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Eski _ve yeni mütekaidler 
meselesi dün Millet 

Seçimin genilenmesi temagül ve Meclisinde görüşüldü· 
cereyanının blıgünlerde Maliye Veklll! H~lil Menteş~nin 

~0,.ar lıalinde talıakkuku bekleniyor r-··-~~!OMW~~~rlrm~~~.~-.. !.~~,~-·-m\ 
\ arar verı·ıı·rse M·ıı t M ı· . c p t • 1 Halil M•ntep mhahr• aonamlaı dlolly• Ve~i arlıaJtlfUJI, ilerin : 1 e ec ısı uma veya azar esı lfin leaeı aös .,.,.,,..,,..w. baabcr 6iit~ imlıanları mÜ•aid olduğu i •• •• J k d v ) J..-.ceJ• 6a mastarih oatam:l"fla:rın ıstırablarını da tahlil edecekle- : gunu SOD top 8DllSIDI yapara agı acak riıti .ayl•dil•r. B111t11 6a ldlnlül.,. .Byı.ttbmİf olmalı ta benim için E 
t':)!r.-~--- -----,-··-··-.. " oicclani ba ha-:ı olc:la» dedi : L.I Avusturyada "·-...... --... - ...................... ,. .......................................... --= ........... . 

isyan şayiası · 
isviçre1 hududlarında teobirler aldı 

Alman membaları ıayialan 
· tekzib ettiler 

Pati&, 13 - Reuter ajaııaınm. muhabiri 
bildiriyor: 
Benı'den alman Ve burada D8ffedJlen 

bir habere göre A vu.stdryada buı ask .. 
rl hareketler vulrubulduğuna dair gelen 

1 haberler üzerine telqa ooıen halkı ya
~ıtırmak için hudud kıt'alann.uı takvi-

1\.ıı.k Mıııet Meru.t toplantı halinde ~ .yuine karar verilmi§tir. . 
lerını •ta. 23 {li (Deva.mı H Uıci ıtıYJada.) Maliye Vekili Fuad A~ Halil M entqe 
. ı~i liu ususi) - Seçımtn yeni- önüınümeki gWılerdı karar haltnde te-

~h~~~:ı ~b~~~r:;:~ cellilve tah-=:::;I~ ~=.kt:h· is~:~d~nunu::n 
Ankara, 23 - Büyük Millet Mecllai Wb Maliye Vekili Fuad Ağralı kürsftyı: 

: bllj'Ün Refet Canıtezin baskulılında gelerek, eski mütekaidlerle yeni kanun 

e u yı yapı aca 1 . b 1 d. . . • . • 
1
. · · · zmır e e ıyesı evı ıstim-

1 Ş er . tes"bit edildi tik ederek müze yapacak 
Çıra"' ' · İzmir. 23 (Husust) - Belediye İsmet 

·1 a.k ~an sarayında otel Dolmabahçede stadyom 1nöni1nün tngtliz yokUJUnda doldutu 
sınıde e .. ) l '• · S l h dd b l · . · ' evi iatimllke ,Prar vermiıtir. Civudaki 

Saray g ence ye~ ~n, U tana me e e edıy.e evler de iıtimllk edilerek bir park ve bir 

taı 1 Yapılacak, Saraybumu· parkı tanzim edilecek .müze yapılacaktır. Belediye evin kapıaı-
~·cı aubuı Vau '\T • • • • ·na clnönü bu evde doğdu. levhasını koJ· 
lelıtj ar İst.anb 

1 
e B~lediye Reisi L~tfi plAnda yapılmUl lhım gelenlerin liıt. dunnUftur. 

il ihtfyaç~ a tayın edildikten sonia •mi · hazırla.mala bqlamıftı. Bu tetkikat · --------. İ •rını '•tkik ••m•ğ• v• ilk (ne- a Dri ayfadal Bulgar Başvekilinin 

llgiliz Başvekilinin düiı Ankara seyahati 

k • h • b • Bulgar Sefiri Sofyadan dön· 
~- gec.e ı ıta esı dü, Aiıkarada ziyaret 
~nıh ı programı kararlaştınlacak 
h· er ayn 1 ·r ·ıı · · · ·ıı"' -d f ıznıetı . . ' . ngı ız mı etinı yenı mı ı mu a aa 

ennın ıhtiyaclannı karşılamak üzere gönüllü 
asker yazılmağa davet etti 

Bir müddettenberi mezunen Sofyada 
bulunan Bulgaristanın Ankara elçi.si Dr. 
HratCJf, dün şehrimize dönmüştür. 

Dr Hristofun, birkaç güne kadar An
~araya giderek, Bulgar başvekili Dr. Kö
seivnnorun hükumet merkezimizi ziyue
tinin kat't programını tesbit etmek üze
re al~kadar makamlarla temasa geçeceği 
anlaşılmaktadır . .............................................................. 

toplanmış •• celsenin açılmasııu mütea- (Deva.mı 11 inci sayfaC..a) 

. Zeytin kanunu 
Meclis dun IAyıhayı müzakereye başladı 

Ziraat Vekili beyanatta bulunarak: "Bu kanunun 
tatbiki ile rekolte iki misillne çıkacak, meme~eket 
ekonomisinin kazancı 20. milyona yaklaşacaktır,, dedi 
Ankara. 23 - Millet Mecl.Uiinin bugün-f Mente,enin eski ve yeni mütekaidler me-

kü toplantısında Maliye Vekili. Halil (Devamı 11 inci sayfada) 

Frankistler Barselona 
· 16 mil mesafede! 

Muharebeler çok korkunç oluyor, bir tepenin 
günde altı defa elden ele geçliği görülüyor 

Fransanın Katalonyaya cephane verdiği haberleir 
F rankocular arasında büyük heyecan uyandırdı 

(Yazıaı 10 uncu M.Jfada).. 



1 Sayfa 

H •• u r 
......_. .... -

Ücretli memur, 
Maaşlı memur 

\. Yar.an~ Muhittin Blrg 

B izim mllnevverlerimiz hep me
murdurlar. Memurlar arasında 

da en çok h81'aretle münaka§a. edilen 
mev.ro. maq meselelerldir. Son günlerde 
dı:ı bu mevzu tekrar canlandı. Modern 
iJmıile c barem> olan maaş derecesi etra
fında ibir hayli z:amandanberi devam e
dPn mü na kaşa. son iki ay canlandıktan 
snnra, mhayet bir proje halinde parıa
mC'ntoya kadar gitti. Fakat. gazetelerden 
öğreniyoruz ki bu proje bir daha tetkik 
eeilmek üzere bükfunet tarafından geri 

alıllD\li. 
Mesele şudur: Devletin kullandığı bazı 

memurla:- var ki bunlar diğerlerine rus
bctle yüksek maaş alıyorlar. Bunun aôı 
da maaş değil. resmt ıstılahta cücret> tir. 
Bunların diğer memurlard!ın farkları 
şudur: Maaf alanların mazuliyet ve te
kaüd baklan var; diğerlerinln bu hak
lnn yok. Fakat. bu diğerler de ötekiler
den fazla para alıyorlar. Neden bu fark? 
Neden dolayı bazıları çok alıyorlar, ba
zııan az~ Bunlan ayni &eviyede tutmak 
1hmı gelmez mi? 

Bu. auallerle meydana çıkan meseleyi 
ıon efmlerde devlet halletmeğe teşebbüs 
etti. Bilmiyorum, bu hal tekli ne oiacak? 
Neticeye intiz&Nn ben de fikrimi söyle
mek istedim. 

* 

* Devlet ve Meclls. bu meseleyi nasıl hal
ıedt!~k, bilmiyorum. Fakat, şuna kaniim 
ki, mPsclc basit değildir. Devletin vazife 
sııhaSt genişledikçe memurun kalite kuv
vrtinln de yükselmesi bir zarurettir. Bu 
zarJreti inkar edecek olursak bin zah
metle tesis ettiğimiz fabrikaların eski 
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-== 24 İkincikiinun 

--
Italya Hariciye Nazırı 

e graddan ayrıldı 
İtalyan 'gazeteleri: " Kont Cianonun bu ziyareti 

bir Yugoslav Macar dostluk anlaşmasına 
müncer olacaktır ,, diyorlar 

d~Belgrad, 23 (Hususi) - Yugoslavyada 1 Belg:-ad seyabatini mevzuu bahseden 
tı.Ort gün misafir kalan İtalyan hariciye Virjinio Gayda, .Ciornale d'İtalya• ga
t atu·. Kont Ciano, dün gece Prens l'ol zetesinde yazdığı bir makalede, ba ziya
::; aftndan şerefine verilen ziyafette ha- retin bir Yugoslav • Macar dostıuk an-

buJunduktan sonra, saat 14.30 da BC'l- !aşmasına müncer olacağı kanaatini iz-
lraddan nyrılmıştır. h.ır etmektedir. 
in Kont Cieno istasyonda başvekil, hükil
~t erkAnı, sefirler ve kalabalık bir hallt 

tlesi tarafından hararetle uğurlan
lnıştır 

Muharrir, Tuna havzasında i.ktıss<\t bıı
k1mdan Almanyanm İtalyaya yegAne ra
kib oJduğunu kaydettikten sonra, şimıii 

lli Prens Pol, Kont Cianoya .Beyaz Kartal bu havzad& Berlin - Roma milıverine ta-
Şnnırnn büyük kordonunu vermiştir. mamen tetabuk eden yeni bir sistemin 
R it::ılyan {!azefelerinin neşriyatı kurulmuş olduğunu tebarüz ettirmekte-

SON POSTA 

Kırtasiyecilik 
Dahiliye Vekaletinin 

vilayetlere 
gönderdiği tamim 

San'atkar Melek 
ağır hasta! 

Savla 3 

• loyd Corcdan 
Çemberlayn'e hücum 

Yazan: Selim Raınp Eme9 

fa üyük Harbde dünyanın mukaı 
lg} deratı üzerinde büyük tesin 

lan eski İngiliz başvekili Loya Corç şin 
di ihtiyarlamış bulunuyor. Fakat onu 
ıb·ı ihtiyarlığı, zaman zaman, bazı vesilı 
lerle feveran etmesine mani olmuyo 
Loyd Corcun bu nevi tezahürlerinde 

N 
birine. başvekil Çemberlaynln Roma sı 

afıa ile Tramvay yahatl sebeb olmuştur. Bu münasebet\ 
Loydc Corç öyle bir nutuk irad etmişti 

Ankara, !3 (Hususi) - Oahiliy~ Ve
kaleti vilayetlere gönderdiği bir tamim
de idari makamlara vaki müracaatıcre 

derhal cevab itasını. kırtasiyeciliğe ni
hayet vcrllerek teşkilatı esasıyo kanu
nuna göre hareket edilmesi!li istemiştir. 

Şirketi arasındaki Melek kl zehir katılmış denilse yerifür. 
Evvelki sene .Kral Lir> piyesi temsil e- Gal memleketinin ateşin hatibi diye 

müzakereler başladı diiirken, ağzından kan boşanarak hasta- ki: 

Ar. 
neye kaldırılan Şehir tiyatrosu dram kı .. - - Mister Çemberlaynin Roma ve MC 

:.kara, 23 (Hususi) - İstanbuı Tram- .,... 
vay Şirketi mümessilleri ile Nafıa Veka· mı san'ntkarlarından bestekar Muhlis Sa- nih seyahatlerinin manalı tavsifini. b 
Icti nrasında müzakerelere bugün öğle- bah:ırldinin kızı Melek tedavi edil<liği sa- seyahatleri takib eden hadiselerde buh 
c!cn evvel başlanmış ve ilk olarak şirke- nntoryomdan Cerrahpaşa hastanesine bilirsmiz. Münih ziyaretinden döner dön 
tin ıesisat kıymetleri mevzuu ele alın- nskledilm!şti. On beş gün evvel Profesör rn~~ b~ nesil için harbin önüne geçtiğır: 

H·ıı d A mıştıı· Müzakerelere yarın devam olu- N;ssen tarafından kendisine bir ameliyat m_uJdeliyen Çemberlayn. Alman tayyar 
ı er ay sonun a lmanya ile Sovyet nacaktır. y~pılmış ve genç artistin üç kaburga ke- hucumlnrına k~rşı _şehirlerimizi muhaf• 

A 
rniği çıkarılmıştı. Haber aldığımıza göre za edecek tedbırlerı almaya memur yet 

f.rikanın yeniden Rusya arasında Londra konferansı dijn de görülen lüzum üzerlııe hastanın bi.R .. kabine teşkil etti 

eıma. 23 (Hususi) - Kont Cianonun di:-

t k 
ci~erlerine hava verilmiştir. Şehir tiyat- oma seyabatinden döner dönmez d 

a Slmİnı· ı·steyecekmı·ş yapılacak mu··zakereler A rosunun bu isuda.aıı ve genç snn'atkan- r.ezdine davet edip kendneri!e görüşt1 rab murahhasları bugün na aca şifalar dileriz. ğii adamlar yeni müdafaa nazırı ile hav 

\ta ~aris 23 - Gazeteler, beynelmilel Moskova 23 - (Havas ajansı bildi· Kahireden hareket nazın olmuştur.• 
l'o::arYet hakkında tefsirlerde bulunu - riyor) : . ediyorlar Ru··ştu·· Aras bu akşam Loyd Corç. ayni zamanda Çember 

B d M k b 
laynin Romada Mussolininin elinı sık 

E · . . u ay~ sonun a os ovaya ır 
Zt ~que gazetesınde Donnadieu ya - Alman tıcaret heyeti gelecektir. Ma - Londra 23 (Hususi) - Kahireden Londraya gı·dı·yor masıııa da itiraz ederek diyor ki: 
~r. . caristamn Antikomintern pakta iltiha· bildiriliyor·: cBu eldir ki İngiliz gemiler; üzerin 

cilfiianYunlar hazırlanıyor. Hitler 30 !kin.. kı gözönüne alınarak, Sovyetler Bir - Geçen gün buradan Beruta gitmiş o- Paza gu·· - A k d h im' l bombalar atarak onları batırmış ve bi 
unda na . l ı· . iktı l'ğ'l Alın b l İ r nu n ara an şe r ıze ge - t"kım İngı·ı· d . ·ı . . "1" .. dar sıona sosya ızmın • ı ı e anyanın er ne olursa olsun an rak Başvekili Nuri Paşa Arab n. 1 Lo dr b- -k 1 . . .. "'· ız eruzcı erının o umune v 

nü-~ev~iir.e geldiğinin altıncı yıld(). münasebetleri kesmek istemedikleri milliyetçilerin şefi eski Kudüs ~üftü- tu~Ao an . ~ a üu~b e çımı~ Dx:k· :uş- rnı:h1! kalmalarına sebeb olmuştur. Şa 
... u ınunn b til b"yük' b' tuk ı ı ·1 ras. ~ enı vaz esı aşına gıtme uze- yed Naziler! F · tl · t 1 söyı· se _e c u ır nu an aş1 maktadır. sı e görüştükten sonra, tekrar Kahire- re b k k. k 1 Lo d e aşıs enn op an saye 

teın ·ıyec.ektir. 1'yi gören mfuıahidlerin Diğer taraftan müzakerelerin tica- ye dönmüştür. k"t :,1
8 ş::. 1 

e spres e n raya hare- s;nde Frımko harbi kazanırsa, İspanya 
kU:n~ etti~lerine göre, Hitle~, _bu .. nut.. ret sahasından zi~~de pollt.ika sahasın- _Nun .. Paşa El Said, müftü ile yap _ ı: .. ~~e · • • • diktatöryalann müttefiki bir devlet ola 
genı u-~ustemleke ma;elesını büttm da cereyan edecegı kanaatı mevcud - t!gı mulakatın neticesinden memnun Ruftu Ara•ın /zmır Beledıye•ıne ca ktır. Septe boğazının genişliği nihaye 
ile f gıle ortaya koyacak ve Almanya dur. olduğunu ve Londra konferansında ta- mektubu dokuz mildir ve bunun her iki sahili fa 
tak .talya lehine Afrikanın yeniden Halen Sovyetler Birliği ile Polonya kib edilecek hattı hareketin tamamen İzmir, 23 (Hususi) - Eski Hanciye Ve- şistlerin eUndedir. Bir harb zuhfuunda 
rnas~ı~~ni istiyecektir. İtalyan diplo - arasında devam eden ve en samimi bir tesbit edildiğini söylemiştir. kili ve İzmir mebusu Tevfik Rüştü Arns Akdeniz. İtalya tarafından İngiltereniI 
bir ~ nı:1 hattı hareketi bu faraziyeye şekilde cereyan etmekte olan müza • Konferansa iştirak edecek olan mu- Londraya tayini do1ayısile Belcdıyeye Sı?rahna kapatılacaktır. 

akıknt manzarası vermektedir. kereler de böyledir. rahhaslar, yarın Londraya hareket e • bir telgraf göndererek demiştir ki : .tz. Ve Loyd Corç sözlerini şöyle bitirmif 

k·ını·n t 1 z· t Keza bir İngiliz ticaret heyetinin de deccklerdir. mir mebusluğundan ayrılırken münte- tir : gr: iŞ arını ıraa gelmesi m(•vzuubahstir. Müftü, Naşa Şibinin riyaseti altın- hıbler;me sevgilerimi bizzat sunmak is- - İktıdar mevkiinde bulunan adnmla 

Bankası Yapacak 
da bulunan mubarib Arab partisinin terdim. Yeni vazifeme hemen gitmek !ü- rm saffet ve gafletine nasıl hayret et. 

Alacak \i Uzünden bir iki mümessilinin konferansa iştirakle- zumu hu emelimden beni mahrum et1L nıezsiniz.> 
A. k J rine muvafakat etmiştir. Delaletin:zi rica ederim.:t Bu sözler, Garbf Avrupadaki insanla 

leda:;~~ 23 (Husus~).~ ~ini~ içi; ı:n- bahçıvan iki kişiyi ıın siyasi vaziyet hakkındaki haleti nı· 
\rekat .. ~maye tesısı a kın a l at Meclise veni kPnun Amerikada şiddetli h!yelerinl kafi bir vüzuhla izah ediyor 
"'"i . etı hır kanun proJ'esi hazırlamıştır. yaraladı .1 Bu sözJ • ·1ıı d b'l ;.::~·satışı Ziraat Bankaları vasıtası ile layihaları verildi kar fırtınaları erıme 

1 

uve •s:ı:... ~7: ;:;ı 
de beacaktır. Maliyetine masraf ve yüz- Dün akşam Maçkada iki kişinin ya· Nevyork 23 (A.A.) - Burada ve A· 

ş kar ilave edilecektir. Anka"a 23 (Hususi) - Milli Mü • k I 
ralanmasik neticelenen kanlı bir vak'a dafaa ihtiyaçları için '25 buçuk mil - meri anın şarkındaki mıntakroarda zmirde bir fabrika kazam 

Bı· r L t I olmuştur. şiddetli bir kar fırtınası hüküm sür • e 1 gazetes"ını·n stanbul yon lirava kadar taahhüde girişilme - ati d u 1 1 d • Bir müddettenberi Maçka bostanla- mektedir. Fırtınadan şimdiye kadar 2 p a l,Ç ame 8 yara an 1 h 1 k si, bazı devlet alacaklarının tahsil su -
V a l!lda neşriyafl rında çal~an Cafer ile bahçıvan Ab - reti, devlet kitabJarı mütedavül serma- kişi ölmüştür. Nevyork eyaletinin şi • İzmir, 23 (Hususi) - Şehidlerdc G l 

dırı arşova 23 (A.A.) - Pat ajansı bil. dullah arasında alacak yü>:Unden bir yesi hakkındaki 2133 savılı kanunun ırlalindeki yollarda nakliyat tamamile flrnıasına aid pamuk fabrikasının k::. 
Yor: kırgınlık vardır. Cafer ikide bir Abdul- bazı maddelerinin değiştirilmesi, ida _ durmuştur. m pntlamış, 100 derecei hararette kay-

ga~tdu~un or"anı olan Polska Zbrojne laha giderek alacağını istel11€kte ve her rei umumiyei vilayet kanununun bazı Hararet derecesi birdenbire düş • nıyan sular banyo almakta olan Musta
ıtub esı ne~rettiği bir İstanbul mek • rast geldiği yerde de bu talebini tek - maddelerini değiştiren 2630 sayılı ka- ~üştür. Rüzgar .saatte 120 kilometre fa. Ali Seyid ve Kemal isminde üç ame-
eüın~~· eski hük'11met merkezinin rarlıyarak parasını vermediği takdirde nunun ikinci maddesinin tadili hakkın- suratle esmektedir. leyi :ığır surette yaralamıştır. Yarahlar 
tiren ~r_:.y:t rejiminde çehresini değiş- işin fenaya varacağını söyliyerek onu daki kanun layihaları hükUmet tara - J d b" f hastaneye kaldırılmışlardır. 
SOnı·a dl~yuk <leğişik1ikleri kaydettikten tchdid etmektedir. fından hazırlanarak Meclise gönderil - ap0DJ3 3 lr 3Cİa 

t:İS'ta ıybo- ki: Dün saat 20 sıralannda Abdullahla mi~tir. Tokyo 23 (A.A.) - Tukuoka eya - Bir katilin ölüm cezası 
n ul n bet k b' karsılaş:ln Cafer, gene parasını istemiş 1 t' d kA• M ' d d kl ~arrınct . ıs en ı.sa ır zaman • ·ı d k 1 e m e . aı:rı . ;ya aşo rna en oca a • tezkeresi Meclis ruzname . d 

bir A:. a temız ve muntazam büyük ve bu defn paralan vermeden elinden ıngı tere e va a anan rında bır ınfılak vukubulmuştur. 70 sm e 
l'etıe ~pa merkezi olmuş ve bu su _ kolay kolav ycıkayı sı.yıramıyacağını kişinin bu kazaya kurban gitmiş olma.- Ankara. 23 (Hususi) - Ankaranın Ya-
€\ıya }~1 medeniyetinin hududu do • sövlivere"k işi azıtmıştır. suikasdciler sından korkulmaktadır. knb:ıbdal köyünden San Mehmed oğul-
tır .• '-'0 gru daha uzağa intikal etmiş· Nihavct bu münakaşa büyii:verek bir .. İlk imdad ekipleri 6 madenciyi kur· larmdar. Ahmed oğlu Halil Önderin ölüm 

Nevyork sergisi hazırlık 
Ankakom·svonu lağvedildi 

>'a s~rg~ 23 (Hususi) - Nevyork dün
!etıer ~ hazırlıkları ile meşgul VekA

ıırc:.sı ko . 
~tnladı~ mısyonu çalışmalarım ta-

~ından lağvedilmiştir. 

!ngiltered~ bir deniz faciası 
. Ondra 23 
Ü'lki t~hı: . (A..A.) - Saint İdes adın-

" ısıye .. 
fienıinin i gemısı, kazaya uğramış oir 

Saint ı:!adı_na giderken devrilmiştir. 
~elef olını: · bır kayaya çarpmış, 7 kışi 
~1ı~tur ,.,.. ştur. Yalnız bir kişi kurtul-

. r..~za 
t'aya oturınu ya uğramış olan gemi, ka-
kıırtarılnı . ştur. Mürettebattan 3 kişi 
ol-- 1§ ıse de do'"rd" - " .. unuı olın uncusunun telef 

• asın; - an korkulmaktadır. 

' l<urJus. ~listinde vaziyet 
lticc:ı.rıarında (A.A.) - Zengin Yahudi 
ıtlerkn . n Behor Murac: K d" ·· ti "zındc A. ~· u usun 
• ldüruınıü..... rablar tarafından silahla 
ıır-:. §•ur. Kauıı . 

:r ... 'l ara'"' enn yakalanması 
~ i»•ırrnnlar s .. aı nıü t. yapılmSiktadır. Şl~hre 
ıfYeti talunu 1~ ateş söndürme mecbu _ 

edilmiştir. 

kavı:ra şekl'ni almıs ve bir aralık Cafer . Londra 23 - Ustlerinde muhtelif tarmağa ve 5 cesed çıkarrnağa muvaf. cezasına çarptırılması hakkındaln Bat
'bıcağmı çekE>rek Abdullahın üzerine cınslerde patlayıeı maddeler taşıyan fak olmuşlardır. vekAlet tezkeresi ruznameye alıc.mıştır 
sa~dırmıstır. biri 18 ve diğeri 22 ya~ındaki iki kız - •••···•••·••···•·••·•··•••••·••••·••·•··••···•···••·•·······•••••••••·••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••··••••• 

Bu sırada Ferid isminde biri de işe kardeş Mançesııer'de tıevkif edilmiş • 
müdahale etmiş ve on1an teskine cahş. tir. 
mıs ise de hiddetten bir ·çılmna dönen Kral ailesinin ikamet ettiği San -
Caferln savurduğu bıçak darbelerin - dringham r-:arayı etrafında hususi em -
den biri Feridin koluna isabet ederek niyet tedbirleri alınmıştır. 

Cinde vaziyet 
aı!ır surette yar.alanmı~f l-. Bu arada 
Abdullah ca sol böğründen derin ve 
tehlikeli bir yarD almıshr. 

Her iki varalı da hastaneve kaldırıl- Hong-Kong 23 (A.A.) - Çin çetele-
mış ve Cafer yakalanarak tahkikata ri son gıünle:rde düşma:n gerilerinde 
ba~lanmıstır. Pekin ile Tientsin arasında büyük faa-

Bir çoban arkadasını av tiif eğile liyet göı:termişlerdir. Çin süvarileri kı-
yaralndı sa bir rnüeademeden sonra Hang-Fang 

Dün akş?.m üzeri Okmeydanın<la se- ve La-Tai .şehirlerini zaptetmişler ve 
kiz çoban arasında kanlı bir boğuşma düşmanı geri atnıı~lardır. 
olmuş Kadir adındaki çoban ağır yaralı Hong-Kon~ 23 (A.A.) - Dünkü Pa-
olarak hastaneye kaldırılmıştır. zar günü bir Cin tayyare filosu Kan -

Kadir gene çoban olan arkadaşı Ke- tan'un cenubundaki Japon topçu mev· 
malle henüz anlaşılamıyan bir sebebten zilerini müessir bir tarzda bombardı -
kavgaya tutuşmuş ve az sonra bu kav- m:m etm~tir. Şiddetli bir hava mu • 
ga bir boğuşma halini almıştır. Her iki harcbesi neticesinde yirmi Japon tay· 
çobanın bu bo~rusmnsını pören Hüse _ =y=a=re=s=i=d=i.ı='şu="=n='il=m=u="s=.t=ü=r·======= 
yin, Ali, Battal, Mevlfıd, Ömer ve Ah- !eğile başından ağır surette yaralarnış
dülkadir adındaki diğer çobanlar ko· tır. Kadir Şi~li hastanesine kaldırılm~ 
şarak müdahale etmişler ve ayırmağa ve hadise hnkkında tahkikata başlan. 
çalışmışlarsa da, Kemal Kadiri av tü· mıştır. 

s.bahtan sabaha: 

Celal Bayar 
Geçen gece Şehir Tiyatrosunun komedi kısmına gidenler, kalabahlt araSln• 

da pe~ iyi tanıdıkları sevimli bir çehıPnirı de kendilerile beraber g-llüp ko -
nuştuğunu gördüler. Bu Başvekil Ce!iil Bayardı. Günün hadiselerine temu 
etmese bile umumi hayatıır.ızın gr>t üı ve düşünüşlerine pek uygun olaıı 
mev7.UU haz ve takdirle seyretti ve halk ile teraber çekilip gittL 

Bu, rejimin tabii bir neti.cesidir. Ya!nız itiyadlarımızı, hareketlerimizi ve 
te:akkilerimizi tenkid eder şekılde sahneleri yüz buruşturmadan seyredf'n 
b ir Başvekili aramız.da görmek bize büyük emniyet vermiş oldu. Hükumeı 
aaamiarının tolerence'i yalnız gazPtt-cilere emniyet ve sükunet veren bır 
r.ıeziyet değil, ayni zamar.dıı cemıye t seviyemizin kemalini ifade eden bır 

harekettir. 
Avrupada günlük hiidiselen sahned0 temsil eden san'atknrları devrirı ncaU 

zevkle seyrederler. K.lemanso gibi ağır devlet adanılan bile hat>eketlerhu 
s:thnede tekrar eden, taklid eden :ıkıörle i takdir etmişlerdir. 

Demokrasinin bu en cazib ve sanı; rr.i tuaflarını henüz idrake başladık. 

Hükfunetin .König> hadisesinde yapıl.ın ne~riyata karşı aldığı samimi C('p

he de bu sempatik cereyanı kuvve~endirmiştır. Fikir ve san'at hayatile, ya
kından aiakadar olan bir rejimin idıırecileri claima muvaffak olmuşlardır,. 

