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İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 1 KUJ'Uf 

SoVyetler, birTiirk-Rus 
lngiliz ve Fransız paktı 
yapılmasını istiyorlar 

Balkan Antantı 
Vefat Etti mi? 
Antantı 61dOrdDklerinl 
zannedenler hayale ve 

Taraflardan biri hücuma uğrarsa diğer vehime kapılıyorlar! 
" d J t d k k J Filr.ir ilerliyor, onun inkişafını menetmek, degil ltalyanın, 
UÇ CV e yar tma 0Ş8C8 ar hatta Almanyanın bile elinde değildir 

M·· .. • w • • • •• • • • ( Arkadaşımız Mufüttin Birgen Ankaradan bildiriyor) 
. uzakerelerde uzerınde duruldugu bıldırılen en muhım nokta bu devletlenn ken- Hiç fllphe yok did altındadırlar. Fakat. bu vaziyete 

dıleri için emniyet sahası addettikleri sahalarda bulunan memleketler meselesidir ki Balkan Antantı bakıp ta Balkan Antantının vefat 

italga Ja karışıklıklar · -LiiVfo-örita"riCTy···e- =::E !~~:~; 1 F.;!F~~::k~:~~~:~::.;~:~;~ 
I ~ U ~ . Akıbete doğru in - ne de tarihin mezarlığın:.ı gömülmüştür. 

Çıkmış ve bastırılmış Komiserligvinden ~~~=~e:0:a:~: a:~:d=f~~;y~u~:;:i~~e!:1::~~:~; 
· manlardı çok ge- gelenlerinden olan Gaida bulunmak fü:e-

1
• sı·ı tt' ri kalm~tır; gene re, birçok İtalyan harici ~iyaset muhar-1 a e 1 hiç fÜphe edilemez rirl.eri İtalyanın Arnavudluğa çıkma~ı .Ü: 

ki, Balkan Anlan- ze..ıne, Balkan Antantının vefat ettığını 
Loncıra 3 (Hususi) - Bu ak§am Maako- tına mensub dev· tantana ile ilan eylediler. Son günlerde 

vadan alınan bir habere göre hari<:iye Jetlerin bır kısmı. Romanya, Yugoslavya ve Macaristan dev-
komiıeri Litvinof. kendi arzusu üzerine bugün bu Antan • t 

1 
ı let adamlarının yaptıklan seyahatler a-

vazifeısinden affedilmlftir. ta Wfl olan sada- ta yanlarıtt meıh•r rasında da bu fikir, İtalyada sık ıık. Al-
(Devamı 11 inci sa.vfadtı) katlerini yüksek hayalp.e~eat muhar • manyada da fasıla ile tekrar edildi ve Ro-

bir seale ıtöylemek rırı Gayda manya. Yugoslavya, Macaristan arasında. 
oeaaretini gösteremiyecek derecede te..lı- (Devamı 2 nciM llergün sütununda) Askeri ceza 

kanunu Sütçüler Cemiyeti son 
H~kiimet M~c~ise mühi~ zeh ·rıenme hidi&esinden 
bıt kanun layillur Yerd1 

Iİ. .!:"..:1::.:~~-;0:::: belediyeyi mes'ul tutuyor 
~ Vek:iU Şikri &ı~ Potna Jft" ..,.,..,,...,. ollt&.,....... cıu. maddelerine birer fıkra eklenme.t- Şehrimizde kırk kiJJinin içtikleri ıüt- kezinde uzun süren hey«anlı bir top "I 

k ;Londra 3 (Hususi) - a..telv 11o9- clırtar. Ba mftukerelerilı .bt1 afblya ne dair hilldhnet Meclise bir kanun 1&- ten zehirlenmelerile neticelenen hidiM lantı yapılmıştır. 
?Va - Londra _ Paris arasında cereyan linaif olduju w Mayıa ortalahnda ne yibaı vermiftirl.Dncma 1 iftci IGflftuk) dolayı.tile dün Sütcüler Cemiyeti mer - (Devamı 11inci111yfadaJ 

:!,en müzakerelerle meflU.l obnalda - (DeNMı U iftOi •Jlfo4a.) 
t 

· Tayyare kaçakçılığı 
davasının yeni safhası 

Ruhi t~lgr~fı ne suret!e verdiğini anlatb, Könifin 
şahsıyeti hakkında dıkkate ıayan sözler söyledi 

Ankara 3 (Husun) - İspanyaya tay ·ı lunaıı Hariciye Veklleti memurlarından 
tare kaçırma hidisesinde evrak sahte - Ruhi Bozcalının afırceza mahkemeainde 
~rlığı yaptığı iddiaaile zannaltında lN- (Dftamı u inci ıaJ/fada) 

