıln bir muhasebesini yapmaya tmk4n. 

e 14 kadar ev yıkılmıştır. gelmediği anlqaldılından bunun dört Fransa avcı tayyareleri yaptıracaktır. Bil. Aroqan maNrerraecll falan ~ııt- vermektir. Bugünkii Türle matbuatmuı 
L• Ayrıca Divrik kazasının Sancak na- yüz bin liraya çıkarılması zarur! görül- tır: arasıra dü~ildiği hatalar bwunablllr. 
&1.1yes ne bagvlı Akbaba kövünün bir kı- mü~tür. Buna dair IAyihanın büdce encü- Bonazlar ha L Lın--'a - Be,.ıllanda KalJoneüallulunda bir Fakat Jcasden ve bir menfaat mukabW 

..1 :I' il' «K U 4 bakterlyololan yanında çalı§ırordum. Blr ı k b b b · · 
llJn arazisi son yağan yağmurlar üzeri- menindeki müzakeresi sırasında enc:ü- Hüktimellmiz yıllık gün dü§tüm. Bacağını alndı. Dokt.or hana o ara u mat uata ız~ aıd olmı;yan mu-
ile heyelan etmiştir. • men iki yüz bin liranın vakıf paralar ida- bir moı11n ilnesl J&Ptı. bir m g1n ıamıa .ue ayyen bir dava veya sıyuf bir kanaatin 

[

.......... .. ............. ,~ resinden faizaız 01ara1t bir istikrazta te- Raporuna verdi üe cteta bu 11neıer1 yaptı.. ben de a.bft;un. gfzU ve sinsi avukatıığını yaptıtı tmac1 

Mak• v •ı• k 1 minini muvafık görmüıtür. Ayrıca va- (Btq ııarafı ı iftci sqfada) Şimdi ıtmde b1r defa morftn llnesl J&pma- edilemez. Edilirse büyük haksızlık olur. 

ı:-···-..... ~.~-~I~-····!~~..!~ . .!~J :~~ipda8rvyonesine 1·bçm~ ~-tmuyırnu· ·?' .fubaın·rınlir~aankuın- İtilafnamenin 24 üncü maddesi ahki- =..:.u::: =~:.~ :fih bü_tün u:del~~~birde. ~ ~ 
Qltleı- .o.-es• ıuc mına tevfikan TüJ.:kiye hükümeti Millet- dem•fHr. • . umumıye m ~amuu çozme. 
Ro '8 dün ~ece söylediği nutak aarfına izin verilmektedir. ler Cemiyetine ve itillfnameye vaziülim- Mahbme gene bdmın adD tlb lllerlnde lıÇll1, Son Posta, kendi hesabına, kolek• 

de illa 5 (Hususi) - Dün gece Alman za devletlere boğazlardan gıeçeoek ya- mlpbede altına aJınm••0• 91 .mortlD kal- siyonlannm bütün nepiyatmı en IÜlhi-
~let reisi Hitler şerefine K.irinal sara- Erzincan haYalisinde bancı harb lefinelerile ticari deniz ve ha- l•nmunın tptDI. cleretwhtıde obıp olmadılJ- yetli herhangi bir heyetin nazan tedldk 
h ~a Verilen muhteşem ziyafette İtalya va faaliyetlerine yarar yıllık bütün ma- ::n=1-;'!'t:• = :n:= n tenkidine arzetmeye ve pefin olarak 
~ının nutkuna cevab veren Alman 17 köy su affında kaldı lUnıatı bilclin:ne.tle ta'fZif edilınişU. ta.bibi adi! Enwır Karan taraımdan muare- ba beyethı TereCeji bran kabul etmıye 
tir: et retsı, sözleri arasında şöyle demiş- Buna binaen hükfunetimiz boğazlar- lal p.pılmlftlr. •madedir. Ayni hattı hareketi diler ar-

Erzincan 4 (Hususi) - Fırat nehri Er- dan geçen gemiler ile Akdeniz ile Kara- .AdHJ"t c1oktana. Aroqamn ta11Mı1 adltde mtl bdqlarımızın da ihtiyar edeceklerinden 
~ ftalyaya dahil olduğumdan beri, hal- zincan mantakasında yükselmelerine de- deniz aruuıdaki tayyareler faaliyeti et- ~ahede altına aıınmuma ıtsum '6rmQftDr. fiibhe etmiyoruz. Böyle bir imtihana nza 

~bana karşı gösterdiği teveccüh, iki vam etmektedir. 17 köy su altında kal- rabndaki y.ılhk raporunu alibdarlara ~.!..~=..~ ~:: :: göateriıimizhı aebebi, fU veya bu yabancı 
fiil ~ ~:asındaki bağlılığın ve dostluğun mıştır. Nüfusca zayiat yoktur. Hayvanca binlirmiş bulunmaktadır. hııs tptllAdan tmtanlacaktır. gazetelerin neşriyataım bizde uyandlır-
den Yük tezahürüdür. Burada her §ey- zayiat olup olmadığı henüz belli değildir. Bu rapor dört twna aJTl}mış bulunmak- dıfı teessür değildir. Bunlara karp ya-
t•-•yeav~1el hakiki bir dost muhiti buldum. Maddi zarar da tesbit edilmektedir. taclır: Portekiz UH, +---- 1 ... ~ tınJan.ı1•- pacağunız şey sadece omuz silkmektlr. 

"41.l ı e Al Raporun Montrö anlqması ve bunun mu- .....-ıq• ..._ "'61.J• F k 
'Ilı.. •. ~ • manya arasındaki bu dostluk .. akkat tatbikatı ne bDrlll tatbikat sahasına 2.IOl. a at böyle bir muhasebenin bir hayli 
ı;:ı su.lhün de en büyük garantisidir. Js11eç de glr?MS!nl thtıft eden btrtnct kısmı, Montrö 1937 yılı içindeki ttcaretı babrlye faaliyeti zam.andır arzettiği lüzum ve zarurettir 
~- llJa Hariciye Nannnm sözleri Sil'A ı.lanma alllalJD&ll merbutatı metnlnl, Japonya ta- tse 12.957.364 tona varmlf lııatunmaktadtr. ki bizi bu açık teklifi yapmaya .evkettL 
QCltsl 5 aıı. rafından anlafmanın taadikına ald zabit.na- Bu mlkdar da muhtelit bayraklar araan- N . 

llaıı on (Hususi) - İspanya hariciye k f meyi, anla§Ul&yı imza etnıem}f bulunan bazı da ın suretle ıntısam etmektedir: etıcenin, matbuatımız için mucibi p-
top~~tDelvayo, Milletler Cemiyetinin Yarışına arış-' .. devletlerle t.eati olunan notalan ve Büyük san tonaj olarak. inıtıt.ere 2.80U97, İtal- ref ve iftihar olacağından zerretüna te-
~ 1~ hazır bulunmak üzere Ce- Stokholm 4 (AA.) - Hukİimet, millı 'Millet Mecttsının 31temmuz1938 tarihli top- y:ı 2.167.779, Yuııanı.staıı l.MB.211, Fraıua reddüdümü% yoktur. Bu hakikati, A1intn 
ı. Y~ &lderken verdi&i beyanatta fÖY- müdafaanın derhal tarsinini ve bilhassa Jantısında doktor Tnftk Rütdti Aras tara- 1.261.999, Rıısra ı.ııı.uı, Norveç 959·654· Al- de. Velinin de böylece bt1mesl lhımchr. 

dem.iştir: malzeme mübayaası için Riksdagdan fmdan irad olunan mıttun metntnı thtlva manya 'l5ıUH. ~ ::1~ Bolanda Selim .Ragıp Emeç 
,..:,.tspanyada nihai zaferin cumhuri _ munzam tahsisat taleb edecektir. Taleb cy~k.tedlr. id ola ikin ~~~:!ııt~79 İspa~ya 144 07~ :!: .. ~: ...................... . .. =---·-==-
-ıttin 1-&.r-. _. _ • k . "kd tın .1 Ticari gemilere a n el kısım Jıe. · • · • ~ 

lllern lıd· ~ olacağına şüphe edil _ edileoe tahsısat mı arı Y_e iş mı yon İstanbul llmanırun bir krokisi ile bu limana 75.!184. İsveç 15.086, Panama 72.372, Danımar-
•att k ır. Buguıı karşımızdakiler, mu - kuron olup 13 milyon 200 bin kuronu or- ald taUmatnameyt, kılavuzluk lstasyonlarlle ka '5.!'87 Yugoslavya S7.43S, Japonya 39.220, 
?a a ıyetierini ancak yabancı ünsurla- duya, on dokuz J>uçuk milyonu donan- tarlfelertne meteorolojik işaretleri, telsiz MacarJstan 18·788• Mısır 30.307, Finlandiya 
MlA~e Yabancı kaynaklardan aldıkları maya, yirmi üç milyon sekiz yüz bini ha- telgrafa ald Türk kanununun bir bfılisalıru 5·
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-nlara ın d ktıvv 1 . - b uk . ve deniz ticaret faaliyetine alQ bir ıata.tJ.st!il Raporun uçüncu kısmı ise, harb gemllert-
fl.aı hallede e. yund~~lar. İspanya ihtili- va_ et e~ne, on uç_ uç mılyonu nıttva eylemektedir. ne &ld hükümleri, Boğazlardan geçecek harb 
le •ardır: bilmek sçın ~alnız bir tek ça- müşterek ihtıyaçlar~ bilha~ ~va. ta- Bu Lc:tatlstığe nazaran 15 ağustos 31 bı- gel1"1'tı111! muavin gemUerln istifade edebt
.t-Prnak Uınuını ve bıtaraf bir plebisit arruzlanna kacp mudafaa ışme aıddır. rincikfmun 1936 ya kadar Boğazlardan geçen leceklerl telstz lstU)'Oll!anm askeri merasl-
9'1kanı · Bu takdirde bütün İspanyol Vaşington 4 (A.A.) - Harbiye ne:r.are- le!Jlller t.or&al )'l')kOnu t.731.232 tona varmış- me :ı.ld sel3.m bataryalarını, Boğaslardakl 
'--· ın hiikfunetcilere rey verecekleri ti harb vukuunda Amerikada 1~.000 fab- tır. memnu mıntakaları, Trova harabelerlle haıb 
-.rtur edecekt" rika d h 1 Th ebb . ali Bu yet6e muhtelif bayraklar araaanda ıu meza1l1klarmı ziyaret yollannı, İzmlt kör-

ır. nın er a sı a • ve c . ~ne ım ·ne s.ıretl" inkısam eylemektedir: feAl ~ld yertnl t&;term krokllert 1httva 
Elekr"k • • başlıyacaklarıru temm etmiştır. sari tonaj ol:ı.rak, tngfltere m.7ts, İtalya eyt~. 

1 şırketi 11mam mlldUrU -··--.. ··-----·-·· .. ·-·-· .. ·- 7Q9 l5G, Romanya m 059, Almanya 373.323, PQıdüncü bama gelince, H da, han aey-Anka • etmiftir. Şirketin en salahiyettar adamı Yun:ınlst.an .341 929, Rusya 338.9219. Polonya rüse!erJne ald bulunmakta ve Boğazlarda 
l:lektrilt . ~IJI litti olan Spesial Nafıa Vekaleti ile başlıyan 235 264, Fransa 291.20ı. Norveç 229.840, Ho- La.yya~elere ald memnu mıntakalan tasrih 

ltlfWııı lldtetinın Belçnrad8ki umumf ve şirket murahhaslarının salahiyeti ol- tanda 1~2.!52, Bu1gartstan 133.022, Amerika ed •rek Akdeniz lle Karadeniz arasında sey-
1ıa.1.. r(1 bay Spesial d6nJdi k ad lh 

1 
• j kıta .. ıır.. • k le tQS.512, &veç 8'1..351, FBtatln 58.914, Danlmar- rüttefer edecek sl'fll tayyarelerin taldb ede-

wqırf1Qi19 9elın e spreslıe m ı&A çuı n a ,,...ıyan muza ere - u. .s.121. laponJ& 89.388, lııbsv M.881, Bel- celderl yolları tayın eylemekte ft bunlara a.id 
it 'N Ankaraya hareket re devam edecektir. çlka 23.693. Panama 20.580, Avusturya 17.IOS, krokileri !hUva eylemektedir. u.A.t 

Bir muallimin Umumi 
harb h1tıraları: 

Nasıl man_ \ ı..~ yaptım?
Şamlı ban:nda kolonya
cıhğım - Bostan dolab -

lan ... V. S ... V. S ..• 
Muallim N'ıhadm .razetenm lçla 
hazırladığı ve çok sade ve güzel bU' 

üslfıbla yazdıiı ba meraklı hatıra. 
lana biriacisiai yanald nishmm• 

.......... s! 



4 Sayfa 

Son yağmurlar şehirde 
bazı zararlafa sebeb oldlı 
Yurdun her tarafında yağmur ve dolu yağdı, dereler, 

çaylar taştı. Mevsim sebzeleri ekilemedi 

SON POSTA 

Avrupa hattında 
tenzilath tarife 

Yeni tarife T rakyanın ik
tısadi inkişafına hizmet 

edecek 
Üç gün evvel şehrimizde başlıyan yağ- da çalışan işciler itfaiye gelip suları bo- Bugünden itibaren Devlet Demiryol-

mur dün de fasılalı surette akşama kadar .§altıncıya kadar içeride mahsur kalmış- larının Avrupa hattında yeni eşya ıa·ri-
devam etmiştir. Yeşilköy meteoroloji is- !ardır. feleri tatbik edilmeğe başlanacaktır. 
tasyonundan bildirildiğine göre son 24 Dolabderede bir ağaç yıkılarak elek- Bu tarifeler Trakyanın iktısadi kal-
saat zarfında şehrimize yağan yağmurun trik teline çarpmış, teli koparmış ise de kınmasında büyük bir rol oynıyacak
metre murabbama bıraktığı su mikdarı bir saat sonra elektrik şirketi tarafından tır. Son tenzilat köylünün malını sat
S,6 kilogram olarak ölçülmüştür. tel tamir edilmiş, bir kazaya meydan ve- ması imkanlarını genişletmiş bulun-

Yurdun muhtelif yerlerinden gelen rilmemiştir. maktadır. 
nıallımata göre, son 3 gün zarfında Edir- Galatada Ziba sokağında belediye ta- İlk hamlede yolcu nakliye ücretlerin-

Mayıs 5 

Hayvanları koruma 
Cemiyet hayvanlarına iyi bakanlara ve cemiyete yardım 

eden polislere verilmek üzere madalyalar ya;'tırdr 

ne, Çorlu, Kocaeli, Bilecik, Bursa, Çanak- rafından açılmakta olan ana lağımı su- de yapılan yüzde elli ve yüzde altmış 
kale, Balıkesir, Akhisar, Manisa, İz.mir, ların hücumile çökmüş, birkaç saat bura- nisbetindeki tenzilat yarından itibaren 
Nazilli, Muğla, Bolu, Kastamonu, Kütah- dan geçmek mümkün olamamıştır. An- her nevi eşya ve emtiada tatbik edil-
ya, Afyon, Konya, Ulukışla, Niğde, Kay- cak akşama doğru yol açılarak mürur ve meğe başlanacaktır. Köprü ilzerinde gü.ver cinlere yem dağıtma 
seri, Sıvas, Çorum, Kırşehir, Adana, E- ubur temin edilebilmiştir. Bu tenzilattan bilhassa İstanbula u- İstanbul Hayvanları Koruma Cemi- Halkın cemiyete karşı olan alfıkast 
lazığ, Siird, Erzincan, Erzurum, Kars, Mecidiyeköyünde Ermeni mezarlığı ö- zak olan mesafelerdekl şehirler ve is- yeti bu yıl faaliyetini gösteren iki kop- günden güne artmaktadır. Birçok kim· 
Rize, Sinob, Zonguldak mmtakalanna nünde tramvay şirketi tarafından ka7.ılan tihsal mıntakalan daha ziyade istifade 

t d kt
. ç 

1 
d k k 

1 
yeli bir film vücude getirmiştir. Filin- seler yaralı hayvanlarını cemiyete gö--

şiddetli yağmur, sparta, Eskişehir ve bir çukura su dolmuş, çukurun etrafında e ece ır. or u an yu arı mınta a ar-
A k d d 1 

dan a · L'"l b AL 11 u lerden biri İstanbulda okullarda, diğeri türm' ektedı'rler. 
n araya a o u yağmıştır. hiçbir işaret bulunmadığı için şoför Yu- Y nı u e urgaz, pu u, zun-
Son üç gün içinde, Eskişehir ve İspar- nusun idaresindeki belediyeye aid 122 köprü, Babaeski, Kırklareli ve Edirne- de Anadoluda Halkevlerinde gösteril- Cemiyette bir y.ı1 içinde meccanen 

taya yağan fındık büyüklüğündeki dolu numaralı kamyon buradan geçerken çu- den İstanbula sevkedilecek zahireden mektedir. Yük arabacılarının hayvan- 904 hayvan muayene ve tedavi edil .. 
ağaç çiçeklerini silkmek surelile zarar kura düşmüş, ve ehemmiyetli surette ha- seyyanen bir ton için 400 kuruş alına- !arına iyi bakmalarını teşvik için bir miş, 194 sahfösiz köpek meraklılara vd 

Yapmıc:tır. Yağan y"g~murların •esı"rı"le sara uğramıştır. caktır. Halbuki bu evvelce ton ve kilo- d ı h 1 d ~ tılm t B" "" ~ .. n. ma a ya ihdas edilmiş&-. Bu ma- ayvan sever ere agı ış ır. ır sen .... 

Çubuk suyunun seviyesi 104 santimetre Yenişehirde Bostan sokag~ında 14-16 metre başına 400 alınmakta ve mesel! .. d ·· k lmi M taf k 
1 

d Kırklarelinden bir ton zahire İstanbula dalyalar hayvanlarına iyi bakan a- ıçın e cemiyet tarafından 3 714 köpek, 
71 O kuru.;:a getı"r'leb " lmekt 'd' Ayn" rabacıların hayvanlarının başlıklanna kedi, 20 beygir, 2 merkep, 1 ka· yu se ş, us a ema paşa a Adranes numaralı Apustolun sebze bahçesine iki 7803 

suyunun seviyesi 180 santimetre yüksel- metre yüksekliğinde su dolmuş ise de nü- ~ 1 1 
e ı ı. ı miş ve yatağından çıkmıştır. fusça zayiat olmamış, sular çekildikten zamanda evvelce eşyaların ayrılmış ol- asılmaktadır. tır, 2 ayı ıztırab çektirilmeden öldürül-

Muğlada da şiddetli bir fırtına olmuş, sonra sebzeler kalın bir çamur takabası duğu sınıflar da kaldırılmıştır. Pera- Cemiyet, hayvanatı koruma işlerin- müştür. Gene cemiyetin ve azalarının 
ağaç dallarını kırmak suretile zarar yap- altında kalmıştır. kende eşyadan evvelce ton ve kilomet- de zabıtadan azamı yardım görmekte- dernletile 729 arabanın yükü hafifletil· 

t 
re başına 5 kuruş alınmakta iken bu dı"r B bebl b" k l' ı 1737 mış ır. Bahçıvanlar yağmurlardan zarar · u se e ırço po Hı memur a- m'iş, gem ve kantarma müsadere 
mikdar 3 kuruşa indirilmiştir. 1 o ton- rına da b' .. .. d 1 .J:ıni a·1 . b d 

Dün rüzgarlar yurdun Trakya, Koca- gördüler luk bir vagon için gene evvelce sınıfı- ırer gum~ ma a ya verı ş- e ı mış, un an başka da birçok ökse,. 
eli, Ege, Cenubl Anadolu mmtakaların- Havalann yağmurlu ve sog~uk gidişi . 4 95 8 tir. ağ, kafes, sapan toplattınlmıştır. na gdre , , 3, 5, 310 ku~ş alınmak-1=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
da şimal, diğer yerlerde cenub istikame- ilkbahar meyva ve sebzelerini geciktir- ta iken yeni tarifeye göre bu da 2 ku-
tinden orta kuvvette esmiştir. . miştir. Ağaç meyvaları umumiyetle iyi- ruşa inmiştir. 

Yağmurun şehrimizdeki zararlan dir, yalnız kavun, karpuz birçok yerler- Halkın demiryollarının devletleştiril-
Evvelki gün yağnn şiddetli yağmurlar de ekilemmiş, ekilenler de yağmurun tah- mesinden gördüğü ve göreceği istifade 

şehrimizde oldukça mühim tahribat yap- ribatına maruz kalmıştır. Ayni suretle yalnız ucuzluktan ibaret kalmayıp sür
mıştır. ekilmiş olan fasulya ve kabakla bir kı- at ve kolaylık da mühim bir rol oyna-

Bebekte Yalı sokağında 14 ve 54 numa- sım domatesler de çürümüştür. Havalar maktadır. Şimdi artık tüccarın günler
ralı emlakı metrukeye aid boş bir ev ile, on beş gün daha yağışlı gittiği takdirde ce vagon bekleme derdi ortadan kalk
Taksimde Azak sokağında 15-17 numaralı bunların ekim mevsimi geçecek ve bir kı- mış olduğu gibi halkın temiz ve rahat 

sım meyva ve sebzeler kıt olacaktır. ı d h 
gene emlaki metrukeye aid bir dükkan vagon ar a seya ati de temin edilm~-

Bu mevsimde epeyce bollaşması icab 
yağmurların tesirile çökmüş, her iki bi- tir· eden domates, kabak, fasulya, kiraz ve ı na da boş oldukları için nüfusça zayiat Tarife erin bu suretle mühim bir ten-
olmamıştır. çilek piyasaya pek az veya hiç gelme- ziJata uğrayış-ı bir müddettenberi İs-

Y h rnektedir. Fasulya 55=60• kabak 25:28, tanbul - Edirne asfalt şosesi ile vapı-
enişe irde Bostan sokağında Triyan- yaprak 15:35, bakla 4:6, bezelye 13:14, en- " dafilın' marangoz f b 'k ı k lan kamyonla yu"'k nakliyatına büyük 

a n asının a t atına ginar adedi 5:8, yeşil salata 100 adedi 40: 
su dolmuq bu d ki •-ht ı ı l~ bir tesir yapacaktır. Bu suretle demir-

:.' ra a ...... a ara a at ve e- 70, can eriği 9:12, malta erig-i 12:16 kuruı:a 
devat ıslanmıc:t F brik b k ll' yolu tarifelerinin pahalılıg-ından dola-

:.- ır. a anın u ısmın- toptan muamele görmektedir. 

Bir otomobil Galatada bir dükkana girdi 
yı bir müddettenberi kamyonlarla ya-
pılan ticari nakliyat gene demiryolile 
yapılmağa başlıyacaktır. 

Kadıköy de 
bir adam karısını 

vurdu 

Şehir işleri: 

Haydarpaşa köprüıD 
Haydarpaşada Nafıa Vekaleti tara

fından yapıılacak geçid köprüsünün pro
jeleri ikmal edilmiştir. İnşaata hazi
randan itibaren başlanacaktır. Köprü
nün masrafına İstanbul belediyesi üç
te bir nisbetinde iştirak edecektir. Bu 
sene iki yüz bin lira harcanarak köp
rünün bir kısmı yapılacak, mütebaki se
neler de belediyenin vereceği paralar
la köprü tamamlanacaktır. 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönümO 

ıenlikleri 
Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü ıenllk -

lerinde İstanbulun tlmdlye kadar görülme -
miş bir tar7.da ve muazzam şekilde elektrik
le tenvir ed1lmes1 kararlaştırılmıştı. Bunun 
lçln bir proje hazırlanmıo "Ye Nafia Vekil -
ıetine yollanmıştır. VekflJetten cevab gel -
dikten sonra faaliyete geçilecek ve tenv1 -
rat tesisatının belediye tarafından yapılma
sı imkA.nı temin olunacaktır. .............................................................. 

Askerlik işleri: 
Talim taburu kampı 

Üniversite tallm taburunda ikinci yazılt 
yoklamalar bu ayın 9 unda başhyacaktır. :as 
yoklamayı müteakıb kampa çıkılacaktııı 
Kamptaki iaşenin geçen yıl olduğu gibi b1 
yıl da Kültür Bakanlığınca temin edilecef 
söylenmektedir. Kamp lçln talim taburu baı 
zırlıklarına şimdiden başlnnmıştır. Kamı 

gene iki devre olacaktır. İlk kampa hazıra• 
nın ilk h~tasında çıkılacaktır. Bu husustaı 
ki kat'l emirler mayıs 15 e kadar tabura gel 
mış olacaktır. 

Kültür işleri: 

Üniversitede lisan imtihanlan 
başladı 

Üniversite yabancı diller mektebinde ders""' 
ler kesilmlştir. Kur sıralarına göre bugün .. 
den itibaren yazılı olarak lisan imtlhaniarl 
başlamıştır. Bu imtihanlar hafta sonund• 
bitecektir. 

Halkevinde konferans TEŞEKKÜR 
. . . _ Bu ak§am saat (18) de Eminönü Haltevl 

Pek sevgili annernın ufulU munasebe- merkez salonunda Doçent Suad İsmail tara .. 
tile cenaze merasimine gelen ve mektub fından umuma cDiş Hıfzıssıhhasl» mevzul~ 

Dün Kadıköyde Misakı Milli cad- ve telgrafla acılanma iştirak eden bütün bir konferans verilecektir. 
desinde bir cinayet olmuş, Durmuş is- ehibba ·ve dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ............................................................. . 