Ş!iphe etmiyelim ki bu mütekabil jc:stler Ebedi Şefin, Büyük A~anın kurdu· 
~u fikir ve his birliğini itiyad haline getirecek terbiyevi ve içtımai birer 
asalet ve fazilet örneğidir. Bilrhan Ca1ıi~ 



4 Sayfa SON POSTh 

Taahhüd işlerinde çalışan işçileri ı Esrar satan üç 
koruyacak yeni tedbirler almdı kadm ve üç 

Bazı müteahhidlerin iş kanunu hükümlerinden kaçın
malarına mahal bırakmamak için ihale olunan işler erkek yakalandı 

iş dairelerine bildirilecek Keyif verici zehirlerle yapılmakta o-
lan mücadeleye, gümrük muhafaza teş

!ktl.'iad VekAleti iş alan müteahhidlP.r ı retle teftiş ve mürakabeden uzak kala- ki1atı ve Emn" t Dir kt·· 1 .. y .. k k • _ ı ıye e or ugu aça çı-

hakkında bazı kararlar vennı.J ve dun a- rak iş kanunu hükümlerine aykırı hare- 1 k b"" 
1Akadar1ara bildirmiştir. Devletin her k'JtledP. oulunduklan ve hatta istihkak-

1 
urosu tarafından ehemmiyetle de-

tUrlü, yol, köprü, bina vesaire inıaatını lannı hükfımetten tamamen aldıktan vam edilmektedir. 
veyahud tamiri işlerini alan bazı müte- sonra dahi işcilerin ücretlerini vermiye- Gümrük muhafaza teşkilatı memurları 
ahhidlerin, ~ş kanunu hükümlerinden rek bunları sefil ve perişan bir hale sok- son gi.mlerde bu işlerle ötedenberi alA
kaçmmak ve işcilerini kayıd.9ız, ,artsız tukları İktısad VekAleti tarafındar:. yapı- kası olduğu bilinen Salih admdan biri
çalıştırmak maksadile if dairesı bölge i- lan tetkıkler sonunda anlaşılmıştır. nm vaziyetinden şüphe ederek takibe 
mirliklerine iş yeri beyannamesi verm<:- İktısad Vekaleti bu vaziyet üzerine a-

koyulmuşlar ve Salihi Beşiktaşta Faik 
mekt• oldukları anlaşılmıştır. lakadarlara yeni bir emir göndererek jş 

1ş dairesinin henüz her vilayette tel}- k:::nunu tatbikatının tamamen temin e- &dmda bir kahveciye bir kilo kadar es-
kilAtı buiunmadığı ve bu kahll işlerin ye- dilme~i ve bu gibi cezayı müstelzim hal- rar satarken yakalamışlardır. 
ri ve zamanı da muayyen olmadığı için, !erin önÜnE' geçilebilmesi için biltün hü- Kahveci Faik esrarı atarak kaçmak is
ekseriya alakalı bölge Amirliklerinin bu kume•, t~şkilAtında i§ verilen müteahhid- temiş ve memurlar tarafından yakalan
mütenhhdlerin faaliyetinden hı.her alın- lerin hüviyetlerile, ıarih adreslerinin ve ınıştır 

caya kadar iş bitmiş bulunmakta ve bu tacıhhüd olunan işin· ihaleyı· müteakib iş S ıın· • a ın evinde y l b. · 
lflere ancak bitmelerine yakın el konu- dSliresi bölge Amirliklerine bildirilmesi- . apı an ır arama netı-
la'bilmektedir. Müteahhldlerin bu w- n5 tebliğ etmiştir. cesın<te iki buçuk kilo daha esrar bulun

muştur. 

Satiye binası işi 
Ankarada tetkik ediliyor 
Kat'i kararın bugünlerde 

verilmesi muhtemel 

Yeni vapurlar birer 
birer tetkik edildi 

Muhtelit komisyon raporu
nu hazırlamağa başladı 

Deniıbankın Satye flrketlnden 2M bin Almanyada yeni yaptırılan vapurlar 
liraya satın aldığı Fındıklıdaki sergi bi- meselesin· tetkik etmek üzere İstanbul 
nasınm Nafıa VekAleti tarafından mena- Deniz Ticareti Mildilrlüğünde teşekkül 

ftı 1L'Tlumiye namına istimlAk edllme!ine eden muhtelit komisyon, dün de öğleden 
Hlzum görüldüğünü ve keyfiy-etin Deniz- evvel ve öğleden aonra iki defa toplana
banh b!ldirildlğini yazmı§tık. Deniz- rak çalışmalarına devam etmiştir. Muh
bımk ıdnesi kanunen bu karara on beş t~ Jit komisyon Alman yada yaptınlan bü
gı1n içinde ftiraz edebllecekttr. Bu hu- Wn yem vapurları birer birer geıerek 

IUl'ta Ankarada Denizbank Umum Mü- tetkik etmiş, altk.adarların malfunaiları
dürUiğd ve Nafıa Veklleti aruında te- na müracaat eylemit ve raporunu haZlr· 
maslar yapılmaktıdır. lamağa başlamıştır. Rapor birkaç güne 
Diğer taraftan bina ietbnlAk yolfle Ve- kadar tamamlanarak İktısad Vekaletine 

ltAlet tarafından satın alındtğı takdtrde, gönderilecek ve komisyon tetkiklerinin 
and•ld 140 küS'Ul' ıbin liralık zararın, neticesi V~let tarafından efkArı umu
Satye şirketinden alınıp ahnamıyacağı miyeye bildirilecektir. 
meselesini tetkik etmek O.zere Anb.rada 
toplanan Nafıa ve İktısad Vekllf'ti ma
m.e3Sillerınden müte§ekkil komlıyon ça

MUtefl!rrlk ı 

hpnağa başlamıttır. Denizbank hukuk Kurban derisi toplanmasında belediye 
mü,avlri İsmail, koıniı;yonda Deru7..bank te,killtı yardım edecek 

Türk Hava Kurumuna hediye edilecek 
kurban derilerinin toplanmasında jele-

Bundan başka Kadıköyde Mısrrlıoğlu 
.sokağında oturan Halilin evinde 300 gram 

esrar bulunmuş ve Halilin esrar satışın
da Naile, LAtife ve Server isminde üç 
kadını da çalıştırdığı anlaşılmıştır. 

Suçlular hakkında takibata başlan-
mıftır. 

Belediye, yükselen 
dükkan kiralarına 
karşı tedbir ahyor. 

İmsr hareketi münasebetile açılan 
meydaniar ve tanzim olunan yolların ci
varında bulunan arsa, dükkan ve mağa
za kirnlan alabildiğine yükselmekte, bu 
hal birçok ~ikayetleri mucib olmaktadir. 
Be.e::iiye bir tedbir olmak Ü?.;ere meydan 
ve yollardan hariç olarak otuz beş metre 
uzaklıktaki dükkan. mağaza ve arsalan 
da isfünlak etmek istemektedir. İ-;tıml!k 
kanu:çunda istenilen tadil.8.t mey3Illllda 
b1J noktaı nazar da zikred~tir. Kanun 
yeni şekle göre tadil edilinctye iradar Be
lediye yol ve meydanlar için istiml.Ak e
dilen sahada derinliğine yirmi metrelik 
b:r sahayı da istimllk edecektir. 

namına bulunmak üzere Ankaraya git· 
mı,tir. Satye binuı tşhıe aid kat't netlce
ıı.in bugQnlerde alınmuı muhtemeldir. diye teşkHAtının da yardım etmesi Bele- $ · 9· ..., 

diye Realiği tarafından şubelerden isten· anayı lrlİQİ komitesi toplandı 
Poliste: miştir. Mill1 Sanayi Birliği sergi komitesi, 

İkhıcikanun 24 

Tütün mÜ&tahsi i için 
yeni kolaylıkla 

Bozuk tütünler köylerde imha edilerek müstahsil bunları 
İnhisar idarelerine getirmeğe mecbur tutulmıyacak 
İzmit (Hususi) - Geçen 938 yılın- idi. Son ziraat koncrresinde verilen ka

da İzmit Vilayeti mıntakasında rarlara göre naklh~e tezkereleri bun .. 
1 ,320,000 kilo tütün istihsal edilmiş - dan sonra bizzat köylerde zürraa veı+ 
tir. Bunun 900 bin kilosu İzmit, 150 lecek ve köylü şehre gelerek nakliye 
bin kilosu Karamürsel, 200 bin kilo • a1mıyac.1ktır. 

su Adapazarınm Akyazı nahiyesinde, Gene yeni kararlar cümlesinden o .. 
70 bin kiloc;u da Pamukovada elde e - Iarak çürük, ezik, yanık ve hurda til -
dilmiştir. Bi'lhRssa İ.zmitin Karşeyaka tünler köylerde imha edilecek, köyli1 
ve · Karamürsel in Basma tütünleri g~ bu tütünleri İnhisar İdarelerine getir• 
çen yıl iyi fiatlarJa satılmıştır. meğe mecbur tutulmıyacaktır. Bu ka

Başlıbaşma bir istihsal merkezi olan 
Hendekte de l milyon ki1Qya yakın tü. 
tün istihsal edilmiştir. İnhisarlar İda
resi tütün müstahsi\lerine bi.T 1*;ıkıın 

kolaylıklar göstermeğe baş1amıştlıl'. 
Köylü evvelce İnhisarlar İdaresinden 

rarlar köylüyü çok sevindirmiştir. 

Kredi anlaşmasını imza 
· eden heyetimiz 

Almanyadan döndü verilen nakliyeleri almak için büyük 
müşkülata uğramakta, günlerce işin -
den gücünden kalarak şehre gelmekte Almanya hükfunetile imzalanan 1 SO 
•••••••••••••••••••.•...••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••• milyon marklık kredi anlaşması mü • 
, GANGSTER Filmi M:?raklılarına: z~kerelerind~ ~u.lu~~k _üzere Berlin; 

Paramunt Film Şirketinın 938- 939 gıden heyetanızın ıkıncı reisi sayla 
mevsimi için hazırladığı emsalsiz Cezmi Erçin ve azalardan Maliye Ve" 

şHheser kaleti nakid işleri umum müdürü Ce-
3 BÜYÜK ARTiST lal Said, Türkofis baskan muavini Ce

JOHN BARIMORE 
LOUİSE CAMPBELL 
REGİNALD DENNY 

NAMUS 
Diişmanları 

Fı!minde 

Dehşet; Korku, Heyecan, Müthiş 
macera dolu ve şimdiye k11dar 
misline rastlanmamıs bir Gangster 

tiJmi 

Y A R 1 N Matinel.,rde• 
iti beren 

ıaı, Hariciye Vekaleti memurlarından 
Cevdet ve Şadi dün sabah semploJl 
ekspresile şehrimize gelmişlerdir. 

Heyet reisi Hariciye Vekaleti umU .. " 
mt kAtibi Numan Rifat Menemenciog• 
lu, tedavi için Berlinde kalmıştır. Te
davisi bittikten sonra şehrimize döne" 
cektir. 

Heyet azalarından, Maliye Vekaleti 
Nakid İsleri Umum Mü<lürü Celal Sa· 
id ve Tfukofis başkan muavini, dÜJl 
öğleden evvel Türkofis İstanbul şube' 
sine gelerek müdür Cemal Ziya Arda?" 
la bir müddet görüşmüşlerdir. Heyet 
azaları, dün akşam Ankaraya hareket 

etmişlerdir. Saylav ·Cezmi Erçin dÜJl 
anlaşma hakkında kendisi1e görüşen 
bir muharririmize müzakerelerin çok 

samimi bir hava içinde cereyan ettiği~ 
ni, Almanyada fevkalade hüsnükabU 
gördüklerini, yeni kredi anlaşmasının 
Türk ve Alman münasebetlerine çol< 
iyi bir inkı~af temin edeceğini söyle .. 
miştir. Heyet ikinci reisi yeni anlaş " 
mayıı Ankarada alakadar m.a.kaınlatıl 
takdim edece'k ve anlaşma Büyük Mfl
let Meclisi tarafından tasdik edildik -
ten sonra tatbik mevkiine konulacak • 

Eski Belediye Reis Muavini ••reflne dün öğleden sonra bir toplantı yap - l!' L K A Z A R 
iki amele fabrilcedan Dç çuval bir çay verlldl mı.ş ve Cuma günü toplanacak olan u· 

lpllk ~ld~r s~svili~u~~hey~u~~~t~~~~qre~~rn~rlan~z~-~--•S•~•e•m•u•ı•n•d•a•B•a•~•cy•o•r•-••t•~•.•••••••••••••• 
Balatta İpekit ıfalti]tası.nda çalışan yin edilen İstanbul Belediye Reis Mua- mı.ştır. 

Mahmud ve İlyas adlarında iki amele ta- vini Raur Demirlaş ıerefine arkadaşları Takas tetkik komisyonu toplandı 
rafından, fabrikadan kum.af yapmaya tarafından dün a.lqam Tokatlıyan salon- Takas tetkik komisyonu dün ö~leden 
mahsus tıç çuval iplik ç.alındtğı anlaşıla- lsrında bir ziyafet terti.b edilmiştir. Rauf sonra Tilrkofis müdürli Cemal Ziya _ 
rak evlerinde yapılan aramada iplikler Derriirtaş bugün yem vazifesine müte.- nin başkanlığı altında toplanmış ve 
bulunarak müsadere ohınmU§tut. Zabıta veccihen yola çıkacaktır. bir haftalık takas muamelelerini tetkik 
ıuçlular hakkında ta!ıkikata bqlamışbr. Raufun yerine tayin edildiğini haber etmiştir. 

Fazla içki içen biri hastaneye verdiğuniz Ak.hisar kaymakamı Rifatın ................................................ ·-··--·-
kaldırıldı t..ıyin emri Belediyeye gelmiştir. 

ID~f PHlll ŞEHiR ~!!~:Rosu 

l"l~Jljı'I : .. : .. : .. ~·:.:· .. 
Cnııı lı Haydutlar 

5 perde 

Karak6yde Mimar hanında oturan t'r· Adliyede mutad teffi•ler yapıhyor 
si Galib, evvelki gece fazla içki içmiş ve Adliye müfettişlerinden mürekkeb bir 
ağzından kan gelemete ba1lamıftır. Ga- heyet, İstanbul adliyesinde mutad teftif
lib, <'&n kurtaran otomobllile Beyoğlu lere başlamıştır. 
hastanesine nakledilmiftir. İlk ()1arak. Ticaret, Hukult ve Sulh 

Ceket ve parde•D çalan •DtçO mahkemeleri teftif edilmiftlr. 
yakalandı 

. 

Yarm Akşam SOMER Sinemasmda 
(AŞKA TAPAN KADIN) Filminde cazip ve muhrik sesi ile bQttın 

seyircileri gaşyetmif olan şayanı hayret yıldızı 

ZABAB LBANDEB 
EnMriAVI TiLKİ 

BUyük aşk ve ihtiras filminde dehayı san'atkaranesini bir daha 
gOsteracektir. Bu filin: Evli BiR KADININ iKi AŞK ARASINDA 

taksimini tasvir eden""' bir ihtiras romanıdır. 

Tabimde Yoğurthane apartımanında 

omnn Selim zabıtaya milracaat ederek, Ônllmfizdeki s A R A y ı· _p E K PERŞEMBE AKŞAMI Ve _ Sinemalannda birden 
.Utcü Süleyman tarafından ceket ve par- Tepebatı çocuk bahçe•lnln 
t!esüsünün çalındığını iddia etmiftir. Suç- projesi hazırlan1yor 

Ju yakalanarak tahkikata ba~lanmlftu. Tepeba§ında çocuk bahçesi olarak ay-
!lektrlk cereyanına kapılan elektrikçi rılan saha Emlak Bankasına aid bulun-

hastaneye kaldırıldı duğundan kolayca iatimlAk edllebilecek-
Bakırköyünde fJıtagyon yanındaki elek- tir. Belediye fen heyeti çocuk bahçesi

trik kulübesinde makinelerin ban aksa- n'.n projesini hazırlamaktadır. On beş 
mmı temlılemekte olan elektrik memuru gün sonra iki taraf arasında ıatış mJ.za
Kıtdri birdenbire gelen cereyana ellerini keıelerinP geçilecektir. 
bpbrmıştır. Kadri Cerrahpap hastane- MDseadealz ln9aat yapılmıf 
11:ne kaldmlmıştır. Belediyeye bazı yerlerde kanuımız i.n-
Blr otomobil iki ki,iye c;arpıp yaraladı şaat yapıldığı ihbar ed.ilmif ve bu ifi tet-

ŞoflSr Samin.in idaresindeki 1821 nu- kike iki Belediye müfetuşl memur edil· 
maralı otomobil. Meşrutiyet caddesinden mi,tir. Tetkikat 80llunda ihbarların doğ
ıeçerken Jak ve Receb adlarında iki ,.-ıh- ru olduğu görühnüş, Beyoğlunda dört 
aa çarparak her ikisinin de yara.laı:ımala.. yerde apartıman .e ev tamir edilmek ft. 
rına sebebiyet vermi§tir. zere mUsaade alınd~ halde. bu binalar 

Türllçe Sözlil - Alaturha Musiki ve Şarkılı 

MISIR'da başlayıp ateşli SAHRALARDA geçen büyü AŞK 
ve HEYECANLI MACERALAR MUAZZAM SAHNELER 
MUSiKİ KISMINI TERTiP Ye iDARE EDENLER : M. C. ve CEVDET KOZAN 

GAZEL VE ŞARKILARI : MUSTAFA ÇACLAR Yaralıların müdavatı yapılınıt, suçlu yeniden infa olu.nmuştur. Tahkikat de-

ıoför yakalanarak takibata bqlanmııtır. vam etmektedlr. ~--•••••••••••••••••••••••••ı•••••••-------~ 
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lznıirde hava seferlerine GümüşhacıköyUnde 
ayin tertib eden 

bir dede yakalandı Nisanda başlanıyor 
Cunıa 

O\'asında hava yollan istasyonunda 40 metro Cürmümefhudu yapan jan
darma yüze yakın kadın ve 

erkeği bir arada buldu 
genişliğinde mükemmel bir pist yapıldı 

P a zar O la Hasan Bey Diyor ki: 

. . . kadınlar pek çoğalmış. 

Moda belki günün birinde bu
rada da taammüm edecek!ir. 

. .. Kadın lam kendi elbise
lerini bırakıp erkek elbısele· 
rine rağbet göstermelerin!n 
~bebi ne olabilir acaba? 

Hasan Bey - Ne olacak; 
her renge boyanm!§lar, her 
kılığa girmişler, bir bu kal
mıştı. 

Sayfa 5 

Gerede Halkevinin 
çallşmaları arttı 

Halk dershaneleri köylüye okuma, yazma öğretiyor, 
halk için müsahabeler ve.faydalı neşriyat ta yapılıyor 
• 

Ed:rne (Hususi) - Büyük Atammn ö
lümünü mükemmel bir şekilde filme al
dmnıi olan Umumi Müfettişlik atelyesi 
Şefi Vehbi Kayanın bu husustaki gayret 

lıi-r gÖf"ÜflÜ§Ü 

için bütün şehir halkının işitebileceği 
şekilde hoparlör ve mikrofon tesisatı 
vücude getirilecektir. Bunun için ta • 
nınmış firmalarla muhabere yapılmak. 
tadır. İçtimai yardım şubesi alAkadar 
makamatla iş birliği yaparak ilkmek • 
teblerdeki fakir çocuklara sıcak yemek 
verilme~ini temin etmiştir. Gösterit şu
besi yakında Uzun Mehmed piyesini 
temsil etmek üzere çalışmaktadır. 

Halle dershaneleri şubesi de hafta -
nm iki akşamında hiç okuma yazma 
bilmiyen gençlere okuma yazma öğ • 
retmek için bir dershane açmıştır. Ay
rıca hesab bilgisi de öğretilmektedir. 

Fırka ve Halkevi, halkın i~lerini tes -
bil ve kendilerine yol göstermek üzere 
bir de müracaat bürosu açmıştır. Bü • 
roya şehirli ve köylü herkes müracaat
le dileklerini kaydettirmektedirler. 

-------- -- -·-
Bir koyun 8 ayaklı 4 ku :aklı 

bir kuzu doğu rdu 
ve faaliyeti takdirle karşılanmıştır. Urfa (Hususi) - Evvelki gün, Cam. 

Film dün akşam Kız Muai.lim mekte _ baz .Mehmerl isminde biri pazardan ge
binde gösterilmiştir. Büyük Atalarının be bir koyun almış, eve getirdikten bir 
ölümünü derin bir teessürle seyredenler müddet sonra koyun doğurmuştur. 
Vehb! Kayayı tebrik etmişlerdir. Anka • Fakat hayvanın doğurduğu sevimli bir 
ra Halkevinin isteği üzerine filmin bir kuzu değil, tek vücudü üzerinde sekiz 
kopyesi Ankaraya gönderilmiştır. ayağı, çifte kuyrui{u ve dört kulağı bu-

___ ___ - lunan maymun suratlı bir mahluktur. 
Bir kadın köy del ikan 'ıs ı ile kaçh Doğum eEnasınoa bu acayib yav .. u-

TorbRlı (Hususi) - Karakuyu kö- nun iki ayağı kopmuş ve biraz sonra 
yünden Nalband Hüseyinin eşi Pembe da ölmüştür. 
Şen'in köy delikanlıtJanndan Hamid Kulakların ikisi kafanın ön kısmın· 
Ceylanla kaçtığı zabıtaya ihbar edil- da, diğer ikisi de arka kısımdadır. 
miştir. Suçluların nerede oldukları tah- Resim. bu acayit mahlCıkun ölüsünü 
kik olunmaktsdır. göstermektedir. 



1 Hıdiaaler Karıumda 1 
SEVONENLER 

K adık6y vapurunun alt kat sa. - Ben maaşın !iayrnmdan evvel ve-
lonundayım. İki yarumda, kar- rilmesinden çok, pek 90k ıı:ıeınnunum! 

şımda oturanlarla sadece bir göz aşi- Dediği 7.Bman: 
ınalığun var. Onlar konuşuyorlar ve ;__ Evet, dedim, 'bütün memurlar bu.-
ben bütün konuşulanları duyuyorum. na sevinirler, siz de hiç şüphesiz ms • 

Bir tanesi ortaya bir söz attı: mursunuz. 
- Kanun çıkıyoT. Şaşırmıştı~ 
Bir başkası .söze karıştı: - Ben mi memurum? Hayatımda 
- Çok iyi oldu. Bayramdan evvel hiçbir memuriyete girmedim. 

paraları alacağız. - Ya, dernek arkada;lanmz memur. 

SON POSTA 

~ 
Kordon ve şeridle 

süslü Kışlık 
tayyör 

Balta ile damadını öldüren Hüser 
çavuşun muhakemesi 

Katil müdafaasında "25 kuruşluk çayır yüzün 
insan damadını öldürür mü?,, dedi 

Çatalcanın Çiftlik klöyünıd.e :IŞlenen neticelerine göre, hadisede J:ı 
tüyler frrpertici bir cinayetin muha • bir kasJd eseri görülm~tir· 

M ~-- . . edis' d - Arkadaşlarım. mı ... Hayır, oı:ı:tar 
- aaş, wuu. ayın yrrmı y ın e da d ~llt- ' 

im
. memur e5 1.L1.-• kemesi Ağırcezada neticeye vaımış • Ancak, yap1lan yeni bir ih'bal' 

tır • rine, hadise yeni bir safha a.rze ış. __ ,_, ... 
Bu sefer ben f8Ş111IllŞtını; m~ı:u..ıa. 

- Bu işe doğrusu çok sevindim.. sordum: 

Bayramdan evvel cebimiz para göre • _ Mademki memur değilsiniz, ay'lı· 
cek. ğın erken ve geç verilme.si sizi niçin 

- O neydi o, tam bir hafta sonırı bu kadar alakadar ediyor?.. Hem aca.. 
para alacaktık. Bir hafta beklemek ko- ba ben mi yanlış anladım: A37lık bay-
1.ay mı bu? ramdan evvel VMileoek, cebimiz de 

Sağdan, soldan lafa karıştılar. Şaka. 'bayramdan evvel para görecek dem.tş-
t .. ? ' 

laştılar. Bu işten memnun olduk lan ınız · 
belli idi. Hepsinin yüzleri gülüyordu. - Bunu, dedik, amma memuır de
Yalnız kanapenin köşesinde oturan Ol'- ğiliz. r • 

ta yaşlı iki erkek onlar güldükçe kı - - ?????? 
zanyorlar, onlar sevinçlerini be11i et • _ Biz memurlara taksitle eşya sa ~ 
tikçe üzüntü ile birbirlerinin yüzleri- tan tüccarlarız. 
ne bakıyorlardı. Gözile, ka.ş:ile tana~ ik~e~de * oturan ve yüzleri hiç gillmiyen orta • 
Canım mı s1kı1mıştı. Yoksa kon~ • yaşlı iki erkeği işaret etti: 

mak ihtiyacını mı hissetmiştim. Bil • - Burada memur olarak yalnız on-
miyorunı. İçlerinden biri bir kere da- lar var. 
ha: İSMET BUL'OSI 

ı_ Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
GUmrUkten geçen köpek Seyyar evler 

Filipin adalarınm ye!'llileri evleri
ni bir yerden diğer bir yere olduğu gi
bi nakle~yi çok eski zamandanberi 
bilirlerdi. Ottan yaptıkları evler ga • 
yet kolaylıkla sökülebilir, ve gene ko
laylıkla ayni tarzda başka bir yerde 

Aktris Jan Loren, köpeğini İngilte- kurulabilir. 

* reye haricden köpek getirilmesinin ya
aak olduğu ıaman gümrük memurla -
rmın gözleri önünden ~irebilmiştir. 
Bu iş gayet kolay olmuştur.. Jon Lo
ren'1n köpeği terbiyeli bir köpekti ve 
artist güıntnkten geçerken; onu bir 

En uzun te~efon hattı 

1f 

ki1rk gibi boynuna samll§tı. 

* Avrupada ilk tutunun 
garib hikAyesi 

Dünyama, en wnm t"1oefun hattı. 
Rusların, Moskova ile, Siberya ara • 

İlk defa Avnıpaya tütün getiren a. sında kurdukları hattır. 
damı çubuğunu yakıp içerken uşağı 
g~nnilş ve hemen bir kova su ile ko - söndürilyorum, diyerek başından aşa
şup kovadaki suyu, efendim tutuştu, ğı dökmüş? 
-----··--··········-························ .. · .... -······----·· ..................................... .. 

Bir glJnill muadelesi 
· Ankara<la oturan 2 7 ya~ında bir 
erkek. F. 1. imzasile yazdığı bir 
mektubda bana bir aşk meselesinden 
ziyade a~k etrafında dönen bir mu· 
adele anlatıyor. Dediltleri hülasa • 
ten şu· 

- Yakın aile dostlarımızdan bir 
genç kızı seviyorum. Fakat henüz 
kendisine resmi teklif yapmadım 
;yalnız bir gün sofrada konuşuluyor. 
du. Evlenme tasavvurlarımı bildik· 
le.ri için ne olduğunu sordular. He .. 
nüz istediğim şartlan haiz bir genç 
kız bulamadığımı söyledim. Birkaç 
isim saydılar. Bir tanesi üzerinde du-
rarak, reaksiyonunu anlamak içi1 
belki dedim. O zaman benim sevdi, 
ğim genç klz neş'elen<li. Ben muğ -
'her olacağını sanıyordum, inadı~ 

bülbül kesildi. Ve ben de suratı a .. 
sarak tereddüde düştüm. Acaba be· 

ni istemiyor mu, acaba teklifimi red 
mi edecek?:. 

Okuyucumun hesabına küçük bir 
gönül kaidesinden bahsedeyim: 

Bir genç kız arkadaşlarından bi • 
rinin beğ.enildiğ:ini işitJıgi ~aman 
Jnu ne kadar severse sevsin sevin • 
mez, neş'e duymaz, evleneceğini ha
ber aldığı zaman bülbülleşmez, bi • 
ifilris düşünceye dalar. 

İnsanlar dostlarının sevinçlerin • 
den ziyade kederlerine iştirak eder· 
ler, bu da bir kaidedir. 

Sofra müsahabesinde bunun ak .. 
~ine mi şahid oldunuz, hükmedebi • 
lirsiniz ki sevdiğiniz genç kız rol 
yapmaktadır. mütees.5irdir, teessürü· 
nü neş'e altmda saklamağa çalışmak
tadır. 

Hiç tereddüd etmeden tılebinizi 
yapa bilirsiniz, kah~ edill.eceğinden 
emin olarak. 

TEYZE 

\ 

Cinaye-tin faili olduğu iddiaıile mah tahkikatın derinleştirilmesine 
kemeye sevkedilen Hüseyin Çavuş, ça. görülmüştür. 
yırında yapılan bir hasar yüzünden Bu ihbara nazaran, Dizel 
damadı Çoban Muradı, Kumluca kö • ile işlediği anlaşılan gemiye ~~ 
yünde, :fundalıklar arasında balta ile dilmiş hava tüpü yerine, o.kSıJe 
onbir yerinden yarahyarak lSldürmek- konulmuş, infilaka bu sebeb 0 

ten maznundur. Tahkikat neticesinde tur. . 
anlaşıldığına göre, Muradın sığırları Dün, müddeiumumi ve h~ 
Hüseyin Çavuşa aid çayıra girmişler zurunda bir ehlivukuf tarafın llt 
ve yarım dönümlük bir yeri tahrib e- nokta etrafında tetkikat yapı-1.tXlı 
derek 25 kuruşluk zarar yapmışlardır. tice bugün belli olacak, ilıba.l'. 

Bu hadisenin tevlid ettiği iğbirarla kuk ettiği takdirde, mes'u.11~1e 
damadrı-ı katleden maznun, cinayeti ve haklarında takibat icra 
müteakıb, cesedi sırtına yüklenerek u- tir.. 1 zak bir mahalle nakletmiştir. Ölen çarkçıbaşının cesedi ds 

Suçlu, geçen celselerde yapılan muh sıtasile, denizden çıkanlınıştı:d, 
telif sorgularında. vak'anın faili olma· Nikola, Yorgi, Tevfik, ·H~~ 
dığını ısrarla iddia etmiş, ancak müd. şan ismindeki yaralılar da du~ 
deiumum! mütaleasında, toplanan de- ye tabibi Enver Karan tarafın C 
!illerle suçu sabit görerek, wçlunun ayene edilmişlerdir. Bunlard;.lt 
tecziyesini istemişti. paşa hastanesine kaldırıla~ .. 

1

1 Dünkü celsede dava enteresan saf- yaralan ağırdır. Bütün yiıı:O 
halar arzetmiş, suçlu vekili Cemil mü- vaziyettedir. . tle 
d~faasını yaparak ezcümle şunları söy. AdliyE', tahkikata ehemnııye 
!emiştir: .vam etmektedir. İt 

~ - . - Vak'anın gört!Uve müstenid iiek Bir genç sinemada pa 
B~ kış~k tayyorun y~~ ve etekler:~- şahldi Rıza isminde bindir. Halbuki ci- dl 

deki terıdler kahverengıdir. Kordonları- nayetin islendiği Mek~nlık tesmiye 0 • çalarken yakalan 
le püskfilleri de bunlara uydurulmuş- lunan Jrlahl'll, ka1abalıktır; evler ve çalı~ Muzaffer isminde 18 ~~ 
tur. _ şan işçiler vardır. Bir adam, güpe gün- genç kız hırsızlık suçundan dilJl 

Tuvalet Kazak düz saat 9 da cinayet iışliyor, sonra ce- liyeye verilmiştir. b' 
sedi s1rhna alıp. başka bir mahalle Muzaffer, Yi.i.ksckkaldırımda 

11 
naklediyor. Ve bütün bu zaman zar • nemaya giderek fiJm başladı~; 
fında. vak,ayı Rızadan baska kimse ra, karanlıkta Vahid adında ~1 e 
görmüyor. Bu, mümkün müdür?.. aid paltoyu çalmağa teşebbiiS iSe 

Vekil, daha bazı noktalara temas et- fakat az sonra yakalanarak Po1 

tikten ~onra, müvekkilinin beraetine lim edilmiştir. d' 
karar verilmesini istemiştir. Suçlu Muzaffer, ysptlan s 

Bundan sonTa suçluya söz verilmiş, da, ai1;lıyarak: de 
hüngür hüngür a.:ilamağa l:laşlıyan .- Ben 1:-u paltoyu çalnllŞ llş 
Hüseyin Çavuş, mendilile gözlerini si- Ağabeyim Baha sinemada bu;ıi. 
lerek: hibine ,rermek üzere, bana ~ 

- Hadise cereyan ettiği zaman ben hırsız değilim, demiştir. .. cii 
başka yerdeydim. 25 kuruşluk hasar i- Suçlu genç kız, asliye 4 un 
çin, ins~n damadını ~ldürür mü, bay mahkemesine sevkedilmiş~ 
reis? .. demiştir. 