General Veygand bugün 
• 

tayyare ile Istanbuldao 
Bükreşe gidiyor 

Kral Zogu 24 saattenberi 
. oteldeki dairesinden çıkmıyor 
Eski Arnavudluk Kral ve Kraliçesini Yunanistandan 

getiren hususi trenin memurları nelll!r anlatıyorlar? 
Kral evvelki gece trenden iıip garan merasim salonundan geçerken Ebedi Şef ile 

ismet lnnnunun resimleri önünde durdu, her ikisini dı tazimle selamladı 

J[nıl.. llNKM N dlftv.,_ QINriai ~ ,.. ~ 1cG11kdn wlica hdleri küçük lıkmder 

('S' 1 • -- ..,.... .......... ) • 



2 Sayfa 

Her gün 
-···---

Balkan Antantı 
Vefat etli mi? 
~-- Yazan: Muhittin Bır~n 

('Baştaraf ı 1 inci sayfada) 

daha ziyade İtalyanın himayesine istinlld 
eden yeni bir Antant vücude gelmekte 
olduğu tarzında b·r takım fikirler de 
meydana Ç'lktı. Hatti. bu arada Yugos
lavya ıle Macaristan arasında sıkı bır 
yaklaşma vukua gelmf'kte olduğunu gös
terir bazı l~etl r gorüldi.i.. Bütiın bu 
neşnya , bu faaliyete ve bu alamet!eo
rc bakılınca Balkan Antantının vefat et
t ği ( krmi kabul Pd cckl~ de bulunabı
lır Fakat, b' z bu !ikırrle olanlardan de-

ğ lız. .. 
Balkan Antantı tarihl bir zarurettir. 

• SON POSTA 

Resimli Makale: = ==- Hayat yolunun yarışı === 

Balkanlar. bOyle bir Antant tes's etme- B zlmle aynı muhitte doğan, ayni tahsili geren ve ayni " 1 d d d kçe ne sulh. ne huzur, ne de bilhassa .::sporcu ar arnsın a koşu müsab~kası tertib e ildiğ! za-
refah bulamaz. Ancak bu tarihi zarure- ır.czıyetlere sahftı olan bir arkadaşımızı:ı hayat yolunda man mürnbakayn iştirak eden atletlere dikkat edıniz. Göz. 
tin bir vakıa olarak tahakkuk edip ken- daha fazla m~afE aldığmı .gördüğümüz zaman, kıskanmı- }erini hedefe dikmişlerdir. Kendileri ile bir hizada veya 
dl!ini ka•'i surette ve müstakil bır varlık yacak derecede lnıYVeüi bır moral aahıbi olsa bılc ekseriya biraz geri, yr,'rud ileride olanlara tamamen llkayd olarak 

· . d :ı...· yalnız o h~c!e!e bakarlar, yalnız onu ,..,ıu.,r.rler. Akıi tak-
halınde ortaya atması için muayyen bir ıçunız e 'Uır üzöııtü duyarız. ve bunu duyduğumuL içindir 

5

v•• dirde sona kalacaklan mulhakkalt'tır, ba..ı. .. nna dellhl, ken-
tekamill devrıne ihtıyac vardır. Bu devir kı da ma tiraz ckha geri kalırız. dimize bakalım. ro a• 
geçrnedıkçe bu tarzda bır Al"tant tabak- -==~~====~~::::==~~~~~~:;::;,:=:;;:=::;.='=='====='="=::==~;:;:~;;~=:=:=:r::ı::::=======-======----==--=ıı::== 

;!;~~::~::~ğE;!:~~:t: 
~~;;~;;:::~~·~::;:~k:~~.~= !~a'm111ıng; 11 inmiş ıh=~··--·e···r······D···n·······:ı·r ..... t .. ı_k .. r ... a .. -'~ 1 ~nap8k0anlabr8ınhdaran 
rıne a'd hAdi'Jelerden ibaretti. Birkaç ba- y 
s·• prensıp üzerine kurulmuş olan nazari Portresi İ Dört model 
Antant ilk hamlede Balkan df'vletlerine, IJ Aynen 
muavven tartlar ;ç nd ve Balk n ar ha-

Mayıs 4 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olauıu için 
Bugütt Konamadı 

------···········-········ .................... ..,, 
Askert ceta kanunu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

\Eklenmesi teklif edilen fıkralara gö
re askeri ceza kanunu 148 inci madde
sinde yazılı suçlan işleyenlerin muha· 
kemeleri kor veya muadili veyahud 
müstakil tümenlerde teşkil edilecek 
askeri mahkemelerde görülecektir. Bu 
mahkemelerin yerinin tayini en büyült 
adli amire rlıd olacaktır. 