Hddüeden sonraki manzara 

Şoför Jozefin idaresindeki 1523 nu- yı yapan otomobit de hayli hasara uğ
maralı otomobil ~iktaş istikametin- ramıştır. 

den Köprüye doğru gelirken Karaköy -----------
tramvay durağı yanındaki yağcı İsta- Zehirligaz kurtları 
mata aid dükkana girmtştir. Otomobil İtfaiye teşkilatına gösterilen zehirli 
dük'kana o kadar büyük bir hızla çarp- gaz dersleri iyi netice vermiş olduğun
mıştır ki dük.kanda cam, çerçeve vesa- dan bundan sonra itfaiye efradile bcra
. ber temizlik amelesi de zehirligaz ders
ıreyi tamamen kırmış, kapının önünde teri görecektir. 
bulunan Rılat oğlu Cevad.la içeride a- Belediyenin temizlik işleri müdürlü-
lış veriş etmekte olan Ali kızı Refia ya- ğü yüz temizlik amelesinin ismini se-
ralanmışlardır. fe.11berlik müdürlüğüne göndermiştir. 

HAdiseyi müteakib yakalanan şoför Derslere hazirandan itibaren başlana-
pollse verdiği ilk ifadede: caktır. 

c- Tramvaya çarpmamak için direk
siyonu fazlaca sola kırmıştım. Bilmem 

nasıl oldu .. b'irdenbire müdhiş bir gü
rültü ile dükkandan içeri girdiğimi 
gördüm .. > demiştir. 

Yaralılar o civardaki bir eczaneye 
götürülerek ilk tedavilc>ri yap
tırılmış, tahkikata başlanmıştır. Kaza-

İstanbul mekteblerinde bulunan mu
allimlerden 2 70 i Haseki hastanesinde 
açılan zehirligaz kursuna devam etmiş 
ve zehirligaz muallimliği yapabilecek
lerine dair vesika almışlardır. Önümüz
deki ders yılından ttibdren İstanbulda
ki bütün .rm.aılllimler mıntakalarında bu 
muallimlerin nezareti altında ders gö
recektir. 

minde bir adam, karısı Ayşeyi bıçak- etmeğe teessürüm mani bulunduğundan Emekdar rejisörün jübilesi gelecek 
la karnının sol tarafından ağır surette gazetemiz deJaletire bu vazifeyi yerine haftnya kaldı 
yaralamıştır. getirmeli bir vecibe bilirim. Dün akşam saat 21 de Fransız tıvatro .. 

40 yaşlarında olan Durmuş aslen Su- Muhasebeci sunda rejisör Aşod Madatyan için y~rıııacaıı: 
şehirlidir. 8 senedenberi İstanbulda o- Lemi Gülman ~~~lı:nl~~~ıe gelecek çarşamba giinüne tcllft 

turmakta ve karısı 30 yaşında Ayşe ile =::===============~===========:::ıı1' 
13 senedenberi evli bulunmaktadır. 
Evvelce seyyar satıcıl'ık ve simsarlık 
yapan Durmuşun son zamanlarda işle
ri bozulmuş ve kallop memleketine git
meği kararlaştırmışbr. Bu kararını bir
kaç gün evvel karısı Ayşeye de açmış 
ve beraberce Suşchrine gitmelerini tek
lif etmiştir. Fakat kadın, bu teklife mu
vafakat etmemiş ve İstanbulda kalmak 
istediğini söyilemiştir. 

Bu yüzden kavga çıkmış, Durmuş bı
çağını çekerek Ayşenin karnının sol ta
rafına saplamıştır. 

Hadiseden komşular tarafından ha
berdar edilen zabıta yaralıyı baygın ve 
ümidsiz bir halde Haydarnaşa hasta
nesine kal<iırmış, suçluyu da yakahya
rak tahkikata başlamıştır. 

Binicilerimiz Londra 
Ve Varşovaya da 
Gidiyorlar 
Roma.da yapılan .beynelmilel atlı mü

sabakalarda şerefli bir zafer temin ede
rek Mussolini kupasını kazanan süvarl
lerimiz, bu müsabakalardan sonra, Var
şova ve Londrada yapılacak olan müsa
bakalara da iştirak edeceklerdir. 

Bugün MATiNELERDEN itibaren İ P E K Sinemasrnda 
Senenin en bOyOk TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRK MUSlKILt 

MiHRACENiN GÖZDESi 
ve 

2 DEVRRSl BiRDEN 

lıAveten: Baıvekil CELAL BAY AR'ın Atinayı ziyareti Atine 
Serez, SelAnik ve Dramada yapılan büyük tezahürat ~- 1• ' 

Seanslar: 2 • 6 ve 8 de J 

MiLLi sinemada 
2 muazzam film birden 

A R Ş 1 N 
MAL ALAN 

TUrkçe sözlU operet 

B O R A 
CHARLES BOYER 

Aşk1 heyecan, ihtiras ıahnelerlle 
aolu senenin en güzel filmi 

BALK OPERETi 
Bu akşam Bnkıt"' 

köy Mııtiyndı 

(3 ~n~~~~iıJ 
Pazartesi Kadıkl>1 

SOreyyadıı 

KADINLARDArf 
BIKTIM 

Salı Paogaıtı Kurtuluş 



'~ Bey seyahate çok 
~·Yun aına ..• 

. . . Parasızlık bu merakımı 
kökünden baltalı7or .. 

•.. meseli Venediği çok gör· 
met isterim.. orada evlerin 
CSn(l, caddeler, ıokaklar hep 
IU imiş. .• 

Huan Bey - Evvelki gün 
lstanbulda detttmtptn pbl 
konu§Uyorsun... Mümkünse 
caddeleri ıaı olmıyaıı bqka 
bir fehre liU 

Sayfa S 

İnegöl (Husust) - İdman Yurdu g{lrefC t ve futbolcuları lzniğe gitmlf, maç yap
mışlardır. Maç çok samimt bir hava için dı 1eçmiftir. Re~ımde İznik ve hıegöl 
futbolcuları bir arada cörillmektedirler. 

Niksar ikinci takımı ile Tokat Gençler iBirJ.lll ildncl .ıwnı anamda Tokat 
sahasında bir maç yapılmlf, Niksar takı mı 2-1 Calib &elmiştlr. J14ısimde Nlbaı 
lklnct takımı görülmektedir. 

Ag1nhlarm bir temennisi 
Enelce Malatyavilayetlne batlı bulunan 

Atın nahiyesi Elazı~ın Keban lı::ausına bal
ıanmıttır. Halk nahiyenin Malatylldan çok 
yakın bulunan Elazığa batıanmaı;ını bilyü'k 
bir memnuniyetle karşılamlflır. Nahiye
nin tam teşkilatlı Uk okulunun ötretmen 
kadl'06U geçen yıla kadar bet llcen bu sene 

lneıöl - Darupor maçı okul bir ötretmen ve bir de yardı:neı ile lda-
Bura (Hususi) _ İnegöl İdman yur- re edllmlftir. Alınlılar önümüzdeki den yılı 

•. . batından itibaren bu okulun ıene tam ta4ro 
dunun daveti uzenne geçen pazar günti ile faaliyete ıeçtrilıneılnl ali.tadarlardaa 
Durupordan 24 kifUJk bir kafile btr beklemettedlrler. 



6 Sayfa • 

[MUSiKi 1 

Münir Nureddinin son konseri 
n; ıymetli san'atkar Münir Nu

~ reddin evvelki akşam Fransız 
tiyatrosunda bir konser daha verdi. Üç 
kısma ayırdığı bu konserin birinci par
tisini eskilere ikincisini yeni şarkılara, 

' son kısmını da daği ve halk türkülerine 
tahsis etmişti. Bundan evvelki kadar 
hıncahınç denecek bir izdiham arzetme
mekle beraber tiyatro, memnuniyeti mu
cib olabilecek surette dolmuştu ve yer 
bulamıyanlarla yer teminile mükellef o
lanların arasıra kulağa akseden münaka
şalan, konserin maddi neticesini evvel
den müjdeliyen beşaretli deliller sayıla
bilirdi. 

* Münir Nureddinde bilhassa dikkati 
Cf'lbeden taraf, intizamı sever bir musi
kişinas olmasıdır. Konserlerinin her za
man zengin ve tenevvülü olmasını bil
hassa onun bu meziyetine borçluyuz. Fil
vaki her yeni konserinde itina ile hazır
ladığı birkaç yeni ve eski parça daima 
kulaklarımızı okşıyan birer kıymetli sür-

priz oluyor. Tamburi Refikle Salahaddin 
Pınarın okuduğu yeni bestelerini bu nevi 
güzel eserler serisinin birer kıymetli hal
kası olarak sayabileceğimiz gibi büyük 
Hamidin cFeryad• ile yarattığı ilAhi 
nağme, samiamızdan aksini kolaylıkla 

silemiyeceğimiz bir clevha. dır. Muzta
rib, derin ve başdöndüren bir levha. 

Daği ve halk şarkılarında Münir Nu
reddin! nisbcten daha az mütenevvi gör
dük. Bunun sebebi kanaatimizce son 
turneden dönüşünden sonra yeni türkü
ler hazırlıyacak kadar aradan zaman geç
memiş olmasıdır. Maamafih musikide 

mutlak bir orjinalite istemenin makul 
olamıyacağını da müdrik olanlardanız. 

Esasen ctekrar• da üstünlük temin edil
dikten sonra, her güzel eser, daima he
yecan veren usanılmaz bir haz kaynağı

dır. Münir Nureddin, bu heyecanı her 
zaman yaratmaya muvaffak olınu§ i'caz
kAr bir san'at adamıdır. Ona, bu bakım
dan, pek çok §ey ve bir hayli teşekkür 

borçluyuz. * * 
C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
Midye ve istridyelerde dikkat 

edilecek bir nokta 
Denizde avla - ıı/ı !ı / 

nan kabuklu hay - '-.: \ \ \' · ·..?/ 
.dil 0~-vanattan mı ye e - -

istridyeler, ancak :: 
üç veya dört se - / 
neye kadar yene - · 
bilirler. Müstesna olarak Belçikanın Os
tand mıntakasında bu nevi deniz hay -
vanlan on yaşına kadar yenebiliyorlar. 
Başka yerlerde, bu gibi hayvanların 

ihtiyarı zarar verebilir. Bundan ötürü -
tiür ki yaşlarının bilinmesi faydalıdır. 

Midye ve istridyelerin yaşı, iki kabuğu 
birbirine bağlıyan iplik şeklindeki deri
nin kenarına sedef parçaları birikir. Her 
sene biriken sedef bir tabaka yapar. Bu 
tabakalar sayılınca hayvanın yaşı da bel
li olur. 

* 
Fransada 800,000 yUksek 

tahsil görmüş adam var 

F almhk eski lbraniler ve 
Kaideliler zamamnda da vardı 
Falcılık dünya -

nın eski devirle -
rinde bile mevcud 
olmuş bir teselli 
kaynağıdır. İlk 
falcılık İbraniler, 
eski Kaldeliler 
Asuriler ve Mısırlılar zamanında başlar. 
Sonra YunAnlı ve Romalılara sirayet et
mi§ bir meraktır. Umumiyetle falcılar 
sol elin falına bakarlar. Çünkü, derler, 
sol el kalbin elidir. Hakikatte ekser in -
sanlar 5ağ ellerile çalıştıkları için çizgi
leri silinmiştir. Bu ıebeble sol el, bu nevi 
işlere daha elverişlidir. Yoksa ellerin ne 
sağının, ne de solunun kalb ile hiç bir 
alakası yoktur. 

* Yelkenli gemilerin yapabildikleri 
sür'at 

Hafif ve yelkenli gemiler hazan büyük 
bir sür'atle denizde yol alırlar. Yapılan 

Fransada ol - bir tecrübe, şu neticeleri vermiştir: 
gunluk imtihan - Hafif meltemde saniyede iki metre. 
lannı rnuvaffa - Hafif rüzgarda saniyede 4 metre. 
kiyetle verip lise Kuvvetlice rüzgarda saniyede 7 metre. 
mezunu olan ta - KuvveUl rüzgaroa ıaniyede 11 metre. 
lebenin rnikdarı Serin rüzgarda saniyede 16 metre. 
12.f senede ( 31) Çok serin rüzgarda saniyede 22 metre. 
den (800,000) e ~ Sert rüzgarda saniyede 28 metre. 
yükselmiştir. Fil- - Maamafih bu hesab vasatidir. Eğer tek-
vaki 1809 da bütün Fransız liselerinin ne ve yelkenler daha mükemmel olursa, 
mezun talebesi (31) kişi idi.. (1933) de o zaman bu sür'at saniyede 37 metreye 
bu ınikdar (800,000)i bulmuştur. kadar yükselebilirler. .............................................................................................................................. 

Aşktan hurtulmanın · 
Çaresi nedir? 
Bay cZ. O. C. A.•: 
- Ben, diyor, küçük b~r memurum. 

Bir genç kızı seviyorum. Istediğ\m tat
dlrde, sevdttlm kızın bana veı Ueretin -
den ern1n1m. Fakat buna rağmen, bu sev
ıtden vazgeçmek istiyorum. Çünkü, mü-' 
tevazı kazancımla, sevdiğim kızı mes'ud 
edemiyeceğlml unıyoru.m. Ve sizden, şu 
ıuallere cevab nrmenW rica ediyorum: 

c - Aşk, fakirde de, zenginde de bir mı .. 
dlr? Ben bu kızla evlenirsem, sefalet çe
ker miyim? Sefalete düşersek. ba:ıa dü
oecek blcab hlssesl, katıanamıyacn!tım 
derecede btlyilk müdür? 

Bn korkuyla bu kızdan vazgeçmf'k is
tersem, unutmak lçln ne yapayım? Sev .. 
dJ.tım kızın bir ba4kaslle evlenmesine kat
lanablllr miyim? Ve siz, benim VA7.iye -
timde bulunan bir insana ne t:ı.vı;lve e -
dersiniz? Bu kızı alayım mı, yoksa bu ni
yetten vaz geçeyim mi?> 

* Aşk, esvab değlldlr. Binaenaleyh zen -
gine, fakire göre değişmez. 

Fakat, aşkı blr hastalık sayars::ık, her 
hastalıktan Qlduğu gibi, aşktan kı•rtul -
mak da, zengin için daha kolay, fakir 
için daha zordur. 

Çünkü zengin, muhit değiştirmek, a\'u
tucu meşgaleler, hatta dalknvukl.lr bul
mak tmkft.nlanna daha fazla sahiptir. 

Halbuki fakir, kafasını saran h1ltırn -
ların ate§lnden kurtulmak için hiç blı 
tedbir almak imkAnına mahk dı>ğilc'lr. 
:Blnnenaleyh, her hastalığın olduğu ctbl, 

ıevilnln de fakirde yapacağı tahribat da
ha fazladır. 

Çünkü sevgi de, tıpkı verem ilbi dl'n
ıtn hastalı~ıdır. 

Zengtnln qkı ile, fakirin aşkı arasın -
da, tahlili çok uzun a1lrebllecek başka 
farklar da 7ok değildir. 

Hülba olarak d.lyeblllrim ki, zenginin 
kalbi · de, tıpkı kendisl ve serveti gibi, giz
li kasalnr, kalın kürkler içinde mahfuz -
d11r. Binaenaleyh muhtemel tehlikelere 
fakirin tıpkı vücudü rtbl çırçıplak olan 
biçare kalbi kadar maruz değlldlrl 

Ben okuyucumun 1k1ncl sualine cevab 
bulabilecek vaziyette değilim. 

Çünkü okuyucumun memuriyetinin ne 
kadar küçük, Ye maaşının ne kadar az ol
duğunu bilmiyorum. 
Bunları bilseydim, okuyucumu korku -

tan sefalet korkusunun yerinde olup ol
madığını takdir edeblllrdlm. 

Mnamafth, eğer okuyucum, bir a!lenln 
lhtlyaclanna karşı gelebllecek vaziyette 
değllse, tav.siye ederim, evlenmtye kal -
kışmasın. 

Çünkü bugünkü halde, fakirlerin kendi 
kendilerini teseııı için uydurdukla'"l bü -
tün parlat vecizelere rağmen ıa:ıdf't, yer 
yüzünün en pahalı nesnesidir. 

Ve fakir bir insanın mes'ud olmıya ça
lışması, parasız bir ınsanın elmas veya 
pırlanta aatın almıya kalkışması kadar 
beyhude ve mantıksız bir gayret.Ur. 

Mes'ud olmak lstiyen insan, her şeydtn 
evvel, sMaleti mağl\lp etmek mecburiye· 
tlndedirl. 
Aşktan kurtulmanın çaresine gelince. 

gayet bamttır: 
Makul dil§ünmekl l'D'Z& 
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Müddeiumumilik suçlu aleyhinde yeni bir dava daha 
açtı, bu dava da diğer dava ile tevhid edildi 

Halid Paşa zade Rıfat unvanım takınan Suçlu, bu ifadelere cevaben: 
n Ayşe Kamer üımlnde bir kadının l"lruza- - Bunlar, benim aleyhime sahte veraset 
ğada 20 bin llra değerlndekl apartımanını iddlaslle dava açmışlardı. Bu münasebetle 
dolandırdığı iddia edilen Mevltidun muhake- gazetede .neşriyat yapılmıştı. Bent allelerin
meslne asliye ı ıncl cezada dün de devam e- den çıkarmak istiyorlar, demiştir. 
dllmlştlr. Mahkeme her iki davanın tevhidine karat 

Geçen celaede mahkemeye getirilen Halid vermiş ve Manlsadan suçlunun validesi Nn
paşa ailesine atd nüfwı kütüklerinden maz- clyenın nüfus kaydının sordurulması için. 
nunun bu alle bir allk:ası olmadığı anlaşıl- muhakemeyi tlılik ctrr • r. 
mıştır. Bundan dolayı mllddelumumllik ta- Jk • ı. d ı · b • 
rafından maznun aleyhine aabte hll'fiyet ta- l .Ha ın PO IS ır 
kınmaktan dolayı :venı ııır dava daha açıl- Ülürükcü yakaladılar 
ml§tır. J 1 

Dün bu davanın da muhakemesine baılan- Oedlkpaşada büyilcülük yapan 'l4 yaşın· 
mi§ ve hlid.lse cidden karl§ık bir satha:ra dö- da Medineli Seyld Ali isminde biri, dün zabı• 
külmüştür. ta tarafından adllyeye verllmlştlr. 

Nimet ve Melek ismlnde 1kl polis memurıı 
Eski iddiasında ısrar eden suçlu, yapılan Seyld Aliye müracant ederek, kendilerine şi• 

aorgusu sırasında, funlan anlatml§tır: rlnllk muskası yapmasını söylemişler, o d• 
- Ben, Halid paşa allesindentm. Halld pa- kabul ederek muskayı yapmış, bazı tavsiye

şa ile validem Naciye Beşlktaşta Slnan Paşa ıerde bulunmuş, kadınların yıldızlanna baka' 
mahallesinde evlenmişler. Bllft.hare Manisa- rak, birine: 
ya ~w~•eıer ve ben orada doğmu§Ulll. 5 yaşı- 5 h ,... d ı tir Bu sırad• ~ - en, erca..-un... em ş . 
ma geldiğim zaman tekrar İstanbula döndük. cürmü meşhud yapılmıştır. 
Nüfusa Man18ada Deveclyan maballes!nden Asliye 4 üncü cezada muhakeme edlieJl 
kaydedllmi§lm. Fa.kat, kayıdlar blllhare yan- suçlu: 
mış. EvlendlRSm zaman, nülusumu Bakırköy _ Bana müracaat ettiler. Allah lçln b31'" 

Yaka, <Sn ve kol üstleri pembe yünlü- '"'besine g..m..+ıım 
"y ..,._ ~ · tım, para istemedim, kcndller1 verdiler .. . de· 

den, diğer taraflar siyah yünlü kumaş- Manlsadan n Aklmardan Halid pap.nın mektedlr. 
tandır. İki kuma§ın birleştiti yerlerle, oğulları NAsır ve Mehmedin 1.st.lnabe sureti- Şah1dler1n celbi tçln, duruşma tallk edil' 
eteğin önüne (iki sıra), altına pembe ge- le celbedllen ifadeleri mahkemede otunmuş- mtştir. 

çirilınit siyah yün dantel dikiimiştir. Bu tur. Oç hırsız tevkif edildi 
d .Halid pap.nm oğullan maznunla hiçbir 

mo el meşhur bir terzihanenin bu bahar d ıt -•...t kt .. •·~arny, Fatih, Dlvanyolu clvannda, bil' karıııbeUerı mevcııd olma ı&ını llU,,.eme e, l1Ao") 

için hazırladığı en gtlzel m<'dellerden bi- eskldenberi kendi hllviyeUerlnl takınan bu hassa ~eceleri muhtelif yerlerden strkatıet 
ridir. Yeni modanın en göz alan incelik- adam hakkında nktile İzmlrde mfi.nteştr yapan Cemal, Ahmed, Kamu 1a1mlerlnde.ı 
!erini bir araya toplamıştır: Yün danteJ, .-Sadayi HAkıı gazete.sinde de neşriyat yapıl- 11ç kişi. l inci sulh ceza Mklml tarafındlll1 

pembe ren~sadebkkup ... Yeni~yyör 1 ,d=ı~ğ=ın=ı=s~6~~~e=m=~~&=d=k=.~~~~~~~~~~t=e=vk=i=f=e=d=U=m=~=l=~=d=i=~~~~~~~~~~~ 
yapmak istiyenler kadar geçen sonbahar-
dan kalına siyah bir tayyörü olanlar da 
bu modelden çok istifade edebilirler. Ya
rım metre düz pembe yünlü ile, yarım 

metre aiyah, dantel kendilerine en son 
moda bir tayyör kazandırır. 

Yan ıpor, yan tuvalet tayyör. Sabah
ları olduğu gibi öğleden sonraları da gi
yilebilir. Etek verevdir. Ceketin baskı ile 
yakasına siyah - beyaz çizgili kumaş ko
nulmuştur. Kendisi de düz siyahtır. Be
lindeki siyah düğmenin aşağısı açıktır. 

Yanlardaki yarma iki kocaman cebin üs
tüne iri birer düğme konulmuştur. 

Baskın bütün kenarında (yırtmaç ta da
hil) beş altı santim eninde kendi kumaşı 
görünmektedir. 

iki ahbab çavuşlar: 

Poliste: 

Denize dtişen kadının hllviyeti 
anlaşıldı 

Yeşllköy sahlllerlnde bir kadın cesedi bu
lunduğunu ve cesedin üzerinde hilv1yetln1 
tsbat edecek biç bir şey bulunmadıtını dün
kü nüshammla yazmıştık. Dün zabıtanın bu 
hususta yaptığı tahkikat neticesinde kadı -
om isminin Mükerrem olup Kadıköyünde 

Rızapaşada oturduğu, şuurunun biraz muh
tel bulunduğu n bir kaza Neri olarak Ka
dıköyünden denize düştüğü halde dalgala -
rın cesedi Yeşllköy aahlllerlne attığı tes -
bit edllmtştır. 

Kartalda bir fİmendlfer kazası oldu 
Dün saat onda İstanbuldan izm.ıt lst1ka

met1ne gitmekte olan mar§andtz tren! Kar
tal ~tasyonunda manevra yaparken Devlet 
Demiryolları memurlarından Galib ngonln
nn arasına dilfmilf ve başından atır ıuret
te yaralanmlftır. 
Yaralı Nümune hastanesinde tedan altı

na alınmış, ho.dise etrafında tahkikata· ba§
lanmııtır. 

Kazaya uinyanlar 

Şoför Onnıtln 1dareslndek1 ı 728 numaralı 
hu.sus1 otmobll Beyo~lunda Aynalıçeşme cad
dealnden geçerken seyyar satıcı İ.mıallt çar
parak aol bacatmdan yaralamış, ıoför yaka
lanmıştır. 

* Oazlıçeşmede Çapraz tokatında Boho
run kösele fabrlkasında çalı§an tsmaıı, aol 
ellnl makineye kaptırarak: parmaklarından 

yaralanmıştır. 

Bir bebek pencereden düştü 
Be§lktaşta C&ferata aoka~da '1 numara

lı evde oturan thaanın bir buçuk J'&fllldaki 
kızı Sevim açık bırakılan altı metre J1lbek
Uğ1ndekl pencereden eokab düşmU~11r. Şif
ll Çocuk hastanesine kaldırılan Se'1m1n ha
yatından ümld yoktur. 

Devlet Demiryollan sertabibi b1b 
sektesinden öldü 

Devlet Demiryolları b81Jhekim1 miltetald 
General Fuad vazife başında tüc'eten &mtlf
tür. Hükiımet tabibi tarafından yapılan mu
ayenede kalb sektesinden öldüğü tesblt edi
lerek defnine ruhsat vertlmlttlr. 

Miitef errik: 

Elektrik ıirketinin muamelata 
tedkik ediliyor 

Elektrik Şirketinin varidat ve masraflll' 
nnı kontrol ve şebekenin ıslaha muhtaç uı· 
rnnarının ıslahını temin etmek üzere NafJJ 
VekAletl teftiş dairesi reisi Şefik Urun•un ri' 
yasetindekl komisyon faaliyetine devam et' 
mektedlr. Komisyon, şirketin varidat ve ırıı• 
sarlfc a!d dooya, bülten ve fişlerin! birer bi' 
rer tedklk etmektedir. 