Muhakeme, karar için talik edilmiş- Toplantılar: 
tir. 

Bisiklet çalan bir çocuk Emin6n0 Halkevinde konfer'r 
Eminönü Halkevlnden: Bu a~;;cıı 

tevkif edildi 20,30 da Cnğaloğlundakl merke1i ıotlf 
Anadclu Selçuk:lan mevzulu b11' 

Ahmed isminde 14 yaşında bir ÇO • verilecektir. 
cuk, Sultanahmedde bisikletçi S11Tl • fatih Halkevinde kcnfer•"' 
ya aid bir bi8ikleti çalarak parçalamış ~tıh Halkevinden: Evimlırle cı;:. 
ve kısımlan. ayırdJktan sonra hurda • sant 20.30 da Tiyatro mevzulu bir ı 
cılara satarken suçüstü: yakalannu.ş • verilecektir. r 
tır. Kadık6y Halkevinda ko111~t 

Zabıta, suçlu çocuğu derhal Adliye. Kadıköy Halkevinden: Bu akşalll rııı"'ıı 
ye sevketrniştir. Ahmed, aç ve sefil ka· te HA.le sinemasında Evimiz tara 

M:ıt krepten suare için kazak'.. Çizgili larak bu işi yaptığını söylemektedir. konser verilecektir. ,,,, 
yeı-ler pul işlemedir. Küçük hırsırı, Sultanahmed birl!nci Beyoğlu HalkEvinde konfe~ıın 

Bu .sene bu türlü kazaklar modadır. sulh ceza hakimliğinde yapılan hafi Beyoğlu Halkevlnden: Perşembe Jd ,ııc· 
Altt:m mesela: siyah satenden uzun bir sorgusunu mütıeakıb tıevkif ediJ,mış· • at 18,30 da Evimtzln Tepebaşında . ııı 

. binasında Türk İnkıllbı mevzuundl 
kloş etek giyilirse tam bir aksam elbise- tır. bir konferans verilecektir. 

si halini alır. Limanda vukub:ılan infüak ' 
Modelin arkası bu maksadla tıpkı ge 4 • • • • • Sinemalarda sigara içilrrıi11~0 

ce tuvaletlerindeki gibi bele kadar açık- tahkıkatı dermleştlrllıyor Son yapılan teftişlerle sıneıııa 6 
611 

tır. Fakat işlemenin roba şeklinde baş • Limanda vukubulan infilak bAdise- rıııd:ı sigara içildiği, matine ve. fl'li 
ladığl noktada, arkanın iki tarafı bırbiri- si etrafında Adliyece başlanan tahki • le:de izdiham olduğu tesbit e~ 
ne tutturulmuştur. Bu suretle belle roba kata devam edilmektedir. Tahkikata Şnbelere gönder-ilen bir taınilXl ~'ıst 
arasındaki açıklık bir aralıktan ibar<.>t Mü<ldeiumu.mt muavinlerinden 'l\ırgut işle esaslı surette meşgul oıunıııaSl 
k.tlıyor. el koymustur. Elde edilen ilk tahkik m.iştir . • •••••• ..................................... .. ····· f Be ca ks ~-~·;~--~-~~·k;;·;;·;~·k·İ~·~;·; ............................................................................ . 
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zora bayta 

SON POSTA 

. Naşit 

ya ca ar 1 

Sayfa 7 

* * .. Ziraat V ekalelinin t~iıine karar verdiği bu ilim müeııeıeıi, ıebze-
ciliğimizin bugünün icablarına göre kalkınmaı?'~ temi!' edec~k, ıeb7e 
ziraalini müıtahail ve memleket için kazançlı bır ıı halıne 8etırecektır • 

Yamn: Tanmmnn 

Uzun zaman Macaristanda bulun • zamanı piyasaların kabiliyeti fevkinde 
muş yurdun muhtelli kö~erinde tür- gelen malı, günlük satışlar kaldıraım. 
lü zirnat işlerile uğraşarak daima mu- yor ve büyük fiat düşüklükleri başgös
vaffak olmu.ş bir meslekdaşım vardır. tererek müstahsil dehşetli zarar edi • 
Bilhassa sebze ve meyva mevzuların- yor. 
daki fikir1erile temayüz etmiş olup, ~u cKaldı ki yabancı memleketlere satış 
yolda hayli bilgi ve görgüye de sah1b- keyfiyetini düşünmek ve ihracata elve
tir. Geçen gün kendisini biraz deşmek rişli tipleri de artık ele almak gerektir. 
istedim ve: . Biz Kartaldan İstanbula sağlam doma· 

- Müjde bay A ... dedim. 938 zıra· tes getiremezken, Avrupaya ta Kanar
at kongresi bir çok mevzu1ar arasm~a ya ada1arından damat~ geldiğini bi • 
sebzeciliğimizin ıslah ve inkişafına aıd lirsin! 
kararlar da verdi. Hepimizin özlediği ıı:Domates hakkında saydığım şu mil. 
bir (Sebze ıslah istasyonu). m~n ku~l- Iahazalar aşağı yukan diğer sebze ~ 
rnası lüzumunda ittüak. ~~Imı.ş. Sen.ın şidlerind~ de karşımıza çıkar. Bilhassa 
b h t ki d ·· ·· ogrenmek ıs u usus a uşuncenı • konserv~ VE> ihracat çeşidleri tamamen 
terdim. başka b~şkP. şeylerdir. İşte memleketi· 

c - Evet, dedi. Heyeti umumiyesi mizin sebze ıslahatından bek1ediği nok· 
itibarile senelerdenberi bir türlü halli- ta: Maksadlara göre tiplerin ayrılması 
ne gid:lpmiyE>n ve memleketimiz için ve tesbiti, bu ayrılan tiplerin vasıfla .. 
çok miihim bir kazanç kaynağı olan rmın tavini ve bize cinsinin hususi • 
S<'bzeci!iPimizin, bu defa Ziraat Veka· yetini mnhı:ıfaza eden temiz tohum te
lctinin i'; proğramında e·aslı bir yer 
aldığını 11örmekten büyük bi'r sevinç m'ni. Bu meyanda ihracat için ayrıla.. 

cak tiplerin nakliyata tahamınü11erl, 
du:rnvorum. düsürüJmü~ derecei hararette taze ola· 

c Sebze zıraatimizin inkişafı için her rak rnuhafazalan. jülyen tabir edilen 
şeyden önce esaslı bir plana ihtiyac sebze kuruları imaline kabiliyeti, sebze 
vardır. Bu p!anda; yetiştirilecek seb · mamulatı ve turşulaı imaline yanya· 
zenin fıan!!i cc~id VE:. tiplerden olması cak tipl1>rin nynlması gibi hususat da 
lazımgeldiğ: birinci meseledir. Takdir (Sebze ıslahı istasyonu) ndan bekledi· 
edersin ki bu dileği ancak bir ıslah is· ğimiz noktalardır. 
tasvonu cevablandırabilir. Böyle bir 

11 
Hele tohum işi.. bu ancak böyle 

ıslah istasyonu biz€: müesscs"lerden beklenebilir. Sebze ıs. 
1 - 1\fahalli piyasada satmak üzere, lah istasyonu faaliyete başlayıp blr ild 
2 - İstanbul. Ankara gibi merkezle- sene mesaL~ini muvaffakiyetle yürüt. 

re ~iinc1erilmek üzere, tilkten sonra (sebze tohumu ticareti) 
3 - Pelte. turşu ve emsali ziraat devlet monopolu veya kontrolu altına 

ı::an'atlarına elverişli olmak üzere, alınabilir. Bugün hiç bir şart ve kon· 
4 - Varsa konserve fabrikasının an- trola tabi olmıyan sebze tohumlan tt-

yacağı tip1erden bulunmak üzere, careti yüziinden, sebze ziraatile ur,-a-
5 - Ve nihayet yabancı memleket· şanlar büvük zarar ~örüyorlar. H~ 

le re ihrnc edilmek üzere, ham~i bir sebzenin turfanda yetişir diye 
Ne gibi Sf'bzelerin hangi çeşid ve tip- al•nan 1ohumu, bir çok emek ve mas

lerine muhtac olduğumuzu öğretecek· raf ettikten sonra geç yetişir bir cins 
tir. Ve bu nokta halledilince de sebze olarak meydana çıkarsa zaran bir dü. 
ziraati mutlaka kazanç getiren bir iş şününüz! 

olacakt!r. cSebıe ıslah istasyonumuzun ftıali· 
c Meseı1a çokça yefilştirdiğ.inıiz bir yetini bü1riin memleket bahçııvanlan 

domates cin5i vardl.l'. İri meyvalı ve ve onlar kadar tarhı ziraati arasında 
bol v.er~ıi~r. ttık bakışta bahçııvaruı sebze yetiştiren müstahsiller de bilyük 
heveslendirir. Fakat nakliyata taham· bir iştiyakla beklemektedir. Öğreniyo
rni.i lü olmadığı gibi hastalıklara da hiç ruz ki çilek. kavun ve karpuzun da bu 
mukavemeti yoktur. Mahalll piyasada sehze ıslahatı arasına alınması muka:r
satılamadığı zamanlar atılmıya mah • rerdir. 
kfundurlar. Halbuki Pomona gibi tip. c Memleketimize milyonlarca döviz 
ler bunun aksine olarak daha az verim· getirecek olan (sebze ve meyva ihracat? 
li, lakin çok tatlı, az çekirdekli ~e etli işi) yalnız ambalaj, yalnız nakliyat, 
olduğund:m İstanbul, Ankara gibı mer- valnız müsteri bulmak meselesi değil; 
kezlere nakle elveriŞli~1r ... ~çtvan, her şeyden evvel (ihracat yapılacak ya
piyasanın ihtiyacım goz onunde bu· hancı rnemlekt-t piyasalannm ahştığr., 
lundurarak biraz da bu çeşidlerden e- ;nakliyata mütehammil ve bizatihi da
kerse €lbet daha kolay satılll'. yanma hassasını haiz) sebze çeşid ~e 

c DiğPr taraftan bu iki cins de kon- tiplerinin aranıp evsaflannm tesbıti 
serveye müsaid değildirler. Konserve mec:eles;dir. Onun için bir sebze ıslah 
fabrikaları kutulara bütün bütün yer. is1ıasyonunun bu yoldaki hizmeti, ta. 
leştirilebilecek San Marsano gibi cins· savvunm frvkinde büyük olacakbr. 
Ier anyacaklardır. Malını kolayca sat· Burada bay A ... ya sördum: 
mak isityen bahçıvan fabrlkanm iste- _ Ya k:wun1anmız için ne dersin? 
diği çeşidleri de düşünmek mecburiye- c _ Kavun ve karpuzlarımın ihraç 
tindedir. 1mkan1:ın yok deği.tdi.T. Bir şartla: 

cTurşu sanayii ise ötekilerden tama- Müste~ik piyasa:laı:m ~det ve .1mna
men farklı olarak küçük armud şek • yülatım gayet iyi bılmek ve istıhsale, 
Jindeki cinsleri arar. Kısacası mutlaka piyasalann arzularına ve taleblerine 
ihtiyacın icab ettirdiği cins1erl bilme- göre veçhe vermekle. 
ğe ve yalnız bunlan yetiştirmeğe za· ıı:Almıınya piyasası görenekleri icabı 
ruret vm::dır. Aksi halde işe uymıyan ufak 7-BOO gramlık kavun1an aramak· 
tek çeşid yüzilnden bahçıvanların va- tadll'. Bizim 3,S - 4 kiloluk kavunlan .. 
kit vakit (mahsul para etmiyor) diye mız lezzet itibarile hoşlarına gitmeklr 
sı.zlandıklarını görürüz. Çeşidlerde te- beraber r.ağbet bulmuyorlar. Niçirl 
nevvü <:IJ.maymca, malı&u!:iln dakü.m (Devamı 10 uncu s:ıyfada) 



- · Senirı dalgınlığın ba~ da siray~t ~ttı. Sana ~orap al
mak için sokağa çıkmıştım. Dalgınlıkla kendime iskar· 
pin alıp gelmişim .. 

- Köpeği. hizmetçiniz taramaz mı? 

- Sizi bu uykusuzluktan kurtaraca -
~ım. 

- Borçlanmı ödemiye karar verdiniz .. 
Öyle mi doktor? •• 

- Bu ay gene fazla havagazı sar/edi!
miJ .. Sız muhakkak bir kaç ker .. ze1ıiT'li 
gaz 011tmu oyncım~e.zdlr. 

-· Bay öğretmen, bu bayan da benim 
gibi yaramazlık mı yapmı§? 

- Bu çocuk ailemizin şeret=ne nakfae 
getirecek. Dört yaşını bitirdi. Halel 11tl· 
rümesmi öörenemedi 

- .Hizmetçi çocuklarla meşgul, hem bunu onun etine nasıl 
b·.r(;kabilirim? .• 

( __ H_oş_s_öz_ıe_r __ ) 
Başkası iç\n ! 

İhtiyar doktor, genç hastasının kalbini 
dinlE'dıkten sonra: 

- Kalbinizde bir çarpıntı var bayan ... 
- Üzerinize alınmayın doktor, baıkası 

için! · 

* iftira 
- Karımın Ali ile kur yapıp beni al · 

dattığını söylemişlerdi. Meğer bu bir if
tJr3 imiş. 

- Kur yapmıyor muymuş? 
- Yapıyormuş amma. Ali ile değil, Ve-

11 ile! 

* 
Teessür 

Tüccarın katibi işten çekilmişti. Tüc· 
car ır.üteessirdi. 

- Neye müteessirsin, dediler, başka 

bir katib bulursun. 
- Eskisi gibi olamaz, o bana geçen se

ne t~m on bin lira kazandırmıştı. 
- t~e aklı erer miydi? 
- Onu bilmem. fakat alacak defte -

rinde on bin liralık bir fazlalık göster -
miş ve bu parayı tahsil etmişti. 

* Niyetli 
Palto satıyordu: 
- Bu paltoyu, dedi, ömrünüz oldukça 

giye:siniz .. 
Müşteri paltoya baktı: 
- Ben, dedi, pek yakında ölmiye ni • 

yelli değilim! 

* Rekliyorum 
Uşak kapıyı vurdu, bay darıldı. 
-- Hani beni saat yedide uyandıracak· 

tın; elimde saat tam kırk dakikadır gelip 
beni uyandıracaksın diye bekliyorum. 

* Affeders · niz 
Trai olan, berberin ellerini gördü: 
- Du ne kirli eL. 
- AffE·dersiniz, dedi bu sabahtanbc-

ri daha kımsenin başını yık~madun! 

* Marka 
Meraklı müşteri bit' mendil almak 

için bir dükkana girdi. Tezgahtar sor· 
du: 

- l\fark~lı mendil ister misiniz? 
- İsterim .. 
- Ne m~rka olsun! 
-A. D. F. B. M. C. M. 
- Efendim?. 
- Yani Ahmed Damer, Fenerler 

bekçiliğinden mütekaid, Cibalide mu • 
kim? 

* 
Dökülürse 

Erkek, kadına kur yapıyordu: 
- İn<'i gibi di~leriniz var? 
Dec.li. Kadın düşündü: 
- Ya dökülürse? 
- Ne çıkar, dökülenleri toplar, boy· 

nunuza takarsınız. 

* Delil 
Çocuk, reçel kavanozunu odanın or· 

tasına koymuş, kaşık kaşık yiyordu. 
Misafir geld~: 

- Annem yok bayan! 
Dedi. Misafir şüphelenmişti. 
- Doğru mu 5aylüyo.ıırun? 
-- Doğru mu diye sormanız tuhaf. 

Baksanıza kavanozdaki reçeli bitiriyo
rum. 

- Kocama, eğer barda şarkı söyleme
me razı olmazsan evde söyler.im, de -
dim. 
- Kocan ne yaptı? 
- Barda ıarkı aöylememe 1"azı oldu. 

-........ ,... - ~ 
-~ 

- Tayyareden atlarken ben bir §•JI 
unuttum! .. 

Ş~nıan 
lanmt§tım. 

Zayıf ~rkek - Demek gör«lmemif btr 
ıa~naktıJ .. , 

K ını sa 
geçinen adam 

Cerrahpaşa hastanesinin (Canlı han deposıı) 
hayatını hatıralarını anlatıyor 

İnsanlar kanlarını yalnız ideolojiler, 1 
harbler uğruna, yahud ihtiraslı diplo • 
matların mevkflerini ve şöh'retlerini 
renklendirmek için vermezler ya!.. Şu 
harbli, darblı, fakat sulh içinde yaşadı.. 
ğı sanılan dünyada kanını başkasının 
kanına insaniyet için kanştıranlar da 
bulunuyor. 

Bana dün bir delikanlı tanıttılar. He
nüz 25 yaşında .. Ona hem kan tücca • 
n, hem de feragatkar bir insan diyebi· 
liriz. İşi şu: Kanını satıyor .. Hem ailesi
ni, hem de kanını verdiği adamları ya· 
şabnak için .. 

ÇanakkaleH İbrahim Işık namile ma· 
ruf olan bu yanaklarından kan damlı. 
yan irikıyım delikarllı 4 senedenberi 
Cerrahpaşa hastanesinde kan vermek· 
tedir. Simdi kendi ifadesine bakılırsa 
serbest çalışacak .. İnsanın elinde sanat 
gibi bir altın bilezik oluTSa aç kalmaz 
derler... Vücudünde doktorların hali -
süddem bulduklan klrmızı mayii ta -
şıyan bu genç adam da herhalde taş· 
tan değil amma, kandan ekmeğini çı· 
karıyor .. 

Bu kan müstahsilini dinlemek ister 
... ? 

mısınız. 

- Ortamektcb mezunuyum. Cerrah-
paşa hastanesinde profesör Nissen ve 
doçent Hazımın yanında tam 47 defa 
kan verdim. Mecmuu yekun 16 kilo 
46 gram. Yalnız bu hastanede sanma -
yın sakın .. Kanıl'T'ı muhtelif hastane -
lerde abttım. 
İbrahim Işık bunlan sövlerken göz

leri sanki kanımı filfln cephede akıt • 
tım, der gibi gurur taşıyordu. 
Sanmayın ki her zaman kanımı 

para kazanmak için veririm; hayır .. 
Çok defa h~watlan kan kaybetmek yü· 
zünden kaybolmak tehlikesi geçiren • 
lere bedava kanımı verdim ben .. Gene 
verdiğim gramlarca kana mukabil ba· 
71a bir tütün parası verenler de olmuş· 
tur. 

Yani sizin anhyacağını7. bir litre kan 
hazan bır bardak su fi.atına gitmiş_ ___ ...................................................... . 

1 

Ibrahim Işık 
fB~ 

İspanyaya nazaran gene bir baysll ;~ 
lı sayılır. Buna mukabil İbrahim ; 
çok da para kazanmış.. Bakınız b\l 
kendisi de söylüyor: 01 

- Bedava, bedava fiatına çok ıtıı 9 

mı verdiğim oldu. Fakat yüklüce P ed 
aldığun da çok defa vakidir. ~n ol 
1000 liraya yakın para kazandığıJ'Xl 
muştur. 

Meraklanmıştım doğrusu: . ,0 
- Verdiğin kanı ne ile telafi edıY ' 

sun?.. p' 
- Bol bel şarab içerek, yanı sıra 

zola yiyerek.. ilP 
Ben hastanede çok lüzumlu bi: JcS. 

gibi daima el altmda dururum. Bil' 1' 
za oldu da, bir vatandaş çok mu 85t 
zayi etti, bir ameliyat yapıldı da lı 1 . k8 
yaşıyamıyacak kadar kansız mı 
gelsin İbrahim Işık..... . ı.s. 

Bazan çok fazla, bir günde btr 
defa kım verdiğim olur. 

- Hiçbir _şey h1ssetmez misin? 
Kafasını salladı: 5J111 
- Hiç! .. Sanki jiletle elimi ke 

--iTiZAR 
şim de bir damla kan. akmış .~b.i··~{ 

'"\ Size şaycını hayret bır şey soylıY 
Arkadaşımız Ercümend Ekrem Ta

lu bfrkaç gündenberi soğuk algınlı

ğındm muztarib bulunduğu iı;in ya
zı yazama.maktadır. Bu yüzden bu
gün romanını koyamıyoruz. Okuyu
cularımızdan özür dileriz. 

. ., 
mı... t e 

- Zaten söylediklerinde haY;:\e.· 
dilmiyecek taraf yok .. Onu da soY}ll' 

- Kan verdiğim adamları~ 13 
kurtulrnustur. Hiçbiri ölmemiştır. ç 
lar içinde saylavlar, müfettişler, 
büyük ~damlar vardır. 1 

( Dtt1,amı 10 uncu ıcıufaclıı 

lngiltere nasıl silahlamyor ? 

:~;ıı:ı<' 
1ngilterenin bütün hızile stlA.hlandığı m:ılümdur. Bu çalışma taıır:":ı tbrıi':ı' 

kadaı müdafaa silAhları yapmayı da istihdaf etmt>ktedir. Resm;miz 1,r 
11 

da henüz tamamlanmı~ olan tayyare dafi topl&rını gösteriyor. 



SON POSTA 

Alman tayyareciliği 
havalara hô.kim olacak mı? 

• • Alınanyada havacılık ıcın nasıl çalı
a 

şılıyor, vasıl olunan netice nedir? . 
Yazan: Fransız Generali Niessel 

.. 

'l'a Almanyanır. en yeni bombardıman tayyareleri bir ~ıçu~ f:snasında 

tilııe~a~ u'k:ert huekltta günden ı kad~:r bir ila iki ton bomba taşımakta -J nılm9.ltta olan cyağ> motör:eri ordular· 
>'al°f'Cil~a. IXlühi.J:n rol oynıyacaktır. Tay- d?rlar. dcı. kuUımıJmamaktadır. 
ltıe~ıeri! ~ IU}h senelerinde dahi hüku - Bu tayyarelerin en yenilerinin sürat· Tayyarelere karşı korunma 
t~sıri olaca~ad Veçheleri üzerinde büyük Icri: Saatte 440 kilometredir. Bu sayede t k'IAI 
~llgUn Ur. ~ U?.ak istikşaf işlerini de görebilmektedir· eş 1 1 • 1. 

t:ı ?nühin;~\'rup~. '_&YYarecıltğt içerisinde lcı. Tayyarelere karşı koru.nına teşkillh 
iar~ıliğiJ\hı evkiı ışgal eden Alman tay- Ağır bombardıman tayyarelerinin kuvvetlidir. Tayyare dafi topçu kıtaatı-
Uıı llÇıkJıtı ııe mevkide oldu~lıntı bü • sür.:tJP.ri daha a7.dır. Bunlar bilhassa gP.· ru.ıı a~edi 40 topçu alayı mikdanndadır. 

1925 ile tesbit etmek gerektir. co uçuşlarında iŞ gömıektedtrler. Topların ~apları: 20 ila 105 m.ilunet:rdır. 
\erı ht:.:.._~n.de Almanya mecburi as • - Büyük bfr kısmı 90 milimetredir. Bl.4 top· 
u..... ......nıeti-J: Tepeden inme cpeyke> bombardım:ın l l I h b' d t ·· b 1 ·· :·rıi~ti 

0 
Q!n Yemden tat.bik:n! nan ar a spanya ar ın e ecru e er mus -

t•l'ıı. • •~ .. a.. tııyyarelerinin adedi çok değildir. Fakat b · l · ...:- ·n t" ·1:.ı..1 • 
: t5hıın de._•ı..ııtenben askert tayyare • et netıce er vernuş~u. us un sı cuı ar o.-
• ı " · bu tav. yarelerin mürettebatı fevkaBd'? d "' ı 1 t ;·t enıerni . ,,enıden tanzim olunduğu:ıı! ugu '1n aşı mış ır. 
t ~~ ~elrtu§tir. O sıralarda Berlbi ziya - evsnftadırlar. Bunlar hususi talim gör - Tayyareye ka.rşı korunma teşkiıA~ı çok 
~l Gôı-1 f olan İngiliz naıtrlanna M.:ı- rr.e>ktedirler. Bu talim ve terbiye çok güç- i~ri biı idareye maliktir. Almanl:.ır bd nu-
... 4\.ıın:: •çıkÇa demiı tdi kl: t:ır P.l! tayyareler küçük obiektifler~ ld- s-.ıstn her hangi bir milletten ilen git _ 

~cnı,111d- tayYaredllğ:I. İngil· 7. tayya _ ctım için ku11anılmaktadır. cTek~ lik av~ı tiklerini iftiharla söylemekted:rler. Her 
llu t "&.l ilatün bulunmaktadır! tnyyarelerinin süratleri saatte 540 kilo- mınt:ıkada servis şefleri vardır. Bun1a -

~k. lliht~ber n:etredfr. Maamafih bu tavyareler!e İs- rın her birinin sivillerden mihekkeb bir 
fQlla hı~· 1 Alnıaıı tayyareciliği '"b 1 b erkı::ı,ıharb kadrosu mevcua·dur. İdarecı·--.ı~af etmi§Ur panya ha:binde yapılan tecru e er un- "' 

lıa .. a Umumi teş·k.ılAt l:mn harb esnasında Ç'O'k kullanı~tı ol -
v n a m:ıdıldarını göstermiştir. 

~~Sd~ t ~tarett; tayYarecilik i~lC'rindcm 
Ilı d 'Y'Yare ) 
~ &hı ted . ye karıı müdafaa işlcri-
h "11~tn \re V1l' etmektedir. Hava ordusu; 
•lde tıı--. aıhhat kısımlan dahil oldu•'u 
~ -•l.ll} l'rlod b 

8 
u neıa ern ~kilatı haizdir. 

Oa~ ' ret •Yn. 
,._ . ttıı2ı t 1 ıamand'l (nasyonal 
·~11 aYl'are ·1 
~ altında b cı er) grupunu dahi ida-
"~lr ulund ?\i "'llaJ _ Sotia . . urmaktadı!". Bnntt: 
!?1ektedir listısche Flıegerkorps de-
qij . 

~:ı~t rrıu~lar:ı: cN 
.,1 lı bir gru · S. K. K .• dlr. Tam teş-

eıı -hilftınuın Ptur. Tayyareciliğc temas 
l ayy teşkil!tı havidir. 

ıre t k'I ta eş ı Atı ve Alman 
t· 4\.Irnsn YYareıerinin evsafı 

11osu tanareciliM 
te b na llıalikt· 6 ' ~n 2.33 h ~va 

u fil l ır. TayYaren . . .. 

•Çift> l'k avcı tayyaresi; bunların vn • 
z!feleri bombardıman tayyarelerine rcfa-

k~t eylemek, kara orduların:\ karşı hü -
c~ımla1·c!a bulunmaktır. Mitralyöz:erjn • 
dl"n maada 500 kilo bomba taşımaktadır
lar 

• ,frt'bah tayyareleri: Bunlar büyük is
tikşaf tcıyyareleridir. Bunlar için a7. sü

ratli eras2d,. tayyareleri vardı:- ki 180 ki . 
lPmetrelik süratle seyreder!er. Bu tay • 
y;ıreler çok kolay bir surette yere kon
nrnktndırlar. Bunlardan maada 1cabm
da 4COO kişiyi taşıyabilecek 200 nakliye 

trıyyaresi vardır. Bunların tayyar~ \'E' 

n ürettebat ve levazımını taşunalan da
hn çok muhtemeldir. 

~detı o arın her b" . 1 m cmsıne go· 
% ltıilr1!kltehdtr lri 2 HA 18 tayya • HC'nüz gizli tutulan ve yakındn ord'.l· 

da.rı 541 honıbardı · Tabtınatı şudur: y.1 <fağıtılacak olan yeni tayyarelerın 
d"ıı ~ ~Zde sek· ~an tayyaresi, (bu mik- siiratle"inin saat başına 610-6~0 kilome! -

% 1~ bonıb~~ •peyke. denilen tCPf>· reyi bu1acağı temin edilmektedir. Bom -
% ~ ~\>cı, taYy IInan tayyaresidir). bardın:an tavvarelcrinin sür:ıtlen 550 ki-
~ 3 •!"tlbat t.t aresı. foıreı reyi bulacaktır. 3000 kilometre mc-

tclb~te ll'IQh Yyareaı. safey< bir ton bomba, yahud lŞOO kilo -
ıQa .. taıı 150() etyYa ihtiyat mürett ".bat •e ed 8Yyareyt d h . ve ı ll'etre mesafeye 3 ton bomb:ı götürebı!c-

1\1 <!ceıt k b . er aı sevk ve cr.ıklerdir. 
c! ?tılln ta a llıyetteaır 
Cttıdır Y'Yarele.rf · So!l st>nelere kadar Almanya büyük 

fJ~rcs· · tfadent ~teryelı çok mo· k•ıdrı>tli kyyare rnotörlerini di~er mc>ın
l'l, ~l!ellıdek.i kola 1 arının sadeliğ:, leket'ercien almak mecburiyet!nde idi. Bu 
"qsıtı tletirıtn nı:k ık, teknik üstiinlükJe. v~ziyeti değişmiştir. Şimdi Alman tayya-

'trQ~~rıı ~itil ,;~rn"'l'iyetı beU. bn~!ı rf'ciliği lOOC C. V. lik kompresörFi rno-
ctt'lle~ 

1 bolllbard l'!nektedır. törler yapmaktadır. 1000 d~n fazla kt•.v-
lni:ı Ciııaıern:rnan. tayyareleri mo- vt>tfa ınotörler de yapılrn:ığa başlanmış

e iÖre 800 kilometreye tır. Alınan· sivil tayyareciliğinde kulla -

ter yetiştirmek için hususi rnektebleri bu; 
lunmaktadır. Mekteblerin s:ıyısı. 3000 d:r. 
l'.!onitör ve muallimlerin sayısı da 26,000 
dir 

Halka kruruna çarelerini ö~etmek !çin 
G3,000 büro mevcuddur. AyrıcJ. 2500 is • 
t;hb~rat bürosu vardır ki bunların va -
zifes! h:ılkı tenvir eylemekth'. 