' 
Layihanın mucib sebebleri 

Hükumet bu 13yihanın mucib sebeb
Ierini izah eden mazbatnsında şu dik -
kate layık malumatı vermektedir: «As
keri ceza kanununun 148 inci madde -
sinde tadilat yftpılmıştır. Buna sebeb 

de son zamanlarde devletimizin huku
ki, siyasi, iktısadi nizamları ve teşkilEl
tı esasiye kanunile muayyen olan ana 
vasıflarını bozmak rna'ksadile bilhassa 

yabanc1 .rejimler lehine olarak ordu i
çerisinrle sistematik şekilde hariçten 
propagandnlar yapılmakta olduğu ve 
ordu mensubları arasında henüz keına

le gelmemiş birkaç askeri talebe ile 
tahsil ve ıtecrübeleri noksan er ve er -
başların bu fikirlere temayül ettirilmiş 
bulunduau müsahede edilm~tir. Dev -

r C"~dek muayyen b'r siyaset s! emme i iki kişi, Denizb mkın KaTaköydeki 
Jı: ?'\1 b' r nt-vi si) t isitlt'.'.il.i temin ettL ~ acentası ônünde dıın~iar tııtrinde-
Fakat. B kanlar har•cind lti bu s m ki gemi model":ne bakıyorlardı. B,r ta-

neai: : 
değişip te yenne b ska bir sistem trşek- i 

1 

let kuvvetlerinin en mühim kısmını 
teşkil eden ordu içinde yapılmak iste
nilen bu kabil suikasdlerin failleri hak 

lrlll edınce bu An ant. ilk devrini yaşa- - Aynen yeni vapurlar. : Dedi. : 
nıış ve yeni bir ist?bale devrine girnı'ştir. Öteki tasd.ıle etti: : 

İlk sistem. Fransız sıs+emi id'. 932 sene- : - Evet a•l9Ul>n. Güvertesi var, ba- •• = 
sine kadar devam :-den bu s'stem, Avnı- :r~·-payı ağır bir Fransız tazy'k' altında tut- cası var, kaptan yeri. var. ~ 
tuğu için Balkan memleketlerinin bir Yanlarında .:iııran bir üçüncü de E 

söze kanştı: i 
kısmı, buna karşı reaksiyon yapmak ih· tiyacını duydular ve :.rkalannda Türki- - Haklısınız, dedi, a.ynen. yeni va- ~ 
yt>nin de müzaheretlni gördükleri için si- pıırlar. Bü.tün .a.ydıklannızdan ba§ka E 

ya~etı~rinde bir im k a\ d"'·r· acl'Y"ava ca- oldu!Ju yerden 1Cımıldanamaması aa i 
h~lar: hattA, bund mu aff k ta oldu- cabıı! ~ 
la" B Ik nlar hıır'<'irıdPk iki.,,c' ~·v S"'t 
sl t-mı d" MihvC'r "ltstf'mi oldu. Bumln 
B tkan d v1~1erin'n bir kısmı üzer·nrie 
a,ltır bir taryfk vap:m bu s·s~ern. b•ınlan 
veni bir ~va.!etP d~lt".'U sevked"n tec:v~ 
kuvvMi rn1ünü ovnAmakt-nrr. Frıınc::17.lar. 
Yu-eoslavvayı uzaktan tazvik Pdrrel< kPn
dilt"rlne alet etmek ist'vor1ardt; s'md· d~ 

Londrada Royal Academy'nin senelik 
resim sergiamde teJhlr edilen başvekil 

Çemberlaynin bu portresi, serginin en 
iyi giyinmiş şahsı olarak aeçilmiştir. 

Franr;ada ırkçılık 
propagandasile mücadele 
DaladYE ırkÇ'llı'k propagandası yapan

: 

-------------------------·' 'Civciv taşıyan 
Kaplumbağalar 

ı Londrada eörülen eıı 10n bahar ıapka

modellerindeıı birkaçı. Dördü de yepye

ni ve orijinal bir mahiyeti haiz bulun

-ınaktadır. 

Buiün dünyayı şaşırtacak 
bir keşif Üzt!rinde 

~alışılıyor 

Sandcy Ekspres gazetesinin verdiği 
malfunc.ta göre, İngiltere ve diğer bazı 
ülkeler laboratuar!annda, di.inyayı baş 

tanba.şa değiştirecek muazz~n bir kuv
vetin keşfi etrafında çalışılmaktadır. 

kında icab eden kanuni takibat yapıl -
mış, şiddetle tenkil ve tecziye edilmiş
lerse de son zamanlarda her memle .. 
kEtte askerler arasında yapılmağa baŞ
lanılan bu gibi propagandalar hakkın
da askeri ceza mevzuatında dahi sarin 
bir maksadı temin{> yarar · hükümler 
vaz'ı zaruret ha'!ini almış ve nitekim 
ceza kanunumuzun muayyen m"'dde • 
lerine bu düşüncelere mebni yeni hü • 
kümler konulmu~r-> 