Türk tabiiyetine kabul edilenlet 

Türklyedek1 ikamet müddetleri olan beş st' 
neyi dolduran Sovyet tebaasından Esaı oğ " 
ıu Melzer ile karısı Rus mültecisi Atanaş ır:J' 

zı Varvara ve İtalyan tebaasından madeJl 
mühendisi Framya Gron oğlu Lüdvlg oJrO ' 
nun suihallerı olmadı!;l görüldüğünden ~c ' 
klller hey'etı kararlle Türk tabiiyetine knblW 
edllmlşlerdlr. 

Melzerle karısı Varvara mllslüman ol ' 
muşlar, Ali Said ve Vedia adlnrmı almışıat' 
dır. 

Yumurta etiketleri müsabakası 
Yumurta ihrac nizamnamesine göre Yl'' 

murta sandıklarına yapıştırılacak etıketıef 
lçln İstanbuldaki ressamlar arasında tılt 
müsabaka açılmıştır. Yapılan krokller ,An 
karaya· gönderilmiştir. 

Şehremini Halkevinde konferanf 
Şehremini Halkevlnden: Cuma iUnü sıı~~ 

20,so da evimiz salonunda ünıverslte doc;cnı 
!erinden A. Caferoğlunun 11. inci asırda ~ 
Ttlrk dilcisi Kaşgnrlı Mahmud devri ve ese~ 
leri adlı bir konferans vardır. Salon her1'e 
açıktır. 

Yangın başlangıcı 

Usküdarda Doğancılar caddesinde müteı~ 
ld İsmail Hakkının mutasarrıf olduğu e1 , 
bir yangın başlnngıcı olmuşsa da ateş bii~ 
meden söndürülmüştür. 

Bir kızın ayağı yandı 

ŞLfllde Kevser soka~ında oturan Necib ~ 
zı 12 yaşında Bahriye entarisinin eteği ı:ııe. ,ıı 
gala takılarak düşmüş, mangaldan dokiilııJ 
atC1lerle sol ayağı yandığından Şişli ÇoC 
hastanesinde tedavl altına alınmıştır./ 

Hilej 
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C E:DE:IBÖVAT:J 
Baharda Nedim'in hayali 

... * * 
Nedime acıyalım. Ga%ellerini, J4rlularını ne kadar seviyor•ak, ayni 

derin hisle o ince e•erleri ya%0n •an' atklira da acıyalım. Zira, en 
ıuh ga%elinin hi, değil•• bir muraında gi~enmelt i.tenen bir a%abın 

gölge.i. var. 
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Yazan: A. R. 

Y•zan 2 Halld F•hrl Ozan•OJ Barbaros, kendisinden barut istiyen Fran~ız amiraline şu cevabı verdi: "Marsilyadan 
buraya gelirken, gemileriniz~ şarab fıçıları dolduracağınıza, biraz fazla barut ve 

gülle alsaydınız, çok daha iyi ederdiniz l ,. 
Demişler, karaya çıkmak istememiş

lerdi. Fakat, amiralin parlak vadleri ''e 
ölüm tehdidleri karşısında daha fazla 
mukavemet edemiyerek, karaya çık
mışlar, dış kaleyi işgal etmişlerdi. 
Halkın bir·.kısmı, ..ıhakikaten, Fransız 

gemicilerinin dedikleri gibi- iç k:ı~eye 
çekilmişler .. ibir ferd kalmayıncaya ka
dar kalenin o kısmını müdafaaya ah
deylemişlcrdi. 

Dış kaleyi işgal eden Fransızlar, iç 
knleye de hücum etmek istemişlerse de 
yukardan yağdırılan cehennemi ateşler 
karşısında derhal geri çekilmişler .. bü
yük Türk amiralinden imdad istemiş
lerdi. 

Barbaros. imdad için (Poyraz Ali)yi 
Şair Nedimin şiir dünyası göndermişti. Bu cesur ve genç korsan 

Bu, blr konferanstı. Beğenenler oldu. İşte, aziz dostlanm, bence asıl Nedim reis, bir müfreze serdengeçti ile kar~-
~te bu cesareUc noUnnmın bir kısmını budur ve işte bu Nedim artık yanımızdan ya çıkmış, akıllara hayret veren hır 
~krar masnmın üstüne serl~1Jr .. ve bu uzaklaşıp gitmiştir. Ancak ne saadet ki sür,at ve çeviklikle iç kaleye hücum 
ağınıt sayfalardan yeni bir orgu örmek cDivan> mı yanımızda bıraktı .giderken. etmişti. Antuvan. hayretle ~du: cKiminle düello ettinf.z şövalyem?> lstıyorum ıs lncl ~nn büyük Divan ta- . - ha · ı b la d - d ı.. l ıır.,.,... d t"t · t' K d. ' nl ırıne ka~ hayrnnlığım bu sönük tecrü- Ne ~üyük hcdıy~, ~e tükenmez zıne: Türk serdengeçtileri, urç r an yag- erzak ve gerek saire cihetin en, ıuir ına :JMU~ısm a ı remış ı. en ısı 

hemde bir tek mnzcre1Jmdlr. Hasılı, ey Neduru seven dostlarım, ha- dırılan ateşleri, esatiri birer mahluk hayli müzayaka çckilmekted!.r. tehdid eden ibu tehlikenin önüne geç -

-1-

Gelin, sevgili okuyanlarım, bir an ha
Yalirnizin kannUarile iki asır evvde doğ
ru gidelim. 4te Lale Devrindeyiz dost
.larırn ı Karşımızda bir gölge beliriyor, ür
Perip yükseliyor, hatları keskinleşiyor ve 
bir insan şekli alıyor. Bu, Nedirr.'dır. 
Bakın, §U köşeye oturdu. Pufla minde

re. lil'r zamanki kıyaietile. Divanındaki, 
0 kendi kendini tasvir eden kıynf,,tile: 
l\enıer ltüsüste perakende ki'ışr-i aestar 
liayalinizi biraz dnha genişletin. İşte ö

nünde rahlesi ve koltuğunda bu r~hleye 
~nüz yerleştirmediği cDivan> ı v:ır. Ba-

n, bu anda üstünüzdeki ıı:ııklar sararı
~or. Bir 18.hza öyle tasavvur edin ve gene 
ttsa\'vur edin ki mor b;r akşam bir bahar 
~k§arnı, şu pek yakınınızdaki Halir1n su
darına iniyor. Mor salkımlar çaı daklar
k an sarkıyor ve Nedim Ahmet efc'ldi bu 

1~:u~duğu köşeden karşıdaki lhle babçe-
ının arasında canlı kavlumbağaların 

~~lnda yürüyen titıek ışıklı m~l~rı?. 
\1 sına dalıyor. Bir rakıs da ahu gozlu , i nirn üryan rakkaselerin oyun.ı ... 
,, 

1
§te size hayalen de olsa, iki asır ev-ve k• . ' 

J\ı.t 1 b:_r bahar gecesinin başlangıcı ... 
ine ~ duşünün, şair Nedim efendi hiç bu 
dir cliste b<li sedire çağırılmaz mı? O se-

onun hakkı değil mi? 
buıO~, işte cTcpeden tırnağa dek gül gibi 

Ur 'b' lca d· gı l> sakiyeler, mum ışıkları ve 
leın 1~ Pırıltılarile yanan rengarenk lfıer ı . d 
diııı ~ın e ona şarab sunuyorlar ve Ne-
fısı.ıd Ahrned efendi, kendinden geçerek 
~lnı IYor: 

1'J &un PCYJnaneyl sliki tamam ettin beni 
kat Elsıl? .. lioş mu? .. Beğendiniz mi? .. Fa
SJ.z soraı-ırn size, dostlarım, acaba kayıd
de~ §artsız Nedim bu mudur? .. Bu sual
ceva~onra :müsaadenizle gene kendim şu 
iUJ. 

0
; \'ereyim: İhtimal edebiyatla meş

de d :nlar, edebiyatı sevenler için yüz-
t _ 

0 
san Nedim budur 

~Vh . 
iarabı aYı Yeniden diriltin. Bakın artık 
Q~alcıa ar Yerlere dökülüyor, şişeler narin 
efend· ~altında kırılıyor, fakat Nedim 
tlar k~ u Peı-işanl1ğa memnundur. O ka
t&sınaı ~n çok sevdiği dilberine yalvarır-

41 :ıı. aykırıyor: 
•uıı 

bii.a.::. ~kınat'ak basma aman sultanım 
-...ı.ıen 111 • 

Gen ey kır•lan şı e-i rind:ın olsun 
dUf? e soruyorum: Asıl Nedim bu mu-

O ne" :a· 
le.r ka ·" ırden bire mumlar söndü, Iale-
l._ raraı ah. .. 
~Yhoıd • u gozlüler, simin bedenler 
lik: hav u ve etrafı bir gurbet, bir yetim-

~- ası sardı 
""1bah · 
'lla1t1tas :mı oluyor yoksa? .. 
.!tUtt b\l lıatet senin omunda mıdır .. , arının -
uoyrn gı.,ın.h boynunda mıdır 

ı:.., ı:: ;:b-i "as'lınıı şeb-1 ruze gibi 
Sinı.te • ~ sabah koyuunıla mıdır 

İlltinıal n gıtnu~, NEdim s;mdi yalnızdır. 
tanlık b~zakta, ba ka bir köşede, çok ka-
ta, Soı Yerde aglıvor o ... Geçen baha-
''- n zevk ve n ' k . •ıayıfl es eye, ocayan omrc 
~ea1r:~Yor, b~ dC'rdfo inliyor o... Bu 
\>e nıu t a~ta hır Nedimdir, melankolik 

tlir ~ arıb bir Nedim: 
tl nıırı neş• 

il" xa e &ay bu hayatın baharını 
Ca&--ı lt""''d . - .. ı eye tu.t lalezarını 

sılı ben, o büyilk san'atkfırı asıl bu ıztırab gibi çiğnemişler, kaleyi işgal etmişler- Sizl~rin nam ve hesabına harbedEdi- mek için derhal Barbarosa haber gön-
çerçevesi içinde gördüğümdendir ki o- eli. Türk korsanlannı takib eden Fran- ği için, bunları düşünmek; asıl sizlere dermiş; 
nun zevk, ihtiras, şür ve sonunda ihtimal sızlar da, kalenin burcu üzerine, Fran- gerektir. _ Biltün tekliflerini kabul ediyo -
korku ve cinnet fırtınasile sarsılan haya- sız bayrağını çekmişlerdi. Donanmamın ihtiyacına kafi derece- rum. Hatta, iki ay sonra bastıracak O· 

tından yıllarca evvel bir piyes çıkarmağı e de erzak, ve efradıma da verilmek üze- lan kışta, Türk donanmasının kışlama-
düşündüğüm gün bile ayni tez ve düşiın- Nis kalesi, hu suretle Fransızlnnn re aylık gönderilmez ise; hemen gemi- s1 için, Tulon limanını da, kendi emrine 
ce ile kaleme sarılmıştım. Nasıl ki bugün eline geçmişti. Fransız amirali, 1ekrnr ler1mizin demirlerini alıp, ver elin; İs- "'eriyorum. Ancak, benim de kendisin
de hiç değişmiyen kanaatim bana gene Barbarosun huzuruna gelerek, göster- tanbul deyip, geri dönmemiz mukar- den iki ricam var. Bunun birincis~ 
ayni Nedimi karşınıza çıkartıyor. Çünkü diği bu büyük ve emsalsiz yardımdan redir.• demişti. Türk donamnasına verilecek erzak be-
o piyesin prologunda dediğim gibi: dolayı, Türk amiraline teşekkürler et- B ·rinci F.ransuva, Barbarosun bu (Jellerini, sonra bize versin. İkincisi de, 

o, bir bülbül sesile doğdu Bezmiezetden, mişti. mektubunu alır alınaz, fena halde bo- ilkbaharda, Şarlkenin donanması şa -Öttü, öttü, duyanlar mes'ut ötüyor sandı. f . . d'l'k h" b' 
Divanını bir lahza bırakınız da elden, Türk filosunun vazi esı, şım 1 ı . ı- zulmuştu. Kendi şahsına ve hükumeti- yed bize hücum ederse, o zaman ıze 
Bakın bfr ıaıe gibi kntbl nasıl :ıı k:ııı<lı. tama ermişti. Ll~i~ ~ransız filo"~, o ne bunca fedakarlıklar yapan Türk do- yardım etsin, demişti: 
Maamafih Nedim, bu kalbi nlkan olan civnrda bulunan ası bı~kaç kal.ey• de nanınasma karşı gösterilmiş olan ka- 'Barbaros; bu sözleri hayretle dinle-

Nedim, ıztırabını neş'e tebessümü ile ört- (Fransa kralı namı.na) ıtaate getı~ec:k- vıdsızlıJ...1.an, acı bir hicab ve nedamet mişti Ve dinledikten sonra da sakalı
mesini ve mısralarını ince bir rind eda- ti. Ancak şu var kı; Fra?.sız g~mı~erm- duymu~u. Hele Barbarosun, darılarak nı eline alarak başını iki tarafa salla -
sile örmesini bilmiştir. Muhitini de öyle deki topların bar_ut ve .gullele-:.ı hı~ma donanmaya evdet emrini vermesi ihti- mış: 
tasvir etmiştir. Çünkü san'atkar daima, ermişti. Onun içın amıral <J?.uk ~ A~- malinden, son derecede korkmuştu. -Allah, Allaaah ... Davet edilrn mi
etrafındaki tabiati süslemek ister. Lfile gen) kendilerine barut ve gulle verıl- ş- ,1 b"'yle yaz geçiyor art.ık kış safirlere yedirilen, içirilen şeylerin pa-
Devrl bin çeşid lhle yetiştirdi ise Nedimin rnesini istemişti. . geli~~:du.0 &İbuki Birincl Fransuva; ::asını almak, haaa .. tuhaf şey .. demek 
şürlcrinde yüz bin çeşid lalenin kokusu Bu taleb, Barbarosun ~.oşuna gıt~e- Türk donanmasını, büyük ve ezeli düş- burada, adet böyle imiş ... Pt!kala, biz 
var, bilhassa alev alev tutuşan kızıl la- melde beraber; dost ve muttefik arr,tra- ,;,___ to ş Ik 

1 
h' e kul- bA~tadıgım· ız işi, merdcesine sonuna ka-

. · B' ., d mnnı .ınıpara r ar en a ey ın --ı lelerin kokusu... Büyük şair Llıle Dev- lin ricasını roddebnemıştı. ır rnM ar . . d ' dar yapanz, diye cevab vermişti. 
l · b"l ta · d b tl ··ıı · ı· F kat pek ace !anmak ıstıyo~ u. rinde köşkleri, çeşme erı ı e svır e er- aru a gu e vernuş ı. a , - . e 

ken coşuyor, mübaH'ığalara varıyor. Ni- mi olan Fra.nsız topculan; işlerin! ta- Eğeı Barbaros danlıp da sıkar gı -
çın. '· Çu"nku-, artı"stı'n 1·dcali, etrafındaki .1 b·t· ede bunları da çarça- derse; gene yalnız başına kalacaktı. Ve Tulon limanında bir kaynaşma baş-

mamı c ı ırm n. ·ı .. tt flti 1 Kral 'l k h · renk ve coşkunluk üstünde uçacnktır. buk israf edivermişlerdi. ~lkbaharda. Şarlken ı e mu e ı o an göstermişti ın emrı e, oca şe ır 
Çu-nkü o, daha fazlasını görmek ve gös- . 1. b f d b. nek Italyanlar hiç şüphesiz ki harekete ge- ba.ştanbaşa tahliye edilmiş, boşaltılan 

Fransız amıra ı u se er e ır ı - kl k d' . d k f • b" · ti k · ·ı · 1 r ·ı termek 15• ter. Mehtablı geceleri karan- k t kr b" 'kd b çece er· en ısın en ço ecı ır ın - binalara, Tür gemıcı en yer eş m -tub gönderere , e ar ır mı · ar ıı.- , 
1 

d 
lıklara boyayın, o gene Sadabadı tutuş- tl - 11 erilmesini rica etmio;ti. kam alacak ar ı. mi~ti. 

ru a gu e v . . . k ihti- (A kası ııar) muş lalelerle aydınlık görecektir. Bu Barbaros, fena halde öfkelenmişti. A- ••• ~~~-~.:~ •. :.:~~~~ •• ~~ •• ~~:-•• ::1:.~ ....................................................... : ................ . 
·yalnız Nedimde değil, bütün dünya ede- mirale sert bir lisanla yazdığı mektub-
biyatının yetiştirdiği güzide şairlerde, da: 

nasirlerde de böyledir. Hepsi tabiatin cMarsil_yadan buraya gelirken, ge
üstünde güzellik yaratmak istiyorlar. milerinize şarab fıçıları dolduracağını
Meseıa Fransada daha romantik devirler- za, biraz fazla barut ve gülle alsaydı
de bu böyle idi. Fakat romantizmin ba- nız, daha iyi olurdu ... » diye cevab '{er
bası Viktor Hügo'ya (Victor Hugo) ka- mişti. 

dar el uzatmağa ne hacet! Ekzotik ve ro- Fr:ınsa amirali, im doğru sözü. hir 
mantik edebiyalın piri addedebileceğimiz türlü hazmedememişti. Daha dün, Ba-:-
Şatobriyan,ın (Chateaubriand) daha çok barosun önünde eğilerek ona minnet ve 
eskiden bir seyahat mektubu bile bunu sükranlarını arzederken; şimdi de Kral 
anlatabillr. Chateaubriand bu tnektm- Birinci Fransuvaya derhal b;r mektub 
bunda yazıyor: yaza:t".ak: 

cGökte bir ufacık tefecik hilal vardı. cTürkler, bizi tahkir ediyorlar. Ba-
Bu kadarı beni yalan söylemekten koru- rut ve gülle istediğimiz zaman, bize 
du. Çünkü hissediyorum ki bu ay olma- haknreile mukabele gösteriyorlar.• 
saydı, ben gene onu mektubuma koya- Diye, Barbarosu şikayet etmişti. 
caktım.> Barbaros, bu şikayeti haber alm1 ştı. 

İşte Nedim de böyle kendi devrinin hi- Derhal adamlarından birini amirale 
ıaııerini kendi şiirlerine sıkıştırdı ve e- göndererek: 
ğer etrafındaki halk kütlelerinin ıztıra- _ Ben; İstanbul gibi uzak bir yer
bını göremedi ise, karanlıkları deşemiyen den, ancak kendi donanmam için ge
gözlerine niçin hep o hilalleri ve hilal tirdiğim barut ve gülleyi, w~ur.ada ~ize 
kaşlıları aksettirdi diye şaire acımaktan peşkeş çekmiye mecbur degıldı:m. Ş•m
ve kızmaktan ziyade devrinin başka tür- diye kadar verdiklerimi de; Türklerin 
lü san'atkar yetiştiremiyecek olan zevk ne kadar cömerd, ve dostlanna ne de
ve tarab ruhuna köpürelim. recde yardımı sever olduklarını isbat 

Sonra gene de Nedime acıyalım. Ga- etmek için verdim. Bundan sonru; bir 
zellerini, şarkılarını ne kadar seviyorsak, avuç 'barut, bir tek taş gülle bile ver
ayni derin hisle, o ince eserleri yazan miyeceğim. Hangi taş katı i~e, ba~ını
san'atkura da acıyalım. Zira en şuh gaze-

zı oraya vurun. 
linin hiç değilse bir mısrmnda, gizlen- Diye haber yol1amıştı. 
mek istenen bir a:abın. gölgesi vardı~. Barbaros, bwıunla da öfkesini ala-
0 mest, o sarhoş nagmenın ruhundan bır t Birinci F.ransuvaya bir mek-

. Ş b t• ki b" mamış ı. hıçkırık geçmektedır., u ey ı sa~ . u- tuh göndermiş; bu m ektubda vaz:yct-
tün hayatının ve s~n atını.n remzı~ır:. ten sikfiyet ederek: 
Diişürme kendini gırd~b-ı ınkıbha Nedım «Muharebe nice zamandanberi de-
Zaman olur sana da bLr kenar olur peyda d B , ""dd t fında donan-

Halid Fahri Ozansoy vnm e er. u mu e zar ' 
111a!ffilil hiçbir ihtiyacı için tarafını?.dan 

- Nedim hakkındaki ikinci ve aon makale hiçbir nesne gönderilmemiştir. Gerek 
gelecek haftara -

Tünel şirketi 
Ve talebe pasoları 
Okuyucularımızdan blrl yazıyor: 

•- lstnnbul tramvay şirketi ta1ebe1e
r1n sinlerlni nazan dikkate almıyarat kn
yıdsız ve şartsız blr paso usulü tatbik t•.
mektedlr. Bu usul bütün talebelerin, bln
net.ıce talebe babalarının memnunlyetic
rinl muclb olmaktadır. 

·Halbuki tünel §lrkeU böyle blr usulü 
şimdiye kadar tatblt d~. tasavvur dahi 
etmedi. htanbuldat:l meıcteblerlne giden 
Beyoğlu, Beyotıu metteblerine giden ts
tan bul çocuklan hesabına böyle sevindl
rtcl blr ~bbiıne bulunulması için alf
t.ndarlann nazarı dikkatin! celbederlm .• 

• Radyodaki sesler 
Okuyuculanmızdan Blreclkll H. O. Kal

ftıo~lu yazıyor: 

•- Radyo memleketimlzde glin geçtlk
ce revac buluyor ve zarur1 lhttyaçlanmız 
arasına giriyor. Bizim glbl yuva lrurmu~ 
ins:ınlnrın en büyük zevki de her akşam 
rndyo b:ışına geçmek ve muhtelit prkıla
rı. konferanslan, haberleri dtnleme~tlr. 
r:ıkat nedense İstnnbul ve Ankara radyo-
1 n splkerlerlnln sesleri hiç de müsaıd şe
klide çıkmıyor. Ağır söylendiği için ml, 
yoksa konuşanlann radyoya uyar se 
maltk .olmamaları yüzünden midir, nedir 
hiçbir şey anlıyamıyoruz. Sonra konuşur
ken dinleylctye verilen ehemmiyet kısmı 
dn az oluyor. Binaenaleyh gerek spiker
lerin, gerek konferans verenlerin sesle
rinin ölçülü bir tarzda kullanılmasının te-

mini için al!kadarlann naz:ın d1kkntin1 
celbederlm.• 

• 
Okuyucularımızın aorgulanna 

ccvablanını:ı 
Turpdluda (müdavim okuyucu) mıııa: 
- Bugünkü vaziyette liseyi, nihayet or

tamektebl blt.ınnemiş blr gencin sızın 

bahsettıtrlnlz müesseselerde lş bulmasına 
lmkAn yoktur. Ancak sanayi müessesele~ 
rlne başvurmanıs lflzım gelmektedir. 

• Adapazarı okuJ'llCalarımwlan A. ~ecl
hi'ye: 

- Arzunuzu yakın zamanda yerlne ge. 
tinneğe çalıpcağız, teveccühünüze teşek
kür ederiz . 

• Bandırmada M. B. G: 
_ Ankaradakl devlet konservııtuarına 

ilse mezunları ıılmmalttadır. Dlğer şerait 
her sene yaz aylarında gazetelerde l!f.n 
edlllr. Birkaç ay sonra gazetemizde knbul 
farUarını olmyablllrslnlz. Daha evvel oğ· 

renmek Lstersenlz mekteb idaresine yazı· 
nız. 

o 
istanbulda A. S: 
- Mevzuubahsettlğlnlz Stradlvaryus 

kemanlarının satışı Londrada y pılır. Bu 
kemanlann sahteleri çok mebzul oldu1:u 
için Londr:ı.d:ı. böyle blr iddia Ue llerl s.i
rülen kemanlar çok uzun t.cdkiklerclcn 
geçlrUlr. Bln:ıennieyh L{)ndrndnld mu .ki 
müesseselerinden blrlle ınuh:ıbere Lemin 
etmeğe çalışınız. 



8 Sayfa 

Kadınları teshir eden 
erkek san' atkirlar 

" Biz genç kızlar Tino Rossi'gi aevigoruz. 
Çünkü bize Eflatuni aşkı telkin edlgor,, 
Bazı yakışıklı ve 

güzel erkek san'at
karların kadınlar ta
rafından fevkalade 
beğenildikleri, kadın
ların bu san'atkirları 
adetA paylaşamadık
ları; bu yüzden bu 
san'atkarların huzur 
ve sükunlarını kay
bettikleri uzun uza
dıya yazıldı. 

Erkek san'atkarlar 
arasında bu cmerte
be• ye erişenlerin 

ba§lıcaları şunlardır: 
Charles Boyer, Ti

no Rossi, Robert Tay
lor, Gary Cooper. 

Bir gazeteci, Tino 
Rossinin kadınlar ü
zerinde yaptığı tesiri 
etüd etmek için 
san'atkArın verdiği 

bir konsere gider. İlk 
:müşahedesi, konsere 

Güzel sesli san'atkar Tino Rossi 

gelenlerin yüzde doksanının kadınlardan 

mürekkeb olmasıdır. Bu san'atkarın ka
dınlar üzerinde yarattığı tesiri pek iyi bi

len Fransız muharriri, sıraların ön saf
ları hizasında yer alır ve san'atklr şar

kı söylediği sırada kadınların siınalann

dald tahavvü!Atı tedkike koyulur. 

Konserin istirahat zamanında yakm

dan tanıdığı, Parisin yüksek sosyetesine 

mensub bir genç kadına ıorar: 
- Tino Rossiye karşı büyük bir tevec

cüh beslediğiniz malıim. Ben teveccüh 

diyorum, siz ne derseniz deyiniz ... Fakat 

ılz bu yolda yalnız değilsiniz. Binlerce 

kadınlar vardır. Hepsi de bu san'atkara 

mektub yazmakta ve ilanı a§k etmektedir. 