'rayyare hücumlarına maruz buluna • 
bilec.::, şehirlerdeki halkın yüzd 10 ilft 
22 si müd:ıfaa tertibatınd!i vazlfedardır. 

Son bir kı.rara göre itfaiye teşkilatı bu 
tertibat eınrine verilmiştir. 

( N. S. K. K. ) teşkilatı 
N. S K K. teşkilatı tayya~eciliğin her 

hangi b;r kısmında vazü<? görecek de1i -
kanlıları yetiştirmektedir. Bu teşkilatın 

şefi illan General Christianc;en'nin cBer
liner Boersen Zeitung. gazetesine ver -
miş olduğu beyanata gör~ 1935 senesinde 
(N S. K. K.) nin 200 tayyare_,1 mevcud 
e,en bu rnikdar 1938 senesin<ie 842 tay • 
yareye yükselmiştir. 1938 senesinde bu 
R42 tayy.u-e 2.807.668 saatlik uçuş yap • 
mışlarön! 

Bu teşkilat Standarden deni1en 60 alav
c1.an milrekkebdir. 62,000 lik mevcudu 
v:ırdır Bunlara Hitlers Yugend teşkilatı
nın 76.000 erkek çocuğunu (!4-17 yaşın
da) ve Devtsche Yungool!t teşk•latı!'lın 
63,001) Erkek çocuğunu (10-13 yaşında) 

ilAve cylemelidir. 
Teşkilatın 7 rnotörlü uçuş mektebi var

dır. Aynca rnotörsüz uçuş i~in 23 mek • 
teb: 465 kamp; 1000 man~vn meydanı, 
5000 planörü mevcuddur. 60 ba~onu ve 

(Devamı 12 nci sayfada) 

Sayfa 9 

Elbise lekeler·nden 
neler anlaşllabilir? 

Amerikada ikbsadi ve içtimai inkişafları, ahlaki 
vaziyeti, işsizliğin derecesini bu lekelerle tesbit 

ve tayin eden muharrirler var r 

Ban Amerikan muharrirlerı ve mftte- yor k! artık bu yemişin modası geçiyor 
fekkirleri ortaya attıkları iktıaadl, içti • ve aabahlar1 süt içilmiyor! 
mat ahlAld iddialar için çok ıarib esa.. Mötıyö Cooper yağlı maddeler lekeleri • 
lan Jstınad etmektedirler. Me.sela bun - Din yüzde otuz ~ nlsbetinde arttı~ı...111 
larda?l bazıları lekeciler ve elbise boyacı- tesbit ey~Ur. Son maH\mata nazaran 
uın ile mülllitlar yapmak ıuretile hal- yağ lekelerinin adedi artmaktadı:-. Son 
kın zevklerindeki inkişafı, ahlılld vazi - zaman:arda da deniz suyu ile husule gc
yeti~ın seyrini. iktısadi işler:.tı rotasını ta- len lekelerin adedinde de yü"tde elli nls
yjn ve tesbit etmektedirler. betinde bir fazlalık gör.ilmektedir! Bu 

Muharrlrler, ay baılannda büyük bo- da beden terbiyesi, sporlarının revaç bul· 
yahane ve eleke fabrikaları mUdllıleri il• dultına allmetür! 

başbaşa kapanınalrta ve lekeleri çıkanl- --····-----·····-·-·····························-
mak üzere o ay esnasında gönderilmiı ~ Çocukluğunda zorla 
Lm E'lbiseler üzerlerindeki lekelerin a • Musiki dersi gören 
ded!erini ve cinslerini tesbit ve kontrol 
etmektedirler. Lekelerin cins!en ft ter- BügUk san' al kar 
kibleri billıassa tetkikten geçirilmekte .. 
dir.•Tetkikat defterlere kaydedUmekte -
dir Bi!!hare alınan notlar sayes'nde dl· 
mh etüdler yapılmaktadır. 

Ezcümle bu muharrirlerden btri ile bir 
fabrikator arasında fÖyle bir ıörllfme 
vuku bulmaktadır. 

- Eu ay zarfında vuku bulmut dik -
Jrate değer hldiıseler nelerdir? 

-- Yumurta lekeleri tamaınil.e u.ll ol • 
maktadır! 

·-Neden acaba? .. Hastalıklardan mı? .. 
Ne için yumurta yenmiyor. Piyasalarda 
y:.ımurta fiatlan düştüğü takd\rde %\irraı 
k"orumak icab eder. Bunun da si.yut cep
hesi vardır ... 

Müdür: 
- Mesele mıntakaınızın 1yau ualannı 

alikadar etmelidir. Size bir bafka nokta 
a:zedeyirn: Bir kaç zama:ıdanberi te .. 
mizlenrnek üzere müeaseselere yutıtlar, 
yahk onüleri, yastık yüzleri. çarşaflar 
g~-lnderilmektedir. Üzerlerindeki lekele • 
rın çoğu reçel, süt. kahve, tereyatı ve 
yemi~lerden ileri gelmektedir. 

Muharrir düşünmeğe dalar: 
- EYet bu ikinci müşahede ahlAt ve f,. 

datı a:akadar eder. Çünkü görülüyor ki 
hnkes a!'tık kahvaltısını yatağında. yap
maktadır! Maamafih içtimai bir tehlike 
d~ m~vzuu bahistir. Bu işlerin yavaşladı
ğına delildir. Dernek artık erkekler iılm 
1.ıaşb.-:-ına geç gidiyorlar. Gevtet.lik baş 
gösterdi! .. Başkaca dikkate deler notla -
rmız var mı? 

- Kadın mendillerinde ruj lekeleri 
y0k artık! Bu ruj lekeleri fi.rnd! erkek • 
le~in mendillerinde görlilmektedir! 

- Demek cinsi cazibe erkeklen baıtu 
çıka:1yo:! Bu da ırk i~ bir tehllkedtrl 

- Ne suretle? 
- T ahmin1me göre Hollywooddaki tılm 

kumpanyalarına karşı gelenler haklı çık
makcadır!r.r. Artık aşkmz tilm!er çevir • 
niek gerektir. Walt Disney'yin filmleri 
biçilnl'~ ka~tandır! Başka? 

- Erkeklerin pantalonlannda ve ka
dınların eteklerinde yağ leiteleri çok 
fazladır! 

- Demek artık herke_, kendi otomo -
bilinı kendisi idare etmektedir. Demek 
halk cicmokratlaşıyor!.. 

-- D:ıhası var! veston ve roblu üzerın
d "! pu:ıç eserleri görillmektedır! 

- Demek artık herkes güpegündüz ıar
h"~ olmaktadır. Elbiseler dikkatsizce

0 

le
kelermektedir. 

·- Mühim bir notum daha var. Nev • 
yorkırn c·n büyük boyahane fabri~asına 
s:ıhib bulunan Phil Cooper geçen sene 
kadır. çamaşırları üzerinde 2-3 milyon 
rnikd::ı.rında süt ve grapfruy • bu portakal 
gibi bır yemiştir. Son bir iki sene içinde 
İst:ınb~l manavlarında da satılmakta -
dır • ıekeleri saymıştı! Halbuk.ı bu sene, 
bu lekei.erin sayısı ancak 1.6:50.000 olarak 
tesbit edilmiştir. Burulan da ıu anlaşılı-

'4 yaşında iken, isterniye isterniye 
musiki dersine başlatılan, piyano öğ • 
rensin diye şeker, oyuncak ve para ile 

aldatılan Vi Bradley, bugün Amerika. 
nın en ileri gelen piyanistlerinden ve 

muganniyelerindendir. Şimdi Londra· 

da bulunmaktadılr. Vereceği konserin 

san'at Aleminde pek büyük bir heye-
can uyanchrdığmı ~liz ~zete-:eri 
yazıyorlar. 

Parla Kadın 
Terzilerinin 
Yeni kararı 

Paris bdın terzileri son günlerde a• 
ralannda anlaşm~lar ve müşterileri • 
ne gösterdikleri elbiseleri dalına rno • 
deller üstünde göstermek kararını ver. 
ınişlerdir. Onları böyle bir karar ver
meğe sevkeden şey, elbiselerin giyil • 
meden hiçbir mana üade etmediklerl 
kanaatinde ittifak etmiş olmalarından· 
dır. 

Kadınların yeni bir modası: 
Kunduz taşımak ... 

Yanlanncia köpek, sincap, maymun 
gezdirmekten hoşlanan Avrupa kadın· 
ları, bu z<'vkten de kanıksadıklanndan 
şiindi hayvanat bahçelerine başvura • 
rak, besili kunduzlara rağbet göster -
mektedirler. 



10 Sayfa 

F rankistler Barselona 
16 mil mesafede! 

SON POSTıı.. 

Ziraat : Sebze ıslah 
istasyonları 
(Baştarafı 7 inci Bayfada.) 

Fotoğraf tahlilleri 

Ağır başh bir tip Güler yUzlU bir tip 

Londra, 23 (Hususi) - D6rt koldan m~ti. resmt aI'flv senıalerlnin flmale 
Barselon üzerine yürümekte olan Fran- nakli için tedbirler almaktadır. 
kistlerin bir kolu, şimdi şehirden ancak BiltQn esirler ve cuusl.ar, Barselondan 

Çünkü Alınan kadını pazarda aile efra. Kınkkahde1t M. 
dının her birisi için bir kavun almıya Çetin.el fotografı.
alışmı.şhr. Onu bu Adetinden ayırama.. nın tahlilini Vti-

Gedikpaşadan 

Hakkı fotograjını'll 

tahlilim ütiyOT': 

14 mil uzakta bulun.maktadır. barice nakledilmiştir. Normal hayat dur-
yız. İspanyadan, İtalyadan ve Macaris- 11or: Güler yüzlü ve 

tokulgau hallerile 
etrafında kolaylık

la bir ıempat:. u
yandın.bilir. Gil
rültillü ve kavgalı 
l§lere yanaŞ!Daz. 

• Son 48 saat içinde Barselon Frankist mu~ ve halk büyük bir faaliyetle şehrin 
ıtayynreleri tarafından on dokua defa mild'afaası işine sanlınıJb.r. 

tandan gönderilmiş böyle ufak kavun- Ağır bqlı hare
lar varken büyük kavun almaz. Ufak ketlerile fümad ·91 

;bombardıman edilmiştir. Ba. bombardı- Fransa htikftmetçilere yardım 
mnnl:ı.r neticesinde iki İngiliz gemisi ediyor mu? 
batmış ve üç İngiliz gemisi de hasara t.ğ- Bllbao, 23 (A.A) - l"ransnnın Kata-

kavunlar kalitece düşük de olsa Alman e~iyet telkm e
kadını bunlan tercih eder. Binaenaleyh debılir. Kızınca a
sebze ıslahı istasyonunun ihracat ka • ~r sö.yliyebil!r ve 

. 1 .. . d d f d 1 d 1 sozlerı batar. Men· 
ramışt:ır. lonyaya silahca yardım ettiği haberi bu-

vun arı uzerın e c ay a ı eneme er f t h da .ı... 
• :ı.... k b' d aa ususun .,. 

yapacagını ve :uıze ısa ır zaman a, "!'!llaşmak esası da- ~ 

Dünkü hava akınları emasında 40 rada bilyük bir heyecan uyandrı:rnıştır. 
Frankist ve 24 cümhuriyetçi tayyare, Alakadar mehafilde bu yardunın hadise
B<ll'selon üzerinde şiddetli bir mubare- ler Ozermde milessir olamıyacağı ve fa-

yetiştireceğimiz ( ihracat kavunlan ) rafa sapmaz. pek clımerd davranmu. hil.mdeki münkaşalıra girer ve 
da düzgün kon~llir. 

tipini göstereceğini ümid edebiliriz.• 

beye tutuşmuşlardır. kat nasyonalist İspanyanın Fransanın bu - Velhasil dedim, şimdiye kadar 
d h k t ğ kendi haline bırakılmış olan memleket 

Bugün bombardımanlar neticesinde 25 üşmıınca are etini ula un mıyaca ı sebzeciliği, denemek bir inla.lflbın ali.. 
kişi ölmüş ve yüz kişi de yaralanmıştır. 'kaydolunmaktadır. fesindedir. Ziraat Vekaletinin bi:r seb-

Hariçten Barsclona yiyecek sevkiyatı- Pariste bir mU1Maıt 
nın durdurulmasını istihdaf eden bu !la- Patis 23 <A.A.) - Bone. bu sabah ze ıslah istasyonu kurmak karannı bu 
va bombardımanlarından maada, cephe- Cümhurivetci İspanyanın Hariciye Na çetin davanın halline doğru atılıruş ilk 
lerde de muharebe büyilk biT §iddetle zın Ah1ı:ırez del Vaayo'yu kabul et • adun saymalıyız. 
O.evam etmektedir. miştir. Nazır, İspanyanın Parls sefi - Tanımnan 

Capellades mmtakasında mot<Srlü Fran ri Tefakat etmektE' idi. Bursada bir katilin muhake-
'kist kıt'nları önlerinde 100 kadar tank ol- ÖğrenUdiğine göre. bu mülakat es • 
tıuğu haldt- ilerliyerek Hostalets kasaba- nasında B~rselon isttkametind: başlı- meSİn8 başlandı 
sım işgal etmişlerdir. Cümhuriyetçilerin van Frnnkıst. taaı:rurundan bugune ka- Burs~ (Husus\) - Şehrimiz Ağıree • 
tank dafil toplan durmadan f.ıaliyetıe dar Cümhunyetçı İspanyada hasıl o - ahk . d,a b' t amm.ilden ka • 

l f t b·ıh h-'..A- t 1 .. 1 za m emesın - tr a 
bulunınu"lar ise de neticede ateşlerini an vaz ye ve ı assa Ul\.wııe ç mu t'l uh k . b 1 ,,...._ Orhan-

'i" t ·1 1 si .. d irilmı"""i ı m a emesıne ~ anm"'i"'"'"' 
kcsmeğe mecbur olmuşlar ve tankların ecı er me~e e gaz en geç ~· r. 1 · D t1 k-... -;Y>A 321 d .. 
6nündc yalnız kaJan askerler geri çekJl- Parlsin hük(lmet mahfe Heri, mülte - fa~~ -~ ~a ;;,, ~~ ~o;uın· 
mek zaruretinde kalmışlardır. cilerln Fransız - İspanya hududuna u og u us , .. e ga, ... .w:eş · 
. . muhtemel b\r akınlarına karşı tedbir- ru mti:'ıasebette bulundugundan şuphe 
. Vıl!a!ranca del Pan:ıdes mıntakasınd.a 1 1 ktad 1 ettiği ayni köyde Mustafa Receb hak -
altı saat süren şiddetli qnuharebeler ol- erB~lbma 2 3 ır(AarA. ' B " 'd kında Öteden beri kin beslemektedir. 

b .. dd t rf da \) te altı ı ao . . ı - arseıona an 
~uş v~d u ~u e ~tir ın ır pe bildirll<liıtine göre, Katalonya hükl'.\ - Bu yü1den evvelce aralarında mütead-

ert ~ en e: geçmış ·. . rneti Barselona'nın sahtı mahi!J~erl- did kavgalar olmuşhn'. Bu arada katil 
Netıcede .. cumhurlyetçı~er Sıerra Mon· nln 24 saat ic;inde stvi? halktan tahll - Yusufun Receb ve arkad~lan tarafın· 

toıın islihkamlanna çekilerek mukave- 1 f tm;..+· d d-vüıd-;:;.:rı 1..:ı..:ı• ed'lmekt-..:ı:_ Ki d t . dir yes n emre J.o?•ır. • an o u5 ... uuıa ı eu.u-. -

m~;t ı;,;a~ e ~f~ Frankisı fırku Barselon'da ecnebi tebealan nini yenemiyen Yusuf Gemlikten Rece-
:..-. 

1 
fo doğıısmınd 

500
e t kın hl .1 fiı. Vaşington 23 ( A.A) - Barse1on'da. bi ö1dürmelt maksadile bir brovnik ta· uarra a n a an mayesı e ç . _ 

k t 
;ri' - ki Amenka maslahatguzan Kat.alon • banca satın almışsa da köy muhtarı 

ere aarruza geçın~.ır. • ..a.A 
yada bt4unan Aıner:i'ka<l ram me~ur bundan haberdar olarak ve böyle bir 

Barse1on'da va:d.yeıt mıntakavı dPrhal tahlive etmelerini tav cinayete mani olmak maksadi1e Yusu • 
• Bsrselon. 23 - Evvelki gece toplanan siye eylemiş, aksi takdirde Amerika hü 
nazır!ar meclisi, bütün cümhuriyet ara- k:Umeırnin hiç bir md:>\ılzyet kabul fun elinden tabancayı almı~ır. Buse. 
zisir.de örfi idare Han etmeğe karar ver- etmiyeceğini bildirmiştir. fer; Narlıca köyünden hüviyetini bil • 
~ir. Meclis. bundan maada cümhuri- Londra 23 (A.A.) - Barselona'da· rnediğini söylediği bir adamdan ikinci 
yet hük\imctinin Barselonda bimuını ki İncriltere elçisi, elçilik memurlan defa olarak ve ayni maksadla bir ta • 
kararlaştırmıştır. ile 200 kişiden ibaret olan İngiliz te • banca druıa satın almıştır. Bu suretle 

İstihkam jşJerini ve Barselonun mü- beasını icabında tahliye için iptidai fırsat aramRya başlamış, nihayet bir 
aafaıısını güçleştirecek olan sivil halkın tedbirleri almıştır. gün köy kahvesinde Recebin oturımak-
tahliyesi işile meşgul olmak üzere bir Devonshire kruvazörü ile bir torpi· ta olduğunu görerek üzerine üç el ateş 
komisyon teşkil edilecektir. to muhribi bunlan alıp getirmek üze-
. Birkaç gündenberl cümhurlyet hük'l· re civarda bulunmaktadır. etmiş ve Recebi öldürmüştür. Bu arada 
-==========--=:====-====--====-=============-kahvede bulunan diğer birisi daha ya· 

Kamm satarak geçinen adam ralannuştır. 

Yusufun mevkufen muhakemesine 
başlanmıştı_-r, Fakat ıt0rulan l'U3.11ere 

(Bnı::farAfa 8 inci sayfada) haber koşturmuşlar .. Koştum. Hem iki (beraetimi taleb ederim) den b~ ce-
- Tarifeniz ne?.. defa knn Yerdim, hayatını kurtardım. vab vermemekte ve gayri tabit vazi • 
_ Ne tarifesi!?.... Hem de.. . yetler göstermekte olduğundan mua -
_Yani ne ölçü üzerinden kan ve • - Ona Türk kam aşı.ladın!.. yenesine ve adedi on üçü bulan şahid • 

.min?.. - Evet.. İki taraflı iş görmüş oldum. lerin şimdilik dinlenilmesine lüzum ol-
- Knt'iyyen pazarlık yapmam. Ne O da bana 150 lira verdi. Çok vakitler madığına ka.""a.r verilerek muhakeme 

verirlerse alırım. Vermezler9e de ey. üstftste ve günaşırı 400 · 500 gram başka güne talik edilmiştir. 

vallah derim. kan verd.:iğ'im çoktur. Daima k!lomu ······························---········-----····---
- Başından milh'.lın va.k'alar geçti muhafaza ederim. 72 :kiloyum, boyum 

mi?.. 1,6S tir. Evliyim, çocuk1anm var. Ha-

Ankara borsası - Ters sordunuz. Mühim vak'al&r yatımı kan'111ı satarak kazanıyorum. 
olmadığı gı1n var mı diyecektiniz.. Be - GitmC'k için kalkmıştı: _ ... _ 
nim işim za~en mühim vak'alara yetiş- - Adresim, Karagümrükte Meydan Açılıt· kapanıf fiatlan 23 -1 • 939 
mek .. Geçen sene gece yansı evime sokaktadır. dedi. Kana ihtiyacınız o - ı-------....... ~~~~----1 
haber gönderdiler. Bir Ernıeniyi mey- lursa.. ~ E K L E R 
hanede vurmuşlar. Barsaklan kesilmJş; Denşetle ürperdim.. Açılı' Kao' uı 

5.92 li.9~ ameli~rat yapmıslar, çok kan zayi et - - Güle güle .. Gene g5rüşelim, fa • LoHn 
miş. H:ıyatı tehlikede .. Hemen bana kat Allah muhtaç etmesln. - N. S. Mn-Yer1' 

176 60 116 66 

Fransız komünist partisi 
neler isf yor? 

Paris, 23 (A.A.) - Komilnist. partisi
nin millt konferansında bir nutuk aöy
llyen mebus Gabriel Peri. mensub oldu
ğu pm-tinin arzu ettiği haricl ldyast di
rektiflerini şöyle saymıştır: 

1 - · Cümhuriyetçi İspanyaya yardım. 
• 2 - Fnşist devletlere müstemleh ve
rllmemesi. 

Pt.ı1ıl ~.347S 3, J4715 

5 Mlll ' r 621S t..C 625 Sovyetler Birliğinin 1 yıl c.n.:. ı8,62~ n 62215 

içinde yapbgı" işler Amnerd.. 68.7076 ta 1015 
a.rUa rıo.1215 50 .• :rn; 

Moskova. 23 (Tu ajansı bildirıyor) - Brtlbtl 11,40 11.40 

Leninin yıldönümü münasehetile büy.ik ::;;: ;::16 ~'.:76 
tiyatroda yapılan bir toplantıda söyled!- Pnı 4,346 4.346 

ği nutukta, Çerbakof on beş yıl zarfında = ~:~ ~·~ 
Sovyetler Birli~nin bilAnçosunu yapa- B~•ı>etN 26.0626 26 06:.lG 
rak dP.rniştir ki: DtUcret l,!116 ll,!116 

Beltr•d l,832li i,832S 
- Elcktrikleşme plAnı muzaffer ol- Yotohama ~4·L6 s.. 66 

muş, üç misli fazlasile başanlmı~tır. fUokholm 30.4'171' 30.•7/G 
MCMkoY& ~.92 2J !.12 

1938 de santraller 36,5 milya~ kilovat e- 1------:-------·--1 
lektrik \'ermiştir. Sovyetler Birliği 1923 1 8 T 1 K R A Z L A a 
te 'bu sDhada 19 uncu sırada geliyorken 
1037 de üçüncü olmuştur. 

11--------r--------11 
Ten lt()n:• ı "9lJl 

• • u • 
• • 1 yadell 

Aıuıı 

19 36 
19 25 

i'apa-ııt 

19 35 
19 S25 -

* 
Kendi Aleminde bir tip 

G. Antepten AO.. 

dülkadir, karrı1cte

rin.i sonLyor: 

Daha ziyade ken

di aleminde Ti i9" 

lic1ir. Bir işte m 
ayak olmaz. atak
lık ve a tı!ianlık 

göstenne~ 

* Zeki ve becerikli bir bayan 
Beylnbeymdn bit' ob&.SfUCUmıu.ı (/o

tografının deTci.tıi Utnıiı1~) ka
rakterini ıoruyoır: 

* Mesleğini seven ve gururlana' 
bir tip 

Tekirdağındaft 

Altuğ mu.vafjak> 
ı1etini Boru.yor; 

Tutulan işte mu· 
vafiak olmak içha 
evvelA o işin sevil
mesi ve benimsen. 
mesi ıı.rttır. Bun
dan sonra muvaf. 
faldyet tabii biı 

netice ve hak olur. 

Son Posta 
F otograf tahlili kupona 
isim • • • • • • • 

• • • • • • 

Zeki ve becerikli hallerile kendlsini 
sevdirir ve kıy.metlendirir. Arkadaşlan· 
na karp gönül alıcı muameleleri vardır, 
daima neı'eli delildir. Şiklyetlerini der· 
hal ~lli etmez. Gmurunu muhafazada DİKKAT 
ktsk:ınç davranır. Fotocraf tabllll tçln ba kuponıaıdl9 

t aded1n1D cönderilmul p.rttır. 

Neşeli bir tip 
Afyondan Oıma.n Nuri fotografının bo-- -·····-·-·····----·---·--·-·-~ 

ııımasını wemiyertık Jccarakterini '°""" iki yanke•icl yakalandı . -"' 
'IJOf': !it""':' .. 

Huzur ve nere yalım para ile +emin Meliha adında bir kadının 2' . ;JI 
edilmez. Sıhhatli ve neş'eli bir insan g\!- yıınkesi~lik suretile çalan tbrabi.JSI 1>111 
çim hayatını da tanzim ettikteıı ıonra f'• Mişelin ceb saatini çalan M;şon. t3 ır 
ktiyete pek yer kalmaz. Bu arada çalı§- tarakıdan yakalanarak haklarllldı 
magt ihmal etmemek te esastı!'. kibata başlanmıştır. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-

G üze I Bir Eser 

3 - Suriye ve Lübnana ıstiklallerini 

veren 1936 tarihli Fransa - Suriye ve 
Fr:ıns:ı - Lübnan muahedelerinln tasdıki. 
' 4 - Tehdid edilen demokratik devlet-
1erin hirlesmesi, bilhassa Sovyetler Bir
liği ile arada mcvcud bağlann kuvvet
lendirilmesi ve Amerkayı sarsan cbüyilk 
bart>!:.eb e müzaheret edilmesi. 

Hateşistanda yeni ltalyan 
kuvvetleri 

Milli sosyalist ekonomisine konan ser
maye ıkinci beş yıllık p!Anda 167 milyıır 
rubleye ve yalnız 1938 yılında da 35 mil· 
yar rubleye baliğ olmuştur. 

__ ........................... ·-·-···------ " Fotoğraf la A tatü rl< ı• 
HALK .. ?:.;RET• Her Türk evinin ve kütübhanesinin bir susO, 

Harrnr -Habeşistan- 23 
Havas bildirivor: 

1938 de Sovyet endüstrisi 15 milyon 

(A.A.) _ ton lont, 18 milyon ton çelik. 50 mılyon 

İkinci bir Slyahgömlekliler 
buı aya gelmiştir. 

trRktör ve 200 bln otomobil çıkarmıştır. 
taburu 1938 de büyük endüstrinin istihsal.Atı 

1923 ten 23 misli fazladır. 

Mod~;~ 
0

i{ı;ıar bir ana kitabıdır. Çıkmıştır, 43atılıyo~ 
Y uaa : M. Y eaari IJll l llllJl lll llJIUlllllJllllllf lll IJllJlllllllJlll lll llll lllllf l lll il il llJll IJl IJ il IJl il il llJ il il lll il HIUllillllU 



AON POSTA Sayfa tl 
s 

Eski ve yeni mütekaidler meselesi 
dün Millet Meclisinde görüşüldü 

Zeytin kanunu 
lnucibı (BQftarafı 1 inci sayfada.) lunursa esirgememeyi esu lUbariyle dü

şünüyoruz. Maruzatım bundan ibarettir. 

Halil Menteşenin sözleri 
daltı ı:ce maaı alan vatandaşlar arasın
ile dü ~usavatsızlık hakkında hükfunetin 
~e (~unınek~e olduğuna dair Halil Men-

1ial'Zlnir) ın sualine cevab vermiştir. Maliye Vekilinden sonra kürsüye ge--
ıye Vekili <iemiştir ki: len takrir sahibi sual takririni veri • 

Malı'ye y k' şindeki maksadı izah eylem.it ve şun • e ılinı·n beyanatı lan söylemiştir: 

(Ba,tarafl 1 inci ıayfada.) 
selesi hakkındaki sual takririne cevab 
verdil:ten sonra ruznameye geçihn.lftir. 

Da.°lllliye Vektleti merkez teşkilltı ve 
vazifeleri ha~daıkl kanunda değifik
lik yapılmasını glSzeten kanun llylhası 
müstacelf yet karan ile müzakere ve tas· 
vib edilmiştir. 

Ziraat Vekilinin beyanatı 

Bu rakamlar yanyana getirilirs~ §U ne
ticeye vanlır: Bugün mevcud imkfuıın 

ancak yarısından ve çok noksan şekilde 
istifade ediyoruz. Diğer yansı aşılanına
mIJ, yabani ve unutulmuş bir servet ha
linde çürüyüp gitmektedir. 

VekH bundan sonra ihracata geçmiş, 
zeytin ve zeytinyağı ihracat rakamlannı 
bildirmiş, bunu mnteakib dem~tir ki: 

- Bu rakamlann gösterdiği başlıca 

karakterisUkler şunlardır: ~~Üld930 senesinde meriyete giren yeni -Bu mevzu etrafında gerek tahrirl, Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlan
+~'-a· kanununun hükmüne tevfikan gerek şifaht birçok acı mü.racaatlerle nın aşılanması ve zeytin mahsullerinin 
'<lil ıs 1 ·ım hakkı da.ki k ü 1 -- Diğer memleketlerdeki vaz!y.?te 
llı:aud ~ unan tekaüd maaşlan ile eski te- karşılaşıyordum. Bunlardan müteessir iyileştirı esi n anunun m - rağmen bizde zeytincilik münavebeli ve 
~1·1-. anunu hükümlerine göre tahsis ve müteellim olarak alel!evr bir tak- zakeresine geçilmesi üzerine Ziraat Ve- bil -k 
"" ~ F ·k K rd "l 1-r.--n. 1 k yu ihtizazlı bir vaziyet gösteriyor. 
fa..ı. § olan maaşların arasındaki büyük riri Meclis kürsüsüne sevketmiş ol - kili aı u 05 u Aw~uye ge erek a- 2 ... ~ ,, ıt iği k 1 - ·Bu yü2'den ihracatımız yekfuı kıy-
?ı,n,.,,r.leni kanunun hini tanziminde dahi saydım asıl büyük vazifeyi, menafii u- nunun gvz"ett ma saclı izah etmift r. ...... d K d ~ı metindeki payı yüzde 24 ilA yüzde 2 ara-
bu 

L' ikkati celbetmı·cı ve ı·ık s-n..ada mumiyey{ unutmu• ,.ı,urdum. Çünkü Fa.ik ur Og u ezcümle fU beyanatta 11:abu ~ cu.u b h. '1 ~ı 
1 

bulun.-nU§tur: smda değişiyor. Elde edilen vasati fiat-
lfı!Jcr"' d :rn~aşat eshabma yu-zde 10, ma- ütçe d etinden kabili icra o mıyan . l 24 k l 48 kur "' ·· bi b ] d d 1 - Yüksek tasvibinize arzedilmi• bulu- ar muş a uş arasında ihtizaz 
dıı.. e Yüzde 2~ zam yapılmıcıtır. Bun- r işte, in erce vatan aşa al o an .. -.J: B' . k .. 