Jlükfımetin teklifi 

Hüklımet Meclise verdiği diö-<;>r biı' 
layiha ile de askeri ceza kanununun 
148 inci maddesinin şu şekilde değiş .. 
tirilmec::ini teklif eylemektedir: 

Madde 148 fıkra 1 - Siyasi lbir mak· 
sadla toplananlar. siyac;i fırkalara gi -
renler, siyasi nümayiş ve içtimalara 

1rıtihablara iştirak edenler veya h<>r ne 
suretle olursa olsun bu maksadla ~ifa-
hi tebliğatta bulunanlar ve siyasi ma· 
kale yazanlar ve bu yolda nutuk söy .. 
leyenler beş seneye kadar hapso1una -
caklardır. 

attn hakikaten df' <V fah edN"ektir. 

""' 

TI· larn. ırk nefretini aııumıaya çalışanlara 
k8rşt amamız bir mücadeleye girışmiş, 

bu g?bllerin beş gtlnden l!ltı aya kadı:r 
hap's cıe7.Ullla çarptırılacağına dair bir 
1t rarname neşretıni,ıtr. 
Ayrıca, propaganda için ecnebi kaynak

lardan tah~at alan gazetec•ler de muh
te1tf cezalara mahkOm edilecektir. 

'R lkım Antantı. kı rd YC' k"''ebE'· ic:;H. =============== 

Londra umum! bahçelerinden birin -

de bulunan bu kaplumbağalarla civ -

civlerin arası pek iyidir. Kaplumbağa'
lar resimde gördüi!ünilz gibi, onları 
sırtlarına alarak gezdirirler. 

Yapılan tecrübelerin gayesi gayet 
nadir bir madde olan uraniyum atom -
lannı p~rçalamakla mebzul miktarda 

enerji elde etmektir. 

2 - Devletin teskilatı esasiye kanu· 
nu ile muayy<''l olan ana vac:ıfarına 
veya memleketin siyasi, hukuki. ikiı .. 
sadi, içtimai askeri herhangi bir niza
mını bozmak veya ortadan kaldırmak 
maksadile bunlar aleyhinde vevahud 
yabancı rejimler ve komünizm lehin -
de veya ordu mensublan ve askeri fab
rika ve müesseselerdeki müstahdemler 
ve işciler arasında herhangi bir vasıta 
ile propaganda yapanlar veya propa -
gandaya teşebbüs edenler beş seneye 
kadar ağır hapis cezasile cezalandırı • 
lacaklard!r. Bu yüzden hlikUmete bir 
zarar gelmişse beş seneden az olma • 
mak üzere faili ağır hapis cezasile ce -
zalandmlacaktır. 

1'ılıostnin 'lk devrin' vao;armc;~1r. S·m~t veya İtalyanın delil, belki Balkanlıların 
bu kurrl b'r tıırafıı cekl1io ko? S'lm örme>lı: Antantı olacaktır. Bi% bu tarihi zarurete 
VE' OT' da uykuva o,,lmak detrn"' g"nni~ ~k inandığımız içindir ki İtalya matbua
('ll b'l•r: z mam 17e'inl'<' kelC'b k k- tındaki yüksek sesli muzafferiyet şarkı
k- l Pdln JTll"•;dana cıknl' k•tr B -nl r- ları kal'flSlnda sinirlenmeğe dahi lüzum 
da hnrr·vE't. istikl~l ve refah ic:;thm m 1- görmüyoruz. 

Fransada maluller radqo 
resminden muaf tutuluyorlar 

vonbrdan mOrelı;:ltPb milli kütleler bu- Almanya ve İtalyanın bugünkü hlın-
lundukca bn kelebel§'n tec::ekkülünü men metlen de-vam ettikçe bu tekamül sürat Fransa posta nezareti malölleri radyo 

Tecrübe muvaffak olduğu takdirde 

bu maddenin bir 1ibresi 20 milyon ton 

kömürün işini görebilecektir. 