Bu biçare adamın her birinize nasıl ce

vab vereceğini hatta cevab vermek im-
' 

kanında olup olmadığını hiç dü§ilnmedi-

niz mi? Sonra Tino Rossi kendisine karşı 

gösterilen bu teveccühe yalnız memnun 

olmakla kalır, çünkü evlidir. Hem de 

yeni ... 

Dünyanın en yakıfıklı erkeği Robert 

Taylor, Jean Hartov ile bir filmde 

muza delice Aşığız. Bu san'atkar, biz 

genç kızlara cefiatunh aşkı telkin edi

yor. Kendisinin evli olduğunu biliyoruz. 

Fakat bu bizce bir mani teşkil etmez. Biz 

herhalde erkeklerden daha iyi hareket 

ediyoruz. Sizler bir kadın san'atkara tu

tulursanız yapmadığınız kalmaz. Bizler 

SON POSTA 

Düşünsene 
- Kocacıfım, annemi çok göreceğim 

geldi. Bir mektub 
~ yazayım da gelsin, 

;:: Y,. olmaz mı? 
;•' t ' - Madem ki çoli 

':.;:=~ göreceğin g e 1 d 11 

hemen trene biıı, 
g i t . Düşünsene 

mektubun gitmesi 
annenin ıelınesi için iki misli zaman 
lhun. 

• Kampta 
- ueceleri çadırın önünü kapamıyor 

nüne perde oluyorlar. 

• 

musunU2? 

- Hayr, lüzum 

görmüyoruz. Çün

kü her gece sivri

sinekler çadırın ö

işin kolayı 
İki karmanyolacı, avlıyacak birini bek

liyorlardı. Kar§ıdan bekledikleri görün
dü. Biri ötekini dürttü: 

- Şu eelen adamda yüz lira olduğuna 
bahse girişirim. 

- Paran var mı da bahse girişiyorsun? 
- Ben de para yoksa ne çıkar, gelen a-

damda var ya, ondan alır, sana veririm. 

• 
Yok 

Sabıkalı mahkemede şahid diye dinle
necekti. Mahkemeye geç kalmıştı; hakim 
ıordu: 

- Neye geç kaldın? 
- Mahkemeyi bulmak için korieorda 

çok dolaştım. 
- Buraya ilk defa gelmiyorsun ki' 
- Öyle ama bu sefer tek başıma geli-

yorum. Yol gösteren yok! 

- Halidi nasıl buluyorsun? 
- Budalanın biri. 
- Benimle evlenecek. 
- Dedim ya! .. 

Beş dakika 
Patron, daktiloya: 

-Bu küçük 
mektubu yazmıya 
başlıyalıdan lberl 
duvardaki saate 
bakıyorum. Tam 
yarım saatte yaz
mışsınız. 

- Hayır beş da
kikada yazdım. Çünkü duvardaki saaf 
tam yarım saat ileridir . 

• 
Yeti~ir 

- Hele şu güzel eşeğe bak. Ne hoş dt' 

lil mi? Dili olsa 

da konuşsa kim bi

lir neler söylerdi? 

- Vazgeç ca-

'nım, sen konuşu

yorsun ya, yetişir . 

- Konferansınızdan çok istifade ettim, aziz profesör .. 
- Benim için büyük bir ıeref. 
- Yalnız şunu soracaktım.. mevzu.unu iyi anlıyamadım da; neye dairdi? 

. _../ 

Merak etme 
Adamcağız deniz kenarında duruyord~ 

Karısı denize girdi. Daldı, on dakik!l g~ 
çıkmadı. 

Merak ettim: 
- Bay, dedim, zevceniz on dak;kadJI 

denizin dibinde! 
- Merak etme azizim, dedi. oı ada dA 

gevezelik edecek birini bulmuştur!. 

• 
Unutkan 

Köpek zincirini kopararak. yoldnn gt 
çenin üzerine saldırdı, yoldan geçen 1ıİ 
ğırdı: 

- Köpeği çağır! 

Genç kadın kendisine şu cevabı verir: 
c- Sözleriniz doğru olabilir. Fakat siz 

bunu anlıyamazsınız. Ben hala ümid için

deyim, diğer kadınlardan bahsediyorsu
nuz. Ben onlarla alakadar bile olmuyo

rum. Çünkü bu san'atkara karşı olan ala
kamı onlarınkinden daha fazla buluyo

rum. Tino bizim ruhumuzu gaşyediyor. 

Ruhumuzu süslilyor. Bunu anlıyabilmek 

için bir kadın olmalıdır. Kadın ise çok 

hassas, çok derin bir mahltlktur., 

ise sadece ctatlı ümidimiz> ile yaşamak- - Altı aydır en iyi mü§terlmdi, a.ma bugünden ıonra bir daha çiçek almı- - Çağıramam. 

- Neden? 
tayız. Filmlerini doya doya a;eyrettikten yacak. 
sonra Casino de Paris'e gidip onu alkış- - Neye? 
ı~~~k~~W~mryoru~ E~m~ __ -_A_Z_h_a_y_e_v_~_ı_n_i_~_n_~_n_m_4_t_~_b_u_~_n_e_v_z~_·Y_M_. __________ _ 

Muharrir bu· ıefer bir genç kıza·müra

caat eder ve ıu cevabı alır: 

' c- Anladım ... Yalnız ben değil, bir 

~ arkadaşlarım hep birden Riize1 Ti.no-

ze avdetimizde de gramafonomuzda dur

madan plaklarını çalıyoruz. 

Bizi deli sanmayınız. Aklımız yerinde

dir. Fakat bu gibi işler ölçüye gelmez, 

emir tanımaz, insan sürüklenir gider. Biz 

de büyük bir memnuniyetle sürüklenip 

gidiyoruz. Yaşasın Tinomuz... Ya~sın 

aşkımız ... • 

Cha.Tleı Boı1er, Greta Garba ile beraber Napoleon filminde 

- Gene yüzünü yıkamadın ha, al sa
na bir tokat/ 

- Aff edmsi1\U bayan, bu ,.e.!imde 
C14aç'la.fo karlı gibi gl>rünüyor. 

- Rtımc '°""' bqlamıftlm da... 

Nasıl bildi 
- Karım doğurdu. 

- Çocuk erkek mi? 
- Hayır! 

- Öyle ise kız. 
- Nereden bildin ben daha kız oldu-, 

funu kimseye söylemedim. 

• Acaba 
, - Ayda da acaba insan var mıdır? 

- Belki vardır amma, ay küçülüp hı
cecik bili! haline geldiği zaman acaba 
nasıl .uğışabllirler? 

Temizlik 
- Bugiln yüzünü yıkamışsın. 
- Nereden anladın? 
- Boynunun siyahlığından! 

• Burada 
Hapiahanedekl mahkôma sordular: 
- Dostlannız lizl görmeje ıelmezler 

mi? 
- Hergün görüyorlar. Hepai bW'adal 

• Mevzusuz 
Karım her hangi mevzu olursa olsun, 

ıaatlerce ıöz ıöyliyebilir. 

- Bu bir teY mi; ben1m karımın saat
lerce söz töyleyebilmesi için mtvıua bile 
l6zum 7oktur. 

- İsmini unuttum. 

- Eller yukarı!. 

ef' 
- Bu destereler, burgular, kes tf 

Zer, çiviler bende iken bütün şof orl 
otomobillerini durdururlar. 
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• 
1 e 1 an 1 aca ş y er 1 

Nişancılar yıldızı 
Edna Alee, ıat e11le tersine tuttuğu 
tabancasile, bir aynadan hedefe ba· 
tarak 21 metre meıl\ ede yanlamasına 
konan Te hareket halinde bulunan 

blr karb 1liye böler 

Kloroformla bayılt· 

mak auretıle yapılan ilk ame
liyat 6 Şubat 1847 tarihinde 
Viyanııda bir hastanede icra 
edilmiştir. Bu ameliyatı yapan 
Celcstin Opih adında bir AYll•• 

turyalı rahib doktor idi 

Afrikalı 

Bay 
Şumandır. 

kendiııi· 

nln 16 tane 

ıöbek adı ol· 
dutu için on• 

• Bay Şumu H ıaira a 

BUyDk herblerde zayiat 
Tarihin kaydcylediti büyük harblardcki 
j Atan zayiatı mikdarını ·~"fıya yazıyoruz: 
1 • Y,,di tene harbi: 561.000 
2 - Franıa ihtilal muharebeleri: 1.400.000 
~ - Napolyonun harbleri: 1.700.000 
4 - Kırım mubarebui: 785.000 
6 - Amerikanın iatiklal muharcbeıi : 700 000 
6 • Rua Japoıa harbi 624. 000 
7 - Balkan harbi : 108. 000 
8 - Umumt lıarb: 10.000.000 

Fransanın garb ıahillerlndeki Re ada· 
sında eşeklere pantalon giydirilir 

diy• çatınrlar 

1701 yılında 

Hiııdiataıada bir 
.köle tarafındaa ba
luaa ıpeJltur Rejaa 
elmuııaıa yont1alm&11 

2 yıl ıiirdü. Ba yonhılma ameliyeaia· 
de toplaaaa tozlara "2 bin lira k-ıymet 
biçildi. Bir umaıalar ıl§ lııei Lui'aia 
beaaı ıiialiyeıa b• tq, ,ımdi Periırt. 

Luu müxeal ndcdir 

. Bir bdıa llüm yat.tında iken, ko· 
cuına : • Tarlalardu buılanıu fakirlere 
batı,la 1 • dedi. Kocuı : • Senin yürüye· 
blleceti• kadar araziyi onlara veririm• 
diye cevab nrdl. Kadın ölüm yat.tından 
(Üçlük.le blktı, falı.at 2.S döııGmlük arniyi 

ıiirine ıiirüııc kat' atti ft IOllra öldü 

-...:::==============================================================================,;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;::;:;::;;:;;;;:;::;:;~;;:;:;~~~~~~~~~== 

Son Posta'nın zabıta hikayeleri 

Sarı ardes··ıu Adam 
111111111111111 u il l il il il il lll il il l il il il il il il l il il lll il lll lll l llll l il l lll il l il lll il il lll il lll lll il lll il il lll llll l il lll il lll lll llllh. /ngilizceden çeviren: lbrahim Hogl 

dl. Bürosu pek de öyle hücra yerde değil
n Muavini ile kAtibi de oracıkta bulu
h UYorlardı, Ayni anda 2 bin kişi de gayet 
~Yec~nJı bir film seyretmekte idiler. Bu-' 
)ijkra~rnen, ikincikanunun 20 sinde bü
S lunsıneınasının yazıhanesinde iErnest 
~ oller'i öldilTen tabanca sesini hiç 

01 se duymamıştı. Hatta vak'a ne zaman 
kı muştu, onu bile bilmiyorlardı. Daktilo 
ç· z, mutadı üzere, son talimatı almak in: Patronunun odasına gitmişti. Patron 
ti sasının başında sağ eli masanın üze
\' ll~e, sol eli yanına sarkık oturmuş bir 
. /"IJ.Yette, biraz öne doğru eğilmiş duru
::~du. Adeta hafif bir §ekerleme yaptığı 
-..ııı lırdı. 

b Fakat genç kız, pntronunun, 

11 
°Ynunun sağ tarafında yakalığı-

n~ lekeliyerek sicim gı·bı akan kanı 
tıO •• 
a\>~~ce, bir çığlık kopardı ve soluğu mu-
laruı ın odasında aldı. O da ıaat 10.33 su-

\7 da vak'ayı polise haber verdi. 
nu azıhaneler sahnenin arkasında bulu
dü Yordu. Bürolara ancak perdenin önüne 
çU §en ve sahneye çıkan merdivenden ge
)'U~rek Vanlabilirdi Bunun için de bü-
C~alonu katetmek lft.zımdı. 

l>ey ayetin i§lendiği yer de komiseri e
liat;e §aşırttı. Schmoller'in masasının 
lq§ıl tıde istü istif paralar duruyordu. An
•ay~n Vak'a esnasında o günkü hasılatı 
hırsız~kta idi. Binaenaleyh ortalıkta bir 
l'apı}d ık kasdl yoktu. Masada daha yeni 
bir r ığı nıuhakkak olan ve komiserin 
lurıu Urlü keşfedemediği ince bir çizik bu-

,, Yordu. 
"'0rtıi Sllt. ser, muavin ile daktiloyu epeyce 
l§tll'dı: 

- ıı· 'Uıı.u •çblr iCY işitmediğinizi söylüyor-
Patron adeta uf ak bir şekerleme -~ değil mi? dedi 

_ l) aYlr, duymadık. Kapının sağ tarafında bir delik görü-
l>eı· uyınanıanıza imkAn yok. nüyordu. 

etıı. ~atılı cHayır işitmedik> diye ısrar Komiser, mırıldandı: 
baıııe ;:19 kız da ağlıyarak, delikanlıyı - Bunu nasıl görmedim, hayretteyim. 
•damdı ~ ~tti' Komiser, işinin ehli bir Ayrı bir istikametten atılmışa benziyor. 
l>akın · lii~ır noktayı ihmal etmedi. O halde silahını evvela müdür kullandı 
d.ı. ~e~ ~ ile muavini göz hapsine aldır- demek. 

- B di kendisine de: - Şimdi bunları düşünmeyiniz. Mü-
•frıırı u cinayette her halde içerden biri- dür rnuavinile bir görüşelim. Bakalım 

Patına.lh var di d- h d .. e>• , ye uşun u. neler söyliyecek? 
Sa"t • freriye getirilen müdür muavinine, fi "' on b. . ıı 
~iill ın on geçe, cinayet masası şe- şef: 
- li er Vak'a yerine geldi. Komisere: - Hiçbir şey duymadığınızı söylemiş-

lil tni?er ~yl olduğu gibi bıraktınız, de- siniz. Bu nasıl olabilir?. dedi. 
- · ·· dıye sordu. 

l> Evet 1 atmak • Ya nız iptidai i§lere baktık. 
bitişik 

0 
izlerini aldık. Hadise esnasında, 

le daktudalardan birinde bulunan klıtib
duytnad ~ sorguya çektik. Hiçbir şey 
•öylerk ı arını iddia ediyorlar. (Bunu 
banca en ınanalı bir tavır almıştı) Ta-

sesını d · 
- 'l'ab uymayışJan tuhaf .. 

tıuz B anca seslerini dernek istiyorsu
ay konııs 

~oro.· er .. 
- "F ıser hayretle: 

detıi. akat, Yalnız bir kurşun atılmış ... 
~iiller: 
- Öyle nı..i? d Oları l'nüd . edi ve zan altına alınmış 

8trıa geı ür muavininin masasının karşı
- \" enbkapının üst pervazını gösterdi: 

a u ne? 

- Vallahi, nasıl söyliyeyim, Lilmem 
ki... Duymadım. 

- Sağır değilsiniz, değil mi? .. Sonra, 
burası da sessiz bir yer ... 

- Hayır, sağır olmnsına sağır değilim. 

Ama bildiğiniz gibi burası pek sessiz yer 
de değildir. 

Muavin sustu, ve birden yüzü değişti. 
Sesine bir titreme, heyecan gelmişti. 

- Tüüh!.. Allah beiasını versin. Neden 
önceden hatırlamadım bunu. Patlıyan ta
banca seslerinden bir şey duyamazdık ki.. 

Müller, yavaşca sordu: 
- Tabanca seslerinden mi? 
- Filmi kastediyorum. Filmimiz bir 

macera, gangster filmidir ve perde ta
banca seslerile açılır. 

- Delikanlı, eğer dediklerin doğru ise, 

yapıyormU§ gibi masaya eğitmişti. Boynundan sicim gibi bir kan sızıyordu. 

mühim bir ipucu elde ettik demektir. Za- rak, orta yoldan perde istikametine dol
ten ben de senin bir ıey duymamış olma- ru yürümüştü. 
na şaşıyordum, hani. Filmin o kısmı ıta- Şef: 
at kaçta gösteriliyordu?.. - Ne zamandı bu, batırlıyabilir mlsin? 

- Saat onu on iki dakika geçe... diye sordu. 
- Silah atma sahnesi ne kadar sürer?.. - Hayır, fakat her halde onu geçmiş-
- İki buçuk dakika... ti. 
Müller, acaba diye düşündü, delikanh, - Acaba müdürün odasına gitmi§ ol-

bu malümatı toplamıya neden ihtiya~ masın? 
görmüş. Yoksa hakiki kurşunun atıldığı - Dikkat etmedim. Her hangi bir se
saati tesbit ile, cinayeti ört bas mı etmek beble yerini değiştirmek isteyen bir 
istiyor?. müşteridir .sandım. 

Ve manalı manalı: - Hiç olmazsa yüzünü de tarif ede-
- Ne kadar da inceden inceye hesabla- mez mi.sin?. 

mışsınız .. dedi. - Yüzünü iyi görıpedim ama, san bir 
Delikanlı şefin bu imasını cevabsız bı- pardesüsü vardı. 

rakmadı: Sarı bir pardesü mü? Eh, bu da bir i§e 
- Mecburum. Çünkü, vazifem, işim yarıyabilirdi. 

bu!... Bunları düşünürken, Müller'in gözü 
Müller, gayet itidalli veyahud da ma- piyanoya kaydı. Şöyle dikkatle baktı. 

sum bir maznun ile uğraşacağını düşüne- Piyanonun yanından yazıhanelere giden 
rek: merdivenin aşağısındaki kapı görülebili· 

- Ala, dedi. Bununla beraber söyledik- yordu. Piyanonun saat on sularında, fiJ
lerin bize cinayetin işlendiği saati öğret- rnin başlamasından evvel bir takım par-
miş oldu. çalar çalmakta olduğunu esasen biliyor-

Ve komisere dönerek: du. Hemen kendisini çağırarak sordu: 

yoldan birisi geldi ve merdivenlere da
yanan kapıya doğru yollandı. Müdür mu· 
avinine benziyordu, zannederim .. 

- Nasıl? Sözünüze dikkat edıniz! 

- Hayır, hilafım yok. Zira müdür mu-
avini arada sırada gider ve bir kahve iç· 
tikten sonra, tam bu vakitlerde döner. 
Hem, bu gördüğüm adamın sırtında, mü
dür muavininin pardesüsüne benziyen 
kurşuni bir paı desü vardı. 

- Kur§Uni pardesü mü? Emin mism? 
-Eminimi 

• Karakolda yapılan incelemelerde, atı-

lan kurşunların 0.25 lik bir Colt tabanca
sından çıkma olduğu anlaşıldı. Ve şef, ci· 
nayeti iki kişinin işlediğine, sarı pardcsü
lünün tabancayı kurşunt pardesülüye 
verdiğine hükmetti. Zira, program dağı
tanlardan biri, 5an pardesülü~ ü, piyano
cu da kur§Ullf pardesülüyü görmüşlerdi. 

Müdür muavinini de gizliden gizhye 
takib ettiler ama bir netice çıkmadı. A-. 
damcağız, anlaşılan üzerinde toplanan 
v\ibhelerl gidermek için, polise elinden 
geldiği kadar kul köle olmıya çırpınıyor· 
du. Kanaatince, bu cinayeti, seyyar tiyat. 
roculardan biri işlemişti. Çünkü bu scy· 
yar kumpanya'iardan birçoğu sinemada 
temsiller vermiş ve aktörlerden bazıları 
da, yazıhanelere "nereden gidildiğinı bili· 
yorlardı. Muavin patronunu öldüren kur~ 

1 §Unun, Amerika kurşunu olduğunu 3ğre· 
f nince de, defterleri karıştırmış, ve bir Se• 
ne evvel sinemada temsiller veren Nelson 
trupunun, konturatla Amerikaya gitmiı 

olduğunu, şimdi de Berlinde bulunduğu• 
nu meydana çıkarmıştı. 

Müdür muavini, hiç şübhe yok ki zeki. 
bir adamdı. Müller, adamın böyle pir aş
kına çalışmasının alb.nda bir katakulli 
olup olmıyacağını bir kere daha aklından 
geçirdi. Tahkikat neticesinde, zengin biF 
adam olduğu söylenilen ve seyyar tiyat~ 
ro kumpanyalarına paraca yardımda bu
lunan Urban isminde bir cambazın da 
hakkında incelemeler yapılması icab et ... 
ti. Urban paralı bir adama hiç de 13yılt, 
olınıyan bir otelin kötü odalarından birin"" 
de oturuyordu. Müller yeni bir koku da
ha aldı. Garbi Arnedkasının bir köyüne 
çektiği bir telgrafın cevabını sabırsızl•kla 
bekledi. Üstelik, Urbanın ziyadf-silc ala
kadar olduğu bir kızla da uzun uzun ko
puştu. 

Kız: 

- Şaştım vallahi.. Urban He geçenler• 
de telefonla konuştum. Hayretler içindıı 
kaldı. Bana 20 ikinciklmun gecesini bir· 
likte geçirdiğimizi ısrarla söyliyerek ben) 
kandırmıya çalıştı. Evet bir gece bcrabeII 
kalmıştık ama, ayın 20 sinde değil. 21 in· 
qe idi o .. onun için. Urban'dan şübhclcni• 
yorum.. dedi. 

Bunun üzerine Urbanla gayri resmi bit 
surette konuştu. Urban, şefi: 

- Şimdi de, sinema salonunda çalışan- - Saat onda, piyanonuzun başında mı - Odamın vaziyetinden dolayı öz!.ir di
lerim Herr komiser. Fakat elime geçen 
parayı kumpanyaya yatırıyorum. Ne) !er
siniz ... diye karşıladı. 

lan çağırsınlar ... diye 'emir verdi. idiniz? 

• İçlerinden birisi gayet mühim şeyler 
s8yledi. Oyun başladıktan biraz sonra, 
müşteriden birl, oturduğu yerden kalka-

- Evet! 
- Müdürün odasına doğru blrlslnın 

gittiğini farkettlniz mi? 
- Evet, saat onu on geçiyordu ki, orta 

Müller, başını salladı ve odaya bir gö3 
(Devamı 13 üncü sayfada) 
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Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları 

Mersinde Demiryol İskele ücretleri indirilmiştir. 

l/Iviayıs/938 tarihinden itibaren Mersin'de İdaremize aid iskeleden getirilecek 
Tuz, Kereste, ÇİI1lento, her nevi işlenmiş ve lşlerunemiı demirler, her nevi ma
den kömürleri, maden cevherleri V(' zahirelerden beher yüz kilo ve k~srinden bir 
kuruş, ve diğer emtea ve eşyanın keza yüz kilo ve kesrinden iki kuruş, hayvan 

başına bil yüklerden beı kur·1~. orta boylardan üç kuruş, küçüklerden bir kuruı, 
adi yük ve binek arabalarının beherinden yirmi ku~, otomobil ve dl~er motör

lü vasıtaların beherinden yih: kuruı iskele ücreti alınacaktır. Vinç il::retleri de 
muamele başına üç yüz kuruştan az ol ma.mak şartile ton başına be11er parça-

sının ağırlığı bin beş yüz kiloya kadar olanlardan yirmi kuru§, bin LeJ yüzden 
üç bine kadar altmış kuruş, fiç bir.den fazla olanlardan üç yüz kuruş olmak üze
re değiştirilmiştir. Beher parçası S ill 9 ton ağırlığında bulunan ağır cisimlerden 

l/Haziran/1938 tarihine kadar, daha chv en olan, eski tarife Qcretlerl alınacaktır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. cl289, c.2:i53:11 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Küçük Menderes ıslah sahasında yapılacak büyük şüt, B~şyatak başındaki 

§Üt ve .. 5, küçük köprü inşaatı, keşif bedeli c213.989.. lira c42> kuruştur. 

2 - Eksiltme 20/5/1938 tarihine rasUıyan Cuma günü saat 15 de Nafıa Veka
leti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usu
lile yapılacaktır. 

3 - İsteklil<>r: Eksiltme şartnamesi, fn ukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projelni clO> lira c70> kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye g!rebilmck için isteklilerin cl1949> lira c47, kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve c50, bin liralık Nafıa Su İşlerini veya buna muadil Na
fıa İşlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerini ba
şarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ve
sikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verme
leri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl217> c2417> 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 

Muhammen aylığı 

Semti ve mahallesi Lira krş. 

Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın zemin katında 4 NoJu 
mağaza 

> 7 

birinci katında 17 > oda 

45 

40 
30 

00 

00 

00 
Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere 

arttırmaları uzatılmıştır. İsteldiler 10/Mayıs/938 Salı günü saat 15-e kadar pey 
paralarile beraber Çernberlitaşta İstnnbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf A-
karalar Kalemine gelmeleri. (2562 ) 

SON POSTA 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye:;! Llret 700,000,000 
1htlynt akçesi Liret 145,769,054,50 

Merkeıl İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca ~ehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan. Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır,' Amerika Cemahlri 
Muttehldesl, Brezilya, Şlll, Urui:Uaf, 

ArJantın, Peru, Ekvatlir ve 
Kolumbiyada 

Afllyasyonlar 

1STANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Gal::ı.ta Voyvoda caddesl Knraköy 

Pıılô.s (Telef: 448U /2/3/4/5) 

Şehir dahilindeki acenteler: 
istanbuldn: Ala.lemclyan hanında 
Telef 22900 /3/11112/15; Beyoğlun

da: istıklfil caddesi Tele!. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

Mayıs 5 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 

Senelik muhammen İlk terl'.i' 

Beyoğlunda Tarlabaıı mahallesinde ~9 N. Ev. 
, > Hüseyinağa mahallesinde Tarlaba-

§1 sokağında 51 N. dükkan. 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde Küçük Ayazma 
sokağında 11/17 N. Ev. 
Arnavutköyünde Lfüfiye mahallesındı Ön sokagında 14/ 
39 N. Ev. 
Arnavutköyünde LUtfiye mahallesinde Küçük Ayazma 
3/1 N. Ev ve dükkan. 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde Küçük Ayazma 
sokağında 41/4 N. Ev. 
Arnavutköyünde Lfıtfiye mahallesinde Küçük Ayazma 
sokağında 43/16 N. Ev. 

kirası 

168 

130 9,75 

48 s.60 

60 f.50 

120 9 

80 6 

60 4,50 
Bakırköyünde Taş İskelesi sokağır.da 1341 metre murab-
baı arsa ve kulübe 60 4,50 

Yukarda semti, senelik muh::ımmen kiraları yazılı olan mahaller 939 sene~ 
Mayıs sonuna kadar ayn ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konuırrıtıt 
tur. Şartnameleri levazım müdürliiğünde görülebilir. İstekliler hizalarında göste
rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 18/5/938 Çarşamba günü ss•1 

14 de Daimi Encümende bulunrnal,dırlar. (İ.) (2 \00) 

~ 

Eminönü Kaymakamlığı vt. B. Ş. Müdürlüğünden: Yaptırılan araştırmada bi' 
sedarlarının halen !randa bulundukları anlaşılan eski Katib Sinan yeni Mirn.ı 
Kemalettin mahallesinde eski Kumbaracı yeni İkbal çıkmazında 10 sayılı e•:il 

mahzurunun 15 gün zarfında yıkılma suretile kaldırılması, aksi takdirde yapı -ı• 
yollar kanununun 44 üncü maddesine göre bu mahzurun Belediyece kaldırılad 
ğının tebligat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. ___ -~·> (258~ 

·; . ~' ··~ '.· ·.: : MEZHEBLER T ARIHI ,' , .: . : ~ . 

'ALEVİLİK, KIZILBAŞLIK; SUNNiLIK 
. ŞİİLİK .NEDİR VE .NEDE~ ÇIKTI? 

llY• Saklrln bu kıymetli eseri çıkmııtır Maarif Kltaphaneıinde 5 Kuruıtur. 

r:
--~--------~, 
Denizbank Denizyolları 

işletmesi MUdürlügUnden: 
Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Yolcu salonu 

Tel. 22740 

BURUŞMUŞ 

CİLT -611 ...................... ..-ı .... •----~ ·----·· MERSiN POST ASI Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUtehassısı 

Hergnn öğ.eclen sonrn saat 3 ten 
7 ye kadar kclediye, Binbirdirok 
Nu:i Conker soknk No. 8- 10 

6 Mayıs Cuma günil Mersin pos
tasına kalkacak (SADlKZADE) va
puru bu sefere mahsus olmak üzere 
mezkur gün Galata Rıhtımından sa
at 16 da kalkacak ve İzmirc Pazar 
sabahı varacaktır. (2581) 

!l.illeburgaz sulh hukuk mahkemesinden: 
Lüleburgazın Oklagh köyünden Ömer oğ

lu Hasan veklll dava veklli Hamdi Atlı tara
fından Lfileburgazın Koca Sinan mahnlle -
sinde mukim Sefer oğlu Receb, Ömer kızları 
Mukaddes. Fatma, Yaşar ve Şablver He Ok
laglı köyünde muldm Ömer oğlu izzet ve 
Ömer oğlu Ahmed aleyhlerine ikame olunan 
tapu kaylcU 1ptall davasının ;rapılan muha
kemesi sırasında müddelaleyhlerden Ömer 
oğlu Ahmedln Oklaglı köyünü terkle semU 
mechule gittiği ve hail hazır ikametgtihının 
meçhul bulunması hasablle müddeialeyh 
Ömer oğlu Ahmed hakkındaki tebligatın 
hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 
lncl maddesine tevtlkan HA.nen icrasına karar 
verilerek duruşma 12/mayu/19'38 tarihine 
miisacUr perşembe günü saat ıo na bırakıl -
mıştır. Mumaileyh AhmecUn yevmi mezkUr
da Lüleburgaz sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmıw lüzumu teblığat :nakamma 
knim olmak üzere Uft.n olunur. , ....................... ~ 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞlRKETl 

TESts TARlHt z 1863 

Bemıayesl: ıo,ooo,oot tnıw.a Uru 

Türklyenln başlıca fehirlerile 
Paris, Marsilya, Ni.s, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs. Irak. 
İran, Filistin ve Yıınanistan'da 
Şubeleri. Yugoslavya, P..omanya, 
Suriye ve Ywnaniltcmda FilyallerJ 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. ... w 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısındaı Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada hergon 

ôtleden sonra hastalarını kabul 

'""----• eder. 

,. 

_. Dr. Ihsan Sami ~ 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU i 

Öksllrtlk ve nefes darhğı, boğmac~ 
ve k1zamık öksUrllkleri için pek 
tesirli ilaçtır. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. • 

Bir doktonn ,ayanı 
hayret ketu 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı· 

mız zaman teşekkül eder. 
Cilt, bazı hayati unsurlarını 

kaybeder, bu hayatı ve kıymetli 
unsurlan iade edince, gençleşir 
ve tazeleşir. İşte, Viyana t}ni· 
versitesi profeo;örü Doktor Ste}"' 
skal'in şayanı hayret keşfi bU"' 

dur. cBioceh tabir ve genç haf' 
vanların cilt hüceyrclerinin rDd" 
kezinden istihsal edilen bu kı1"' 
metli cevher, pembe rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde :ınef' 
cuttur. Her akşam, yatmazdıJl 
evvel kullanınız. Siz uyurken. o. 
cildinizi besleyip gençleştirir •e 
buruşukluklarınızı serian izale 
ed~r. Bir hafta zarfında on yaf 
gençleşmiş görüneceksiniz. Güfl"' 
düz için cilt unsuru olan beY,: 
rengindeki Tokalon kremini kıJl"' 
lanınız. Siyah benleri eritir, a~ı~ 
mesameleri kapatır ve bir:k9ç 
gün zarfında en esmer ve sert bit 
cildi beyazlatıp yumuşatır. 

BA YANLARJN 
Nazarı dtkkatlne 

Satın aldığınız Tokalon JcrtJJ'l1 

vazolarının büyük bir kıymeti vtıt"' 
dır. Onları bayllnlze iade ettJğtrılı~ 
de beheri için 5 kuruş alacak, •ytı 
zamanda kıymettar mükUatıırı 
bulanan Tokalon müsabakasın• W 
tırak hakkını veren bir bilet ta~ " 
dlm edecektir. 

li 
b 
le 



5 Mayıs 

Hitlerin Mussoliniden 
anlamak istediği nokta 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 
liyetinin tahammül edilmez bir vaziyette 
bulunduğuna kaildir. Ayni zamanda Çe
lı:oslovakyanın harici siyasetinin de de
ğiştirilmesi lazım geldiği fikrindedir ve 
Mussolininin de bu kanaatlere iştirak et
tiğinden emin bulunmaktadır. 

llitlerin anlamak istediği nokta 
Fakat, Bitlerin Mussoliniden anlamak 

istediği şu nokta vardır: Almanya, Çe
koslovakyada askeri bir miıdahalcde bu
lunrrıağa mecburiyet hissettiği ve Fransa 
tarafından hücuma maruz kaldığı takdir
de>, İtalya ne gibi bir vaziyet takına-
taktır? • 

Bugün, Romada müzakere edilen mese
leler arasında ön safta yer alan nokta, 
hudur. 

Bu gazete ilave ediyor: 
cBu muazzam istikbalin çerçevesi içinde 

son derece mühim siyasi görüşmeler yapıla
caktır. Roma - Berlln mihveri her zaman ol
duğundan ziyade sağlamdır ve Avrupanm 
müstakbel uzlaşması lehinde tesirini göste
recektir.» 

Bitler ve l\lusolinbıin nutukları 
Parls, 4 (A.A.) - İstefanl ajansının mu

habiri bildiriyor: 
Bu sabah çıkan bütün gazeteler Uk sayfa

larını Musollnl Romasının Almanyanın bü
yiık şefine yaptığı muazzam resmi kabule 
tahsis etmektedirler. 

sureti mahsusada Fransadan gönderilen 
muhabirler, bugünden itibaren iki şef ara
sında yapılacak siyasi gôrüşmelerln tarihi 
ehemmiyetini tebarüz ettirmektedir. 

Cumartesi günü bütün dünyaya radyo lle 
neşredilecek olan Musolinl ve HJtıerln nutuk
ları sabırsızlıkla beklenilmektedir. 

Miistemleke tnlcbi Çek meselesinin halli için 
Paris 4 (Hususi) _ Hitler ile Mussoli- Londra 4 (A.A.) - Havas ajansının 

.ıı· muhabiri bildiriyor: Emin bir İtalyan 
ı arasında, bugün Venedik sarayında ce-

tryan eden siyasi muzakcreler büyük bir mcmbaından öğrenildiğine göre Musso-
alak lini şahsi nüfuzunu kullanarak Südet e-

a uyandırmıştır. t Jt kalliyeti meselesini Fransa ve ngiltere-
ornadaki Alman mahfcllerinden alı- nin arzusuna tevfikan halletmesini Hit

nt an ilk haberlere göre, Almanyanın müs-
enıleke talebi müzakerelerin başlıca }erden isüyecektir. 
~evzuunu teşkil etmişt1r. Mussolininin Bitler l\fusolini mülakatı bir buçuk 
tau taleblere kuvvet vereceği anlaşılmak- saat sürdü 

dır. Roma, 4 (A.A.) - Hitlerin Venedik 
.Bundan başka bir dörtler paktının ak- sarayında Musoliniye yaptığı ziyaret 

:~ rneselesi de -~öruşü~müştü:. Maahaza h~kkın~~ İst:f~ni ajansının neşrettiği 
hususta henuz hiçbır malumat alına- bır teblıgde, ıkı devlet adamı arasında-

llıarnıştır. ki mülakatın bir buçuk saat devam et-
Venedik sarayında tiği bildirildikten sonra deniliyor ki: 

kiknorna 4 (A.A.) _ Öğleden birkaç da- Diğer taraftan İtalyan ve Alman na-

h 
a evvel Führer refakatinde Almanya zırları iki memleket arasındaki dostluk 

arici" R çerçevesi içinde kendi nezareUerine aid la ./e nazırı Von ibbentrop ve nazır-
:rı rdan Hes ve Göbbcls olduğu halde Ve- meseleler üzerinde uzun boylu fayda-

edik sarayında Duçeyi ziyaret etmiştir. lı konuşmalar yapmışlardır. 
k liıtler ile Musolini arasındaki mülfı- Hitlerin hediyesi 
~ at Psna.,ında Alman ve İtalyan nazır- Hitler, Romayı ziyaretinin hatırası 
ij:rı. ~a:.ayın birinci katındaki salonun- olmak üzere Mussoliniye bütün rasat 

goruşmekte idiler. cihazını ihtiva eden Zeis teleskopu he-
t Soat 10.1 O da Hitler ile Musolini o- diye etmiştir. 
1°rtobille saraydan ayrılmışlar, nazır- 250 bando birden çaldı 
1arıa diğer ricalin bindikleri otomobil· Roma, 4 _ Hitle:r ve Mussolini saat 
er bunları takib etmişlerdir. 16 da Centocelloya gelerek faşist genç-

Alay ,.c tcza1ıiirat liğinin tezahürlerinde bulunmuştur. 
11.l<raJm muhafaza kıt'ası selfım. resmi- Bu gösteriler 250 bandonun 4000 
~ ıfa etmis ve askeri müzika meydan- musiki aleti ile çatdığı inkıJab marşı ile 
t.r.A.lınan ve İtalyan marşlarını çalmış- nihayet bulmuştur. Tribünlerde 500 

r Alay, !ki sıralı saf halinde selam du
ban kıt'a1arın ve bunların arkasında 
~~canla Führeıi ve Düçeyi alkışhyan 
t ın arasından sür'atle geçerek Pan-
~n'a dcğru hareket etmiştir. 

geıa'l.at 1 ?.30 da Panteon meydanına 
dı ıklen zaman Duçe ile Führer bele
ıe;.e r<'isi ve diğer hükumet mümessil-

1\.~arafından selB.mlanmışlardır. 
tikt '·1er rnehib mabedi haricen s~yret
'1ik~n sonra içine girmiş ve kral Ikinci 
tın or Emanuelin ve Birinci Humber
•.t\atnezarlanna nazi renklerini taşıyan 
ıı11d01f .H_itlerJ) ibaresini havi defne da-

li;~ ıkı büyük çelenk koydurmuştur. 
Oflü 

1 
der ~~ndan sonra Meçhul Askerin 

ltıiş n e egılmek üzere otomobiline bin
hare~e alay Venedik meydanına doğru 

,~ et etmiştir. 
venE>d.k 

teşkil 1 meydanında bir murabba 
dilde :den birkaç bin faşist milisi, bin-
1"ühr ti ~:abanın içinde ayakta duran 
\taya~ ıle Musoliniyi, hançerlerini h'.i
l'a\.. aldırarak ve cAnoi» diye bagv ıra-

J\ seı • ç aınıarnışlardrr. 

deıa~enkteki gamalı haçlı kıımızı kor· •li'% şu ibare yazılı idi: · 
eski ın rerden meçhul İtalyan askerine• 
tin rne:ha~b~~ çelengi meçhul aske
Çele ... g· an onune bırakmışlar ve Hitler 
d ·~ ın y · 
ırn et . ~nne konmasına bizzat yar-

det sü;ııştır. Bitler ile Duçe bir müd
de Ölenıut ~ttikten sonra faşist ihtilalin
~ere fa _enn mezarını ziyaret etmek ü· 
tor sa~ıst Par~isi~in merkezi olan Lik-

'Bu Yına gıtrnışlerdir. 
llliJa· ddllle.raslrnden sonra Strace Hitlere 

an d" 
l>Ulia te t· .0 I1 as1;I' evveline aid bir A· 
earnalı ~ısı ve:mıştir. Testinin üzerine 
bir d l"k açh hır ceket giymiş olan 
ler b~ \;an~ı resmi hakkedilmişti. Hi~
Olrnu~t edıyeden dolayı pek memnun 
le birı·~;- Duçe ile Hitıer maiyetleri i-
1ör sa~ e halkın alkışları arasında Lik-
ln~ Yından ayrılmışlnrdır. 
l.oncıra r:zetelerinin 'Verdikleri tafsilat 

=~nın ıritler~A.A.) - Bütün gazeteler, Ro
nın 1ht.tş yapmış olduğu kabul meras!
l>eyıı Teı ~ınından bahsetmektedirler. 

~rat:>rıu~ug ar, bu 1stlkballn eski Roma im 
tıtlatı:naıt~~n 1~ebdcbe ve lhtışamlann: 

0 uğunu yazmaktadır. 

bin seyirci bulunuyordu. 

Roma - Berlin mihveri 

Roma, of (A.A.) - Röyter: 
Bugün Hitler ile Mussolini arasında 

yapılan konuşmalarda, Berlin - Roma 
mihverinin hangi bir suretle olursa ol
sun kat'iyyen zafa uğradığı görülme
miştir. Bu cihet gerek İtalyan gerek Al· 
man mehafilinde beyan edilmektedir. 

Bitler Napoliye gitti 
Roma 4 (A.A.) - Saat 22,30 u biraz 

geçe Hitler Napoliye hareket etmiş ve is
tasyonda .Mussolini tarafından selamlan
mıştır. 

Nutuklar 
Roma, 4 - Kral lbu akşam Hitler şe

refine Kirinal sarayında parlak bir zi
yafet vermiş ve ziyafette Mussolini ile 
İtalyan ricali ve Alman nazırlan re -
fikalarile birU.kte hazır bulunmuşlar -
dır. 

Ziyafette Kral ve Hitler tarafından 
nutuklar söylenmiş, iki memleket arar 
sındaki dostluk tebarüz ettirilmiştir. 

" Çalışmada zevk ,. sergisi 
Atina 4 (A.A.) - Kral, Zappionda cÇa· 

lışmada zevk> sergisinin küşad merasi
mine riyaset etmiştir. Bu merasimde, 
başvekil Metaksas ile bütün hükumet a
zaları, çalışmada zevk enternasyonal 
merkezi bürosu reisi doktor Robert ve 
kordiplomatik te hazır bulunmuştur. 

Hububat tüccarını n toplanlls ı 
Hububat tacirleri dün Türkotıste toplana

rak aralarında piyasaya ve kendllerlnl nIA
kadar eden bazı işlere dair görüşmeler yap
m~Iardır. 

Bu görüşmeler esnasında, ilerde hazırlana
cak olan hububat ıtandnrd nizamnamesi 
meselesinin de mavzuubah.9 edlldlği tahmin 
olunmaktadır. 

······························································ 
lstanbul Şehir 

Tiyatrosu 
/ZM}R Elhamra 
ıinemasında her gece 
temail vermektedir 

"'"' m 111111 
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SON POSTA 

Başvekil yarın 
Belgrada gidiyor 

(Ba§tarafı 1 inci ıa31fada) 
Bu toplantıda söz alan Başvekil Celal 

Bayar, beraberlerinde Dış İşleri Bakanı
mız Dr. Tevfik.Rüşdü Aras da bulundu
ğu halde Yunanistana yaptıkları ve dün 
sabah avdet ettikleri seyahatten ve esas
larını da hatırlatmak suretile Atinada 
imzaladıkları munzam muahedename 
muhteviyatından bahsetti. 

Başvekil Celal Bayar, Yunanlılar hü
kümdarı Majeste ikinci Jorjun heyetimi
zi nasıl samimiyetle kabul ettiğini ve Şe
fimize karşı derin bir muhabbet ve aU
ka gösterdiğini söyledikten sonra Ata
türkün SeHinikte içinde doğduk.lan evi 
ziyaretinden bahsederken Selanik şar

baylığının ibraz etmekte olduğu çok dos
tane alakayı memnuniyetle kaydetmiş ve 
Yunan devlet reisi ve hükumet §efincc 
izhar ve teyid edilmiş olan samimi teşriki 
mesai kanaat ve kararlarını, ve dost Yu
nan hududları içinde, her zaman ve her 
yerde, necib Yunan milletinin kendi şah
sında Türk milletine ve Türk milletinin 
Buyük Şefine karşı gösterdiği fasılasız 

sevgi tuğyanları ve tezahürlerini tasvir 
etmiştir. Başvekil bu muhabbet asarmın 
Şefimizin, bütün Türk milletinin ve Cum
huriyet hükumetinin kardeş Yunan mil
letine, onun haşmetlü hükümdarına, kral
lık hükiımeti reisine ve krallık hüktime
tine karşı besledikleri samimi duygula
rın tam bir in'ikası olduğunu ve bu su
retle tecelli etmekte bulun~n ve hep böy
le de devam edecek olan bu Türk - Yu
nan tezahüratının Balkan müttefik ve 
dostları arasında yaşıyan münasebatın 

iyi bir timsali olduğunu sırasile anlat
mıştır. 

Başvekil Celal Bayar, Atinada im
zalanan munzam rnuahedenamenin bu 
devrede, kamutaya 1iunulacağını ve par
timizin tamamen tasvibine mazhar o
lacağından da şübhesi olmadığını ilave 
etmiştir. 

Başvekilin bu beyanatı partide hara
retli ve sürekli alkışlarla karşılanmış
tır. 

Bunu müteakib Başvekil, 9 mayısta 
Dr. Arasla birlikte Belgradda bulun
mak üzere önümüz.deki cuma günü An
karadan hareket ederek, Yugoslavya 
Başvekilinin, iyi hat'ıratı hepimizin gö
nüllerinde mahfuz bulunan, ziyaretle
rini iade etmek ve şimal Balkan mütte
fikimiz olan necib Yugoslav milletine 
Türk milletinin selam ve muhabbetle
rini götürmek ile mes'ud olacağını ve 
diğer Balkan müttefikimiz Romanyaya 
karşı hu bahtiyarlık yaşatan vazifeyi 
sonbaharda yapacakl'anm söylemiştir. 

!Başvekilin hu sözlerini alkışlar ta-
kib etmiştir. · 

Başvekil, bundan sonra sözü günün 
diğer hadiselerine naklederek, İtalya
nın Boğazlar mukavelesine iltihakının 
Türk - İtalyan dostane münasebetleri
nin yeni bir tezahürü manası üzerinde 
bilhassa tevakkuf etmiştir. Grup Azası 
bu haber üzerindeki memnuniyetlerini 
de alkışla göstermişlerdir. 

Filistindeki 
Mücadelenin b ilançosıı 

Kudüs, 30 nisan (Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Filistin işleri artık o kadar 
çok karışmıştır ki ne suretle tasvir ede
bileceğini insan şaşırcyor. Bütün Filis.
tinde gergin ve sinirli bir vaziyet vardır. 
Londradan gelen yeni tedkik ve tahkik 
heyetine karşı, geçtiği yerlerde halk ta
rafından nümayişler yapıldı ve cİstikltıl 
isteriz!> diye bağırışıldı. Hergünkü hadi
seler devam etmekle bernber son günle
rin en mühim hadisesi olarak size ıunu 
yazabilirim: Akkadaki mevkuflar karar
gahında bulunan yüzlerce insan hep bir
den açlık grevi ilan ettiler. Kaç gündür 
her türlü gıda almaktan istinkaf ediyor
lar.Hükfunet tarafından karargaha hususi 
surette bir heyet gönderilmiş ve kendileri 
ne birçok vadlerde, nasihatlerde bulu
nulmuş olmasına rağmen grevciler bir 
türlil bundan vazgeçmemişler, henüz ye
meğe başlamamışlardır. Bu hal, memle
ketteki sinirliliği artırmakta ve vaziyeti 
günden güne gerginleştirmektedir. Sinir
lilik arttıkça terröristlerin taarruzlan da 
artmaktadır. 

Neşredilen istatistiklere göre mücade
lenin çıktığı tarihtenberi 1800 Arab öl
müştür. Bunların Yahudiler arasından 
öldürdükleri 400 zü ve İngilizlerden öl
dürdükleri de yüz elliyi geçmiştir. Bu
nunla beraber, Arablar b§la ölmekten 
çekinmiyorlar. 

Sayla 11 

Halayda yeni bir vak'a oldu, Halk 
Partisinden bir memur yaralandı 

• 

Fransız delegesi Garo Ankarada Hariciye Vekili ve Menemencioğlu ile bir arada 

(BCl§tarafı ı inci sayfada) 7.lI' bulundum. Müracaat edenin evvela 
selametini temin için intihab nizamna- nüfus kağıdı görülüyor, sonra reis ter
mesi dairesinde vazifesini tamamen ve cüman vasıtasile kendisine hangi cami· 
J.:>üyük hüsnü niyetle görmeğe çalıştığını aya mensub olduğunu beyan etmek ıs
ve nizamnamenin doğrudan doğruya §Ü- tediğini soruyor ve alınan cevaba göre 
mulüne giremiy$ı hal ve vaziyetlerde kaydı yapılarak her camia için ay~ı 
jse dostane bir şekilde mahallt makama- renkte bir seçici kartı veriliyor. 
tın nazarı dikkatini çekmekten geri dur- Tercüman suali arabcaya çevirdiğin-
mıyacağını söyledi. den bunun evvela türkce yapılması içil\ 

Dünkü vak'alar doğrudan doğruya ko- Türkler tarafından müracaat hazırlan
misyonun nizamnamesinin üçüncü mad- rmştır. 

desinde musarrah salahiyetleri içine gir- Komisyon azasından seçim müfcttiş
memektedir. Filhakika bu madde yalnız liğine ayrılan Belçikalı Lagrange, ba
kendini kaydettirmekte ve rey vermek na bunu temin edeceğini söyledi. 
haklarından mahrum edilenlerin müra- Antakya 3 - Anadolu ajansının husu
caatını derpiş etmekte, fakat meşru pro- si muhabiri bildiriyor: Antakyanın Yeni 
paganda hakkından mahrum edilmek Gün gazetesi bugünden itibaren dördün
hususunu derpiş eylememektedir. cü sayfasını fransızca neşre başlamıştır. 

Antakya, 4 - Anadolu ajansının hu- Bu sayfa intihab işlerile alakadar haber· 
susi muhabiri bildiriyor: lerin tercümesine mahsustur ve komisyo-

Bugün İskenderunda kayıd bürosun- nu yolsuzluklardan haberdar etmek için
da reisin müsaadesile iki saat kadar ha- dir. 

Güreşcilerimizin muvaffakiyetsizliği 

Kabahat biz imdi r! 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

değilim. Çünkü münakaşa mevzuu ol
maktan daima çok uzak kalmasını arzu 
ettiğim bu sporun bugün düştüğü akıbe
tin hakiki sebebleri ve müsebbibleri bun
lar değildir. Bütün bunlar bizim istediği
miz hakikati meydana çıkarmaktan dai
ma çok uzak kalan, teselli mahiyetinde 
mütalealardır. Halbuki neticeye en kısa 
yoldan erişmek için, idart ve teknik ol
mak üzere, vaziyeti üç kısma ayırarak o 
suretle mütalea etmek ve durumu tahlil 
eylemek lazımdır: 

1 - Avrupa şampiyonasına iştirak et
me karan ile idmanlara başlama arasın
daki fasıla. 

2 - İdmanlara l:faşlarna tarihi ile mü
sabaka tarihi arasındaki çalışma devresi. 

3 - Milli takımı teşkil eden müsabık
ların beynelmilel müsabaka kabiliyetle
rile (Rutin) kuvvet ve nefes kabiliyetle
rinin ölçülmemiş olması ve federasyonun 
tecrübesizliği. 