""I s ~ b' i b"" 1 b kl.ft b 1 n:m ve kısaca zeytin kanunu dediğimiz C"\~yor. ınnci oy ve ziraat kongresi 
de boknra neşredilen diııı.er bir kanun ile ır şte oy"' ir te 1 e u unmam · ün b til bell' b ı ,.,.,111-.1~ri ınal\illerin t:rfi zammına bir bir nevi dtmoğaji o1urdu. Onun için bu lnyiha.. mevzuu ve muhteviyatı itlba- m ar.e e e 

1 aşı zirat mahsulle-
.. ıı ı uve bu teessül' ve teellüm altında ben ev- riJe çok mühtm esaslan ihüva etmekte- r!.r diinya istihsal ve ticaret vaziyetini 
de lı,tikaı ~apılınış ve bunun, ailelerine vela bütçe encümeni reisine müracaat dir. görleren bfr :i.!tatistik etüdünün (a. seri-
dı:ı....... e ınek üzere lehlerine kab:ııü Esaslar: sı takımı) 4 işaretile tevzi etmiştik, hu e-

-!'1§ •• • ettim. Ve dedim ki: "' 
)ıtpnıa• ~lıniştir. Daha şümullü bi.r şey cBu hususta bir tetkik yapılmış mı • Mevcud zeytinliğimizin ulnhı. ttidiln 107 1nci sayfasındaki rakamları 
de Ve~ruunkAnı olup olmadığının tetkiki dır, ve ne miktar bütçeye tesir yapı • Yabani zeytin ağaçlannın kıymeuen- tetkik edersek Türkiyenin belli başlı 
%r b etçe takarrür etmiştL Bugüne yor?• dirilmesi ve kıymetlendJreceklere mal memleketler arasında zeytinyağı istfhsal 
)aptnak u arzettiğimizden başka bir şey Bütçe encümeni reisimlz bana men- edilmesi. itibarile üçüncü, ihracat itibarile dördün-
te ald hnkfuu elde edilemedi.. Bu cihe- fi cevab verdiler ve cbu hususta bir Ziraac VekAletfnize bu hususlarda hu- di derecede geldiğini görüriiz. 
ltıiinıltü rakanılan arzedersem bunun tetkik yapmadık> dediler. sust hazı salahiyetler itası, cümlelednin Türkiyenin ihracatına temin ettiği 
renıe d ~olup olmadığını heyeti muhtc- Sonra Maliye Vekili arkadaşımı bul- içinde toplanabilir. kıymetler ise diğer memleketlere na • 
Öd \re Y:t~ takıdır buyurur. Bugün teka- dum. cBu mesele üzerinde bir tetkik Bunlara aid maddelerin müzakeresi zaran 50 - 60 dundur. Bunun sebebi ne
oılll:ı. \r ırn. :rnaaŞ1 olarak maaş almakta yapılın~ mıdır> dedim. Şimdi Fuad sırasır.da, mevzuun her hükmün ehem- dir? İstihsal tekniği sahasında oldu -
~kt:~aııdaşların adedi 68.694 e baliğ Bevefendinin uzu:n teıtkikler netice _ miyeti ve portesi nedir? Buna aid esas- ğu gibi bilhassa sanayi sahasında da 
da ı,372 1ıx. ~ehrl verilen mllaş miktan sinde elde edip söylediği rakamlara gö· lara toplu bir halde bir kere daha g~- ged vaziyetimizdir. İyi yağ, :iyi tane
\-a.nu ıs 

5
o4 ~radır. Bunun bütçedeki ye- re, ya aramız.da bir suitefehhüm vardır den geçirmekte fayda mUllhaza buyura- den i~tihsa1 edilir ve ziraatin hiçbir şu-

:Sund ' milyon liradır. ve yahud bir anlaşama?lazlık mevcud- cağınız ve Veklleti dinlemek istiyeceği- besinden, sanayi geçmeden rasyonal 
23.168 ,.:a :mülkiyeye aid olan kısmı dur. Bana 0 vakit sorduğum zaman 2,5 n:z kanaatidir ki. beni huzuruna ıevket- bir işletme mevzuu bahsolamaz. 
~.026 lir ndaş, aldıkları para miktarı da milyon 1iradan bahsetmişler ve c500 miş bulunuyor. Bunu kısaca anahtarla· Bizde rnndnnan 1 /6.5 nisbeUin<le • 

Askcrid=· bin, bir milyon llrn olursa başım üze - riJe arzetmeme mfisaadenizi rica ederim. dir. Başka memleke~erde randıman 
>'ekütıu d ~ 45.076 zat. Aldıklan maaş rine, yaparım> dernişlerdl Bu cevabı Hepimizin malQmudur ki, tarihin kay- 1 /4 e kad3r yükselmektedir. Bizde is • 
~ülkı a 938.076 lira. aldıktan sonra bütçe cephesinden ik _ dettiği en eski ağaç olan ve içlerinde 700 tihsal edilen yağın yüzde 70 • 80 i 4.5 

taıı ıı.1:6ede ~ttiğim 23.618 vatandaş- tihamı güç olmıyan bir iş olduğu ze - seneye ·kadar yqlyanlar de bulunduğu ten yukarı asitli lampant ve sabunluk 
tadır. Bunsı eski kanuna göre maaş a~ak habıına vararak hükfunetin müsekkin g"ne bu kitablarda zikredilmekte olan denen yağlardır. Hemen bütün mem-
12.422 \r t un Yekıinu da 139.782 liradır. sesinin biran evvel bu murlarib olan zeytin ağacının vatanı, Akdeniz sahiltnin leketlerde vaziyet ise berakistir. Bu kı
ftı:tJttadı: nndaş ta yeni kanuna göre al- b:nlerce yuvaya ulaşması için şu sual muayyen memleketleridir. 19 uncu a.ı;ır ~un yağlar yüzde 20 - 25 i geçmez. Biz
.\alterfy · .Bu da 294.244 ü bulmakta<lll". takririmi sunmuştum. sonlarında Cenubt Afrikaya, Kaliforni- den alınan prinalar bile başka memle
t.~ki 

11 
enın arzettiğim gibi 35.235 zat İkinci scbeb de şudur: Reisicümhur yRya, Avm::tralyaya dn nakledilmiştir ve ketlerin mevcud tesisatlarının mükem 

lla gö-::ltna göre 9.843 zat ta yeni kanu- Hazretleri _geniş bir teskin ve taa- fnkn~ Akdeniz memleketlerinin tabil im- meliyeti sayesinde, yağ iptidai madde
llaa.075 U almaktadır. Bunlann yekl'ınu dül siyasetile ha!'ekete geçmiş bu1u - t'yazıl'l haleldar edecek vüsat~e tevsi ve si o1arnk kullanılll'. Bizde zeytinyağı, 
&53.563 lira tutuyor demiştim. Bugün nuyorlar. ~u güzel siyasetin emniyet teksir edilmemiştir. dünyanın her tarafında yüz seneden • 
oUutlara ra eski kanuna gör~ muhassas ve şifa verici nimetlerinin gene bin - Memleketimiz, deliceler de dahil edi- beri metruk olan sabun sanayiinde de 
'eııı ı._ Verilmektedir. 384.516 lira da !erce muztarib yuvaya biran evvel Jjrse. zeytin ağacı itibarile zeytin yetiş- israf edilir. Zeytinyağı bugün ancak 

V
t)l .... ~nundl a gohre muhassas olanlara ve- u!acmıasını teshil etmek istedim. Mali- tırme!( tabii imtiyazına malik memleket-~~ >i··· mensucat ve yüksek lüks imalat için 
"PtıID'""· r. Bu~ ,vaziyet budur. ye Vekili arkadaşım ilerisi için kat'i lerin en başında gelir. kullanıldığl halde bizde en adi sabun-

btt "ata·n•udl tetkikat neticesinde eııı.er ki .söz vermemekle beraber bütçe imkan- Zeytin tanesi ve zeytinyağı istihsalltı ların iptidai maddesidir. Bu maruzatı 
~~l'rrıek ı· aşlara yeni kanuna göre5 maaş lan müsai0. olduğıı derecede bu muzta- it:barile ıciördüncn derecede gelir. Fakat meselenin: 
t..~ «zıın li rib vatandflslann iztirablannı da tah - arıulusal piyasa itibarile bu piyasalard:ı 
-.un -aa ge ·rse mülkiyeye aid ey- d lı 1 - Mik-tar ve kalite itibarile mil • 
"- ·•1 cı. ı 05 fif deceklerini söylediler ve bunu bu rol ve cvam mevkii olan memleketle-.._ ı ır• 1 828 ı· t k .. d lt istihsal bakımından, 
2 .517 58 . . ıra, e au maaşı kürsüden söy, lettirmiş olmak da be - re aid ticari edebiyatı ve neşriyatı arar-
~9,. · 6 lira kı' k.I\ • 2 - Gelir itibarile millt gelır· ba• -
~ ·-ı04 lira b~ ye unu cem an nim icin vicdant bir haz oldu. s:mız, Türkiyenin bu faal vaziyetine rağ-
\.,. atnıarın utçeye ilavesi lazım gelir. M ı· V k"I" • b men ~adece asıl zeytinci memlek'!tlere kımından, 
;ıtÇeye 6.09~a yen.i kanuna ırcal halinde a ıye e 1 rnın ceya 1 zeytin ve ham yağ halinde iptidai mad- 3 - Döviz istihsal vasıtası olmak l -
d ed;lnıJ ·980 lira, eski kanunla tek:\- Maliye Vekili Fuad .Ağrah tekrar de yetiştiren memleketler arasında kay- tibarile döviz bakunından, 

!ta hca1 ~ :erı tekaüdlerin yeni kanu- söz alarak demiştir ki: bolduğunu görürllz. 4 - Ve nihayet mevcud fill vaziyeti-
lçıtı de 

43 
a de 3.906.264 lira, maluller - Orta yerde ufacık bir noktayı tas Belli başlı zeytinci memleketlerle miz azamt kıymetlendirme bakımın -

~ın ila~·532 Ura ki cem'an 10.429.776 rih etmek 1.sterim. Halil Menteşe ar • me:n!P.ketimiz zeytln<iiliğl ara.slnda bü- dan ihtiva ettiği büyük ehemmiyeti sa-
~;ı.uı iltisı : ~bun gelir. Mülkt ve aske- kadaşımız şurada. koridorda dediler ki: yük fark vardır. rahaten ifade eder. 
~~tadır.Elikte 12.999.180 liraya baliğ cMaliye Vekili, şl5yle bir derd vardll', Bugün ağaç hap.na: 9,2 kilo tan9 alı- Takdim edilm.iş bulunan lAyiha bu 
ı;J olan ın ski kanuna göre ta.'ısis edil- acaba buna bir çare bulmağa imkAn yoruz. bu pek azdır. Bu miktan ıslahat, maksadlara istinad etrnekte ve şu ga • 

1
_ ~Clltıan aaşat eshabından vefat ettik- yok mu? Benim de söylediğim bunun kontrol ve mürakabe tesis ederek artıra- yeleri istihdaf etmektedir. 
i:- da Yenıeytkaanuna tahsis edilen maaş- miktan 100 bin, 500 bin, bir milyon bıliriz. a - İyi w nefis zeytinyağı almak, 

:zıae nuna gö ıl kt d sa birşey değil, fakat şimdiden söz ver- Bugün ağaç başına 0.960 kilo zeytin ... a- b - Kalite zeytini elde etmek, 
it llaleyb b . re yap ma a :ı;o. miyorum amma rakam büyük ... İki " 
ltt ca edersek b u eskilerini d~ yenilere . f!ı düşüyor ki pek azdır. Hcıllnn elinP., c - Mükemmel salamura zeytini 
\.,lf olan rn u Yolda eytama tahsis ed;l- buçuk milyon kadar tahmin ediyorum, keyif ve arzusuna, bu işi bırakacak olur· kurmak. 
QJ ol aaşların dah" - 'd- ·1 tetkik ettirelim. Seneden seneye bun- sak durduğumuz yerde saymaktan b~cıta d - İhracatı artırmak, 
taah·~ nıaaşıaruı d ı musıenı um ey- lar azalmaktadır, belki rakam büyük • b:r şey yapmamış oluruz. -ır & - İstihsalatı artırmak, 
~' ı 1 i<'ab ed a yeni kanuna göre tür. Bu.ı:rüıı neye balig· 0Im11cıtur, tet - .,.,. · ~u er Bilın d b ldıın - -ı uç büyük zeytin mıntakasmdald msh- t - Yag·cılık teknigı··ni düzeltmek, 
~ gün 30 ll · em ane e i kik ettirelim• ve nitekim kendilerine ~at ra nıaaı:ıı 1 b. ..l suldar ve delice halindeki zeytin a.!Ja.çla- g- Zeytin ag-açlanm hırpalamamak, 
r edec k ~ 0 :ın ır a;ıam takdim edilmek üzere yaptıgım• tetkik ı> altı"'> e olursa b'lf - rı::nn adedi 80 milyondur. dolu ve boş seneleri ortadan kaldır • 
dlııi ·ıa bugunkü ka ı arz uç yetim bı- pusulası cebimde duımıaktadll'. Fakat Bu kanunl~ aşı ve bakım mukabili • 
d.ı h 1 a._.e edil' _ nuna göre bir de ken- onu kendilerine takdime vakit bulma- mak, 

fsses ır dorde taks· ,.
1
• k 

1 
t B temliki mevzuu bahsolan yabanı ağaçla- h - Toı.rak işlemelerini zamanında 

~.S :U 1 olan 7 5 un eQı ır, ım- dan sual takriri ile karşı aş rm. unu rır. tevziler! şu şekilde tesbit edilmiştir: yapmak, 
~ l'tt eytarnı' lira tenzil edilir, k:ılan kendilerinE> söylecfim. cPek~a kÜ'rsü- Vilayet Yabani zeytin adedi ı - Devşirmeyi tam zamanında icra 
derltıaaşları "7 n

1
a teVzj edili!'. Şimdi es- den söylersiniz> dediler. Vaziyet bu -

s~~ b J en kanu - A t 1 28 etmek, tth u eyt na gore tahvil e- dur. n a ya .000.000 
l:ııı afs edi!ın· aın dahi diyecek ki bana Hakikaten bugün 935 tenberi mun- Muğla 8.500.000 j - Yağ randımanını artırmak, güb-
ao l~ıın. Çilrı1[.,olan :maaştan ben m9.hrum tazaın olmak üzere, demin okuduğum İçel s.soo.ooo releme ve budamayı ve zeytin topla • 

ır~ zı.u sah'b· k ··d t · ıt OOO 000 mayı ve muhafaza ve işlemeleri usu -
iböıiit!cısı nıeseıa 

6 
~ ı rnaaş sağ olsaydı veçhile yani ne kadarı te au maaşı- zmır "· . 

.ı. ·Ccekı-' O lıraya rıkac:ıktı d''rd dır. ne kadan yetim maaŞ"Idır, ne ka • Çanakkale 4.000.000 liinde yapmak, 
\IQ(>., "'• Yet· ı · 11 

' 
0 e k T J • • d' k )'ap;~ceku, §iın: erın hissesine 45 lira darı maltıl maaşıdıt, ne kadarı mülki Balıkesir 1.000.000 - aş arı aşagıya m ırme , 

*>ı.t 1~ı~sa bir ın·ı bu noktada da tadilat ve askeridir. Bunların hepsi munta ~ Bursa 1.000.000 1 - Hastalık ve böceklerle daha mü-
•tıreıııçin tahsıs \?a~n küsur bin lira da zam olarak yürütülmektedir. Kayıd _ Diğer viJAyetler 3.000.000 essir ve ucuz şekilde mücadele eyle • 

lft~ c 14 ?rı.ilyon ıll.ınek icab eder ve bu larımız vardır. Oradak5i vaziyeti ar - Yekurı. 54.000.000 m~~ ı::~:~d~:~:ffak olduğu takdirde: 
te~ı llıiJy0n li ırayı mevcuda yani zederse..ıı görülür ki 93 te eski tekaüd 
l'aJt:ı~etfcesiner;,a dilave etınek icab ede- kc:ınununa göre maaş alan arkadaşların 9,800 e baliğ olmuştur. Yani bu su - 1 - Kalite yağ1 elde edilecek, 

....... " var ık. Bö· n·1 •ı<tan m::rıki 1 S,4()9, askerl 4'9,015 retle esas itibarile böylece eski kan,,... 2 - Randıman farkı hasıl olacak, 
•ltıt... ,,eknnu - . yle mühim bir 1 uıı ..u ... " va · onil:rnü d k tir. 936 da bu yeldln mülldde 12,981 e, dakiler azalmakta, yeni kanundakiler 3 - İstihsal miktarı artacak, 
ecıııllıc-Jt ~ı3'eti devle · z. e _i sene bütçe- askeri de 41 bine iniyor. 937 de 12,981 çoğalmaktadır. Fakat yeni bir iınkhı 4 - Bugünkü rekolte - iki misline • 
)'e bu ksıztn, tetkik tı~~htıyaçlan tesbit rakamı 11, 100 e, askerl de 41 bin ra - bulunursa bunu sevkitabiisine bırak - çıkacak ve normal sene farklan tabii 
;-rırı hak~dar külfet tah meks:zin bütçe- kamı 35 bine iniyor. Seneden seneye mıynrak tahfif etrnek esas programı • haddine inecektir. Yalnız zeytin zira-
ul'lıtıcık ında fİ.ınd mil eden bu ye- azalış vardır. Ve kezalik yeni tekaüd mızda teemmül edi~tir. Fakat mik - atinin Jslahile temin edilecek kazanç 
tatı"ı ~an kaçınınn~d:n bir vaidde bu- kanununc:ı ı?Öre maaş alanlar da çoğal- tar azamı olduğuna göre bugün için bir fazlalığı on milyon 152 bin lira, sana
t-tltdir bunu nıuhtereınaruretini duymak- maktadır. 935 te mülkiyeden 9,5 72. as- şey yapılamaz, inşallah imkan bulu - yiin ıslahı He temin edilecek kazanç 
ta btı ... 1 u3 uracarı d sual sahibinin dtı keride 7,800, 936 da mülldde 10,900, nursa elbette temin yoluna gı·dilir.> faılalıg~ı 9 milyon 462,400 lira. Bu 

·• ar h oın an e · . tıkkında • nunım. Maaha- askeride 8,900 bugün hMen mül'ld Bu izahatı., müteakıb ruznameye ge - suretle mem1eket elronomis)ı.e temin 
iınkanı tahfif ne bu- 12,422 ye askerlden maş alanlar çilmiştir. edeceği fayda 20 milyona yaklaşacak 

ve Türkiye zeytincilikte ilk safı ala ı 
caktır. 

Hatiblerin mUtaleaları 
Bu mevzu üzerinde 'birçok hatib ~J 

almış ve bu arada İlefik Şevket (Ma 4 

nisa) kanunun ehemmiyetini kabul et
mekle beraber bunun, tatbikatile meş 
gul olacak teşkilatın, ayn bir kanun 
mevzuu olınası lazım geldiği mütale. 
asile bütçe encümeni tarafından lAyt· 
hadan çıkanlması dolayısiile mm>bee 
bir netice vermiyeceğini işaret eyli • 
yerek hükfunetin bu mesele etrafın • 
daki noktai nazarını öğrnmek iste~ 
tir. 

Halil Menteşe (İzmir) kanunun iyi 
neticeler vereceğinden embı bulun -ıJ 
duğumu ve gözettiği gayelerhı her an 
evvel elde edilmesini mümkün kılınali 
için derhal tasvibinin faydalı olaca • 
ğı mütaleasında bulunmuştur. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) zey
tinciliğin memleketimizdeki vaziyetin
den bahsetmiş ve bunlanİı ıs1ahı işin • 
de istifade edilecek fidanlıkların ve • 
ş1Jann bulunup 'bulunmadığını .sor t' 1 
muştur. 

Hatibier tarafından ileri sürülen tia 
mütalealara karşılık olarak Ziraat Ve. 
kili tarafır.dan verilen izahat dinlen • 
dikten sonra maddelere geçilmiş :Y• 
kanunun beşinci maddesine kadar mi!-' 
zakeresi yapılmıştJr. 

Büyük Millet Meclisi Çarşamba g{1 • 
nü toplanacaktır. 

İngiliz Başvekilinin dun 
geceki hitabesi 

(BCl§tarafı 1 inci sayfa.da) 
c- Y ent milli müdafaa programı oe 

mız hakkında bir kitab neşredilmişttr. 
Yeni programınuz bir harb hazırlığı 
progratnldır. Faltat bu programın tat • 
biki, harbe başlıyacağımız manasın~ 
tefsir eclilemez. 

'Bu memleket hiç bir vakit har1i 
etmiyecektir. Ancak başkaları taratın• 
dan vukubulacak olan herhangi bir ta~ 
arruza karşı koyabilecek vaziyette kuv. 
vetli olmamız elzemdir. 

Asri harb. şimdiye kadar gördüğü ..ı 
müz harblE>rP. benzemiyerektir. Bilhu
sa hava hücumlarına karşı hazırlıkb 
bn lunmahyız. 

Her vatandaş, kendisin~ gördü~ 
istidada göre programda mündemlC) 
askert hizmetlerden birisini intihab e • 
de bilir. 

Gönüllü sisteminin, mecburi asker -. 
lik sisteminden daha iyi neticeler ve • 
rebileceği kanaatindeyim. Her vat~ 
daşın, derhal alakadar makamlara mtı
racaat ederek gönüllü yazılacağına e 4 

min buluyorum.> J 

Avusturyada 
isyan şayiası 

(Ba.ştarcıfı 1 inci sayfada) 
Bununla beraber Awsturyada askeri 

hareket!er yapıldığına dair verilen h&• 
berler teeyyüd etmemiştir. (A. A.) 

Berlin, 23 - Havas ajansının muhabW 
bildiriyor: 

Sal~hiyettar Alman mahfelleri ı\vus
turyada isyan çıktığına dair verilen h,,.. 
bcrleri tekzib etmektedirler. (A. A.) 

lngilterede fırtma ve tugyanlar 
Londra, 23 (A.A.) - İngilterenfn bb 

çok rnıntakalannda şiddetli b!r fırtına 

hüküm sürmektedir. Durmadan yağan 
yağmurlar, birçok tuğyanlar:ı sebebiyet 
vermiştir. 

Cherilton ve Portlandın alçak mıntı· 
kıılarındaki ahali, evlerine kapanmağı 
başlamışlardır. Birçok nehirler, sedlert. 
ni yıkmı~lardır. Ahali, evlerinin birinci 
btlarına sığınmak mecburiyetinde kU. 
mışlarcır. 

Karpatlaraltı Ukranyasında 
mühim kararlar 

Chust -Karpatlaraltı Ukranyası- 23 
(A.A.) - Karpatlaraltı Ukranyası hü· 
kılmeti, bütün siyasi partilerin lağvına 
karar Yermiştir. Faaliyette bulunma • 
sına müsaacie edilen yegane parti c Uk.. 
ranya milli birlik• partisidir. 
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iılnn•nllP'· " Son posta n DID Hikayesi "'111111mllll1Uımıııııııımııııını•ınınıı•ıııı~ 1 

1 SATILIK KALE 1 
İkincikanun ~ 

Alman tayyareciliği havalara 
hakim olacak ıru ? 

== = 
lftnnmlllllllllllll .. ill1mnm•nrmnm .. 1111m11111 .. 11nth. Çeviren: F<1ik Bercmen .. 111111 .. llnlffi ı9oo ~!!;~~!rıda 9buu:~d:ı~~~di~lve et-

Navet kalesinin satılığa çıkarıldığı ha- kunduracılık yapan, az konuşan ve çok Zaten dolu olan halkı, bu haber, t:lşlr· 

ğildir. l'iJotlann içinde rasıd olanlar at· 
dt!' Halbuki Fransız pilotlarının çoğu ra· 

. . bll• 
sıddırlar. Alman tayyare materye]jnlll 

beri şehirde bir bo~a gibi patladı. Bu • içen Ponvalen idi. Bir ırktan ve mezheb· mağa kafi gelmişti. Herkestn fi.ıa:in~e 
na herkes şaşmıştı. Sengu kaymakamı da den ı:le olsa, hemşeri olmadığı için doğ· Ponv~len, alış verişinde .nan_ıuslu ıyı bır 
bunu duyunca: rusu ya ona pek ısınamamışlardı. esnaf olmakla beraber, hıç kımseıerle te· 

_ Yazık, hayvanları besliyecek en iyi Bir gün valiye çıkıp: mas etmemesi ve şehirden bir kız alma-
mer'a elimizden gidecek. diye mırıldan- _ Biliyor musunuz. dedi, ben şu N:ı- ması ~ehirlilerin midesini bulan~ırıyor -
dı. vet kalesini verirlerse satın alırım hani.. du. Bir .kusuru da politikadan hıç bah -

Hele aşıkların şikayetine diyecek yok- Bu işe pek şaşan belediye reisi: St'tmP.ıries!ydi. Buna mukabil bir sürü ki-
tu. KaJe satıldıktan sonra nerey~ gizle - _ Allah Allah, diye cevab verdi, ora- tab, kataloğ ve mecmua okuması ayrıc~ 
nip sevişecekler artık. Orası ne kadar a- smı ı~ e yapacaksın sen? şüpheyı uyandırıyordu. ~uh_akkak ~ı 
ğaçlıklı ve kuytu güzel bir ~erd~~ ~~ ~:~- ı _ Epeydir sıhhatim yolunda gitmiyor.

1 
kunduracı b~r .casus:U;. v_e ~atenın ecn~~ı

I'(ok asırdanberi zaten kal'::uz1 gorduğü J§ Yüksek, güneşli ve denize bak~n bir ye-
1 
ıe~e . ge~:rıesı~ı. temın ı~n. ou.ral~ra g1.:1 • 

Aşıklara yuva olmaktı. Mustahkem mev- 1 re ihtiyacım var.. oraya çek:ihp kafamı mı~ı. Kım bıhr Portekızlı m;,ydı, İrlan -
ki sayılmasına rağmen bu hususla hıç bır rı .. ~nlemek niyetindeyim. dalı mıydı? 
ıeye yaramıyordu. Atlas Okyanusuna ba- __ Tuhaf şey doğrusu!. Yoksa orasını Neyse, gürültü patırtı derken 15 H:> -
kan kale bir zamanlar oralardan geçen tamir edip seyyah mı celbedeceks•n? ziran geldı; ve müzayede ba5ladı. Bütün 
kor:':an gemilerini tarassud için kullam - _ Yok canım .. amma uğrarlarsa, hoş şehir, hatta civardaki kaza halkı bile mü-
lırdı. H&lbuki zamanımızda medeni mem geldi. safa geldi. zııyedc meydanına toplanmı5lardı. 

leketlere aid donanmalardan ve gemi - Kunduracı birden çok ileri gittiğ!nin - BE'lediye 400 lira .. 
lerd-:n başka bir şey geçmiyordu. İşte bu farkına vararak geriledi: Uzun bir sükut .. arkadan Ponvalen a-
yüzden biçare Navet kalesi boşboşuna du- _ Hani pek te ısrar etmiyorum yani.. y::tğn kalktı: 

melidir. 
Bu sene içinde bu tayyd:e!E:rden 500 :i 

Almaııya dahilinde bir devir seyahatUıe 
çı kac;ı.klardır. 

Vukubullcak zayiat ve fabr·kalar 
Harb vukuunda ilk haftaların zayiatı 

hHekata iştirak eden tayyarelPrm yüz
dE: ye!miş'.ne varacağı tasdiK edilm~kle -
d!r. Buna binaendir ki Almanyada fazla 
mikdarda ihtiyat tayyare ve büyük ra:ı. -
dunanlı fabrikalar vücude getirilmckte
cfü 

Bugün Almanyada tayyııre fabtikala -
rı"lda ça!ı~an amelelerin sayısı ıorı.ooo 

d;r. Gündt: iki parti olarak çalışılmak -
tıdrr. Haftada 60 saatlik mesa: yap1i. -
ınaktt>dır. Fabrikalar çalışaa amelelerin 
iki. m~lin: istiab edecek şekilded:rler. 

193" senesi randimanı nyd ı 1500 mo -
tör ve 600 tayyare iken 1938 senes:nd'! ~u 
rr:k :J:ır 2000 mtör ve 1000 tayyareyı bu1-racağına hiç olmazsa beşon kuruş geti- beledıye müşteri çıkmazsa şayed ben ta- - 465 lira. 

rlr ümidile müuıyedeye çıkanlınıştı. llbirr. demek istedim.. Gene uzun bir sükut .. hiç kimsenin Sl'S r ·tu"t". 
Sancağın, kale direğinden başka sal- Bunun üzerine vali: sıkc.nnadığını gören tellal: Noksanlar ... 

l<ımnası için müsaid yer olmadığındım - Ne olursa olsun, bunu duyarla!"sa - 465 .• 465 .. diye tekrarhdı. 
blr çok vatanperverler1n canı bu noktai hakkında pek iyi olmaz, diyerek nasihat- Bu suretle bir ölüm sessizliği içinde 
nazardan sıkılı~ordu. Hülasa bu havadis 1 te bulundu. kale dü~rrıan tarafın casuı.u· addedil?n 
,ehirde herkesin canını sıkmıştı. Kunduracı sesini çıkarmadan kasketini Ponvalenin üstünde kaldı. 