Tayyareci bir Hariciye 
Nazırı 

etmek, dei'lil ftlil"vanın. hlitta Alrranvn"'tn kesbedecelrlir: Sade fU kadarını söyliye- abone ücreti vErmekten muaf kılmışbr. Kuvvetli bir diplomat olduğu kadar. 
bile elinde değildir. Balkan Antantını öl- lim ki sade Yugslavyanıı:. değil, hatta Fakat bu muafiyet malllliyetin derecesi- usta bir tayyareci ve Harbi Umumide 
dfırdü'kler'ni unned0 nler. sadece havale Macarbtanın bile bugünkü mihver tazyt- ne göre değişmektedır. müteaddid meda}yalar almış olan Ro • 
kapılıvorlrır ~ vehim ·ctndeti'rlPr. Böyle kınden dolayı ne kadar müşteki ve muz- 1 Kulaklanndan mallıl bulunan manya harıctye nazın Gafenm. Lon -
bir vehmr bir ker13 Türk'vPd0 trı!''l•ett' tarıb bulunduklarını belki Almanya ve har>b yaralıları, 2--: Ağır yaralı maluller, drada !bulunduğu sıralarda Honnçörç • 3 - İkinci maddede yaz11ı fiiller se
dfümıfl'$tü Sonra u1u•1 z man Frans da, İtalya bilmezler, yahud bilmek istemez- 3 - 1/20 nisbetinde görmiyen körler, deki tayyare mydanma giderek bir bom~ ferberlikte yapılmışsa failleri ölüm ce-
Balkanl rda v~ Merk0 zi Avrup d~ bövle ler; fakat, biz çok iyi g5rüyonız. 4 _ Alelizmum maluller. 5 _ Hizmet· zasile cezalandırılacaklardır. bir gaflet devri vas-ıdı ş·md; nöb('t İtal- ba tayyare9ine binmiJ, uçuşlar yapmış - .............................................. -.-.......... . 

yanındır: istedi · karf ~r kencl' ·n· g:jzel ~::;;::=;:;::;;;::;:::;::::::::::::M::u:;h:;i:;tt:;m:::::B:;ir:;g:;Pn:=:v:;a:;t;;an::i'y:::::e;;s;;ır:;a;;sın:::::d;;a;;;;m;:a:,:lu:;;l;;o;;la:;::n;;la;;r:;.;:;::;;;:;::;;;:;::;;;;tır;:;::;;. :;:::=;:=;;;;;;:=;:=;::::::::::::;:;:::::=::::;::.::;~ 
hülvalar kaptırabilir; ltalya hülya mem- (* 1 
leketid'r. 1 s T E R 1 N A N, 1 s T E R 1 N A N M A 1 

rsa 0 1 U'" • b ı on' rdın d • 
·z. Qr-1 rın öldürcr\ rini z r t• k

lerl şev. bir kenara c0 , p tnr·hen zarurl 
0lan tekamülünü vapnr k üzere ye"l· is
tihale devrine gfrm'ş o'an çok canlı bir 

fikirdir. Fikir öldürülemez. 1 
Bu fikir yürüyo?'. lelı:rımül ilerliyor; 

gfınün birinde, belk1 pek yakın b'r za. 
manda Bulgarlstamh rla iştirnkilf:' yeni 
b r Antant vücude gell'Cek ve bu da ne 
Fransa ve İn2ilterenin. ne de Almanya 

B r hatta kr.dar oluyor, bir gün o•omobll ile ls~anbuldan 
B . ~luna .çkıyorduk. Köprünün Gala~a b şına vardığımız 
z.ıman 1Ş3.ret memuru rıhtım tarafını gö:;terd., saptık. Ta 
tlex'dC' bır b şlca ı.şaret memuru kolunu dar b'r sokağa doğ
ru uzattı. tekrar saptık ve bozuk kaldınınlı bir yoldan döne 
d-ine Kredi Lyone önünü bulduk. Acaba güzergahın de
ğ ştirilmesinhı sebebi neydi? Bir arkadaş o günlerd"" 1stan
bula birkaç yabancı misafirin gelmlf olmasının fevkalade 
bir tedbire iüzum ptermiş olabilecetini düşündü. fakat 
fevkalade vey~ adi olsun bu tedbir o gün bugiln elan de-

vam etm ktedir. 
Yol biraz uzamı~ b'r mesele teşkil etmez, alelhusw. yeni 

ist'kametin mühim bir kısmı deniz kenan asfalttan geç
mektedir. Fakat o dar sokağa sapıldı mı :ş de~iyo-r. Bir de
fa bozuktur, çukurlarla doludur, çok dardır, sonra da tram 
vay yolunda nihayetlendiği nokta ftç istikametten gelerı 
~iden tramvay ve otomobillerin birleştikleri noktadır. Bir 
g:in çatıc::mala::-ı dn mümkündür. Binaenaley!ı biz bu yeni 
güzergahın iyi s~ilmit olduğuna inanmıvoruz. ey okuyu
cu ııen: 

iSTER iNAN, lST~R INANMAI 

TAKViM 
MAYIS 

~liml .... 4 Arabi ..... 
1366 1'53 - Rea'.lll ıcııe -N~a Kuım 

21 1g39 ı78 
.-:s 
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4 Mayıs SON POSTA 

Polonya yeniden ·askeri 
tedbirler alıyor 

• 
lngiliz, Fransız ve 
arasında yakında 

Leh erkô.nı 
toplantı bir 

harbiyeleri 
yapılacak 

Londra 3 (Hususi) - cDaily Telegraf. 
eazetesinln istihbaratın~ göre .i?olo~ya, 
İngiltere ve Fransa erkanı harbıyelerı a
rasında yakında bir toplantı yapılması 