Olimpiyad müsabakalarından daha çok 
mühim olan Avrupa şampiyonasına işti
rak etme kararı verildiği tarihle idman
lara başlanma tarihi arasındaki zamanın 
kıymeti maalesef takdir edilmiş değildir. 
Beynelmilel teamül mucibince müsaba
kaları organize eden milletin, bu müsa
bakaların yapılacağı tarihi müsabaka ta
rihinden asgari üç ay evvel bütün milli 
federasyonlara bildirmesi mecburidir. 
Organizatörler tarafından bu usule uy
gun olarak müsabaka tarihi federasyonu· 
muza muayyen zamanda bildirilmiş ol
masına rağmen iştirak etme kararı maa
lesef her ne sebcbden olursa olsun çok 
geç verilmiştir. Çok geç verilen bu kara
rın yerine getirilmesi için güreşçilerin 

hemen faaliyete ve toplu bir halde hiç 
olmazsn müsabakalardan iki buçuk ay 
evvel muntazaman ve bütün sıhhi şart
lara riayet etmek suretile çalıştırılmaları 
icab ettiği halde bu karar bir türlü ve
rilememiş ve güreşçiler ancak bu mühim 
imtihandan bir ay evvel kısmen toplu bir 
halde üstü saçla örtülü, ısıtmak imkanı 
olrnıyan bir medrese avlusunda çalıştı

rılmağa başlanmışlardır. 

Halbuki antrenör vaziyetin nezaketini 
herkesten evvel idrak ederek müsabaka
ların Tallinde yapılacağını ve iştirak et
me fikri mevcud ise hemen faaliyete baş· 
]anmanın lüzumundan bahisle lazım ge
len tedbirin alınmasını federasyona vak
tinden evvel bildirmiş ve talimat istcmis
se de gösterdiği bu alfıka çok geç semere 

vermiştir. 

'Müsabaka tarihine göre müsabıkların 
hususi ahvali ve takib edecekleri mcs .. i 
ve idman tarzı normal bir yol takıb etmi
yer~k çok az bir zamana sığdırılmış \•e bu 
yüzden müsabıklar (form) larını alama
dan ve bir kısmı da beş on kilo farkla ve 
antrenörün muhalefetine rağmen, heybe
leri boş olarak yola çıkarılmışlardır. 

Bu şekilde çalışan müsabıkların bey
nelmilel müsabaka kabiliyetleri işi de 
nazarı teenunüle alınmıyarak, takım, tam 
kadrosile beynelmilel federasyonun em· 
rine verilmiştir. 

Az bir zamanda formuna girmek kud
retini ve bilhassa rutin eksikliğini bariz 
olarak gösteren müsabıkları takımdan 
çıkarmak ve hiç olmazsa onları kırma
mak için yolda yapacakları hususi müsa
bakalara iştirak ettirmek suretile idare
ten alınabilecek tedbirler de ihmal edil
miştir. 

Çoban Mehmedin idmansız ve bilik ha
lile elde ettiği üçüncülük, takım için bir 
nevi teselli zaferidir. 936 olimpiyadının 
daha ilk devrelerinde en mühim müsa
bıklarla başabaş çarpışan Mehmedi ve 
fstanbulda festival müsabakalarında 937 
Avrupa şampiyonu olan Nimanı yenen ve 
Balkan müsabakalarında aslan gibi çar
pışan Çobanı Avrupa şampiyonasına ayni 
kudretle ve idmanlı halile göndermek 
nasib olsaydı Mehmedi bugün Avrupa 
şampiyonu görmek işden bile değildi. 

Ayni hükmü Mustafa ve Mersinli Ahmed 
için vermemek bir hata ve bir haksızlık 
olur. 

Ne yapalım ki on kilo farkla yola çıka
rılan Mersinli Ahmed üstelik bugüne ka
dar Türk kafilesinin başına gelmiyen ve 
güreş tarihinde eşi bulunmıyan kilo far
kından dolayı ikinci gün müsabakalar
dan ihraç edilmiştir ki bunun tedkiki de 
ayrı ve mühim bir münakaşa mevzuu o

labilir. 
Hülasa: Yeni işe başlıyan federasyo

nun tecrübesizliği ve bu işi göründüğün
den daha basit telakki edişidir ki güreş 
takımımıza bugünkü akıbeti hazırlamış 

ve bizlere de bunun acı hatırasını hüzün
le yadetmeyi bırakmıştır. 

Temenni edelim ki; yerinde olmıyan 

inad ve ısrarlardan zamanında vazgeçil
sin ve yanlış olan hesabın Bağdaddan da
hi geri ç~vrildiği hatırlanarak vaziyet 
düzeltilsin. Çünkü aradan çok zaman 
geçmiş dc>ğildir ve yapılan hata henüz 
kabili tashihtir. Sadulla1ı Çiftçioğlu 
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Yakında müddeti bitecek olan Ttl.rk - Al
ınan ticaret anlaşması yerine blr yenlsln1n 
akld ve imza edllmesı tekarrür etmlttlr. Şim
di mer'i olan anlaşma müzakereleri Berlln
de yapıldığına göre bu seferkl müzakerele
riıı teamül icabı olarak meınleltetımlzde ya
pılması lAzım gelmektedir. Bunun için de, 
yakında memleketimize bir murahhas heyeti 
gelecek, derhal müzakerelere başlanacaktır. 

yapılan gıda maddelerinin daha ucuza temin 
ve tedariki, dahilde lstlhllldJ:ı artınlmuı, ih
racat yapılmasının temini clbl bazı nokta· 
larda toplanmaktadır. 

Şimdi size anlatacağım vak'a bir ha
klka ttir. Astrahan şehrinde cereyan et
miş .. bunu bana bir amatör aktör anlattı .. 
slı de dinleyin: 

c Vatandaşlar, bana aktörlük yapıp 

yapmadığımı soruyorsunuz?. Evet, aktör
lük yaptım .. bir müddet de tiyatroda bu
lundum.. bu san'atle benim de ilişiğim 

oldu .. oldu .. fakat doğrusunu isterseniz 
bon bu mesleği fazla enteresan bulma
dıın .. 

Hiç olmazsa bir san'at olmak itibarile 
aktörlüğün de hoş tarafları vardır. Mesela 
sahn('ye çıktığın zaman bütün gözler se
nin üzerindedir. Seni seyredenlerin ara
sında bıldikler, akrabalar da bulunabilir .. 
bun:u rla gbzgöze geldiğin zaman, sana 
goı C'dC'rler .. hani: - Korkma, sıkılma, 

C" aretle oyna gibilerden.. tabii sen de 
ka goz arasında bunlara cevab yerirsin: 
- Hıç meraklanmayın, dersin, biz işimi
zin ehlıviz!. 

Fakat ne olursa olsun, ciddi düşünü
lecek olursa bu san'atte, her hangi bir 
fovkaliıde1ik olmadığı anlaşılır .. insanı si
nıı lendirmek için birebir .. neyse hikaye
mize gelelim .. 

cBir defasında Astrahanda cKabahcıt 

1dnıde? . piyesini oynuyorduk.. piyeste 
vak'a, çarlık zamanında cereyan ederdi. 
Şaka , maka fakat kuvvetli bir piyesti bu .. 
bilmem kaçıncı perdede eşkıyalar tilcca
rın birini -halkın gözü önünde- soyarlar .. 
oyunun bu kısmı çok tabii cereyan eder .. 
tüccar bağırır çağırır: ellerile ayal•larile 
kendini korumağa çalışır .. fakat haydud
lar buna boş verirler .. herifi bağırta ça
ğırta soyarlar, soğana çevirirler .. piyesin 
burası çok korkunçtur .. 

Ne) se, bizim amatör tiyatromuz işte 
bu piyesi oynuyordu .. 

. Tüccar rolünü oynıyacak olan amatör 
artıst de oyundan az önce adamakıllı ka
fa) ı çekmiş .. herif o kadar içmiş ki tüc
carın rolünü yapabilecek halde değil .. 
sahneye çıkar çıkmaz, adeta mahsus ya
pıyormuş gibi doğru yerde, kenarlardaki 
elektrik ampullerinin üzerine basmağa 

bıı ladı. 

Rejisörün dehşetli canı sıkıldı.. bana 
don erek: 

c- ikinci perdede bunu sahneye çı

kaı mamak lazım, dedi .. it, fitil gibi .. bü
tun lambaları kıracak .. şunun yerine sen 
çıksan çok iyi olur .. halk enayidir .. çak
maz bile .. 

c- Aman 1van Palıç, dedim, nasıl o
luı ?. Ben bu role hiç çalışmadım .. sonra 
sahneye çıkacak halde değilim.. az önce 
kC' 1rncaman iki karpuz yemiş bulundum .. 
karnımda acaib bir gurultu var .. 

cRejisör İvan Palıç ısrar etti : 
•- Aman kardeş, dedi, bizi fena vazi

yetten kurtar!. Ocağına düştük .. hiç ol
mazsa yalnız ikinci perdeye çık .. o köpek 
oğlusu da belki üçüncü perdeye kadar a-

Pamuk ipliği buhramnm 
sebebi eri 

Piyasada bir müddettenberl pamuk ipliği 
darlığı hlssedllmektedir. Bu darlık bllhassa 
merserize ipllklerlle ince numara lpllklerde
dlr ve bunlar da haricden ldhal edilmekte-
dir. Yerli iplik lstlhsalfıtı mensucat fabrlka
lnruıın ihtiyacını karşılıyamadığı için buna 
zaruret vardır. 

Halbuki son neşredilen kararnameye ıore 
pamuk ipliği ldhali ancak pamuk ihrıı.cına 

mukabil yapılabllccektir. Pamuk ihracatcııa
n kendllerlne ldhal hakkını veren veslknlan 
yüzde 20-30 nlsbetinde bir krırıa pamuk idhal 
eden sannylcUere clro ettikleri için tıatıarda 
yuksellş kaydedilmiştir. 

Diğer taraftan gümrüklerde ihtiyacı tar
şılıyacak pamuk ipliği stoku vardır. Yalnız 

bu mallar gümrüğe kararnamenin neşrinden 
sonra geldiği için mukablllnde pamuk lhrac 
edilmediğinden alınamamaktaclırlar. AIA.ta
darlar lmrarnamenln neşri tarihine kadar 
gümrüklere gelmiş veya yola çıkarılml§ o-
lan ipliklerin de evvelki mevzuata göre ldhall 
için alil.kadar makamlara müracaat et.mtı

Ierdir. 
i)ğrcndl.ğlmlze göre üç dört ıündenberl 

Bir defasında Astrahanda cKa.bahcıt kimde• piyesini oynuyorduk, vak'a Çarlık şehrimizde bulunan Türkofla aabaşlı:aru CelM 
Rusya. zamanında geçiyordu bu iş hakkında tedklkatta bulunmaktadır. 

yıbr .. hem bu, bir kültür işidir.. aman cİş, benim içini ciddileşmişti.. hemen Konserveciler toplantısı 
gözünü seveyim, bizi mahvetme!. ceketimin önünü ilikliyerek kendimi da- Konserve fabrikatörleri dtln toplanarak 

·····························································• 

NEVROZiN 
Bulunan eve baş 

ve diş ağrısı 
• 

gırmez 

Onun gibi yapmayın, baıınız 
ve dişiniz ağrımağa başladı r:ıı 

hemen bir kqe 

NEVROZiN 
ahnız bir şeyiniz 

kalmaz 
icabında günde 3 kaıe alına
bilir. İsmine dikkat. Taklidle

rinden sakınınız cÇar naçar razı olduk.. sahneye çıktık.. ha kuvvetle müdafaaya başladım.. sağı konserveclllğln inkişafı için alınması 1cab e
cOyun icabı sahneye kendi kıyafetimle solu gözetmeden alabildiğine yumruk sal- den tedblrlerl görüşmüşlerdir. Bu tedbirler. ~--•••••••••R!ml 

1 d 
sebze, meyva, et, balık vesaire glbl konserve 

çıktım .. yani üzerimde kendi ceket ve ıyor um: =~=;,,,.=~====::::::ıı:===============-====:::llf 
pantalonum, fakat başkasının sakalı var- c- uıan it oğlu itler, diye bağırıyor-
dı .. işte bu vaziyette sahneye çıktım .. a- dum, yaklaşmayın!. Canınızı yakarım .. 
hali enayi olmasına rağmen beni derhal cHeriiler rol icabı gittikce üstüme çul
tanıdı .. ben o zamanlar bir hayli gençtim.. Ianıyorlardı.. tabii onlar birkaç kişi idi
seyirciler arasındaki birçok delikanlılar ler .. bütün gayretlerime rağmen cüzdanı
arkndaşımdı.. beni görür görmez bağır- mı cebimden çıkardılar .. cüzdanımın için
mağa başladılar: de yüz seksen ruble para vardı. Az sonra 

c- Yahu şu tüccar rolüne .çıkan bizim saatime de el attıklannı hissettim .. 
Vasya değil mi?. Vallahi o .. bey Vasya, cAvazım çıktığı kadar haykırmağa baş-
korkına!. Dayan.. !adım: 

cBen de durur muyum?. Hemen onlara 
cevabı yapıştırdım: 

c- Arkadaşlar, dedim, evvel Allah yü
zünüzü karartmam .. bu rolün artisti zom 
oldu .. herif tavus kuyruğu çıkarıp duru
yor. Sahneye çıkacak bir halde de~il .. o
nun yerine ben çıkıyorum.. 

c Oyun başladı .. 
cBen rolümil oynamağa başladım.. e§

kıyalar bana hücum edince ben ellerimle, 
ayaklarımla kendimi müdafaaya koyul
dum.. avazım çıktığı kadar bağırıyordum .. 
fakat bu patırdı arasında amatör eıkıya
lardan birinin ciddi olarak cebimdeki cüz.
dana el attığını hissettim .. 

c- Vatandaşlar imdad! ... Herifler cid
di olarak beni soyuyorlar .• 

cBenim böyle candan haykırı§larun se
yircilerin üzerinde müdhiş bir tesir ya
pıyor, tiyatro alkıştan yıkılıyordu.. her 
yandan teşvik edici sesler yükseliyordu: 

c- Dayan Vasya, dayan.. vur itoğlu it
lere! .. Aslan Vasya!. Yaşa!. 

cBen de onlara doğru bağırıyorum: 
c- Vuruyorum1 vuruyorum, fakat itoğ

lu itler bana mısın demiyorlar!. 
cBen hem bunlan söylüyor, hem de ka

fa, göz demiyor önüme aelene yapıştırı
yordum. 
cEşkıyalardan bir tanesinin kan revan 

içinde yere yuvarlandığını gördüm.. fa
kat diğerleri yılmadan hücumlarına de
vam ediyorlardı .. 

cBen, alabildiğine bağırıyordum: 
c- Kardeşler, diyordum, blıtün bu ezi

yetlere, zahmetlere ne diye katlanıyo
rum ?. Bu kadarı da fazladır .. 

cSevinçten gözleri pırıl pırıl yanan re
jisör kulis arasından şöyle bağırıyordu: 

c- Aferin Vasya! RolUnü milkemmel 
yapıyor.sun!. Aman, hep böyle devam eti. 

cBağırıp çağırmanın hiçbir faydası do
kunmadığına kanaat getirdim.. çünkü ne 
söylesem, ne bağırsam, hepsini rol icabı 
yapılması gereken bir hareket olarak ka
bul ediyorlar, ve ben bağırdıkca mütema
diyen beni alkışlıyorlardı .. 

cNihayet diz üstü yere düştüm .. 
c- KardC§ler, diye yalvarmağa baıla

dım, rejisör İvan Palıç, artık bende ta
hammül kalmadı .. perdeyi indirtnizl. Bu 
eşkıya olacak itoğlu itler varımı, yoğumu 
aşırdılar .. 

cİş bu raddeye dökülünce, tiyatro mü
tehassıslarından birçoğu bu sözlerimin 

piyesle hiçbir alakası olmadığını anladı· 
lar .. Allah razı olsun süflör de deliğinden 
çıktı: 

c- Vatandaşlar, diye müdahale etti, 
galiba tüccarın cüzdanını clddt olarak a· 
şırdılar .. 

cPerde indirildi .. bir bardağm içinde sll 

getirdiler .. suyu bana içirdller .. 
c- Kardeşler, dedim; rejisör fvan Pa· 

lıç, dedim. Bu düpedüz kepazeliktir. Eş· 
kıyalardan biri ciddi olarak cüzdanımı a· 
§ırdı .. 

cAmatör eşkıyalar arasında bir aramı 
yapıldı .. para bulunmadı. Boş cüzdanı ku· 
lis arasına atmışlardı .. 

cParalar sırra kadem basmıştı .. 
cSiz tiyatro için, aktörlük için csan'at· 

tır!> diyorsunuz!. Evet biz bunun ne 
' san'atı olduğunu biliyoruz!.> 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

F atmanm sırrı 
Yazan: Muazzez Tahıfn Berkand 

Son Postıu nm edebi romanı: 1 nin canıJ ciğeri ayran.dır. İçtikce keyif- - Evli1 dedi. Çoluk çocuk sahibi! suya battı. Çabuk yetişmeselerdi boğu· 

İki gündenberi çiftlikteyim, yeni 
bir dünyaya gelmiş gibiyim. İlk gece 
yorgunlukla uyumuşum. Fakat dün ge
ce yerimi yadırgadım. Kahya Hasan 
dayı ile karısının ihazırladıkları odam 
gerçi pek temiz. Fakat pencereleri ak
şama kadar açık kaldığı halde bir tür
lö. kaybolmıyan iti bir is kokusu var. 
Öyle sinmiş bir is kokusu ki duvarlara 
serptiğim leylak losyonları bile bastı
ı amadı. Biraz hafifler gibi oluyor. Fa
kat pencereler kapanınca yav~ yavaş 
o iti koku gene bastınyor. 

Hasan dayıya sordum: 
- Kışın burada yatan oldu mu? 
Başını salladı: 

Rahmetli amcanızdan sonra bu o
daya kimseyi yatırmadık . . . 

Amcam öleli beş yıl oluyor. Av me
ra:khsı bir adamdı. Kışın en civcivli za
manlarında çiftliğe gelir, haftalarca 
lrn1 r. kurd, ayı, domuz avları yapardı. 

Her halde o müdhiş kış geceleri kö
şedeki saç sobayı epey tüttürmüşler. 

Geceyi uykusuz geçirmemin acısını 

gündüz çıkardım. Çiftlik binasının ö
nündeki kalın gövdeli çınarlar altmda 
bir iki saat kestirdim. 

Bu çınarları vaktile büyük babam 
diktirmiş1 çocukluğumda ara sıra çift-

lenir. Bana haber vermeden kendi kendine lacaktım. Şimdi akşam güneşi altında 
Kendimi tabiate bıraktım artık .. dok- çütliğe misafir davet edişini anlatmak ne uslu ,ne berrak görünüyor. 

torların bana tavı:;iyeleri de bu .. mut- için dediım ki: O :k~ avlarına aid korkunç hatırala· 
lak bir süklı.net ve tabii hayat! Şehirde - Buraya ıbaşımı dinlemek için gel- rım pek çok. Hasan dayı hayvanları ge· 
geçen uzun zevk ve sefahat yılların- dim. ŞununlaJ bununla tanışmak niye- tirdi. 

liğe geldiğim zamanlar bu çınarlara dan soma yakafandığım sinir hastalı- t inde değilim. YumWiak başlı ikır at açık havaya çık• 
salıncak ıkurardun. O zaman da böyle ğı ancak böyle sükun ve inziva ıle ge- Ve onu büsbütün utandırmarrıak için maktan gelen bir sevinçle neş'eli neş'~ 
anaç şey1erdi. Bugün üç adam clele ver- çebilecek ... Ç!rtlik de olmasaydı mu- ilave ettim: 1i tkişniyor. Biniciliğim pek yok. Bir şe
seler gövdelerini kucaklıyamıyacak ka- hakkak 'bir köye çekilecektim. İyi ki bu - Madem ki aranızda ·böyle bir IA- hir uşağı ne kadar süvari olur. Bunun· 
dar genişlemişler. Ben uyurken bile ya- baba ocağını da elden çıkarmamışım. kırdı geçti. Artık geldiği zaman haber la beraber gelirken pek acemilik: etın~ 
nımdan pek uzaklaşmıyan Hasan dayı Şehirdeki eğlence hayatı devam etsey- verirsin de görüşürüz. Şu beni istaa- dim. 
geçen kış bu çınarlardan birine yıldı- di burası da çoktan gitmişti ya! Kim yondan getiren kır at hazır mı? Hayvanı yıldırım vurmuş çırıarıo 
rım vurduğunu söyledi. Koca çınarın derdi ki Beyoğlunun m~ur çapkını - Hazır beyim. gövdesine çeken Hasan dayı ağacın ba-
ortası burgu ile delinmiş gibi. Ona rağ- günün birinde çiftliğe çekilecek, viski - Biraz dolaşalım. samak gibi görünen ayağını işaret etti: 
men yemyeşil. Yanyana sıralanan bu yerine ayran içecek, çınar altlarında Hasan ağa fırladı. İlerde su batında - Bundan AIA binek taıı olmaz, atl• 
beş çınar çiftliğin bulunduğu tepenin uyku !kestirecek. süt gerdellerini yıkayan yanaşmaya beyim. 
tam yamaç başında .. bu tepeden geniş Daldığımı gören Hasan dayı dedi ki: seslendi: Yanaşmanın yanında büsbütün ncernl 
ve yemyeşil bir ova ve ur.aklarda tek- - Bir iki gün daha dinlen de şöyle - Aliço. Bırak onları da gel arkam görilnmemek için fırladım. Bereket 
rar başlıyan sıra sıra dağlar görünü- etrafta kolaçan edelim. Bizim su de- sıra. hayvan dik ba~ değil! Bazı huysuz: at
yor. Çınarlann altında hiç rüzgar ek- ğirmeni tarafında Filiboz çiftliği var- İkindi sonu ovaya erimi-ş altın gibi Iar gibi biner binmez tozu dumana kı:ıt
sik değil .. ovayı saran yonca ve poruk- dır. Şimdi çok iyi bir sahibi var. Av sarı bir .güneş serildi. Hendest hatlarla sa kendimi yerde bulacalıma şübb• 
ların iç gıcıklayıcı kokulan rüzgara ka- meraklısı .. geçen hafta Bend deresinde çizilmiş gibi görünen ekin tarlalan ü- yok. 
rışıyor • rastlamıştun. Geleceğini söyledim. Çok zerlerini yalıyan !rüzgarla dalgalanıyor. İhtiyarlığına rağmen hayvanına pi,.. 