Müzayede 15 Haziranda yapılacaktı. 1 kıvmp çıktı. Fakat ertesi gün gene vali • O gün akşam kahvelerde evlerde bun-
Belcdiye bir aralık 500 lira teklif ederek l nin yanına damladı: dan başka mevzu konuşulmuvorôu . 
Nav::?ti almağı tasarladı. Karar vermek 1 _Bay vali, mesela vatandaşlardan biri Dükkflnı tarassud altında buıunduran 
üzere toplanan belediye meclisi aza1an bu kalevi almak istese ve almadan evYel ç.ıcuklardan biri bir aralık nefes nefese 
i~timada hep bir ağızdan kükrediler: içeri.sim gezmek istese buna irnkıl:ı yok koşup haber verdi: 

-- Ne münasebet? Otlağından ba~ka rr.u? - Sim&. dükkandan çıktı; elinde b:r 

gür.kG faikiyeti devamlı olmıyacakt1ır· ·fk eFakat diğer memleketler t.ayyarecı 1 

r ir:.dek:i yenilikler Almanları da yenliılt • 
lere sevkedecektir. Yeni prototip~er şirtl' 
didPn bu sahada çalışıldığını isbat eyle • 
mektedır. Bu da Alman iktısadiyatın:ı p•· 
halıy~ malolacaktır hiç ~:iphesi.z. fc" • 
kala.fo şayanı dikkat gayr~tlere rağtr.~; 
Alm!lnyc-nın daha bir çok csulh• sene d• 
r!ne ihtiyacı vardır. Bu seneler zarfın al 

"h d·ıha tı:ızla miktarda yağ. esanslar Ja • 
eylerr:ek zorundadır. İngilte:-e ill" y!lP • 
mıık u:ıusunda bulunduğu hav1ıt anlaf 
nıası buna delildir. İngilt.?r~ tam ınıa • 
neısile hava kuvvetini tanzim vr arttır~ 
rnadan evvel onunla bir anla~m:l yaprrı • 
suretile şimdiki faik mevkii~i muhafat 
evlemek arzusunu beslemekted:.r. , 

A,man tayyareciliğinin kıymetı 
Bu noksanlara rağmen Alman t•Y1-:. 

c:liğir..in manevi kudreti çoic yüksek • 
HükOmet ·ona çok müzaheret et_?J~k~~ 
Gerek parti, gerekse Mareşal GönM t • 
yareciJiğın inkişafı için çahşmaktadıt • 

·ı·k lt hr Efkan umumiye de tayyarecı ı 
11
• 

hindcdır. (N. S. K. K.) teşkilatının b 
yük faaliyeti Almanyada bir· cıiıılli h~ 

·c•" V·i> cereyE.nı yaratmıştır. Bn sayede 1 

eden elemanlar kolayca bulunmak~a~~ll 
Netice: Alman tayyareciliği ı·nıdıd-•• 

müthiş ıbir harb silahıdır. Bu silahın °' 
dl!ğu gibi kullanılacağından ıüphe edil • 

hiç bir tarafı on para etmiyen yere beş - Bana bak Ponvalen, sen zorla belAnı fenerlE' bir ip merd iven vardı. 
~zlinmı?AIL. anyo~un? Neme lAnm ~n~. Eu k~a Ortal~ adamakıllı karumıslı. Kuan- ~~~~~~~~~~~~~~~~=~~=~~~~~~~~= 

- Taşı toprağı para etse bari!. Onu j hsı!"abryi ne yapacaksm? lıkta kalt•nin üstünde oraya buraya gi - ~ 

Bu kuaretli tayyareciliğ:n noksan kı -
sı-nl::ır1 vardır. Harbi Umumtyc iştira:C 

eylemiş elan tayyarecileri.'1 büyük bir 
kısl'T'ı fo:rnlannda değildirler-. Bir çok~ll
rı da y&şlanmışlardır. Yü1<:sek zabitan 
kadr"S'l kara ve deniz ordularından te -
rr.in edilmiştir. Küçük kadrolardrt ek -
sıklik vardır. Çünkü tayyarecilik gru -
punun ilk nizami mezunlan 1937 sene • 
sinder.cliı. Tayyare filo kumandan !arı e.k
siktir. Küçük zabitler kadrosu dolgun de- m~rnelidir. 

yıkmak için kıyme"tinin iki misli de di -

1 

Ku~durac1 ısrar ederek: dip ,'.!elen bir mktan baska bir şev ~örül-
namit !azım. - Sövleyin bayım, dedi, orasını gez - rr.üyordu; fakat madeni bir cis' m üzeri-

- Dinamitle yıkmağa kalkışsak bile memP- müsaade var mı? ne iner. bir cekicin sesi. duvu1uuordu. fş- ; .. RIÖVOLi N.' n~ işe yanyacak? - Allah müstahakını versin .. parmalt • tı> kc;rktuklarına uğramışlardı. Casus !şe 
- Sinemaya .. sinemaya .. hemen bir lığı olmadığı icin kapısı. kapısı olmadığı kcvııiı:nı ştu . 

iilm şirketine haber 1·eririz. KaleY: di • için k;J ı di, kilidi olmadığı için ö~ amıh - Kunduracının 465 lira ver;p burayı:: f>a
nnmitlerken manzara, rı parayıa satarız. tan bulıınmıvan bu yeri gezmek için m~- hib o'duğunu akıllarına getirmeden he-

Al aşağı. vur yukarı, bir çok münaka- saade mi istivorsun? Şavet bu ısrarında men koştular ve hep birden: 
--. ....... . . .... _.... -

şalar<ian sonra az da olsa tarihi bir kıy - devam eder de kaleyi ahrsan taşını top- - Ey, havdud, katil orada ne yapı -
met1 haiz olan böyle bir yerin yabancı - rağım muhafaza etmek için bir hayli p~- yorsu'l? ciivc haykırdılar. AH, OGLE ve AKŞAM 
!ara geçmesine gönülleri razı gebnediği rıı h :.rcıyacaksın! - Evimdeyim; ne yap1rsanı yaparım, 
için, dört ~z lira teklifine karar verd! - Bütün bu ihtarlar, kunduracının kal'?- size ne? Hadi defolun bur:ıdan .. 
ler. Müzayedeye başlanmadan evvel ka - y: ge7mE>.sine mani olamadı. Ka~en in ya- Defolmak mı? Nerede? Bilukis gürül-
lenin kendilerine satılınisına dair ku • nındaki söğüdlerin altında o:unıp keçi - tl! gittikçe büyüyordu: - · Canımın istediğini ararım; mal be- platindi. Haındolsun şimdi bunlar be111~ 
mandanhğa bir mektub yazdılar. Fakat lerini otlata11 kücük Terez kunduractnm - Al çağı öldürmeli! Kurşun:ı dizme':'. nim ıieğil mi? YA •• Ava! aval ne bakıyorsunuz yüzüınt 
iş Çlibuk biter mi? Teklif mektubu tetkik oralarda dolaşm;kta olduğunu görünce Bu kadar patırtıdan kunduracının kPn- - Pekala öyleyse karakola yürü ba - , Pt"şimden geleceğinize akıl edip tı tali' 
olundu, keyfiyet Parise yazıldı, cevab 1 soluğu şehirde aldı: etrafındakHere: disini kurtarmasına imkan yoktu. F.-neri kalım . l yi siz sJaydınız? 
beklendi, derken Haziran ayı da geldi - Gözümle gördüm vallahi de. billnhi ve m<:!rdh·enile aşağı yuvarladılar. üç Kunduracı bir müddet, sessiz sessiz 11----------------
çattı İşte bu sırada da casus göründü!.. de'. diyordu, armud topladığımız ip mer- ?0ş tru:af~an ol.~as~ydı. oracıkL.:ı .rnuh:ık- 1 durd·ı~ sonra gülerek cevab verdi: 

Casus dE:ylnce bunu sessiz sa:lasız, ha- diver.le kalenin ta tepesine çıkmıs, el!ni ı< o k, kı Iınç edılırd1. Hiddetli sesle~· de - ·- Hadi canım değmez. karakolı mı gi-
1' AltlNlU JfÜSllA.'WIZD.&: 

Yün yumağı reketleri esrarengiz, boynu, yakası fo - dürbün gibi gözüne koymuş bütün etra- ,.,m ediyordu: dt~ct!ğim, alın Navet kalesi sizin olsun! 
toğraf makinelerile dolu bir ecnebi zan- fı seyretti. Ondan sonra bir hırsız gibi -· Ular. Allah belanı versin! Gece vak- Tep~ tepe kullanın! Benim istejiğim pa- Yazan: Muazzez Tahsin Berkoflcl 

n.:.>~meyiniz! Bu iki senedenberi şehirde sıyrıldı, gitti. tinde kalenin tepesinde ne arıyorsun? raton'!r ve onun ucundaki on bin lirahk '---------------~ 
==================================================:===================:.-::==~================================================~~ 

Son Postanın eeebi rom.uu: 36 

Ya.zan: Halid Fahri OzanMy 

Peki f.amİna, annesi ~endik ~ ı arkadaşı ile birlikte bir gece Viran bağ. 
ten sonra hu yolun yolcusu olmuştu. da Rum kızlarile görmüşler diye ... 
Hasi li, daha karar veremediğim bu me
selede dü&ünmem lazımdı. Süheyla ise; 
yüzüme bakarak, hemen cevab bekli· 
yordu. O zaman, onu biraz tatmin için 
şunu söyledim: 

- Hele bu yaz geçsin .. nasıl olsa siz 
de İstnnbula taşınacaksınız. Bu mese
levi orada hallederiz. 

" Kaşl:ırmı çatarak: 
- Niçin? diye itiraz etti. Niçin ya

zıın geçmesini bekliyelim? mademki 
S€vicdyoruz . .. 

Bunu derken öyle sıcak bir sokuluş
la yüzünii y üzüme yaklaştırdı ki... he· 
men saçlarından çekip, ihtirasla gözle
rinin ta içine baktım. 

O dakikaPın sarhoşluğu içinde biraz 
evvel konuştuklarımızı unutmuş git • 
;mic;tik. Fakat b lmem hep böyle mi ola
crı k? .. Yoksa , cok geçmeden, kendi par
mağımla Süheylfı.nın parmağına birer 
nişan yüzü~ü mü geçireceğim? 

* Bu beş J!ii nün ikinci fevkalade1iği: 
ablamın, ilk defa olarak, eniştemle 

kısklnçlık kavgası. .. 
Galiba Daver ağabeyim ablama bir 

fit geçmiş .. eniştemi, yanında bir kaç 

Eniştem ı:Uş'ktn.. yalan diye yemin 
üstüne y~in Ediyor. Gelip bir de ba
na sorsalar! 

ZavaUı ablam!.. Rakibelerini eniş -
temle yRlnız Bi.iyük tur yolunda dola
şır sanıyor ... Halbuki komşu göşkteki 
Naciye hanım dalgasını bilse.. karşı 
çamlıktaki o gece buluşmalannı?. E • 
minim, bunu anladığı gün evin içinde 
kızılca bir kıyamet kopacak! İşte o za. 
man Si.iheyianın benimle evlenmek ar· 
zusu da kat'i olarak suya düşmüş de -
mektir. 

Fakat bilmem, Süheylayı büsbütün 
kaybeder m iy im? Ümidi kırılınca, ar. 
ttk metresim oimaktan vazgeçer mi ? 
Bunu düşünmek bile bana dehşet ve
riyor. Süheylfısız ya~amak .. bu, benim 
iqin ne imk~nsız şey! Ona öyle ihtiras· 
la bağlandım ki. .. 

Ah şu Daver ağabeyim .. iş etti san
ki!.. Aklınca eniştemi yola getirecek!. .. 
Yapt'rğı, sadece, ablamın içini zehirle
mek oldu. Eniştemse, eminim, gene bU
diğini okuyacak! ... 

* Bir fevkalAdelik d11.ha.. bizim Da -
rüşşefakalı Nüzhet üç gündilr bacağı 

sarılı y:ıtıyor. Trapez atlıyaca ğım diye ğı yüziinden o yavruları da yan yetim susturdu ve dudaklarının arasından jfc' 
çamlarda cambazlığın sonu budur. Ni- buldum ve içimden: c - Sevimli yavru- şeyler homurdan'dı. Ablamsa haf tl' 
hayet işte böyle, ası ldı ğı çürük bir dal cuklar, dedirn dılerim ki hep böyle gü- sarardı ve gayri ihtiyari bir hare1'eiJı' 
kırılınca insan tep~ taklak yere yuvar. liip haykırmız ve büsbütün yetim ol • ayağa k~!kmışken tekrar iskezn.leS 
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lanır. Bereketversin ki y:1'nız biraz marun acısıP! duymayınız!• İşte bunun oturdu. Üstelik, sa .. nki kendisine bir ·}11 
kolu sıyrıldı ve bacağı incindi. Yoksa için artık onların gürültüsü bile bana kaydlik hissi vermek istiyomı'1!~ı 
beyni p:ıtlıyarak ölebilirdi de... her şeyden hoş geliyor ve susarlarsa ellerini göğ"sünde kavuşturdu. J\ll" 

9
• 

Artık Sadan halamı görmeyin .. ha • kederleniyorum. bu hal yalnız ablamda mı? Salondş ll' 
fızla beraber, üç gün ve üç gecedir, Demek şimdi gürültüyü de sever ol- şağı yukarı herkeste bir şaşkınl~ 8i,,, 
Nüzhetin başı ucunda ne dualar oku - dum. Bu, ruhumdaki münzevinin uğul. meti b~lirmişti. Sebeb de ~ştıeııt e
yor, ne dualar!. Dün akşam hepimizi tulu hayat yolundu son ve kat't dizçö - karıs°ile münakaşa~ından beri, üç !!!t1 
tütsüden de geçirdi! .. Gülşen dadı da, küşüdür. · dir İstanbulda kalışı idi. Böyle {lsı ..... 
aklına geldikçe arab nevhagerler gibi ıx üç gece gelmediği hiç görülmeıniftL , 
dövünüp duruyor: ya oğlan ölse idi ne 1 b Necta beklerken bir müddet 5111~ .. 
yapacaktık diye . .. o ne çığlık, Allahım! Mehtabda araba ve eşek tur an u ""' 
Hani oğlanın cenazesi kapıdan çıkanı- akşam, dün ve evvelisi akşamdan daha da birbirimizin yüzüne bakarak ~· 
sa idi ancak bu kadar matem tutardı! fazla olacağa benziyordu. Aşağıda, tuk ve yalnız duvardaki büyük 8 el * Nizam volundan Dile doğru k~an saatin tiktaklarını dinledik. N~~I" 

Bu be~ (!Ünün plançosunu kapamadan çıngırak· sesleri ile nal ve tekerlek ta- camlı kapı He salonun arasmdakı y9' 
Suphiden de kısaca bahsetmeliyim. Ma- kırtıları hiç kesilmiyor ve bu takırtı- mer döşeli methalden takır taicır 8 

1,. şallah, karı koca yabştılar! Dün akşam, lara, hazan, alay alay eşeklerle geçen sesleri duyuldu ve arkasından rfeC ıı· 
ben balkonda iken, çocuğu da yanlan- çok nP.ş'eli ~afilclerin çılgın haykırış- evde dP ayaklarından çıkarmadığı tisi' 
na a1mıs.lar, bizim evin önünden A.şık- ları ve kahkahaları karışıyordu. Zaten d ,,,ral< 

· lıkl ta plaj ayakkabılarını çatır aı.o ]ar Yollına rloaru geçtiler. Yavrucaö-ın, bu tarafta, Isa tepesi çam arının ar-
~ ı::ı· b' d b. lona atıldı: boynunu bükmüş, anesinin elinden tu- kasında kalan toparlak ayın ır en ıre 

tarak yürüyüşünde ne gizli, ne ses.5iz hatırlatamıyacağı sonsuz nur alemini - Eniştem geliyor! td J1iÇ 
bir hüzün vardı! Suphl, beş günde ta. görebilmek için bu arabaların yolunca Evet, eniştem :z geliyordu: 58~ J<ııt1' 
biileşen sosile aşajhdan bana: gitmek lazımdı ve ancak Viranbağı bir şey olmamış, sanki üç gecedı: i 0e-

- l'vicrhaba, Tuğrul! geçtiktPn sonradir ki denizin ve sema- sile da:gmlık rolil oynıyan kendiS ıe • 
D iye seslenmişti. Ben ikisini elimle nın o pırıl pınl yanan lekesiz sadefli • ğilmiş gibi, taze tiraşlı çehresinde eŞrif 

selıamlatken, Nevin de gülümsiyerak ğine kavuşulurdu. bessümlerle içeriyi eniştemiz t 
hajifçe başını eğmişti. İşte bu akşam, belki eniştem gelir buyuruyordu! 110ır Hasılı geçip gittiler ve 'ben arkala • diye pek geç oturduğumuz sofrada her- Babam, oturduğu koltuktan }tlf11~ 
rından uzun müddet baktım. Hep böy· kesin neş'esiz bir şeyler konllituğu sı- \.,,.~ e~ : ~I 

· maksızıp., fakat yalnrn ~raz ~..niPv' le çiftlf'r voludur bu v. ol.. fakat bu de- rada ben yalnız uzaktan bu araba ses- 5l"·-
J somurtkanlığını bırakmış, yarı fa, Aşıklar Yolu. ik1 yeni sevdalıya lerini dinlemiştim. Nihayet sofradan d , 

kollarını açarken bir yetimi de bağrı. kalkmış, henüz kahvelerimizi içiyor - yarı alaylı, damadını kal'Şlla. ı: oğ bC)'. .. 
na basm.ı~tı. Bu esnada bizhn bahçe • auk ki demir kapı gıcırdadı. Annem - Oo! .. maşallah .. ba~terı~ol ğif'llif 
den de küçük Erdinç1e Ülkünün sesle- '1crhal yerinden doğrularak: Neredesin?. Üç gecedır goft?CC 
ri, kahkahaları duyuluyordu. O zaman - Necla, koş bak, enişten mi geldi! geldi idi camın... (ArJ«ı.lı f111') 
içim sı~ıyarak, baba1anruın çapkınl~ Dedi. Babam, birdenbire radyosunu 



SON POSTA 

• Yozan: ZIYA ŞAKlR 

~~. b ince Manolun hik&yesi 
}'~~· a1.ıların 
~ oıllt, B ın da yürekleri pek 
~· !\ı:ru Unlar da, bizim otelin ha· 

rı;~lası~a h~~l dayanamazlar.. daha 
tı ıı 9aç1a"ı.n ü anaraıt şu buz gibi de. 

~il..'"fın..ı- zerine serilirler.. bir iki 
l .ah d 'ıa. da se . 
ij , ~b ' nı korkutan şu sim-

-arın ;e YUv la · ~. altında ar rup giderek, du~ 
tlar "Bu..,latıJı .?~}ıklara yem oluverir
~aia etnıeı. Çü~~mü, kimseyi ~aka
lıııe dıkıal'lıı ku onıann ne burada 
h.. -. ku b 1 ~e n d 
"'1(1' r an O]d e e buradaki sefa-

Iİ} 'ı'a .. bu Ukla.rını ~e bilmez ... 
t aııı ~~ndan ~sı, bir kaç sivil taharri 

'l'a ır Aleın..ıı_ ~ka, herkese mechul 
~~' ~;ıl'cı. \.lll'. 
ı (le "~..., dayan ::- ~ "\)hı Old ~ amadı. A vurtlan ye-
b·t s alıkaJıa at~gu halde, boğulur gibi 

, ~1~: ı. Ve gene boğulur gibi . . .... 
.. l'ıl Şıflldl ·. 
1-t ~"il i~~\ ~l>em.izden geçen in· 

ltaıtnı~r. dQ lınbilir ne kadar hoca-
~?, h ~ bij nyanın dört köşesini ka- Ağzına bii:yü.k bir ekm.ek parç11ı tıkarken sözü.ne devam etti 
\~~l'~ ~~~ Vardı~. Halbuki buı;ı- da, kalın demir potrellerin arasından, galın önünae, küçük ve kirli bir tava 
"~'le Oı:ı altın~ g~t~1eri şu demır dubadan dubaya geçtik. içinde bjr çocuk balık pişiriyor; ara sı-
~ı~~l "% ile t kendıne mahsus ha- Fakat nasıl geçiş?. ra boğuk bıı sesle: 
tij4ğu:ırn, b~b~sanıan ile, kanun ve Tayyare. bana yol gösteriyor, ve yan- - Eh, maşşal1ah .. kebaba gel yav -
~. a~ll biinıetı.~ka btr A.lem .. mevcu.d lış bir harekette bulunarak denize yu- rum, kebaba ... 
'I'a~ lJ~an br.. hatt-A bö~e bır varlanmamam için sık sık ihtarda bu· Diye bağırıyordu. 

11 sa~) l"e ~hi bf ile ~tı:nez~er. lunuyoJ'du. Ben ise. korkudan titreye Ortada bir çocuk kümesi. Bunların 
~ ,.., ~ ı. · r 8ets~nın ag11ndan t't t k'b d' d · .rak l.'tJhnek . . 1 reye onu a 1 e ıyor um. ortasında üç çocuk .. başlarındaki kirli 
~ Cli~t E'!tıin oı' size ~lkı ganb .ge- Duba lan geçtikçe, buralarda yaşı • fesleri cıkannı~lar. Bunların içlerinde-
.-)) .... rue t.a unuz ki bazı kehme ı · k I b I v d rt d K • · f ~i'kıt>H...._ l'klal'fte ~n agz-ından yanı akıınk" ala da ıgı k a a ıylor uk. ha. ki zarlan sallayıp sal1ayıp yere atıyor-

Çırıde -.. ın taına ' . . . ran 1 oşe er en, onuşma ar, a • lar. Bü-.ük bir heyecanla kumar oynu-
"'"'llliJ Yaşaıj ğ tn~ hır hakikattır. kabalar şarkılar ta~ıyordu 1 · 

e ld ı ı hava~ ıı- ' 'J • • yor ar. 
aı ı.. l'ik e • ~1n acı gını ta- Tayyare, bütün bunları seslerınden . .. . 

~ ~ l'i.{ da.h den bu zeki serseri ih t h . .. t Bıraz otede, gene b1r gurup. Bunlar 
~ aJt:ıt k a. bir Çok şey-Jer göyliy~ek: anJor, ve epsıne ayn ayn soz a ı· da, dört kol oynanan hararetli bir is -

ses ~"l .... aranııkta J....-ıki dubadan yoBr .. u.l d" d" .. kambil partisini takib ediyorlar. , l' - '-ll: • -.ı.01 oy ece. or uncu dubaya gelmiş -
'rıı"'~~are ığ b tik. Bir duba sonra, Köprünün geçid Bunbrdan başka, yüzüsttii yere u· 

\''. •ıare a ey! C!- • • ? . ·a· zanan. sırt üstü yatan. birbirinin kar-
•ere~ , ~erh 1 ·· ~n mısın . . yerı ı ı. 
....._ ~ ~ab v 1 d!'6-rtlnü 0 tarafa çe- Burada manzara değişmişti. Yerlere, şısında bağdaş kuran, büyüklü küçük-
' ~erı. lrılS'fn ~tn1' talaşlar, gazete kağıdları, kirli paçav- 1ü Ruruplar ... 

~~i \tet be '
1 

ce Manol?. ralar serilmiş1 demirlerin: aralama Biz. ellerimiz pantalonlarımızm ~-
~ dırış f>lsun. ~um, Tayyare ağabey .. mumlar dikilmi~ti. binde .. y:ı.w.ş yava~ bunların arasında 
1 .. ' C ~Çaına.d sef~, kodeste epeyce Burası bambaşka bir alemdi. Bir mu- dolaşıyoruz ... Tayyare. şuna buna kısa 
;:tarı ~~ her ın mı! mun dibinde, bir kaç çocuk .. gündüz kısa su3Per soruyor .. bazan duruyor: 
~~.hı a.htta ~ flaman kaçılır mı ?. topladıklar. sigara izmaritlerini açı • kendisir'in hnpiste bulunduiiu müddet 
?lıdesıl'aı da ce~ anın kadrini bilmek yarlar.. tütünlerini çmarıyorlar.. har. zarfında yapılan faaliyet hakkında iza-
' t11~~ı?. ' 9ekınel1 ... Siz ne ~- man yapıyorlar. hat alıyor. 
'A. ·"?. Kuytu bir kö~Ede kırık bir saç rnan- ( Arka.cıı t~ar j 
....... t tltadıı ı 

\11~ ~ ar nUıl, 
' 1 ı . . 
' -i.n ~ ~!unda 
'lıl ·· ~'·ı ... ı.. .. gidiyor mu? "-n • ·"' vo l · · , ~1~ l Ye ... 

... tı·· n er ( ı) 
"1:)~d·ı 011 gan var mı?. 
~ltlrı er. augtı evv~ı, Fıl Ahmedi en-
'~ t.şI.t. rı de Kurbağa Hakkıyı 
'ta~ ~l l'11ı.ı... ~e \Par 
ıı; tnı •ıt !a~Jı • ne ~k"! 

ı. • ..' 'lı:? k .. bu tarafa geçmiye-

~~lı .. ~~\ Yi";>o 
' 'f tuz. Bitirelim de, ge-
' ..... anında 
lJ l"' kitn 'Yar' ~~~ t3ın. · 

t-1: lıia rı kon~ 
t;' hna~ı <ier}n~ burada kesildi. 

\'~l'df tlttırı ka ÇOcuk, ıslrk çala 
't'a~ · r&nlık.Ia:r arasına ka. 
'"{lı-\ 

>ıı~ Şt, ' •cı hl?' kalık 
h &.l'l ~~'Q ~lurı aha koyuverdi. 
~~l ~~ h.yat hayatı da, aşağı 
~ .. ~ llla benzer. 

-~~ ~\ h~~ btıYük 
~ ~ b;ıır1atldı~ bir al~ka ile din-

"k ~~lt btr :: görilr germez, 

~~ ~-~ de-..&nl ettı~ parçası tıka
~ı.~'lll1- it 'tlktu, tt . . 

Hayatım: Beni zorla 
baytar yapacaklardı 

(Baştarafı 7 inci sayfada) 
sı>yrc~tığim ve beni tiyatroya aş1l~ eÜcY\ 
o!·unfor. 

Şimdi ne zaman (Anadolu köy dü ~
nü) nü oynasam, çocukluğumu ve o gl'
ccyi hatırlar, bu oyunda hatıralarımı, 

kendimi ve oynamakta da diğer eserlerin 
üstünd(! bir zevk bulurum. 

Naşid baytar talebesi 

c c:.at etti. İş müracaatla bitmiyordıı. :9ir 
de irr.tıhan olmamız lazımdı. ImtihaTla 
girdin, muvaffak olduk. Buna herkes 
k.:ıdtır ben de şaştım. Fakat araya iltima
sın d~ burnunu soktuğunu niçi:ı sakhya
~·ırn? Ba:vtar mektebine girmiştım .1:tık. 

1fokt~bin açılacağı gün surlitım asılı:, 

i;imde en ufak bir heves ve istek duymı
yar::ı k t'Vdekilerin elini öptüm. Düşün -
celi düşünceli Eyübün yolunu tuttum. 

Ailem o zamanki tabirle (0yuncu) hı- Mr.ktcb br.na bir zindan kadar korkunç ve 
fıl kar;:ı olan bu aşkımı hiç te sempati sıkır.tı'ı gelmişti. Herkes imtiham kazım
i!e kar~ılamıyordu. Kardeşim merhum nı:tnrn n~ş'esi içinde birbirile şakalaşı -
Z'.ya (Güllü Agop) zamanında mmk::ı.ya 

1 
ynr, t<·nm~or'. gru~la~. y:p1~ord~ Bır 

intisab ~tmiş, o zamanlar kadın sahneye ke?!a"a Çt'kıldım .. bır oksuzluk hıssedi 
çıknııJdığı için. kadın rollerlnı erkckkr yord•.ım kendimde .. 
yaf)atlardı - kadın rollerinde fevkalade Yazan: N1lsret Safa Ccıskun 
ınuvaffak olmuş .. fakat ondan canlan ya- (Arkası var 
r,:ın v~ çok müteassıb bulun3.n ailem, h~- •••••·••••••·•••••••···•··•·••••·•·•··•••••••······•••··•••••• 
nim tiyııtroya düşkünlüğümü ciddi bir 
ePdişe ile takib ediyordu. Bir çok za · 
nıanbr ennemin. babamın: 

f öhetci eczaneler 
~~. b~ 'l'ldeni Zil thış zenginmiş. 
~~ ı...... _koPuk n: "-~r .işletirmiş. - Eyvah. bu oğlan adam olm1yacak, 
l\i ·ıt i~~Ulltp da :~~· Koca • (oyur.cu) luğa özeniyor. diye içlerim çek
~ bı~•ltı. lecerıin ~li!ı ıle evlen- t'klerini, beni bu hevesten vazgeçirmeğe 

Bu cece nöbetçi olan eczaneler 'un • 
lardır: 

'laı-~. ~lletıv~i atuncağızı g~yrot ettiklerini bilirim. 
~~ "'~ ıı~.., ;:"<tQln k ş. ~ rneyda.. Benim arzum mızıkaya kap1ğı atmak· 
\\ !Qı.l <it gtltaı 11~ kallSadakiJ paralan 
~~~ ~l& )'al>ayahıll'! ~· Bu zavallı 
~lttı "al'aa "~e~r iTaknuş. .. Bir 
~ it. ~ca\lıı~'lmiş. Oğlanın 
.\11t'baı&rı otına~b ~dan zapte
~~·e.ı-a.r1 dt 90~,,._.__ çtn hısımlan 
ıl"litQ ~ l'l'ıtltUn -~ı.tlll Yliz çevi · 
"'\ı ~ i ... Yaıu ıınış. 

(') '· çh?ıiıde, ~ ' .şunu demek 
>ı~ ~a~ peyce asılzadeler 

~~~~~ act\nı 
.......... li. ... _ l§lZ ~· ~ .. 
(l) ~~ .., unutnüzdeld 

C~a,t,,._ - hitirdik. So 
-~, nra 

nllr) d~~ 

tı; babam baytar olmamı istiyordu. 
Yalvard;m, ayak diredim; kaçarım d.i-

yc karşı koydum. Benim bu kuru sıkı 

i~~razlarım:.ı, tehdidlerime kims~ ku1::ı.k 

manadı. Babam kararında ısrar ediyordu. 