ınuhtemeldir. 

menlerin şark istikametinde yürüyüşü] yesine girmesini istiyen Polony.a mat • 
tekrar başlamıştır. Vaktile Cermenleri bu buatına kaqı ateş püskürmektedı:· 
yürüyüşlerinde durdurabilm!ş olan ye -1 Lokal Anzeiger gazetesi diyor kı: 
gane memleket Boleslas·ın Polonyası ol- cDemokrat devletler. Polonyayı Alman 
muştur. O zamanki vaziyet ile bugünkü yaya karşı kullanılacak bir koçbaşı na
arasında büyük fark vardır, o da şud"Jr zarile bakmaktadırlar.> Dığer taraftan bugün Varşovada neş -

redılen bir kararname, yedek sübayla -
rın talim devrele!'inı iki senede yapıl -
ınak üzere dört haftadan altı haftaya çı
karmaktadır. 

ki bugi.ın Almanya,. Polonyayı sulh ün Bek'in beyanatı 
kuvvetli bir amili olarak telakk!. eden 
şuurlu bir Avrupayı da hesaba katmak 
mecburiyetindedir. Daha o zaman Po -
lonyaya karşı durm.ağa muvaffak olamı
yan Almanya tabüdir ki bugün yalnız 

başı.na bulunmıyan Polon) aya karşı hiç 

İkıncı bir kararname de mütekaid za
bıtıer ıçin iki haftadan altı haftaya ka • 
dar talim devresı derpiş etmektedir. 

Varşova 3 - Hariciye nazırı Bek, Cu
ma günü dietin heyeti umumiye . içti • 
maında mühım beyanatta bulunacaı.ttır. 

Bekin beyanatı. radyo ile neşredilecek 
ve ihtimal ecnebi istasyonları tarafından 

Bir Leh gazetesinin tehdidi 

Varşovn 3 (A.A.) - cKurje'!.' Wars • 
zawskı. diyor ki: 

muvaffak olamaz. naklolunacaktır. 

Almanların hficumu ' Diğer taraftan gazateler. Almanyanın 

Bundan 10 asır evvel yaşadığımız dev
reye benziyen bir an geçiriyoruz. Cer -

Berlin 3 (A.A.) - Alman matbuatı, Varşova sefirinin bugün burayo. gelece -
şiddetle Polonyaya hücun;ı. etmekted:r. ğini bildirmektedirler. 
Matbuat, Polonyayı ateşle oynamakla it- Alman sefiri, ancak dietin içtimaından 
ham etmekte ve Danzigin Polonya him1- sonra Bek tarafından kabui edilecektir. 

Ele trik, tramvay, t- el 
tesisatının be ed·yeye 

devri hakkıİıdaki liyiha 
Meclise verilen layiha hükümlerine göre 1944 tarihine 

kadar hariçten celbedilecek makine ve alat 
gümrük resminden muaf olacak 

trıAnkara 3 (Hususi) _ İstanbul elek • i tevsü için cel~edilecek her t~rlü ._rnalze • 
k, tramvay ve Tünel teşkılat ve tesi - me makine arat ve edevat gumruk res -

satının İstanbul beledıycsıne devr<'dil -1 minden muaf olacaktır. I. .. ayihadaki mu
~.es. ihakkında hazırlanan lliyıhayı bu • vakkat bir maddeye göre de İstanbul 
gün hukiımet ~eclise verdı. Layiha e • tramvay ve tünel idaresirun satın alma 
&aslarına göre Istanbul belediyesıne dev.1 mukavelenamesine göre devlete geçfiği 
!'olunan idareler clstanbuı elektrik, 1 tarihten itibaren belediyeye devir tanhi
t~arnvay ve Tünel ışletmeleri umum mü-1 ne kadar şirket usullerin., göre taayyün 
durlugu. adıle kurulacak hük·mi şahsıye- eden ve edecek olan varida. aylık, g~n -
li.haız ve İstanbul belediye reisliğine bağlı delik masraf, tamir ve tesis, işletmeye 
~~r uınum müdürlük ta~~f~.t'ld.~~. idare o- müteallik bil~le sar~i~at ile satın al-
nacaktır. Bu umum mudurlugun vazi • ma mukavelesının tatbıkıne talluk eden 

feleri layihada tesbit olunmuştur. tediyeler Münakale ve Muhabere Vekü-
l944 tarihine kadar tesisatın ıslah ve letinin tatbiki ile tekemmül edecektir. 