Hasan dayının getirdiği kilimi bir ta- sevindi: Uzak dağ tepeleri anor bir sise gömü- gibi sıçnyan Hasan dayı sordu: 
rafa atarak çimenlerin üzerine uzan- - Gelir gelmez bana atlı çıkar! lür gibi yavaş yavaş şekillerini kaybe- - Ne tarafa bey? 
mı.ştım .. ne zamandır hasret ~ktiğim Dedi. Dün sevinçten unuttum, gitti diyorlar. Şimdi daha kuvvetli bir ça- - Bilmem, neresi olursa? 
gevşelk, istekli, çarpıntısız bir uykuya Bu sabah haber saldım. Her halde ner- yır kokusu var. - Dere boyu inelim ... İstersen dB"' 
dalıp gitmişim. Gözlerimi açtığını za- de ise gelir. Göreceksin bak. Çok baba Ovanın yanıbaşında bir ince dere var. ğirmene kadar uzanırız. 
man biraz gevşediğimi hissettim. Sert adamdır. Yeni usulde kovanları var. İki yanım saran böğürtlenler, pırnallar - Olur. 
toprağı yadırgıyan ikemiklerimde de Epey de bal alıyor. arasında büküle büküle akıyor. Am- Hasan dayının bu istikameti tayin e~ 
hafif bir sızı var. Fakat başım ve içim - Evli m1 ! cam ~ avları için çi.ftllğe geldiği blı mesindeki sebebi anlamıştım. Bahsettt· 
o kadar rahat kil Hasan ağa yüzüme baktı. Ona göre sırada beni de getirmiştl Bu derenin ği çiftlik komşusu o tarafta idi. OntJO 
Uyanmamı lrollıyan Hasan dayı çe- bu sual her halde saçma olacaktı. Bu- suyu d~nmuştu. İyl hatırlıyorum. Ço- köylil zekasına bu kadarC1k hileyi ÇO~ 

neme buz gibi bir ayran dayadı: nu ne maksadla sorduğu.mu kendince cu.kluk işte, üstünde patinaj yaparken gfömedlm. 
- Şifadır beyim. Afiyetle iıJ. Çifte!· hissetmiş gtbiı bur:1ar birdenbire 9Atla<h. Bir bacajun (Arkası ıuır) 



SON POSTA 

lieyecan içinde bulunan torpil avcılarının, tüfeklerini kumluktaki torpile 
Çevirdiklerini ve ateşe başladıklarını gören süvari şiddetle haykırdı: " Heyyy, 

.. ne yapıyorsunuz orada? Ateş kes, size kim ateş edin dedi? • 
ttı~UYük bir cür'etle peşinden ayrıl -
rn1an, bacağına bakmadan koca ada
hır ~ufa tutan bir çocuk gibi arkasını 
let~ rnıyan tahtelbahire kin dolu göz-

e baktL Ve seslendi: 
~~ 'l'op başına! Hazır cevabı bekliyo-

lr;~k geçmeden taretlerden cevab ses
• duY'Uldu: 

...... Baş taret hazır! 
~ l<ıç taret hazır! 

rı: ır saniye sonra da ikinci, süvnrisi· 
• Se]' 

arnlıyarak cevab verdi: 
'C 'roplar ateşe hazır efendim! 

tlıir ev~d kaptanın gür sesle verdiği e
gu\"(!rtede akisler bıraktı: 

...... J\te ı v Ş .•••.•• 

~ç ~ kurnandarun son harfi biterken 
fırıı , tetteki 12 librellk topun ağzından 
l'aıı. :>an, ve bir pamuk yumağını andı
~ b·beyaz dumanla beraber sağır edi· 
llJıı ır ~ürtü ufku sarstı; Marmara- Muavenet ııe Gayret destroyerlerinin yanına. geldikleri saati yalnız raporuna 
~apalssız uzaklıklarında içiçe a!dsler kaydetmekle iktifa etti. 

taa~ bir sacla tufanı Peyk.in mukabil eden iki destroyer, yaralı emekdar ar- sayesinde İngiliz sefaret gemisine sı
Ci, Uç··Za geçtiğini ilfuı etti Bunu ikin· kadaşlarının yardımına koşmuşlardı. ~lar, oradan Bolgarya şilebine at
~ib Uncü, dördüncü ilah ... aterler ta- Maamafih, Cevad kaptanın artık lıyarak Pireye, Pireden de Selfıni~e ge
bu a~~ti. ~ T~htelbahir, hiç bekl~ınediği yarduna ihtiyacı kalmamıştı. Ama bu çerek hareket ordusuna iltihak etmiş
ta, bu:.. onunde şaşırdı. Bocaladı. Son- şekilde ibir yardıma! Onun, şimdilik ler ve hep birlikte bacaklarına keçe 
tek un kuvvetini uskurlarına vere- düşüncesi şu idi: Müretiebatı ile birlik- tozlukları, başlarına keçe külahları gı
b~~l'isin geriye kaçınağa koyuldu. te buradan ayrılarak destroyerinin t:}- ycrek hareket ordusunun safları arn
lıtacık n sefinesi hem kaçıyor, hem de mir imkanlarını hazırlamak üzere har- sında nefer gibi tüfek omuzlayıp İstan
rıı alın topunu ateşliyordu. Fakat h·zı- biye nezareti ile temasa geçmek, icab e- bula gelmişlerdi. 
~a d 1 adan evvel, torpil kovanını su- den teşebbüslerde bulunmak.. • ....................................... (~.~~~~.;:~:!.. .. lıUnda dırdığı, Cevad kaptanın dürbü- Bu işi başarmak için de mutlaka lren-

teh.uk: .ka~.amıştı. Süvari, bu yeni disinin istanbula, nezarete gitmesi ir.ab E lr Doktorun 
......_ ~ gorunce seslendi: ediyordu. Tehlike savulduktan; tahtel-
llu 1l>il attı! bahir tarafından atılan torpil muayene Gün IUk Perşembe 

o.lta~rpil gerçi bir ~hlikeydi, fakat, edildikten \'e rapor hazırlandıktan son- Notlarından 
dı.13i ehemmiyetli ve korkunç değil- ra Cevad kaptan bu işin temini ciheti- 1----------------. 
tol'ı>ilr ~e~e hede! küçüktü; ikincisi de ne gitmişti. Bizzat makine başına geçen Gençlerde izah 
~Ola'idgörulmüştü. Artık onun imhası süvari, nezaretle muhabereye giıiş-

Snyfa 13 

Sarı pardesülü 
(Ba.ştaraf\ 9 uncu sayfada) 

gezdirdi. Kapısı hafifce aralık duran el
bise dolabında san bir pardesünün asılı 
olduğunu sevinçle gördü. 

Urban, sakindi. Halinde bir fevkalade
lı1t yoktu. Nenkölln sinemasında temsil
ler verdiğini tasdik etti. 20 kanunusani 
gecesi bir kadınla buluşmuştu. Ve bunu 
isbat da edebilirdi. Ve gene ayni sakin 
sesle: 

- Hiç tabanca kullanmış adam deği
fun. Sonra kurşuni pardesüm de yoktur. 
Hem efendim, bu sorgularınızın manası
nı anlıyamıyorum, affedersiniz... diye a
deta çıkıştı. 

• Cinayet masası şefi karakola döndüğü 
zaman beklediği telgrafı buldu ve hemen 
açarak şunları okudu: 

cNelson tiyatro kumpanyası azasından 
biri 12 birinciteşrinde 0.25 lik bir Colt ta
bancası satın almıştır ... > Nihayet nıesele 
biraz aydınlanıyor gibiydi. Bununla be
raber Müller gene emin değildi. 

Urban olduğu yerde çivilendi. Çılgın 
bakışlarla etrafına bakınarak her şeyi 

anladı. Zira sun'i ışıklar altında, sarı par
desü kurşuni bir renk almıştı. 

Bahkbank projesi hazırlandı 
İktısad Vekillet! balıkcılık mütehassısı Ke

mal İstanbulda bnlıkcılığn aid olarak yap
tığı teknik tedklklerl bitirmek üzeredir. Mü
tehassıs, oıfa ve ağ balıklarının buzda da
yanma kabWyetl, buzsuz olarak saklanan ba
lıkların hangi şerait dahilinde ne kadar da
yanacağı vesaire üzerinde esaslı tedkikler 
yapmıştır. Birkaç güne kadar tedkiklerinl 
tamamlıyacak ve Ankaraya dönecektir. 
Balıkhaneyl blr tnraftnn İstanbul beledi

yesi kendi idaresi altına almayı tasavvur e
derken diğer taraftan balıkcılık hakkında 
bir kanun projesi hazırlanmış bulunmakta
dır. Bu projenin pek yakında mecllse verile
ceği ümld edilmektedir. Projeye göre balık 
sayd rüsumu kaldırılacak ve deniz mahsu
lfltı ticaretini tanzim etmek üzere bir Balık
bank kurulacaktır. Banka, deniz mahsulle· 
rlnln ticaret ce ihracının inkişafı l§lle etraf· 
lı .şekilde meşgul olncaktır. 

···························································••.! 
İkinci kurşun neden atılmıştı? Vf'; ne- ,.

den işin içinde bir hırsızlık yoktu? Ankara borsası Ve bütün mesele biri sarı, diğeri kur
~ni renk1i pardesü taşıyan iki adamı bul
makta kalmıştı. Vakıa müdür muavini Açılış - kapanış fiatlan 4 - 5 - 938 
nin kurşuni renkte bir pardesüsü vardı. 1----------------11 
Fakat aleyhinde hiçbir delil yoktu Son- _______ ç_E_K~L_E __ R ___ __. 
ra, namuslu bir kız olan daktilo, delikan- Açılı~ 

lının saat 10 u beş dakika geçtikten sonra, Paris 26,4776 

hiçbir vesile ile dışarıya çıkmadığına ye- Nev-York o,791810 
MlHino 1" 05 min etmişti. u, 
Brüksel 4, 7025 Nihayet bir keşif yapılmasına karar ve- Atina 

86
,
7460 

rildi. Saat onu beş geçiyor. Sahne, tıbkı Cenevre s.4464 

o meş'um 20 ikincikfınun gecesi gil:ı\ ha- Sofya 63,4920 

zırlanmıştı. Piyanocu yerine geçmiş, ou- Amstcrdam 1,423G 

verture'ü çalıyordu. Perdenin etrafında Prag 22, 7380 
Viyana 

her zaman film başlarken yanan renkli Madrid 
ampüller parlamıştı.Piyanocunun yanıba
şında Müller duruyordu. Program satan 
memur da sarı pardesülü adamın getti· 
ğini söylediği yerde bulunuyordu. Biraz 
ötede de iki polisin muhafazasında Karı 
Urban vardı. Şef ile maiyeti erkanı sine
manın yegane müşterisi idiler. 

Müller'in sesi salonda çınlad!: 
- Urban, orta yoldan aşağı doğru iler-

le!. .. 

Berlln 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskovn 

-, 
12.698-1 
ı,9690 

4.1900 
3.988() 

106. 0317 
54,6238 
2. 721)() 
5-08 

630, 
0,8376 

ESHAM 

Kapanı, 
26,4775 

o, 791!)1(1 

lli,06 
4,7025 

86,7460 
5,4464 

63,4920 
1,4:.!~li 

22.731:10 
-, 
12.6984 
1.9690 
4 .1960 
S.9880 

106.317 
54,6238 
2,72ö0 
s.us 

6SO. 
:i3 8375 

L Aie~. . mişti. Fakat, aldığı ce\'ab çok tuhaftı. Edilemiyen 
Y ·•ıııyı k ı k · · k Anadolu tın. % 60 <il aı ya a ama ıçın ıçtn terli- o günlerde, Cemal pnşa; istirkap eL- Baş ağrıları Sarı pardesülü adam, umursamıyormuş peşin 
tie~, torpilciler boşuna beklediler. tigıv · Enver paşaya inad, o da asıl mes- U k .. gibi, ilerledi. Halbuki ilk gidişini yeni A. Şm. % 60 vadı!ll 

Kapaıııı 

il ··•ll Uf k hed fj b l Böyle vak'alarda mu a a goz muayene- d n llıı 30 ' acı e · u amarmş, o- leği olan kara kuvvetlerinde, orduda baştan başarmış gibi titriyor u. .reyni Bomontı - Nektar 
~- met kad sl yapılmak 1cab eder. Bilhassa mekteb d b . Aslan çimento 
"illl. o • re ar sancak bordasın- vazife almak çarelerine başvurmuş b~- talebeslnde bu mesele son derece halzl e- mütemadiyen işliyor, ve için en eni ıt-
r- ı._ t.eçıp d Merkez Bankası 98 00 tl~ış o a tıbkı Pey'k gibi karaya Iunuyor ve Filistin cebnesinde'ki kuv- hemmlyettlr. Çocuk başının ön tarafının ham edecek bir delil bulamazlar ... diye İş Bankuı 

10 
(i() 98 liO 

10 60 ltt. lleİtıPatıamadan kumlara oturmuş- vetlere emir ve kumanda etmek sala- ağrılarından mütemadiyen şikfı.yet eder. söyleniyordu. Telefon 
8 60 llladııt ı. el llnıiyen bir zamanda, umul- hh.•etini saraydan ve sadaretten iste- Bu, kansızlığa, lnkıbaza, asablllğe atfolu- Tabancayı nehre atmıştı. Niyeti müdü- İttihat ve Dcltlr. ı 11 7ii 

ıl .. _ ~ 'IJ :r ek'ld - nur. Ona göre tedaviye çalışılır. Fakat e-
1 10 ~to" ş ı e muharebeye tutuşan mı·ş bulunuyo-..Ju. Kendisine vekalet e- rü öldürmek değildi. Sadece korkutarak, Şark Değlnnent de .,er nı- ıu saslı blr netice elde edUcmez. Böyle vak- Terkos 7 _ 

hey uretteıbatının hareketlerin- den kalyon kaptanı Vasıf bey, vekalet alarda talebenin behemehal bir göz dok- haddinden fazla ihtiyacı olduğu paraları ~---------------. 
e~ad ~n hAkimdi. O kadar ki, süvaTi müsteşarlığında idi. Ve Cemal paşanm toruna gönderilmesi lflzımdır. <İperme- çalmaktı. Ah .. boyunda hasıl olan o yara? 1 S T 1 K R A z L A R 
~ll herk Ptandan başka, gemide bulu- bütün deniz işlerini onun eline bırak- tropl, astigmatizm> denilen ve gözün Parmaklan sinirli sinirli kıvrıldı. Bir- 1--------.--------11 
~;~ es bu h ·ro· i t b b kuvvel inkisariyeslne ald bozukluklar o- d b' h l 1 k -rü · A~ılıt Kapanıı 

• 4.1· aJt,... eyecana esı ı. ş e u tıbi'l-ı zamanlara tesadüf eden u sıra- en ıre ası o an o çu uru go nce, ıı-% -.ıda k l lur ki böyle gözler kendilerine tevafuk ln 
l deıtı t.. a an torpil avcıları, eBe- larda birbirini takib eden: Barbarosun. eden gözlük numaralnrına mallk olmaz- lahı tekrar ateş almıştı. Şimdi ya ız ve 
te Çevird~fekleri kumluğa çıkan torpi- Peykin torpil ile Marmarada birbiri ar- Iarsn bu ıztırab devam eder, durur. Fa- yalnız bundan kurtulmayı diışünüyordu 

Türk borcu I peşin 

• > I 't':ıdell -. 
llttı.ırarn ıler ve ateş ettiler. Fakat dınca yaralanmaları gibi felaket h:ı- kat bir defalık göz muayenesi ve gözüne cBeni itham edemezler!> diyordu 
~ Sii\>ati adılaT!. berleri geliyordu. konulacak ba.~it bir ıöılük Ue hem rüyet Urban, merdiven kapısına doğm yak- T A H V i L A T 

> • n vadeli 
-. 

ayltı,...._ bu hareketi görmüş, şiddetle \Tasıf beyı·n Ce\•ad be"·le dostlu!!u tashih edilmiş olur.. hem de muannid !aşmak üzere idi. Perdedeki mor ışıldarın ~-------;--A-ç-ılı_ı_Ka_p-an-ıı---tı ......_ ·•ıUMı .1 • • baş ağnlarından kurtulmak mümkün 
l:l ~·: d l olur. akislendiği mıntakanın içerisinde bulu- Anadolu ı pe. ~es ey n çok eski idi. Ta 31 mart vak'asın a, \ e· 
; Siı.e' .ı/ Yapıyorsunuz orada? Ateşi niz kuvvetlerine sirayet eden isyan sı- Cnab isteyen okuyucularımızın posta nuyordu. Derken kalın bir ses gürledi· • I ndeU 

,... ~etn .. 1 ırn ateş edin dedi? Urbanın en küçük hareketini takib eden > n pe. 
Vfl1 '°• er r ralarında başbaşa veren üç denizcinin puln yoliamalarını rica ederiz. Ak3i tak- II n 
lij <arı, aıa laUfek atmaktan vazgeçt :ıcr. biri de bu Cevad beydi. Vasıf bey, Rauf dlrde 15telde.ri mukabelesiz kalabilir. cinayet masası şefi,İ ayağa kalkarak: Ana~olu mil ·p~in 

l'a~1 01_ t r gibi davrandıgw ına gön- d 1 \.. J - Vay canına! şte kurşuni pardesü! .. 
~ı. llldu \1 Yan yiğit kaptan yanlarına diye bağırdı. ~ ı..ı.111 ~be~yl~e~b~e~r;ab~e~r~,~C~e\~'a~d~b~e~~~·i~n~~os~t~u~~~w~~~-~~~~~~~~==~~~~~-~ ~ .......................................... ~~ 
d,~·~~.bu hareketinin ••b•bini ,_ I inhisarlar 
t')ı 1 

, fayda' 0 torpil artık bize 1..ararJı ~ 
~ ~tı 11 lıdır. Onu vurup patlat
~ at, şu so~ Çıkacak? Hiç .. değil mi? Fa
rı ltıt-uıdukt u Yaklaşan kepaze vaziyetten 
t')ı\edersek.a~onra .:torpili alıp muc;ye
~ -et oldu rşınuzdaki düşmanın ne 
~il>ilin ~n~. anlar, bir de atılnn 

U. Müdürlüğünden: 

~? i oğreniriz. Anladınız de-
~ noueti 

Ce\tab \1 alınan neferler hosnudluk-
' J\ erdiıe:r· • 

illi tıladık b · 
~ı..~ böyle ' ey baba!.. Bir daha e1ı-

'<rtb etnıe ~atlama~ torpil geçerse 
'li Y1z! 
~~Yü~ aferin! 

ttk.J an talı t Ib 
~ <lşıy0rd e ahiri yavaş yavaş u-

' alt sıra~~r~op menzilinin dışına 
ttı· ta su"'. na yaklaşınca durdu. 

1tıd· ., .... n ~e..i-1 ·kı · c ı. Daldı .... uuı ennde gözden 
~ evad k , gıtu .. 
ı~:1>~Ştnan~P~, daha tehlikenin Ye 
~e~ış, "aziy \

1 
anlarında telsizini iş

lle de Osrn:nı hem ikinci fırkav:ı, 
gere haber Vernı ı i~yonlannın hepsi
~ata lt İstanbul iştı . .!~~sizler alınınca. 

tl bitin . da Buyukdere öni.inde 
~ l3oğaı ö~;ezı.rhlı fırkadan ve gerek
cl~~-e büYÜ'k nnde vazife almış bulu
da "Vllatdaıı ~ısmı destroyer ve cınc;aJ
t:ı·tı birer d <flluretteb olan ikinci fırka-

ı - Şartname ve nümunesi mucibince 250.000 metre düz beyaz kanaviçe pa
ı&rlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 13/V /938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayata Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IH - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ve İzmir Baş
müdürlüğünden alınabilir. 

ıv - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. t235h 

İstanbul Askeri Leva:ı.ım 
..... 
Amirliği ilanları 

istanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 113985 kilo sütün kapalı zarf
la eksiltmesi 17/Mayıs/938 Salı günü saat 15,30 da Tophanede Levazım amirliği 
Satınalma komisyonunda eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 12538 

lira 35 kuruştur. İlk teminatı 940 ıira 37 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. Sütün hepsi bir miıteahhide ihale edilebileceği gibi Anadolu ciheti, 
Rumeli ciheti, Silr harici olmak üzere iiç grupa da ayrılabilir. İsteklilerin ka-

nuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel ko-
misyona vermeleri. c503> c2H2> 

~ 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 113316 kilo yoğurdun kapalı 
zarfla eksiltmesi 17/Mayıs/938 Salı günü saat 15 de Tophanede Levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yap1lacaktır. Hepsinin tahınin bedeli 18130 lira 56 ku

;uş, ilk teminatı 1359 lira 79 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
Yoğurdun hepsi bir müteahhide verilebileceği gibi Anadolu ciheti, Rumeli ciheti 
ve sur harici olmak üzere üç grupa da ayrılabilir. İsteklilerin kanuni vesikala
rile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver -~; 't1n-.. estroyer, imdS{]a gönderil-

... ,aran meleri c504> .2443> 
ın iki ucundan hareket 

Keskin kasabası Elektrik tesisatı 
t - 2997 lira keşif bedelli santral binası ve 1200 liralık 200 adet ağ1ç direk ve 

6500 liralık 60 normal beygir takatinde Buhar Lokomobil Kondanseli ve 11942 
lira keşif bedelli Elektrik şebeke tesisatı kl cem'an 22639 lira bedeli keşfi ve Nafia 
Vekfıletinden musaddak projesi mucibince Keskin kasabasının elektrlk tesisatı 

25/4/1938 tarihinden itibaren lfapalı zarfla 45 gün müddetle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhale 10/6/1938 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de Keskin Be
lediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talihler bu güne kadar Iaakal 15.000 liralık Lokomobllli Santrai ve Elek
trik tesisatı yaptıklarına dair Nafıa Vekaletinin müteahhitlik ehllyetnamesini 
ibraz edeceklerdir . 

4 - Proje ve şartnameler KPskln belediyesinden istenip ve alınabilir. 
3 - Talipler tesisatın heyeti umumiyesine talib olabilecekleri gibi santral bi

nasının inşaatı, ağaç direklerin ihzarı, ve Lokomobil kısmlle direklerin dikilmesi 
ve Elektrik şebeke tesisatı i~:rt üç kısım üzerinde ayrı ayrı teklif verebntrler. 

6 - Talipler ihaleden evvel 3 7,5 nisbetinde ve ihaleyi müteakib % 15 nisbe
tinde teminat vereceklerdir. 

7 - Taliplerin eksiltme k.ınunu mucibince icab eden vesaiki hamilen 10/6/1938 
Cuma günü saat 15 den evvel Keskin belediy~ encümenine müracatlan ilAn olu-
nur. Postada vaki gecikmeler nazarı ihbara alınmaz. '(2560) 
~-------:::_ _________________________ ~----~--. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
1 _ 30/Nisan/938 tarihinde yapılan münakasasında istekli çıkmıyan c60 ton 

Benzin, 6/Mayıs/938 tarihine rastlıyan Cuma günü ııaat 11.~ da pazarl:ida alın
mak üzere tekrar münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı c 1122• lira c75> kuruş olup, şartnamesi komisyondan 
her gün alınabilir. 

3 - İsteklHerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün ve 
saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. ·2575> 



14 Sayfa SON POSTA 

" Son Po"b nın ıracera romanı: 107 

-

'ifşa eden idam olunur!·., 
Harb • nayl casusları arasındaki mücadele • 

lngiltere Kral kupas 
"Delçiyef!,, diye haykırdım ve arkasından bütün luzımla koşarak tabancamla üç 

finali nasıl oynandı? el ateş ettim. Mel'un birdenbire otların arasına yuvarlandı, yanına yaklaşıp 
tabancamı kafasına dayadığım zaman : " Oh! Öldürme beni ! " diye inledi 

- Niçin?. 
- Çünkü Olanda hastadır, biliyor-

sunuz. Dört senede bir, eğer ben k~n
disine zehirlerin şiringasını yapmaz
sam ölür. Zannederim, tam dört sene 
de olmuştur. Her halde biliyorsunuz. 
Onu benden başka dünyada tek inSan 
kurtaramaz. Şiddetli bir heyecan onda 
hastalığın patlak vermesine kMidir. 
Hem bu sefer yıldırım gı'bi götürür. O
nun için beni öldüremezsiniz. 

O aralık Olanda da nefes nef" .e bi-
zim yanımıza yetişmişti. . 

- Ohl. Bombanın gürültüsüne has
taneden adamlar koşuyorlar .. dedi. Ça
buk! .. . 
Donmuş bir halde Olandaya döndüm: 
- Olanda! Ne söylediğini işittin mi? 

diye sordum. 
-Evet! 
-Doğrumu"! 

- E\•et! • 
~te gizli dünyadaki elemli hayatı

mızın en korkunç kabusunu bu suretle 
geçirmiştik. 

O gün Dolçiyefi kucağıma alarak O· 

tomobile koymuş, Olanda ile beraber 
hemen otele getirmiştik. Fakat Marta
yı bulamamıştık. Otelde Dolçiyef, dok
tor olduğu için, biri bileğinde, biri ba
cağında olan iki yarasını da kendisi te-

5 

6 
7 

, 2 3 

t--t--+--l~ 

8 f-"flrwı1'-

9 

ıo 

Soldan sağa: 

1 - Başvekilimizin ismi. 
2 - Yakın olmıyan, azab. 
3 - Para işleri, Ukırdı. 
4 - Ekmek yaparken görülen iş. 
5 - Etek, arabca hayır. 
8 - Edat, memnun olmıyan. 
7 - Saçma s;öz1.er, ilave. 
8 - Tarihte meşhur bir kumandan. 
9 - Sala tal arda kullanılır, isim. 
10 - Nota, insan. 

Yukandan aşağı: 
1 - Bozdağı. 

2 - Namaz vaktini bildiren işaret, bir 
harfin okunuşu, nota. 

3 - Türk tan1ıinde bir intibah devri. 
4 - Akıllıca, nota. 
5 - Kuşlara serpilir, renk. 
6 - Bir Alman şehri, hafif, ı~lak 
7 - Budala. 
8 - Rüzgar, hem isim, hem ay. 
9 - Söylenmek. · 
10 - Mutfaklarda vardır, denizlerin 

ortasındaki karalar. 

mizleyip sardı. Birkaç gün ateşler için- ı 2 ~ " ,,, 
de yattı. Kendisine yere düştüğü za- / r-k-ı-A--rD--ı-...-...,--.r--~-r~~-:.., 
man yaralarının tetanos mikrobları al-
mış olması ihtimalini söylediğim hal- 2 ,..u--+---t-u-+--
de hiçbir şey konuşmadı, hiçbir tedbir ~ 
almadı. .t---+--

On un kendinden geçmiş bir halde 
yatmasından bil'istifade ertesi günü 
biz Martayı bulmak üzere tekrar şatoya 
gittik. Otomobilimizi uzakta bırakarak 
arka yollardan şatoya girdik. Martayı 
gene ocağın başında bulacağımızı umu
yorduk. Filhakika öyle de oldu. 

Fakat tam şatonun avlusuna girdiği
miz zaman Martayı uzaktan ateşin ba
şında bir yığın san k~ğıdla görünce ba- Evvelki bulmacanın halledilmiı fekli .............................................................. 
ğırdım: 

- Plfınlar! O, Olanda! Planlar!. .. 
Fakat Marta bizi görünce ürktü ve 

Yeni neşriyat 

hemen kağıdları eline aldı. Yüzümüze Töbe ve Ancı - Bukukcu Hayri Sönmez 
korkuyla bakarak elindeki kağıdları tarafından yazılıp neşredilen bu eser, 1çki 

. .. .. ıptllt\sının çok fect olan neticelerlnt baştan 
birdenb•re buyuk alevlerle yanmakt3 o- geçen ho.ldkt hfldlselerle anlatmak bakımın-
lan ate ~·n içine attı. dan bütün gençlere öğüt ve içki içenlere ibret 

Haykırarak koşmak jstedim. Fakat verecek değerdedir. 

Olanda beni kolumdan tuttu. MütE'· DeRerll muharrlrlnl ve gayret.il tabiini 
hey~ iç bir sesle: tebrik eder ve muvaffatıyetıer dileriz. 