İllaki Naşid baytar olacaktı. Aktör!;ik 
ile b:ıytarlık.. birbirine ne kadar zıd şey-

leı değil mi? .. cYahu benim aklım fik • 
r;m tiyatroculukta, ben hayvanlarla uğ. 
r:ı~maktan hazzetmem, yap:ımam> ded!nı 
SE: de, kime anlatırsın derdini ..• 

Nitekim anlatamadık .. babam o zamı.ın 
Eyübdc olan Baytar mektebine müra • 

İstanbul cihetin dekllor: 
Aks:ırayda CŞeret>, Alemdarda (Ab _ 

dülkadlr), Beyazıdda CCeınll), Samatya
da (Teo!llos), Em1nönünde (Jlüseyin 
Hüsnü), Eylibde (Hikmet Atlamaz), Fe _ 
nerde (Emllyadl). ŞehremJninde (Ham
di), Şehzade başında Cİ. Hakkı), Kara -
gümrükte <Arifl. Küçükpazarda tNeca • 
ti Ahmed), Baklrköyünde <Merkez>. 

Heyoğln cibetindekileı-: 

İstiklal caddesinde <Dalla Suda), Qa
latada <Hüseyin Hüsnü), Takslmde (I.4.
monclyan). Paııgaltıda CNarglleelyan), 
Beşlktaşta <Süleyman Receb). 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
tisküdarda Cİttihad), Sanyerde (Os -

man), Kadıköyünde (Moda, Merkez), 
Büyükado.da (Şlna.!1 Rıza.), Heybelide 
(Tanaş). 

Sayfa 1~ 

Son Posta'mn tefrikası: 11 

Hala hagdud ismile müftehir olan Musiaf a iriikab 
ettiği bütün cinayetleri gayet sakin bir sesle, Fransız 

sefirinin önünde b:'rer birer anlattı 

_ Bunlaı mutantan fakat boş laku - Molla ise, meselede hiç şüphesi olmamak· 
dılar. Hiç bir ieyi tenvir edemezler, bize la beraber, herifi hizmetinde tutuyorlu. 
hiç blr hakiki fikir veremezler. Açık oia- Gezm;ye çıktığı zaman, cesaret!.nı böyie 
hm. Butiin insanlar ayni ihtisas!ara ma- sık sık isbat eden bu adamı yamna alı • 
liktirler. Zevkleri birbirinde-.ı farkll de - yordu 
ğildir. Fakat tabi oldukları batıl fikırle~, Kötü heriflerin kekliklerden ziyade 
usul ve Adetler çeşid çeşiddir. Bütün bır bol olduğl.i b l.r memlekett~ ava çıkmanın 
tRkım ahlaki ihtisaslar çı.k.anyorlar ve rnahzurlan bana balığa gitmeyi tercih et
maddt ihtisaslarını tadi.l ediyorlar. Bun- tirmişti. Orada daha rahat edebiıeccğımi 
ları birbirlerine karıştırmıyalım. Küçi:.k tahmin etmiştim. Bu keyiften sık sık is
bir cerruyetın küçük kanun ve nizamh- ti!ade ediyordum. Kayıkla, Karadeniı 
rmı Hüdayi. lemyezalik ileri kanunlar·!e ağzıuda, Anadolu ve sahilindeki koylar~ 
karıştırmak ister misiniz? dan birıne gidiyordum. Bu mevki Türk-

- Bu kadar beyhude ve manasız bir lerin o zaman mnlik oldukları kaleden 
teşbih yapmadan, evlad muhabbttine hariçte ıdi . 
inanmak kabil olamıyacağı zannında mı- Ysnımda bazı delikanlılar da bulunu• 
sınız? yordu. Hepimiz yolda. Boğazda dolu Q• 

- İnsan hissettiği ıeye daima inanma- lan bnı yabani kuc:ları vunnak için, ya
lıdır ve mtiımkün olduğu k.adar da çok nımız~ birer tüfek alıyorduk. İki R~ 
şeyler hissetmeğe bakmalıdır. Fakat h~s- kayıkçı sandalı idare ediyo!lar, oltalara 
sedilen şeylerin killesinin tabiatte derin yem takıyorlar, nğlan atıyor~ardı. 
kökleri olmadığını, onları duymamakla Biz altı kişi idik. Kuşlan aviamak zev· 
fıtratı beşere karşı bir kusur işlenmiş sa- kine mcch1b olduk. Bundan ciolayı Bo
yılaımyacağını da bilmelidir. Sırf ahlaki ğazı geçerek kuşların akıntıia~ dolay.:. :. 
ih.tisaslar bulunduğunu. bunların 1"\ad - sile, bilhassa hoşlar.dıkları Anadolu kı
diyat üzerinde tesir icra ederek ona ha- yısına vardık. Arada sırada bir kuş vu • 
k•m kf's!ldiklerini ve maddiyattan hariç rarak kıyı sıra ilerliyorduk. Bu sebPbie 
kaldıklarını ikimiz de teslim ediyoruz. Anadolu kalesinin önünden geçmcğe 
İr..san bu hislere kendisini ~erkedıyor, bu n:ecburduk. Orada bir kuş vurdum. Ka
h!sler: itiyad sevkile muazzez buluyor. kde kumandan bulunan bir bostancı za. 
B~lki de hakikaten kıymettardıriar. Bü- biti kulenin birine büzülmüştü. Orada, 
tün bunlar imkan dahilindedırler. Gö - otoritesinin butün azameti içinde, çubn
rüyorsunuz ki ben sizin ne demek iste • ğunun dumanını bü rük bir vakat ile et
d.ğin;:ı1 ke:şfediyorum. Siz de benim mak- raf& savuruyordu. Karaya yanaşmamızı 
sadınu keşfediniz. Bütün arıularımızı te· İ:iill'eL etti. Kayıkçılarımız bu işareti bana 
min caebilmekteki kolaylığın b!zi la • göste:-di!er. Bunun üzerine, ne istediğıni 
k~yıtlığa sevkettiğini anlamak için çok keııdis!nden sordum: 
z"hin yorn~ağa hacet yoktur. Bu bizim i-

- Sizmle konuşmak ister.m. dedi. 
de-tlerimizin kabahatidir. Oni.arı değişt)-
remeyiz Bize mukabilinde bir kiilfot - Benim size söyliyecek bir şeyim 
v:iklcmeden zevkler temin eO.erler, biç yok, diye cevab verdim. Filan yere balıll 
~ lf h ·1 tutmağa gidiyorum. Eğer gezmeyi severnıenfı:ıat temin etmiyen kü etler ta mı 
ey!crler Her şey telafi edilir. Fakat bo?n seniz oraya geliniz, sözlerinizi dm~er:m. 
n~ı:>rak ve tecessüsü elden bırakmadıkça, Bunun üzerine Türk bana karşı biraz 
S•zin zannettiğiniz kadar bedbaht alını • hürmet eseri gösterir gibi davranank, 

yalnız kayı.kçılarımı kabahatli bulduğu
yacağun. 
Muradır. bu merak ve tecessüsü caiz o- r.u söy1edi. Kayıkçılar iptida pek korku 

lan hududlar haricine de teşmil ettiğ!. içinde kaldılar. Kale civannda attığım 
tahrr.in olunabilirdi. Mabadettabiiyatı tüfekten dolayı kendilerini rnestul tut • 
bı:nlcı.rı muhik göstermek vaı:ifesini de • mak J.$tediğine hükmettiler. Fakat oniarı 
rııhte etmiyordu. O serbest.ç~ bu meyl•ni b~rakmıyacağımı vAdederek teskin ettun. 
istimal edip duruyordu. Türkü. merak ediyorsa, balık avın:ı gel-

Etrc:.fmda bulunan in.sanlar arasında meğe tekrar davet ederim. benim istih • 
Haydud Mustafanın adı defeat ile dikkati- fafkar tavrımdan 9üphesiz canı sıkılaı> 

Tiirk baridane cevab verdi: n" celbetmişti. Haydud kel~mesi hırsız 
manasını ifade eder (1). Filhakika, Musta - Oraya 6lider, sJzi bulurum. dedi. 
fanın eski mesleği bu idi. Hala bu ünvan Biz yolumuza devam ettik. 
ile mfıftE>hlr bulunuyordu. Efendisi irti- Bana refakat eden gençier arasında 
kab ettiği cinayetleri bana hikaye etrr.esi yalnız bir tanesi Türkün cevabından en • 
i~;;1 emir verdi. Yüzlerce kahramanlık dişe eder göıi.inüyordu. Burada doğmuı 
hikayesı bu habisin irtikab etmiş olduğu olduqı.: için sütle beraber blr korku da 
btiller ve kötülükler hakkında bize ar- emmişti. Her an kendisine: 
zettiğı levha derecesinde necabet ve te- - İşte bostancılar .geliyorlar! diyerek 
vazu ile anlatılamazdı. HikAyeden zevk auyjuğ.1 korku ile eğleniyorduk. 
a~ma!: ıçin uşakların bir çoğu koşuşup Filhakika. hiç birimiz bos~ancı~arın b)... 
geldiler, herifi alkışladılar. l>iti.rdiğ'i za- ıf aramajta geleceklerine ihtimal vermi ,. 
man, Molla bana dedi ki: yot'duk. Onları böyl• bir harekete sevke• 

· - İtiraf ediniz ki bu habis her halde decek vahim bir sebeb göremiyorduk. 
P"k Cf'saret sahibidir. Fakat, balığı mebzul olan koya tam 

- Her halde, cinayetlerini itiraf edertık gireceğimiz aırada, muhafız sandalının 
kanuna meydan okumak hususunda bü- hakikaten blu doğru gelmekte olduğunu 
yiik bir cur'etkarlık gösteriyor, dedtm. ~:is gördük. lı 
tutmamı§ olsaydınız, zanned~riın kı ,:m-
diye ı..adar cezasını bulurdu. O zaır.an. mücadeleye karar vermek 

Molla sakin sakin cevab verdi: meoburıyetinde kaldık. Bunun fena ne

- Kat'ıyyen, dedi. kanun artık ona bir 
şey yapamaz. Mesleğini icra ettiji aında 
alevhınde bir hüküm verilınemıftJr. Mes
leğini terkettikten sonra artık hakkında 

takibat yııpılamaz. 
Bu adama efendisi sonra bir nevi ço • 

b.mlılt vazifesi vermişti. -~rkadaşla.rın -
d:ın birlle hayvanları muhafaza edıyor
d..ı. Beraber yattıkları kulübede hır gün 
aı k:ıdaşı balta ile öldürülınilş bir haJde 
bulundu. Haydud Mustafa .gelip bu vak'a· 
yı yüzsüzce haber verdl. 

Katilin c olduğu muhakkak addedili -
yordu. Fakat vak'a pek yenl olduğu içtn 
tununla iftihar etmefe eesaretı yoktu. 

ticeleri olabilirdi. Fa.kat her türlü yar • 
d1m ihtimalin.den o kadar uzak bulunu -
yorduk ki ya gallb, ya ma~lub gelmeli 
9ıklarından birini tercih ıztır:ırında idik. 
Tereddüde imkan yoktu. Ben kumandayı 
ele aldım. Siyaset, askerlik. her şey be
nim elimde toplandı. İptida kayıkçıları • 
mıza olta ve ağlannı atmalarını emret. 
tırn. Bu da düşmanın bu hareketi göre
rek bizım hiç endişe ve telaşa kapılma
dığırnıza hükmetmeei içindi. İki Ruma, 
başlarına hiç bir feY gelmiyeceğini de te
min ettim. 

Si!Mılarımız hazırlandı. Piyadll kuv -
vetine, bonancılenn ıabitlerine silah at-
mak nezaketini göstereceğim zaman bos-

m Türktyede hırsızh.r cCamberla.nchlar ta.ncılara hemen nişan almalan emrlni 
gibidirler Rl'.kimlerfn eline d~n tur- verdim. Fakat bir an evvel ateş etmeme. 
tulup da ellerindeki para ne bir man..ttb aa- lerfni sıkı mkı tembih ettim. Bu tedbir .. 
tın ahrtsı.sa ehliyet "'8 nbruyetıenne ıöre ler lı dı. 
Qalışmalrtadırlar. 'Mlrktred:e bir ı>aealıt bA..- a n 
k1miyetL-ıe l:>edeldir. (Arkası var) 
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Deniz Şeytanı 
lst. Spor- Pazar günü SüleymaW 
karşı kazandığı maçı hükmen ka "Vazifemiz sizi batırmaktır!,, 

Bu muharebeden sonra Von Spee ı sularının biz Almanlar için kutsal bir üstün ve seçkin insanlar olmadığımızı 
!Gele doğru bir sür'at yarışına başla- manası var<lır. BinaEJlaleyh bu nokta- hissederdik. 

Buna sebet, talebe oldukları ha'cle ayni ı_Jtt 
menıur bulunan i:ç !utbo cuyu oynatınaSI""" 

mış!ı. Bum.:n için iki seyir hattının ta- ya gelince gemimizi faça edip durdur- Ben, şahsen. dindar bir adam değilim. 
kilıi imkanı vardı: Biri Horn burunu duk. SHah arkadaşlarımızın ve onların Bilakis oldukça da bunun aksineyim- pazar günü yapılan 1stanbulspor, Sü- h:ız buyurulan 104 nurnatab 
yolu, diğeri de Ürnid burnu yolu idi. kahraman gemilerinin mavi sulardan l dir. Benim karakterim bugün olduğu leymıınıye maçında talebe oldukları haı- rı da talebenin vasfı hak~ 
Hiç şüphe yok ki her iki seyir hattı Ü· ibaret olan mezarlan üzerinde yaptığı- l gibi o gün de dindarane olmaktan u - de. aynı zamanda memur bumn:ın üç 

1 
zanmızı teyid eylemekt~· 

zerinde de İn$lizierin kendisini bekli- mız dini- bir ayine Seeadlerin kıç kasa- zaktL Bununla beraber bir geminin di- futboku oynatan İstanbulspor takımı . Süleymaniyeye karşı k~ 
yeceklerini biliyordu. Ayni zamanda rasmda riyaset ediyordum. Evvela ni Ayinlerine riyaset vazifesini deruh· dün akşam toplanan lig heyet. tar:ıf ın- sub maaşlı veya ücretli ~ 
.şunu da biliyordu ki düşman, kendisi- şahsi dC'c:tum Kont Spee'nin ve baha • de etm:yecek kadar da değildim. Ben, dan hükmen mağlub addedilmiştir. İs- ayni zamanda yüksek rnek 

~ ııinkinden daha çok sür'atli, daha kuv- dir arlradaşlannın menkibesini kısaca kalben, din! hislere saygım yok değil- tanbulspor klübü bu karan İstanbul mın- e~~n üç azamızı müsab~klJ!. 
vetli gemilen'e kendi ardına düşmüş münrttebahma anlattım, bizim de tut- di. Hem ben, gençliğimde Avusturalya Wtas1 nezdinde protesto etmiştir. j tirnıemiz Genel Direktorlu.ı;...-. 
~~luna~ktı. Bina:~a~eyh Kont S~ tuğumuz yol doJayısile, belki pek ya- ?~ •~eha or~usu,.na dahil olmamış ~ İstanbu~run Beden Terbiyesi lstan- mahıüü değildir. Nitekilll,, 
~çın tecrub!> edece!!J bır şam vardı ki o kında onlara iltihak etmiş olaca~mızı. ıdım. O vakıt Frementlede yapılan di- bul bölgesi müdürlüğüne verdıği protes-ı ö!edcnberi kuvvetli oyun 
<fa, wonlan Horn bumunda mağlftb et - fakat belki de onlar gibi döğüşmek ni toplantılardaki hatıralar halen içim- to fUdur: fakat mesleği münhasır~n. ,) 
mege çalışmak ve 1?eniş Atlas Okvanu- şansını elde etmeğe muvaffak olama- de yaşıyordu. Binaenaleyh bu gibi L cGenel Direktörlüğümüzün talebelerin lunar. elemanlan maça ıştit 
sunda izini kaybederek nihayet abluka dan onh,.1~ birlemnek ihtimali buhın- yinleri ifad11 tam anlamile acemi sayı- klüplerde maçlara iştirakini meneder e-ı mıştir. ~ 
hattım yanp ~eçrnekti. du~nu tebarüz ettirdiır.ı. lamazdı:r.ı. mirlerini harfiyen tatbik etmekteyiz. Süleymaniye klübünün d 

Bu esnada kont Speenin Skadronu Alma -- .1 . d bi - . . Küçük Ayinimizi hitama erdirmez - Bu emirde orta tahsil talebeleri mev- 1 bakada hDkeme vaki itir~ 
h k .. _ "h . da d • n F-' mı E>nn e r suvan aynı d 1 Ok .. b. _. tJO 

cep ane ve omur ı tıyacını uy - zama c! d" t . i ifa rl t en evve, yanusun uç ın ko1aç zuu bahsedilmiş ve Maarif Vekaletinin rawı·.ıa arzedilen hususa_-~ 
kt ·d· Al d 1 bi 1 -· n a ın menSlm YA yase d · l"kl · d ·~L _,__d l 1 l ·· ~ ·· d b d lJlllll""" .. ma a ı 1. rnanva an ge en r teusız eden bır ..ıı·n ad"m d d H erın 1 enn e yatan sıuuı aua aşa. orta tedrisat talebeleri için 931 senesindt! 1 e gozonun e ulun uru 

hab · ·· ··h· yükl b. · uı "' 1 ır a. er pazar k b' h" bed b b kditdl enne ~ore mu ırnmat il ır ge. günil Seeadleı-'in !tfivertes·na d. • rnnıza ısa ır ıta e uhmmuştum. yazdığı emir ve karara temas buyurul-

1 
sıt uyurulduğu ta .. 

mi abluka h::ıttından geçmiş ve kendisi· me...... . . ih 1 tm
1 

• e d ı~ı Onların mezarları üzerinde dalgalar - muştur yüksek Genel DirektörUlkuı' 
.. d"f 1 k .. d 1 ... sım ıcrasın: ma e ıyor U"I\.. d b k t- kl k . ik . l __ , . d . ne musa ı oma uzere enize açı m1ş G"m· . d a·· ~ ·ı.....: d. t an n~ a umse er yo tu; gıtt lerı Mesleği memuriyet olup ta ayni za- saygı a:·.A.U.ua rıca e eriJJl.• 

id. . . <= ımız e. uc;man f'ternın:ı ın en op- d h" b' . b" 
ı Anlaşılı~or kı Kont Spee ~imdı çok lanmış «miı:;afirler>miz olduau zaman· ~~r en ıç. ır y01cunun avdet etrnedı- manda yüksek tahsilini yapanlar he:n Sporcular için ır 

uzun v~ o nısbette korkunç hır seyaha- farda «DaJg 1 1 hAk" . ib gı bu ebedı seyahat esnasında onların tıılebc hem de memur olduklarına güre • • hazır 
te çıkmıs, hele müttefiklerin abluka a an~ u u ımı•ne a- hatıralarını taziz edecek ne bir çiçek, bu gibi iki vasfı uhtesinde cemeden aza mzamnamesı 
hattına tüvler ürperten bir atılış yap- det borcumu~u ~fa. ederken onları ~a ne bir yeşil ot konulmuş değildi, ko- hakkında sayın genel direktörlüğün e- Beden Terbiyesi UınUOl 
mak tn<?rburl'\·~tinde idi! Fakat den~ - ~u iza?~tte bıze ıl;ıhaka dave.t ede~ık. nulanıazdı da. Sanki Cenubi Atlas Ok- mirlerin<ie hiçbir menedici sarahat mev-1 sporcular için bir kıyafet 
me.np kalkıştığı bu şans kendisine yar 

1 
u_ yın erb~;~m olur ve bız gemıci- yanusurıun dibindeki dağ silsileleri a· cud değ;!dir. 1 hazulamaktadır. Sporcular ~ 

edememişti dennGyn~a .. ı5' 
1
kada: ~ade bulunur- rasından yolunu bulup silah arkadaşla- Yol vergisi hakkındaki 542 numaralı i\;n bir dtı rozet yapılacattd'· 

u. e:nımızın " ncfhmın mevzu bu- bedi · t• h t ·hı 19 v.:._ · 3 · B d • Kont Soee Skadronile Hom bumu- rımızm e ıs ıra a ga arma vara - vı? .n.cuıunusanı 41 tarıhli kanunun u ara a sporcu bayr•a-
nu döncfüru 'zaman tallı perisi, kendi. lu~~uğu rn_~sa_ ~alnız A~an ba~ağile cakmış gibi g(\r bir sesle onlara hitab birincı maddesinde talebeler vergtaen de tanzim olunacaktır. 
sini büyük bir cür'ete teşvik etmişti de~ı. ge~ı.erını zapt.edip ba_ur~ı~m~.z ediyordum: müstesna 01duklan haıde hem ıa1ebe ve Dünya boks mpiyoı 
ve yaptığı cür'etkirane hareketiie de mılletle.nn ~a!raklanl~ de ortulurdu. - Azi.? ve şanlı siJAh arkadaş1anmız hP.m cie memur olanların vergıy~ tabi ~ • • ~ 
kendisir.i tE>hlikeJi bir hataya düşür • Ben. esırlerı1?1ıze buw dınt Ayinlerin_ biz ~i~e vatandan haberı'ıer getirtiyoruz.. lacakları yani (talebe tabirinden maksa- iki Z8DCI karŞI 
müş oldu. O. rastladığı bir İngiliz klS- ~imanlar~ aıd otdugu kada: ken.dıle - sılah arkadaşlarınız, kumandanını7JB I d1n esas me§guliyeti münhasıran talebe- Dünya ağır sıklet i>okl 
mür gemisini durdurmuş ve onun muh- ~~ de aıd bul~nduğunu hıssettırmek vermiş olduklar: sözü tutuyorlar, onlar hk olanlar olup memurlardan talebe ~ için karşılacak olan zenci 
tıeviyatını k~ndi gemilerlrıe mklettir- ıstıyor?um. >:~.ı zamanda ~enabıhak- karada ve denizde ana vatan için çar- larak rnekitibe devam edenlere şamil Louis ile" John Lewia ar.......-...ı. 
mişti. Ettirmişti amma bu hareketile kın mıhra~~ onu~d!- a~ık bız A~man-( pışıyorfar. bulun.ma<iığı. gene Büyük Millet Mecli- baka Çarşamba günü Ne'l'I"': 
Cie tam üç ~iin kaybetmişti. İşte bu es- lann da, dıger mılletlerın ferdlerınden ( Arkaft tHIT) slnce 8 Kanunuevvel 1926 tarihinde itti- sonda yapılacaktır. 
nalarda da 'B!'itany&nın en kudretli r--------~ 1 

:;;~~·~:':'.~n:v~~~;~~~~':'ı!: b:;:: G~acası Bir doktorun günlük Kayseride güreş çok rağbet görU~ 
nuyordu, Bununla beraber o, eğer 

Falklandôaki telsiz istasyonunu bom - ..,,,.,,, notlarından. 
lbardım:m e!memiş, onu tahrlbe kallaş- 2 R 4 fi fl 7 ~ fi 10 

maımş bulunc:avdı gene düsmanın dik- 1 
katini çekmı:>rlen, onlara duyurmadan r 

' • Şimal istik~m<>tinde yoluna devam ede-
bilirdi. Fakı:ıt bu son hareketi yapmak
!a muh1trebe kruvazörlerinin yuvasına 
kendisini dü,.ünnüş oldu, düştükten 

sonra da kur•ulmak hamlesini de yap
tı, kaçmak isf Pt:H amma yakalandı ve 
batınldı. O piln İngflitlerin filosunu 
lndeatiıınb1~. tnvinciNe, İndoımitab1e 
gibi deniz rl0vleıi ve onlarm yanında 
aa müteaddirl muharebe kruvazörleri 
teşkil ediyordu. Bilahare bunlar Lut
~and deniz s:wa!'iına iştirak ederek ~ecia 
ne çarpışmıc:lar ve nihayet Şimal deni-
2inin dibinde kendilerine birer ebedt 
istirahatgah bubneğa muvaffak olımış
lardı. 

Von SpP.e'nin gemilerinden yalnız bir 
tanesi, hafif ve fakat ftlo kruvaz~rü 
Dresden, topuklannı İngilizlere göste
rerek geriye dönmüş ve Horn bumunu 
aolaşarak muvakka11 biı' müddet için 
batmaktan kurtulmuştu. Çünkü ecel 
uvallı Dreroen ile sadece oynuyoniu. 
Bir kaç ,n.in sonra kendisinden daha 
çok kuvvetli bulunan İngfl1zlerin Kent 
kruvazörü tarafından Pasifikte Robtn· 
aon Cruserv adac:mm San Luan Feman
t!ez limanı ac1kJannda yakalanarak ba
lırılmıştı. Ru kruvazörümilz o esnada 
bitaraf sularda yatıyor ve harb tanwı
lan ta!"Bfından himaye g&ımesı llzım 
geliyordu. Düşman kruvazlSrll hOctBD 
etmek üzere kendisine yaklqırken 
Dresden süvarisi şu sinyali çekmlştl: 

- Biz Şili sulanndayız. 
Düşıran ise cevab vermiştl: 
- Nerede cılursanız olumn, aldılun 

emir sizi batırmaktır. 
Bunun üzerine Diesden kumandam 

kendi ge.mi~ini be$ava edip ahitle
ri ve mürettebatı ile beraber yüzerek 
sahile ç!'krnıştı. Brr A.lman knıV'82~ 
rünün bu ruretlc berhava edilmesin· 
J!en sonra, ada Robinonun gQnibıcı. ol
i!uğu gibi artık ıssız değildll 

İşte şeci amiral Von Spee'nbı ve kah
raman arkadaşhtrının hntAsai macerası 
bundan ibarettir. Bundan dolaYldır ki 
Falklaııd açıklanmn bu ıssız ve mahuf 

' l 
f. 

il 

• - -• • 
I! 

11 

• • - -• - - - - - - - ,_ - -• • • - - • • • • 
Soldah ataı 

ı - Tecrübe etmen. 
2 - Bır kadın 1aml - Yollamak. 
ı - 81\latalık - Yt.ı.malı: m.udanndan 

emrlham. 
f - Aruını açma - Yed. 
5 - Zikreden. 
1 - haret sıfatı - Ltaan. 
1 - Batırlamak - Neft llhlbsı. 
ı - 'P'azla batırmak. 
9 - Yüksek - Taha.uaül eclebllecell 

10 - Dem - Vlllyet. 

Yukardan aşa!Jya: 
ı - Paıla seti. - Çamurla 'Jft, 
1 - Am1r1D .. - ÖllttllmDt babüaı -

Bir nota. 
1 - YalWLl'ID&t ·• llm1e• '*1Jlertnclım 

blrl. 
4 - Çok 1J1 - Vabtl baYftll}an &ld1lrmet. 
• - Tee..a. - Tam1119k cıı1mı,.n. 
• - Deabd• JIDl w - ..... RGa -

&em1lı ....... 
' - Olotı - ll&ldar JAbtlryl 
1 - Oefa - Artası plmet. 

t - f.stanbnlıda ç199t adlı bir Hım - BeJ
gtr. 

11 - J'abrltuJon - Ltmamla. 
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lhtigarlığın 
ilk alametl~rl 

Bu, umumlyeUe 50 yqlar iU.erlnde bq
lar ve llk olarak hU6yelerin faaliyetinde 
bariz bir bozukluk ve noksanlık görü -
lür. Ve ademi iktidar bqlar. Bu ade 
iktktnr başlangıcı ya k~ml ve yahuıd 
tam olur. Ve gitgide artar. Bundan maa
da ruhi inhitat a1Alm1 kendini ıösterlr. 
Uykusuzluk, daha doğrusu uyku azlığı. 
süratJe hiddet haJlerl, taharru.§lyet, ha.
fızad:ı. kuvvetslzllk, her.§eye b!'fl but 
ve korku halleri, çalışnata b.rfı usan.o 
ve lı:udreLslzlik hallert ve karanlık dil -
tüncelerle dolu bir melA.nkoll bal1 bu 
tablonun belllbaşlı esa.slanndandır. Elli 
ve elli yaştan yutan bu bir dereceye :ta
dar normal sayılırsa da baza tımaeıer -
de be hal daha 35 yaflnda bl.llar. itte o 
zama:ı erken ihtiyarlık baf1•m1f &dd• • 
dllir. 

İhtiyarlık allmeUerlnJn b&f)adılı ya
fa kritik ,... t.mı.l de veı1llr. Hakikaten 
hayatm dönüm. noktuıdır. Maamanh 
bunu bir dereceye kadar uzatmak lht.t -
yarlığı geriye atmak miiınkflndtlr ft bu
nu lstlyen erkekler ft kadınlar temın e
deblllrler. Yalnız fU baatt çare Ue: Mun
tazam hayat, muntazam ~a, her 
.ıtırltl aulLltlmallt.tan mat talJNt Ye 
datml bir net'eye mallt olmat: 

ffto cenoUl!n mm budar. 

* OtQ111C11lanmızda T. a. ,.: 81 -
raa aeUnoe aaııennı. .. ne ba dtmı
da cevab verllecettır. 

Kayseri mmtahııı>da ııtıNfl brp bil- 1aaa llÇllllfbr. Koywla ~ 
yük bll' aJlli uyaıımlfbr. ye birindlik milabakalll'I ~ 
Güreı Federuyonu tarafından monl- hazırlıfa 'bafliDJDJftır· fi ~ 

tJ\r olarak g&ıderilen eski w ~etli müsabakalarında muhtelif~~ 
gilre~ılerimizden Bilrhan Kıral mevcu- rece almak suretile nasatl ~ 
d" hergün biru daha artan hevesklrlan den tı,metlt kabili~ • .:...; 
çalıştınnaktadır. Resim KaYJll!ri ~:. 