Beynelmilel vaziyet karşısında 
Rumen ve Yugoslav dostluğu 

\' ugoslav gazeteleri Rumen Hariciye Nazırının Belgrad 
ziyaretine büyük bir ehemmiyet atfe::liyorlar 

Gureşç·ıerimiz 
Finlandiyada 3 

galibiyet k .zandllar 
Helsinkı 3 (Güreşçilere refakat eden 

arkadaşımız Ömer Besim bildiriyor) -
'.l1ürk - Finlandiya maçı tehir edilmiş. 
dostluk maçı yapılmıştır. Gregorumen 
mi.isabasakını 6-1 kaybettik. Bu müsa -
bakada Çoban gali!> geldi. 

Serbest güreşte Mustafa, Ahmed. Ce
liil sayı hesabile yenildiler. Yaşar, Mer -
sinli ve Çoban puvanla galib geldiler. 

Almanya ve 
Şima devletleri 
Berlin iki taraflı ademi 

tecavüz m ·saklan 
akdetmek istiyor 

Londra 3 (Hususi) - Alınan hüku -
meti, Hitlerın nutkunda işaret edildi
ği vechi!e İsveç, Norveç, }'inlandiya ve 
Danimarka ile ayn ayrı ild taraflı ade
mi tecavüz misak!arı akdetmek üzere, 
bu hükumetlere teklifte bulunmuştur. 

İsmi geçen dört devletin mümessil -
leri, Almanya tarafından yapılan bu 
teklifi tetk:k ('tmek üzere gelecek haf
ta Stokholmda bir toplantı yapacak -
lardır. 

Almanyamn. Estonya ve Litvanyaya 
ayni şekilde bir teklif yaptığı anlaşıl -
maktadır. 

Yedek sübaylarm 
terfileri 

AnKara 3 (Hususi) - Yedek siıöay 
ve askeri memurlar hakkındaki kanu
nun baz1 maddelerini değiştiren bir ka
nun projesi hazır1anmıştır. Bu layiha -
nın bir maddesine göre hazerde yedek 

Sayfa 3 

e Muhteşem infirad ve 
peyk devletl:k 

E 

Yazan: Selim Raı:rıp Emrç 

sübaylar silah altında geçmeyen sivil c::;F otaliter devletlere karşı vücu 
hayattaki müddetJeri de hizmetlerin - U de getirilmek ısteniıen cephe · 
den sayılmak şartilc muvazzaf sübay - nin teessüsü etrafında sarfcdtlcn gay • 
lar gibi terfi ettirileceklerdir. Ancak retlerin bır haylı zorıuklar.ı mus..ıdH 
teğmen olacaklar birer, üsteğmen o: oldugu muhakkaktır. Bunlardan bır ta · 
lacaklar ikişer, yüzbaşı olacaklar se - nesinin ve başlıcasının İngılız - Sovyet 
kizer dcvrei talimiyeye iştirak etmek Rusya görüşleri arasındaki farktır. İca. 
ve sicil almak şart tutulmuştur. bında izharı aczedip ışin içinden sıyrıl .. 
Binbaşı olmak ve bi1!başıdan yuka - mayı di.işünmiyerek altına girdiği taah· 

rı rütbelere çıkabilmek muharib sınıf- hüdün üstesinden gelmiye çalışacağım 
lara mı:ıhsus addolunmuştu. iddia eden İngiltere, hududlnrmı ve mül-

T · kiyetlerinin tamamiyehni garanti ettıgi ekirdagw daki alaylarda milletlerin yakın tehlikeye maruz mem-
leketlere inhisar etmeshıi ileri sürüyor and içme Sovyet Rusya ise. bu garantinin, Baltık
tan Karadenize kadar bütün devletere 

merası"n1ı" yapıldı teşmil olunmasını istıycrek Almanyanın 
kenarında uzun bir hat çizılmcsını ıstı -

Tekirdağ 3 (A.A.) - Dün Tekirdağ - yor. Fakat daha evvel de Sovyet Rusya, 
daki alaylarda and içme merasimi yapıl- İngiltere ve Fransa arn::;ında hır ıttıfarl:ın 
mıştır. Alay komutanları• alaylarının şe- akdolunmasını şart koşuyor. Bu garan -
refli mazisini ve and içmenin kudsiye · tiyi yapacak olan devletler. bu ittifakı 
tini anlattıktan sonra bütün askerler ta- aktedecek olan üç devlet olacaktır. in -
kım halinde tümen komutanının huzu - giliz görüşü ile Sovyet Rusyanın noktai 
runda yemin etmişlerdir. Bu merasim nazarlarının telif kabul edip ctmiyecc -
bittikten sonra tümgeneral Kemal Balı- ğhı:i peşinen söylemek mümkün değildir. 
kesir, heyecanlı bir söylevle Türkün yi- Fakat her siyasi badıseyi vukuu anında 
ğitliğini, atalanmızın mertliğini tebarüz tetkik etmeyi ve bir karara bağlamayı 
ettirmiştr. tercih edegelmiş ohın İngilterenin, kon -