:.çin teşebbüs ettim. Fakat Olanda D!>1-
çiyefi istemedi. Bana: 

- Ölürsem beni o adamın eline tes
lim etme. Cesedimin onun korkunç ted
hişlerine filet olmasını istememl 

Diye yalvarıp durdu. 
Yalnız, onun arzusile, biçare Martayı 

Amsterdamm en büyük şifahanesine 
koydum. Hayatının sonuna kadar orıa 
yetişecek ücreti Olandanın namına ban· 
kaya yatırdım. 

Nihayet İsviçre hastanesinde hayata 
gözlerini kaparken Olanda bana, ilk 
defa: 

- Ben, dedi, İstanbu1luyum.. bir 
Leh köyü olan Polonez köyünde doğ
dum. Anamı babamı bilmiyorum. Be
ni oraya götür, göm! Bir gün Türkler 
silfilıla veya sanayile tekrar dünyayı 
1stila ettikleri zaman zafer tanklannız 
mezarımın üstünden geçsinler. 

Olandamn tabutunu getirmek UzP.re 
İstanbula tayyareyle hareket ettiğim:z 
gün İsviçre gazeteleri gene Avrupada 
büyük bir silah fabrikasının infilfıkraı 
haıber veriyorlardı. 

-SON-

Oyunun bitmesine yarım dakika kala PrestoO 
sağ içi ilerlerken ceza çizgisi dahilinde rakib müd 

tarafından kasden düşürüldü. Penalh ve goll 

Bugünkü program lngiliz knıtına, kupa finalisti futbolcular takdim ediliyorlar 

1 S T A N B U L İngilterenin en büyük spor hareketi Nihayet sportmence bir hücumdlJ 
5 Mayıs 1938 Perşembe olan 1938 Kral Kupası maçı, tahminle· 18 senedenberi kupa maçlarııııJl 

Öfle n~riyatı: rin fevkinde bir netice ile bitmiştir. Fi· did edildiği görülmemişti. 192Z 
12.30: Plfl.kla Türk musikisi. 12.50: Hava- nale kalmış olan Preston takımı i1e Ha- sin.de her iki takım gene finale lt, 

dts. 13.05: Plt\kla Türk musiklsi. 13.30: Muh- dersfield + ... ı. ........ ilk iki haftaymde, tek lar, ve bu maçta da, Hadersfield 
teli! plt\k neşriyatı. ~ 
Akşam neşriyata: bir gol yapamadan maçı bitirmişler. ne garib tesadüftür, gene bir .,, 
17: İnkılt\b tarihi dersi: Ünhersiteden Temdid edilen oyunun, 120 nci dakl- ile Preston'u mağlü.'b ederek kUP81 

naklen. 18.30: Plt\kla dans musikisi 19.15: kasında ve oyunun bitmesine tam .30 ~lardı. 
Spor müsahabelerl: Eşref Şefik. 19.55: Borsa ik l p t • · · M · ~ 
haberleri. 20: Sadi Hoşses ve arkadaşları ta- saniye ' a a, res onun sag ıçı, aç, ıç- Oyundan sonra, Maç ile tı 
rafından Türk mus!klsl ve halk şarkıları 20. !erinde kral ile kraliçenin bulunduğu .kaptanı Smit omuzlarda taşmınl.Ş• 
45: Hava raporu. 20.4.8: Ömer Rıza tarafın- 90 bin seyircinin heyecan dolu nazarla- Smit1in elini sıkım~, kraHçe de Jcıl 
dan arabca söylev. 21: ~adife Neydl.k ve ar- n önünde, topu penaltı çizgısine getir- hediye etmiş, diğer oyunculara dl 
kadaşlan tarafından Turk musikts1 Te halk miştir. <lal lar erilmişf 
şarkllan, (saat Ayan>. 21.45: Orkestra. 22.15: ·-· ek ek ya V ır. · :ııııl 
Ajans haberleri.. 22.30: Pllkla sololar, opera Hakemin verdiği penaltıyı ç ec B "'I H lk . d ski'"' 
ve operet parçaları. 22.50: Son haberler ve olan Maç, derin bir sesc;iz]ik içinde to- 8J0Q U 3 8Vln 9 8 
erıe..t günün programı. pa vurmuş, Hadersfieldin kalecisi Hes- müsabakaları 

e fordun fevkalbeşer bir gayret sarfet-
A N K A R A mesine rağmen, 60 bU: ağızdan ç~an 

c:ıGol!• sadası, topun aglara tak.ıldıgıru 
5 l'flayıs 1938 Perşembe il" · f 

Öğle neşriyatı: · an etmış ır. 
12 30: Karışık plak neşriyatı. 12.so: Plak: Bu neticeden fena halde müteessir o-

Türk muslklsi ve halk şarkıları. 13.15: Dahlll lan Haderfiseld oyuncularından biri, 
ve haricl haberler. gayet bitkin bir halde topu almış ve 
Akşam neşriyatı: santraya getirmiştir. Düdük öter ötmez 

18.30: Pl!i.kln. dans musikisi. 1U5: Türk de Hadersfield'liler sağ cenahtan Prcs-
musiklsi ve halk şarkıları <Makbule Çakar ' ' . 
ve arkadaştan). 20: Saat Ayan ve tırnbca ton kalesine sarkmak istemışlerse de, 
ne§I'iyat. 20.15: Radyotonl.k temsıı. u: Kon· Prestonun ancak penaltıdan çıkardığı 
feran.s: (Belim Sırrı Tarcan). 21.15: Stüdyo golün arkasından 30 saniye geçtiği sı
salon orkestrası. 22: Ajana haberleri. 22.15: rada hakemin düdüğü oyunun bittiğini 
Ynnnki program. k d -.............................................................. ve Prestonun k:ral kupasını azan ıgı-

Krom şilebi de geldi nı haber cerınfştir. 
Sosyete Şilebin yeni aldığı ıneble.ııden Hadersfield'i, mağ1Uhiyete. sevkeden 

Krom adli ikinci şilebi limanımıza getırllml.ş- penattı nasıl oldu?. Bunu Londra rad
tir Bu şlleb 5700 tonluktur. Yakında bu §lleb yosunda maçı anlatan mütehassısın ağ-
de" sefere başlıyacnktır. zından dinliyelim: 

K 1 çl b' r~ 'd . c-İşte bakınız, sağ iç Maç ilerliyor. 
arta gen er ır •.o• ı are heyeti Karşısındakileri atlattL Şüt çekmek is-
Kartaı <?ençlerblrliğl. idare hey' eti. yeni - ti or. Fakat... Yere yuvarlandı. Çelme 

lenmiştir. Intıhabda eskl idare hey'eti Aza- • Y •. 
lan gene ekseriyet kazanmış ve relsllğe eski ıle yuvarlandı gı.bı. Hakem, penaltı 
reis Nnci Özgüder 'Seçilmiştir. çaldı. Hade:rafield aleyh.ine bir penaltı 
.............................................................. verildi Hiç şü'hlıe yok tltiJ Hadersfieldli 

Nöbet el 
Eczaneler 

Ba gece nobetcl olan eczaneler ıun • 
lardır: 

oyuncu, Maç'ı ceza çizgisi dahilinde 
hatah bir hareketle durdurmak istedi, 
ama bunda bir kasid yok zannederim. 

Dün Beyoğlu Halkevi salonund• 
krim federasyonu tarafından ıertilı 
len müsabakalara devam edilmiflr~ 
re müsabakalarına Beşiktaştan 

Balkan, Servet, Nihad, Aydın, p 
Berki, Esad, Süha, Necati ve Gil. 
Rıza, Salahaddin iştirak etmişle:~ 

55 müsabaka yapılmıştır. Bı: cJ 
han, 10 galibiyet 1 mağlubiyet, ~ ca 
dm 9 galibiyet 2 mağlubiyet, üçilP,.d 
had 8 galibiyet 2 mağlubiyet, do 
Rıza 7 galibiyet 3 mağlubiyet, 

Salfilıaddin 5 galibiyet 5 mağlQbif. 
1ıncı Kasun 4 galibiyet 6 ınall 
Epe ve bayanlar arasındaki Flöre 
bakalarma önümüzdeki pazar gnııU · 
17 de Beyoğlu Halkevinde devafll 
cektir. ... . ................................................ ~ 

EBTUÖRUL SADi 'J'P' 
Bu gece~ 

• LÜLESUR0~ 
Halkevinde b 

mQsamere. ser" , 
kaç gnne ka'!:!ıl 
tanbula dön 

İstanbul clhetindekUer: 
Aksaraydıı.: {Pertev>, Alemdarda: (Eş

ref Ne§'et), Beyazıdda: <CemU), Bamat
yada: (Rıdvan), Eminönünde: (Hiıseyln 

Hüsnü), Eyübde: (Hikmet Atlamaz>. 'Fe
nerde: CVlta11), Şehremininde: (Bamdl>, 
Şehzadebaşında : Cİ. Halil), Karagüm -
rükte: CAr1!), Küçükpazarda: CBuIQsl.), 
Bakırköyünde: (Merkez) . 

Türk Hava ({urumu 
25.ci- TERTıB 

Beyotlu clhetindekller: 
İstlkiD.l caddesinde: CKanzuk), Gala -

tada: (İsmet>, Taksimde: (Nlzameddln), 
Kurtuluşta: (Necdet), Yenlşehlrde: {Pa
runakyan), Bostanbaşında: Cİtimad), 
Beşlktnşta: {Süleyman Receb). 

Boğaziçi, Kadıköy Te Adalardakiler: 
Üsküdarda: C Ahmediye ), Sanyerde: 

COSmanı, Kadıköyünde: (Büyük, 'C'çler), 
Büyükadada: (Halk), Heybellde: <Halk). 

BUYUK PiYA GOSU 
Birinci keşide 11/Mayıs/1T38 dedir. 

Büyük ikramiye: 40.000 Lira~ıt~ 
Bundan başka: 15.000, 1 !.000, J O. 000 liralık ikrauııyel 

( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... 'J"f' 
Şimdiye kadar Binlerce kişiyi zengin eden bu piyall 

ittirak etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz •.• 



g Mayıs SON POiTA 

On binlerce kişi ilbi siz de 1 \ kullanınız, memnun olacaksı- tıt'\\ı-?:u KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK nız. Horoz markasına dikkat~ \ ~ ı,. 

o~~t M 1 DE 
--·~ 

Ekşilik, Şişkinlik ve yanmalarını 
gidEırir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki pas
lığı defeder. Mide ve barsakları alıştırmaz. 1ştihanızı 
ve sıhhatinizi dOzeltir. 

Son derece teksir edilmiş bir tuz olmakla mUşabih 
isimlileri ve tRklidleri ısrarla reddediniz. 

TDrkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
30 - Nisan - 1938 Vaziyeti 

AKTİF PASİF 

'-sa: 
~: Safi ltllogra.m 17.15U01 
h- OT 
"""AKLIK 
buıildeki Muhabirler: 
'l'lirt lirası 
llaıiçteki Muhabirler : 
~'I'IN : Safi kilogram 9.054.61t 
~ın~ tahvlll kabil seıbest 
-YJZJer 
~er dövlzler ve Borçlu ltllrlng 
""kiYelerl 

'-e Tahvilleri : 
~l'lıhte edl, evrakı nakdl)e 
-rııııfı 

ltaı:iunun e - 8 tncı maddele
~ tevttkan hazine tarafından 
·~ ted!yat 

'-e.tat Cüzdanı: 
~BONOLARI 
'liOARt SENEDAT 

~ ve Tahvilat Cüzdanı : 
~ <Deruhde edilen evrakı nak-

- (dlyenln tarşıu~ı &!!ham ve 
' (Tahvlllt ıtıbarl ltıyıneUe) 

4 
- Serbest esham ve tahvm.t 

l'ansıar: 

~~ ve Döviz ftzerlnı 
.;.~~At 11zertnı 
~rlar· 
'1QJıtelil • • 

r 

24.124.818,181 
21.008.164,-

1.270.184,29 

737.287,78 

12,736.038,32 

21.596,94 

16.838.647,93 

158.748.563,-

14.4.55,059,-

44.690.594,93 

39.193.511.58 
7.013.442,21 

53.775,61 
9.201.452.01 

Yekun 

Lira 
Sermaye: 

Adi ve fevkalade 
İhtiyat Akçesi: 

47.303.166,47 Hususi 

737.287,78 Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 lncl maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

vAkl tedlyat 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 

29.596.283,19 Kartılığı tamamen altın olarak 
lHiveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukablll ilaveten Led, 
vazd, 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhüdatı : 

144.293.504,-

44.690.594,93 

46.206.953,79 

9.255.227,d2 

4.500.000,-
14.387.399,21 

340.950.418,99 

Altına tahvlll kabil dövizler 
Diler dövizler ve alacnklı tllrlng 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

2.712.234,11 

6.000.000,-

158.748.563,-

lf.455.059,-

Hı4.293.504,-

19.000.000,-

13.000.000,-

1.558,90 

31.197 245,48 

Yek<m 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

Lira 
15.000.000,-

8.'112.234,11 

176.293.504,-
16.328.479,68 

31.198.804,38 
93.417.394,82 

340.950.416,99 

lıkonto haddi % 5 ~ , Altın üzerine avanı % 41 

......_,____-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------
\?o Kocaeli Vilayeti Daimi Enciimeninden: 

ld~ ~et ~ef~rberlik işleri için beheri doksan beş lira muhammen kıymetli on bir 
tUtın Urbun ıle 35 lira muhammen kıymetli bir aded telefon makinesi açık ek-
İha~ suretne satın alınacaktır. 

l>tlaea~ Mayısın dokuzuncu Pazartesi günü saat on beşte vilayet makamında ya
b1.1~u U ttr. ~tek~lerin 81 liralık muvakkat teminat mektubu veya banka mak
ti~. 0 gun z.ıkredilcn saate kadar Vilayet makamına p.rtnamesini görmek la-

uı de Vilayet Encümen kalemine müracaatları. c233L 

••-• Diş TABiBi ~-.. 
RATIP TÜRKOÖLU 

Sirkeci : Viyana oteli man 
No. 26, Kat 1 de hergttıı Otıeden 
ıonra uat t• den IO ye kadar 
hastaları kabul eder. 

ÖKS0RÜK 
En muannit öksürüklerlt 

bronfit, astm, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı

dır. Göğüsleri zayıf olan
lara vikaye edici tesiri 

ıayanı dikkattir. 

BUtUn eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğh!, f.tanbul 

Sayfa 15 

ŞURUBU 

1 Harici Askeri Kıtaah İlanları 1 
İzmir Tayyare alayında yaptırılacak bir çift cFıt tipi hangar inşaatı kapah zarf· 

la eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 252.901 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 
23/Mayıs/938 Pazartesi gün:.i saat 15 tedir. İlk teminat 13.866 lira 05 kuruştur. 
Keşif proje ve şartnameler 12 lira 65 kuruşa M. M. Vekaleti Satına!ma komis-
yonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 say!h k:lTlunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamenin 4 üncü madccsinin 
cF> fıkrasında yazılı vesikal:ırile birlikte teklif mektublarını eksiltme saatin
den behemehal bir saat evvelıne kac!ar Ankara M. M. Vekaleti Satı."alm'l Ko-
misyonuna vermeleri. t843ıt c2568ıt 

NlılW 

Pınarhisar garnizonu için 1JJ.OOO kilo sade yağı kapalı zarfla eksilt1Tteye konul
muştur. Eksiltmesi Vizede Askeri Satınalma Komisyonunda yapılac.ıktır. Şart

namesini görmek isteyenler her gün komisyona müracaat edebilirler. Eksiltmesi 
20/5/938 Cuma günü saat 16 r1a yapılacaktır. Muhammen fiatı 17.100 lirn, ilk temi
natı 1283 liradır. Münakasaya ıştfrak edeceklerin bildirilen günde ve tayin edilen 
eksiltme saatinden bir saat ~vvel teminat ve teklif mektublarile icab eden sair 
vesaikin komisyona tevdii il~n olunur. c844:ı> c2569> 

Alpullu civarında bulunan Kıtaat için 12.000 kilo sade yağ kapalı zsırfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede As. satın alma Ko.da yapılacak~1r. Şartna
meyi görmek isteyenler her gün Ko.na müracaat edebilirler. Eksil!mesi 25/5/ 
1938 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. İlk teminatı 810 liradır. Münakasaya iş
tirak edecek1erin eksiltme saa•in.:len bir saat evvel teminat ve teklif rnel:tutlarilc 
icab eden sair vesaikin Ko.na tevrlii. 

~ 

Vize kıtaatı için 12.000 kil'> ı:ade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi Vizede As. Satın aJma Ko.da yapılacaktır. Şartnamesini görrnPk is
teyenlerin her gün Ko.na m~::acaatları. Eksiltmesi 20/5/1938 Cuma ~n;.! saat 

15 de yapılacaktır. Muhamır.en fiRtı 10.800 lira ilk teminatı 810 liradır. Münaka
saya iştirak edeceklerin bildirilen günde ve tayin edilen eksiltme saa~ndc>n bir 
saat evvel teminat ve teklif mektubhlrile icab eden sair evrakın Ko.na tev-
dii. (845) (2570) 

'1ıllıNiıl 

Lüleburgaz Merkez birlikleri için 190000, Hayrabolu SV. Alayı için 30000. Kay
narca SV. Alayı için 29000, Bs.baeski SV. Alayı için 46000 kilo sığır eti ayrı ayrı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Lüleburgaz etinin ilk teminatı 
4100 lira, Hayrabolu SV. Birliğinin ilk teminatı 562 lira 50 Kr., Kaynarca SV. 
Birliğinin 609 liradır. Babaeski birliklerinin ilk teminatı 862 lira 50 kuruştur. 
Merkez birlikleri ile Kaynarca birliğinin eti 19/Mayıs/938 Perşembe sünti, saat-
leri Merkez birliklerinin 11, Kaynarcanın 15 dedir. Babaeski ve Hayrabolu SV. 
birliklerinin eti '20/5/938 Cuma günüdür. Saatleri Babaeskinin 11, Hayrabolunun 
15 dedir. Şartnameleri okumak istiyenlerin her gün, münakasaya iştirak edecek
lerin 938 senesi Ticaret odası vesikalariyle ihaleden bir saat evvel mektublnrını 
Lüleburgazda satınalma Komisyonuna. vermeleri. c836> c2483> 

Son Posta 
Kocaeli asliye hukuk mahkemesin -

den: 
İzmitin Kozluk mahallesinde Hüseym 

Ruhi oğlu Adil Subaşı vekili avukat Tev- l===============I 
fik tarafından İstanbulda Sarıyer kay- Yevmi, Siyası, ~~~-ıs_ve Halk gazete!! 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 

makamı Hüsnü yanında karısı Saliha a
leyhine. açılan boşanma davasında dava 
olunan Salihanın muhtelif yerlerde otu
rup ikametgahını değiştirmesinden ve bu 
itibarla ikametgahı meçhul bulunmasın
dan mahkemeye gelmesi için ılanen da
vetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya 
gelmediğinden gene illnen gıyab kararı 
tebliğine mahkemece karar verUmiş ol- 1 6 3 1 

Ay 
Kr. 

makla; muhakeme günü olan 17 . 5 . 938 Sene Ay Ay 
Salı günü saat 10 da Kocaeli asliye hukuk Kr. Kr. Kr. 

mahkemesine gelmesi, gelrned:ğı takdir- TÜRKİYE T40o ~ 400 
de duruşmasının gıyaben yapılacağı müd- ı YUNANİSTAN 2340 1220 710 
deialeyh Salihaya gıyap karan mnkamı- ECNEBİ 2i00 1400 800 

1150 

~oı 
800 

na kaim olmak üzere ilan olunur. (1066) 

OOYÇE ORIENT BAKN 
Dresdner Bank $ubal 

Merkezi: Bertin 

f iirlıiy•Jelıi ıab•lmı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: tat. Tütün Gümrüifi 

* H• liirlii 6aMa İfİ * 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevnb için rnektublara 10 kuruşlu 
Pul ilavesi lazımdır. 

~·· .............................................• \ 
: Posta kutusu : 741 İstanbul : ! Telgraf : Son Posta İ 
: Telef on : 20203 : . . 
.,.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'r 
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Traı 
P,~agı 

KESKiNLiK- UCUZLUK - SIH
HAT - MÜKEMMELİYET 

SÜR'AT - TEMİZLİK 

Yeni kuma9lar 

Yeal cesltler 

Yeni fiatler 

ELBISl!LEAIMI 

4 LiRADAN 

. BASLIYAN 

ICUMASLARINDAN 

YAPTt'llYOAUM 

Yeni adresimize dikkat! 

Teshifit Bakkaliyesi 
Eminönü Meydanında Valide ban albndaki maia.zamızı 

istimlak dolayısile 

ISTANBUL BALIKPAZAR CADDESiNDE 47 NUMARAYA 
muhterem müşterilerimize arz ile eaki teveccilhleriıd 

dil&Tia. 

SON POSTA 

Türkiyenin ve bütün dünyanın en mükemmel traş bıçağı 

HA A AŞ ç GıD 
lıveç çeliğinden yapılmııbr, 100 defa traş huzur ve k< - ~y:ıkla ve neşe içinde 
yapar. HASAN TRAŞ Bıçağının yalnız bir adedini arada sırada bardak içinclt 

keskinleştirerek birkaç sene kullanmak mümkündür. 

PASLANMAZ . BASAN 
Traş Bıçağı 

bir şaheserdir. Tl'Bf olduktan sonra silmeğe ve kurulamağa hacet bırakmaL Senelerce su ve sabun içlade ..... 
kat'iyyen paslanmaz. Bu dünyanın hiç bir traş bıçağına nasib olmıyan bir harikadır. HASAN bıçaklarile U., .ı.nll' 
kat'iyyen bir daha başka bıçaiı istemezler. 

H A SAN ile tra' olmak büyük bir zevktir. 

HASAN TR AŞ bıçağı 10 adedi 35, Paslanmaz nev'i 60 kuruştur. Mutlaka HASAN ve P A 8 LA!(• 
M Az markasma dik.kat. Taklidlerinden sakınınız ve mutlaka H A S A N isteyinis. 

v 

HAS TRAŞ BIÇAGI ÇIKIYOR 
Yakında piyasayı bombardıman edecek çok ucuz ve çok mükemmel 

HAS TRAŞ Bıçağı çıkıyor. 10 adedi 12,S kuruşa HASAN DEPOSU. 

VIROZA PATI 

NEDİR? 

VİROZA 
Kan çıbanları, el ve ayak 
parmakJanııın arHsındıtki 

kaşıntılar, dolama, meme 
iltihabı ve çatlaklar, fleg
monlar, yanıklar, tıraş 

yar"ları, ergenlikler, ve 
koltuk altı. çıbanları 

EN ÇABUK ve EN 
EMiN BiR SURETIE 

TEDAVi EDER 

Eski HA YDEn, yeni 

BAKER 
mağazalarım 

ziyaret ediniz. Emsali arasında en 
mükemmel olan bt.L mağazada 

muhtelif mobilyaların en zengin 
çeşidlerini bulacaksınız. SALON. 
YEMEK ve YATAK TAKIMLA· 
RINI her yerden iyi ve ucuz fiat
larla tedarik edebllirsinız. 

ilan Tarifemiz 
Birinci sahil• 400 lruruı 
/irinci sahile 250 )) 

Ürüncü sahil• 200 )) 

Dörtliincii sahile 100 )) 

iç sahifeler 60 )) 

Son sa/aile 40 )) 

Muayyen bir milddet zarfında faz
laca mikdarda illn yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve Çl"yrek 
sayfa ilAnlar için ayn bir tarife der-• 
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ttcarl ilanlarına aid 
işler için ıu adrese müracaat edil
melidir: 

İlincdak JtoUeldU Şirketi 
Kahramaıuade Han 

.&abra cadıte.I 

Son Posta Matbaası ...............•................ 
Neşriyat Müdürü: Stlim Ragıp Em.eg 

/"' Y E N l 

SABAH 
== GünlUk gazete := 

VARON ÇOKBVOR 
ilk sayısından itibaren herglln: 

Hüseyin Rahmi Gurpınar'ın Romanı 
Hüseyin Cahid Yalçın'ın Makaleleri 

ve memleketimizin en kıymetli muharrir ve ga• 
zetecilerinin fıkralan, hikayeleri, romanları, ta• 

rihi, sosyal, terbiyeye dair yazılan ile 
/ 

Sayısı 3 kuruş. 

KAN 
KUVVET 

iŞTi~ 
Sıhhat VekAleümizin 

Doktorların büyük kıymet verip beleıı~ 
bir pruptur. Kansızlık, i~tahsızlık, ~ .. 
ilk, billıassa nevrasteni, ademi iktidar, rdJl1'-, 
banak tenbelliğinden doğan hazımsızlık .,, 
bızlarda en birinci devadır. _ ~ 

Tüo, Grip, Zatdrrff, Satma nebhatle rinde ıayanı hayret tesir ıösterlr. ~ 
dinçlik, cilde pembelik, açlara, c6zlere parlaklık veren bu KUVVET tLACI 
eczanede bulunur. ~ 

Sureti istimali: Büyükler için abalı, öğle, alqam yemeklerinden bir ~ 
evvel yarım bardak ıuda bir tatlı kqılı, küçük çocuklar için ayni veçhlle 
kaıığı, 

iç ve dış batur memelerinde, basur 
meruelerlnin her tnrın. lltlbablarında, 

cerahatlenmlt flstOllerde, kana,an basur mRuteE K T 
daima muvaffakiyed• 
ŞiF AYI TEMiN EDER SAHİPLEIÜ: s. Ragıp EMEÇ 

A. DrtM f1iA1CLIOfr, ~---------------------"J 

1 

ı , 
' ' 