Kayseri mıntakua yeni bir lflret a- Bürhan Kıra! ile bir ar~ 

Bir kly çocuğu aldığı bir KarabDk demir -
ilaçla zehirlendi fabrikaları işlet~ ~ 

Bornova (HU8Uılll) - lfıklar k6yün.. Karabük (Hum.si) - ~·I 
de, k6yüıı okulunlDl ikinci smıfına de- bitmek ilzere bulunaJl tJl!I' ~ 
vam eden on iki yaşında Omer bir haf· fabriblarmm ifletıne ~ 'ı 
ta evv:ı ra~tsızlanmı.f ve ~ldığı bir bit etmek meıe s~·
illcı rnüteakıb ftfat etmiştir. HAdi.se muavini Osman Nuri Uo"-,,. 

-------------- adliyeye cbır zehirlenme vak'ası• ola- Civelekoğlu ve alAkah 
ERTUGRUL SADi TEK ~ak ~ettirildiğinden çocu~ ~i rabüke gelerek mu~ 

TiYATROSU uzermde otopsi yapılmış ve dimağ tü- başlamJ.tlardır. 
mörilnden öldüğt1 anlaşılıruştır. ~ 

Tabimıcle ita,._ - • • 

ouOAN ŞEYLER Tokat Ticaret Odasmda seçim lzmite belediye reıst 
Tokat (Husus!) - Yıllık kongreleri- İzmit (Hususi) tzıııittı' 

ni defterdar Cevdet Faik Kural'ın baş- yaseti vekiletle ıaare ~ 
TURAN TiYATROSU kanlığında yapan ticaret odası heyeti Evvelce nafıa müdüıil idi

reisliğine Cevdet Erek birinci reis ~ kuşu vekAlf't etme~ ~ ~ 

Vodvil 8 perde 

a. ... c:--ı s.1a1r +- ..._, udilf'lilr.ıı 
... arbdular• ilk defa killiğine Alt ~ptr . .ucind reisliğe Sıtlo hin Bursa nafıa m edi1' 1 

ÔPEYIM AYAKLARINI Sözer, ikinci reis ftkilliğine Nuri Peri, dilmesi üzerine, bel ~ 
uır defa muamelAt müfetti,Uğine Halil Bekçi disine yeni bir reis seÇ u4 

Tekmil yaryet• namualan ve muhasebat mfifettişliğine de Meh - vekalete azadan~ 
•tifıaittir med Dağıstanlıyı seçmişlerdir. tirilrniştir. 



SON ?OSTA Sayfa . 

RiP~., NEZLEm ÖKSÜRÜK .nı; ::; V ALDA PASTiLLERi 
sayesinde 
kabildir • 

. Hakiki YALDA umi &zerinde uru ediniz. Her mlhim eczanede bulunur. 

~Gksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
'.ANKAM 

1-~ 
tin J'Unıuınuz talebe ve müstahdeminin 10 Şubat 939 dan 31 Mayıs nihaye-
~ Jt_adar aşağıda gösterildiği üzere 8 grupta ayrı. lr,Jl'1 ve hlzaı.armda 
ııuı'"'~~n şekilde bir ~ısını kapalı zarfla, bir kısmı da açık eksiltmeye ka. 

1 t---t'ur. 
- haleler h . , . ·.n Si er grup hızasmda yazııı gün ve saatlerde Yilksek Ziraat Enstı~u· 

a - Af tektôrlük binasın.da müteşekkil 'komisyon tarafından yapılacaktır. 
t - 'l'e u~akkat teminat % 7.5 tur 

l 
lllınatıan ihale saatinden bir saıt evveline kadar komisyona teslim edi· 

• eceıw- • 
"""l) ~. 

\':~ fazla izahat ve parasız şartn:ıme almak istiyenlerin Enstitü Talel>e 
Q amirliğine müracaatlan. (240) (49') 

'!'ü..-idye radyo tllftlzJaa postalan 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUt' ... ! 

1 tat m. 111! Kes. llO Kwl 
1 

T .A.Q. 11,74 m. 15195 Kes. IO Kw. 
T.A:P. ll,'10 m. Mel Jtt.L • Kw. 

U.U-Wl/39 

12 so Program, 1us Ttkk m&zttt - Pl, ıs 
Cırısı 

Mikdarı Mu'1ammen 
fıatı 

Memleket Hat ayan, ajans, me~roloJt ba-
Teminatı İhale gün~ ve saati berlerl, 13,10 14 Milztlt - <Mubt.eltf aenfont1ı: 

pll\klarl, 18,30 r~m. 18.IS Ti\rk ıh&zttı 

--- --------" (Hicaz faslı), Çalanlar - Hattı Dt>rman. Eş-
330 9/2/939 Perşembe günu ..-r Kad'"1. Hıı-;an otır. H<ıT'!ldt Toltay, Ba.m 

8 saat 10 da açıit eksiltme 'fl''ler, 19.20 'ltonnşma rrürktıe J)Oltam), tl,3!1 

ade\tsf ---- --------------- Tiirk mt\ztltf - ı - Cevdet Kosan - Tabbn. 
~lllYat 4000 > 110 > 2 - Suı>ht Ztva - U!11!11~k sarln - Aklımı ba -

2000 > 60 • 9/2/939 Perşembe günü crmıdan alan, 3 - Le:rı'I - U•sa'k s'.'!rkı - Oftn-
1\ tanesi f ' ı l) 750 > 4i) > 442,50 saat 11 de kapj.lı zar ,.r gec yor, 4 - Ar!f Bf'v - Muhııvver fllrtl -

-._ --- ____ htlmas etnıe~e. !I - Arif Be-. - Tiirkft - Oft-
,t°"n-eti 2000 • 40 > n"'I yfülft, 8 - Arif BPV - Tftrktl - Menel: -
~ eti 8000 > 37,5 > ~ler, Olnrıl'fl"I: Mflzevven Benar, Calanlar: 
ıt..: etı lOOO > . lOil • Verlhe. Re<ıııırf Erer, Rnı~en 'itam: C. Kozan, 
p

1
...._lefler 20 05 1tonu11ma - Rul:ult Uml yavma 1cmu -
~ 2500 takım 27,5 > 412,50 lf}./939 Perşembe gfinü mu, 20.2Q Türk mftıltf, ı _ Tanhıırt Osmım 

bsku 1200 adet 2 • saat 12 de kapalı zarf 'Rf'v - Nihavend pe$revl. 2 - Alt Rtfat - Ztll-
'll lllfll ---------- ftln görı>nler'n bahtı stv<\hı olunnus, S -
'l' ili' it 2000 kilo 50 > !Pm'I - B1"1 cPOl cıkarırchm , 4 - Arif Bev -

il"ult 1000 adet 70 > 358,65 Y'\n•Ima 11tP•t a~tı. !I - Pııv,.ar Bn - Pem-
1'hı<t· 2500 > 55 > 9/2/939 Perşemb~ gü- bP im.:, m:::uvan: Muzaffer İlker. Calanlat'! 
\''lllttu 1000 > 130 nü saat 14 de açık. ek- Vecihe, 'R.e$8d Erer, Rmıen 'itam, 20.45 Ajans 
'bo ?ta 20000 

2 
met.eorolofl haberleri, ziraat borc:ası <natl. 

~ean..e k --- • > siltme. 21 Memlelr .. t saat avsr1. 21 Tenıc:n - Bohem 
t'oı fe er 2500 kilo 32 (vn?:an - Renrt Mn"ıır,.rl Tt-ren,., .. ve radyo-
1\: "ker 

26 
• fo.,lk montaf. <Ekrem J?e~m T ... .., .. n e..'l?la -

45000 kil.J 9,75 Kr. 

İnhisarlar U. Müdürlüs ünden : 1 
1 - Şartnamelerine ekli listede cins. eb'at ve mikdarı yazılı muhtelif renkte 

2800 adeı bobin sigara kağıdı açık eksilt r.ıe usulilc satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beher milimetrc:;i 2,20 kuru§ ve tutan 1280.40 !ıra 

olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 
m - Eksiltme 14/2/939 tarihine rastJ1yım Salı günü saat 14 de Ks.batqta Leı 

azını ve Mübayaat Şubesindekı Alım Komisyt'nunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız obrak her gün sözü geçen şubeden alınabilecell 

g.bi nümUJJeler de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin <:dilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa" 

ralarile birlikte yukanda adı g~çen komisyona gelmeleri ilan olunur. c516. 

Cin il 

Taktir cihazı iç:n 
montaj mHlzemesl 

Mlkdarı 

~l kalem 

Muhammen B. 
tutan 

Lira Kuruş 

650.-

" 7,5 
teminatı 

Lira Kr. 

41 25 

Eksiltmenin 
şekil ıaatt 

Açık 14,SO 

Teknik Aleti 21 • 1258.10 94 86 Açık 15 
I - Diyarbakır Fabdkası taklıt' cih:m montajı için satm alınacak bakır, çeliic 

gı.z borulan, çelik, gaz flanşlar; Valf, Rakor gibi 31 kalem malzeme ile Şarap ıa. 
boramvan için de 20 kalem teknik allt şubemjzdeki listeleri mucibince ayrı ay; 
rı açılr eksiltme ile satın 3!ın'icaktır. 

n -- Muhammen bedelleril~ muvakkat teminatlan hizalannda yazıbmfttr. 
m - Eksiltmeler 9/2/939 tarihıne rastlJyan Ptqembe günü h'izalllnnda gÖloc 

terilen saatlerde Kabata§ta Levazım te lıfübayaat Şubesindeki Alım Komisyo • 
nund:ı yapılacaktır. 

IV - Listeler her gün sözü geçen ıuhede görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c5l·b 

Cinsı Mikda..'"1 

~ 

Muhammen B. 
Beheri Tutan 
Li. Kr. Li. Kr. 

% 7,5 
teminatı 

Li.Kr. 

Eksiltme 
Şekli Saatf 

l.r~tıı fasuıva 7ooo • > sı.,41a radvrı,,un kilciilt or~est~•n 'R.ncctnt -
q J 2000 l ">. ! ır.. > - • n ,, na BohPtn) opprııc:1,,da"1 T)~1"f'<l1Qr ~alil - ------
~?Jıa 2000 > l:l • r<ılrtır. 22 JMrftk orkf""1'ra. (~f· Wf'clp As - ÇembE'r raptıye 3000 kilo -.49 1470.- 110.25 Açık lt 
~·l'e 2000 • 26 > kınl, 1 - .Tohann Btrau~" - Vtvo.,a kant - İnce :Kmnap 300 > 1.00 300.- 22.50 Pazarlık U.30 
~Cılot 10 26 vı_\8, 2 - Otm~lberger - ~nlm lrl\rl\t T~.,l "'- O • > s ... f I - Nümunesinin eb'ad ve evsafında fakat siyah renkte c3000> kilo ~m~--
·N) 9"",., - ".-cırı on parr"ıı' ş - 'R..,mo Hııtot- ır- ~ 
"' 100 > 50 • JT'mn _ Pıl-"l"lr dnf'!ll ıcılhtida dan" _ Znter- raptiyesi ile nümunesine uygun olmak üıer~ c300> kilo ince kınnap hizalarında 
~~Ur 80 • 380 • mPzo. 4 - Felbı: OlPMemer - fl<ıh!\h sell - göster len ı:sullerle ayn ayn satın alınacaktır. 
"lltt..ı~ 25 60 1"1t - fantezi, 5 - ~hmtt CJe,,hıer - Bana II 'f h b d il 1 kk ~-:--ne,_ • > - .ı.• u ammen e e eri e muva at teminatları hizalarında gösteriJmi..+tr. 
~'-- ~ l" ~ıılma sl'vle - aihr ''fRl~. 8 - ffııne Zander - 9~ ~'il' 500 > v :. Paull _ Polh, 22 ~ JP.otham. tııltm'llt. kambt- nI - Eksiltme 27/1/939 tarihme rastlıyao Cuma glinfl hizalarında yazılı saat-
~çt 1000 • J1 > vo _ n•tlrut oorııl\81 ıttatl. 2" .ı.tt M~orfk <~- lerde Kabatafta Levazım ve Mllbıyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı. 
=~ 400 > 5\1 • .... ~ı"r vr ttlt>ncelt nllll!'l . 22 45-24 Son aJan.s lacaktır. 
»at.ık 300 • 110 • ~=.~.:~~;! .. ~.!.~.:!~.~ .. ~:.~~~.~~.................... iV - Nümuneler hergün sön geçen şubede görülebilir. -1 
8h\~ 100 > 220 • V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün \·e saatlerde % 7,5 güvem:ne 
~ tozu 1000 • 12 • '127,40 9/2/939 Perşembe gü- • paralar·yıe birlikte yukarıda adı geçe-:. komisyona gelmeleri i1lıı olunur. c42b 
~ 50 > .110 · > nu saat 1~ de· kapalı DO'YÇE OklEt~ T b"'~K ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHID•ıınıunııın•n111•U1HIUllllUI 

! Tilrk Hava Kurumu 
t.ı:;abfbe 25 :> 150 > zarf. 
lf-..._ -... r 100 • llJ 
R.:~ bibeı 
~- 100 • 30 
~ 1000 > 3\l 
~ 1000 • 42 

11 da) 1500 • 6.5 

-~llt 500 • 15 

~tının 1000 > 15 
~ 1000 • 30 

~ lıel"aaı 1000 > 35 
.:.~ 1000 • 35 
~ 1000 • 15 
~lee 2600 > 40 
~ 1000 • 20 
ı..;...~ 1000 > 30 

2000 • 12 

,•ı.t 1000 • 20 
~.J --..__ ___ _ 

~~ 4000 • 8 
'-'111 •alat 500 • 15 
ı__~batı a \'e Dlarul 7000 adeı 
~~ · 1000 küo 

l4h~, = : 
~ 3000 • 

5 
10 
15 
10 
8 

• 
• 
> 

• 
• .. 
> 

• 

• 

.. 

~ 2000 .. 17 

~1l l= ~et : : 
~anoı 1000 demet 2 • 
Jııt....- 3000 > 2 • 
~- lOOO kilo 15 • 

~ (80) l1k 1= > 25 > 

:ht 4000 ~~~ ~ : 
~ hakJa ıooo adet 5 • 
tıı ~ ıooo kilo 15 • 

~ 1000 • 20 > 
8tı •ak 2000 • 25 • 
't~lllUra Yaprak 100 > 25 > 
'hprak 500 • 25 • 

&30 lira 9/2/939 Perşembe gn. 
n5 saat 18 da kapah 
sarf. 

"'--- -bahar 1000 • 20 • 
~ ısoo .. 20> -

ı ~lediye S l 1 
tt daıeıııı?Jn 1 u ar daresinden : 

"1ıfeı . atanbuı v Be ı 'l'in kaldırunı e yollu yakasında bir sE"ne zarfında açacağı baca ve 
11t - 8u ite aid 

18 
~ ~ıniıi işi kapalı zarfia münakasaya konmu§tur. 

ı aı.tac aluı.bWr llZiın edilen ıartname İdaremizin Levazım \trvimnden para • 

~ - 'talibler • 
~~· dılil -=~aıneye göre hazırJıyacal(an teklif mektublanm 8/Şubat/939 
a~1't. on beta kadar Taksfmdekl İdare lılerke&lnde MildilrlQe 

&tatteıı --
a hiç bir teklif mektuh\ı kabul ecliJmlJecektir. c48t. 

[)reıdner Bank Şuheıi 
Merkezi: Berllıı 

Tiirlıiye tubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: ı.t. Tütün GümrütQ 

* Her türla J,anlıa isi * 

i BUYUK PiYANGOSU 
1 Dördüncü Keşide 11 /Şubat / 939 dadır • 

1 Biigiik ikramiye: 50. 000 LiradU' •• , 
•===============• fi [ uncan b~ka : 15. JQO, 12.0JJ, 10.0J:> liralık ikramiye-

5 lerle ı 20.0JO ve IO.O:>O) liralık iki aded müklfat Yardır ••• 

Akb k
• b §§ Bu tertibden bir bilet alarak iftirak etmeyi ihmal ft. .... a ıta evi 41111 E meyiniz. Siz de piyanwonaa mu'ad Ye bahtiyarlan aruma 

\ını;;.;;ıiniöınınııııuınınnııınıunıııınaı Her dilden kitab, gazete, mecmua, 
mekteb kitablarmın ve kırtasiyenin 
Ankara satıı yeridfr. Undervud ma
kinesinin acentasıdır. 

~ ~ 

Son Posta 
Yevml. styul. Havadla n Halt pıretell -····-Yerebatan. Çat&Jçetme aotat, 21 

IS TAN B U'L 

Guıetemizde çıkan yazı ve 
reatmlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. -·-
ABONE FIATLARI 

1 • a 1 
Sene Ay AJ Ay 
L. L. L. Kr. 

T01UdYB l.WO 760 '°° 160 
YtJNANİSTAN 3MO 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli pefiııdir. Adrea 
değiftirmek 25 kur'Uftur. 

_,. .. .,__ 

Aydın Nafıa Eksiltme Komisyonundan: 
1 - Eksiltmeye konan if: 49329 lira ~1 kul'Uf kefil bedelli Nazilli hiWUnet ko

nağı inpatıdır. 

2 - Bu ite ald prtname ve ~Tak fUllludır. 
A - Kapalı zarf uıulile eksiltme Ftnamesi. 
B ~ Mukavele projesi. 

C - Bayındırlık işleri genel prtnamesi yapı işleri ıeraiti umumiyesi. 
D - Fennt şartname. 
E - Kefif metraj eetvelleri. 
F - Resimler. 
İstiyenler bu evrakı Aydm Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

• 

3 - Eksiltme 13/2/939 Pazartesi gilnü saat 15 de Aydın Nafıa Müdürlülü oct .. 
sındn yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliled.ir. 
G - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3700 liralık muvakkat teminat p 

termesi ihaleden 8 giln evvel bu işe girebileceline dair Aydın villyetindenl 
•hliyet vesikası alımı olması. 40000 lira değerinde bfr tek bina yapmış bu· 
lunmaeı ve müteahhidin bizzat mühendis veya mimar olması veya bunlar.. 
dan birile müştereken teklif yapması ve mukaveleyi Jmza etmesi llzımdır. 

1 - Teklif mektublan yukandR tıçüncil maddede yazılı saatten bir saat evvels. 

ne kadar nafıa dairesine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine mübua 
mukabilinde verilecektir. Posta ile eöndenlecek mektublann nihayet o,. 
çOncil maddede yazılı saatte gelmif olınası ve dış zarfın mühür mumu ilı 
iyice kıpatılmıı bulunması llzundır. Postada ol&cak gecikmeler kabul ediJıc 
mez. (349) ( ı 

DIŞ TABiBi ~1---.. Doktor 
RATIP TIJRKO(JLU 1 lbrahlm Zati iJget 

Slrkeal: Viyana oteli lll'UL BeledlJ9 l:8?f181Ddl, PIJerloU 
Ro. 18, Kat 1 de bergfln Otıedea cadd..ınde 21 numarada berrQa 
IOlll& l8llt 14 den lll 'J• kadu 
bHtılpg Uba1 eder. U&ledm IODH hastalarım bbuJ 

eder.~--.. 



16 Sayfa 

Tercih edilmesin 

Gri pin 
Bütün ağrılara, has
talık baş~angıçlarına 
karşı ~esiri yüzde yüz 
olan ve hiç zararsız 
en kuvvetli müsek

• .1. 

,. 

kin dir. 

GRiPiN 
Nezle, ıoğuk alıınlığı, ırip rahataızlıldannda bat, diı, 
mafaa.I, romatizma; bap Ye adale ağnlannda ica-
bında 3 kaşe alın~bilir. l.mine dikkat, taklidlerinden 
ukmınu: Ye Gripin yerine ba,ka bir marka verirlerse 

tiddetle reddediniz. 

SON POSTA 

~ ... ·· 

KREM' BALSAMİN 
l<ANZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmi9 ınh· 
hl güzelli\. kremlericlir. Gece için 
yafh, gündüz için yağsµr, ve haU. 
acıbadem çqidleri hususi VHO ve 
tüplerde satılır. 
INGILtz KANZUK ECZANESi 

BEYOCiLU - lST ANBUL 

,, BAYRAM 
YAKLAŞIYOR! 

T 
A 
K 
s 
i 
T 
L 
E' 

Elbiaeye dair lhtiyacınııı timdiden GALAT ADA meth°' 

EK LSY 
Büyük Elbise Mağazasında her yerden 

ucuz, şık ve teminatlı alabilirsiniz. 
KADINLARA MAHSUS: 

En aon moda Ye Inka ipekli muıambalar, yünlll, maotoi"' 
gabardin pardesüler, her cinste muşambalar. 

ERKEKLERE MAHSUS: 
Her cins lııgiliı: mupmbalan, l'abardin pardeıiiler, her dl' 

fO 
trançkotlar, ucuı, pk ye dayanıklı her nen lıdl1 
ıamarlama koatüm ye pardeıı:tler. 

< 

ÇOCUKLARA MAHSUS: 
Her nevi kostüm, palto ve muıambalar. 

Rekabetaiz fiatlarla Galata~• EK&ELSYOR bilyilk el~ 
mağazasında bulacakıınız. tediyatta teshilit Telefon: 43{/J 

İstanbul Belediyesi ilan lan ı ,~ Hepsine 3000 lira bedel tahmin edilen Emirıönünde Şeyh Mehmed Geylant ma-
hallesınin Arpacılar caddesi ve Eminönil meydımı ve Bozuktulumba sok.ağmds 

404 üncü adada 5 parsel numaralı EminÖLÜ hlll!l ile ittisalindeki 6 parsel numa
ralı bine:ı;ın ~ yine Eminönü meyda!lında Reşadiye caddesinde 402 nci adada 

1 parsel r.ı.umaralı Hüseyin Efendi hanı anka7.1 satılmak üzere açık arttırmaya 

konu!muştur. ŞartnaınEsi Levaz1m M'Jdürlilğilnde görülebilir. İstekliler 2490 sa
yılı kanunda yazılı vesikadan baika bu gibi işlerle mefigul olduklarına daır ib

. raz ec!ec(;kleri vesika ve 225 liralık ilk teminPt makbuz veya mektubile beraber 

ZENITH 
En eski ve halihazırrta en 
mntekAmll ve dUnyHmn her 
taratmda en fazla aranan 

· · inşaat Mühendisi alınacakt1r. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: ~ 

Alınacak inşaat mühendisinin her türlü statik hesablarda betoına.rıne ~ ç'' 
maride mütehassıs olması ıarttır. İsteklilerin şimdiye kadar ne gibi j~eröe :J.i' 
lıştıklarını gösterir vesikalarile Nafıa Veklletinin ruhsatnamelerini bittt' 1" 
daya bağlıyarak Umwn Müdürlüğe müraoaaUarı lüzumu ilin olunur.~ 

• 

27/1/939 Cuma-günü saat"14,31) da Da.imi Enc:.imende bulunmalıdırlar. c210> 

. . ~ 

Satılmak üzere Mezat İşleri M. eşya şubes~ne Ahmed tarafından bırakılan 
bir soba ilan tarihinden itibaren on bet gün içinde sahibi sobasını götürmedjği 
tak~de satılacaktır. (B.) (520) 

SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesind~n: 

·Pamuk ipliği Satışı : 
Kayseri Bez Fabrikası mah 
-NaziUi Basma Fabrikası ,, 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 
Yalmz Ereğli Bez Fabrikasmda: 
1 O Balyahk siparişler için 
15 " " " 25 

" 
,, 

" 

12 No. Paketi 415 
16 

" • 480 
24 

" " 680 
24 

" 
,, 580 

" " 575 

" 
,, 570 

" 
,, 65 

50 
" ,, ,, ,, ,, 560 

Flatlarla fabrikada teslloı şartiyle 1ahlmaktadır. 

KurUJ 
,, 
• 
• 

" 
" ,, 

iplik mOstebliklerlnln yukard, yu.ılı rabrikalara gönderecekleri be
delleri mukabilinde ihtiyaçları nlsbetıı.de iplik siparişi verecekleri ve 24 
numarndan ince ve muhtelit makeaUara yarayabJleeek pamuk ipliği mns· 
tehliklerinin de ibtiyaçlannı yine aynı şartlarla yalnız Ereğil Fabrikasına 
sipariş edebilecekleri ilan olunur. 

lstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonudan : 
Tahmin Tahmin İlk 

M:kdan Cimi fi atı bedeli teminatı 

Kilo KuruJ Lira Ku. Lira Ku. 

9240 Çoraplık tire ipliği 140 . 12936 00 970 20 
l - Tahmiıı bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 9240 kilo çoraplık tıre ipliği 

6/Şubat/939 Pazartesi güniı saat US 'de !:,tımbul Gedikpaşadaki Jandarma 

satınaJma komisyonuı{ca kapalı zarf eksiltme.sile satın alınacaktır. 
2 - Nümune ve şartname herg'.in adı geçen komisyonda gfüülebilir ve şartn.a. 

me parasız aldırılabilir. .· 

3 - 2490 sayılı kanuna göre şeraiti hm isteklilerin kapalı zarf mektublanru 
eksıltme günü saat 1• d~ kadar makbuz karşılığı olarak komisyona verme-
leri. (407) 

~ ................... .. - '\ 
Baş dönmesi -Uykusuzluk -

Sinir ağrıları .. 
Asabi öksü
rükler - Bay· 

gınlık 

iVi EDER 
TATLI BİR 
UYKU 
TEMiN EDER 

Çarpıntı ve si
nirde~ ileri ge
len bütiin ra-
hatsızlıkları 

iYi EDER 
TATU BiR 

UYKU 
·TEMiN EDER 

radyodur. Yalnız Bey oğlun
da BAK ER Mağazalarında 

sablmaktadır . 

=, .. -~ 
SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi : 1888 

• 
istanbul Bürosundan ı 

- Demir boru, kurşun boru :işlerile sıhhi tesisat yapabilecek ıoüı~ 
İdare Merkezi : 1STANBUL (GALATA) çal~abilir birinci derece usta ~ 

Tiirkiyedeki Sabeleri: 

1STANBUL (Galata ve Yenicami) 
• MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• .' Her nevı banka muameleled 

Kiralık kasalar serwl 

Bahçe ve Gül 
Meraklılarına : 

127 çeşit yediveran etikelli Avru· 
pa golleri, çok çeşid çamlar, Salon 
yeşillikleri, sus ağaçları, V. S .•. 25 
sened~nberi fidancılık ve gUJcülUk 
ile meşgul Ortaköy Fidancı Vasi!. 
Kataloğumuzu istiyene gönderi
yoruz. 

llan Tarif em iz 
Tek slitun santlnu 

f!' 
Birinci ıahile 400 kuruı 
ikinci ıahile 250 » 
Üçüncü ıahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
/ç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tarr.., yarım 
ve çeyrek sayf~ ilanlar için ayrı 
bir tarife derp~ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart ilanlarLı.a 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

ilancılık KollektU Şirketi 
:Ka.bramanzade Han 

Ankara caddesi 

······························································ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı; 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ek1-em UŞAKLIGlL 

2 :- Küçük elektrik santralı ve bina elektrik tesisatı işlerini ın 
olarak yapabilecek birinci sınıf elektrikçi 

3 - Demir inşaatında tecrübeli iyi işçiler . 
4 - Demir inşaatını idare edebilecek uzµn tecrübeli birinci mı.ıf ~ 

inşaatı ustabaşısı 

5 - Birinci sınıf ve tecrübeli sıcak demir ustası . ·ııei 
6 - Mühim ahşab ve beton kalıbı inşaatını bizzat başarabilecek bifl 

sınıf dülger ustabaşısı · d 
7 - Dizel elektrik santralını ide.re edebilecek tecrübeli ·Dizel ınakıııi'1f 
8 - Tecrübeli ve hava çekici çillıştınnayı iyi bilir bir maden usW1 

ayni şartlar altında maden işçisi .. lJtİİ 
9 - Hava çeki el çeliklerini teskinleş tirme ve su vermede urun ıectu 

demirci ustası . 'il 
Etibankın Hopa civan.nda Murgul bakır madenlerinin şimdi tesi" ,1' 

sonra da işletme işlerinde çalış:rxıak üzere yukarıda evsafı yazılı usW "' 
ihtiyaç vardır. Kendilerine Murgulda bedava ikametgah ve ucuz yeın~ , 
rnin edilmiştir. İlandaki izahata uygun olıruyaı:Uann müracaatı beybudt 
dir. . · , ~ 

İstanbul - Murgul seyahat ücreti verilecektir. Alakadarların bil~ 
vesikalarile hergün saat 9 • 12 arasında Galatada Bankalar cadd 
Güven hanındaki büromuza müracaatleri. 

Nafıa Vekaletinden: , 
11-3-93ı:) Cumartesi günü saat 11 de Ankar:ıda Nıtfia Vekaleti bin851 ;;.,, 

malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonund.ı ,de' 
lira muhammen bedeli 126, adet basit 4 adet İngiiiz muzaaf makas il~ 3 ~' 
ray inbisat tertibatının kapalı zarf usulıle eksiltmesi yapılacaktır. Eksilbıl' ,ııl' 

. namesi ve teferrüatı 13 lira 80 kuruş b~delle .:ncJzeme müdürlüğünden ·~~ 
lir. Muv&kkat teminat 14789 lira 20 kuruşt'!.lr İsteklilerin teklif meıctub10 r.' 

muvakkat teminat ve şartnamesind::t ya zıh yesa:kJc birlikte ayni gün saat 
kadar mezkfu- komisyona makbuı mukab ilinde vermeleri ~8.zımdır. <•g6) 

(24~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 
kutusu 1255 Hormobln ) Galata, 

İstanbul .P. T. T. ~üdürlüğünderi: . ef' 
İdare denız nakil vasıtaları ihtiyacı için 30 ~on gazolin aJımı açık eJtsilU:pır 

konulmuştur. Eksiltme 27 /1/939 Cuma saat 14 de B. Postahane binası.Jlda t Jtlır 
nacak müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. Beher k.ilosunll~~ 
hammen bedeli 7 kuruş hepsinin 2100 lira muvakkat teminat 157 lira 50 ~,t 
tnr. İstekliJerin olbabdaki fenni ve idari şartnamelerini g<irmek ve rnıJ";,ıe~ 

· teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkı1r müdürlük ıdafl ısf,"I' 
levazım kısmına eksiltme gün ve ~atinde de Ticaret Odası vesikası ve tJl 

• kat teminat makbuzile birlikte komisyona müracaatlan. (247) 