iranda şehid o1an 
iki tayyarecimiz iç·n 
Tahranda mersiye 

Tahran 3 (A.A.) - Tahran gazeteleri, 
iki tayyarecimizin şehadeti ile neticele -
nen müessif kaza hakkındaki haberi si
yahla çevrelenmiş sütunlar içinde ver -
mekte ve yazılarınm sonunda kardeş 

milletin yasını ve kederinı başta ma -
jesta Şehinşah olduğu halde bütün İran 
milletinin candan paylaştığım bildirmek
tedir. 
İran hükılmeti ölen tayyarecilerlıniz 

için Medid camisinde bir hatim meclisi 
tcrtib eylemiştr. Bu mecliste başvekil, 

parlamento reisi, hariciye vezir •. harbi
ye veziri, diğer kabine azası, birçok 
meb'uslar, hariciye vezareti erkanı, İran 
generalleri, İran matbuat ve kesif bir 
halk kütlesi bulunmuştur. Hatim mecli
sine Mısır, Efganistan ve Irak heyetleri 
ile sefaretleri erkanı da iştirak eylemiş
tir. Mecliste başta Rana Tarhan olduğu 
'halde bütün heyetimiz, büyük elçimiz, 
sefaretim.iz erkanı, sübaylanmız, erlcrı
miz ve gazetecilerimiz de bulunmuştur. 

Bundan sonra İranın en büyüz vaiz ve 
hatibi Hems, gayet beliğ bir mersiye o
kumuş ve meclise nihayet verilmiştir. 
Müteakiben hazır bulunan herkes Rana 
Tarhana. Enis Akaygcne, Orgeneral Or
baya taziyette bulunmuştur. 

Rasadhan~miz ş:ddetli 
bir zelzele kaydetti 

trolü tamamen kendi elinde olmıyan bir 
t~ekkülün herhangi bir hareketi yü • 
zünden kendisinin bir harbe sürüklen . 
mesini kabul etmemesi çok mümkündür. 
Maamafih, son defa aldığı kararlarla e -
saslı bir siyaset değişikliği yapan İngil. 
terenin, günlük vukuatın tesiri altında 

böyle bir kombinezona iştirak etmesi, ni
hayet aklın kabul edemiyeceği bir şey 
de sayılamaz. Fakat bu takdirde, şartlı 
bir infirad j.çinde olsun yaşamakla kendi 
kendisini teselli eden bu devletin, fazla 
içine dalmaktan mütehaş: olduğu kıt'avi 
Avrupa işleri arasında gırtlağım kadar 
girmesi ve bazı ahvalde başkalarım~ pe
şinden sürüklenmesi müsteb'ad değildir. 
İngiltere, şimdiye kadar. siyaset" uğu -
runda başkalarını kullanan ve kullan • 
masını iyi bilen bir devletti. Bundan 
böyle başkasının hizmetinde bulunmak 
vaziyetine düşen bir peyk oluyor. Bu -
günden yanna böyle blr azim tahavvül 
vukuunu bir emrivaki görecek kadar 
kısa görüşlü olmamakla beraber insan 
için olduğu gibi devletlerin mukadderat
larındaki bu de~ikliklere bakarak düş
nıez kalkmaz bir Allah var, demekten 
kendimizi alamıyoruz. 

Selim Ragıp Emeç 

Hudud Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 
bütçesi kabul edildi 

Belgrad 3 (A.A.) - Romanya hariciye 1 nin vahdetini tehdid edecek olan her tür 
rıaz.ırı Gafenkonun Belgrada yapacağı zı- lü harici daiyelerc karşı milli devletleri
~aret münasebetile Pravda gazetesi, bır nin müdafaası için ayni metodları ve ay-
başmakale neşretmiştir. ni rolleri takib etmektediricr. 

Bazı mahfellerde Almanya tarafın - İstanbul 3 (A.A.) - Kandilli rasad -

Ankara 3 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün 
dotor Mazhar Germen'in başkanlıgında 

toplanarak Mart - Mayıs 1938 nylarma ı 
it divanı muhasebat raporu ile vakıfJaı 
umum müdürlüğü 193S yılı bütcesinde 16 
bin liralık münakale yapılması hakkın • 
daki layihaları ve hudut s~iller sıhha1 
umum müdürlüğünün 1939 yılı bütcesid 
kabul etmiştir. 

dan Hlolanda, Bei.çika, İsviçre ve Yu - hanesindE:n: 
nanistana da iki taraflı ademi tecavüz Bugün caat 15 i 33 dakika 7 saniye ge
paktı akdetmek için teklif yapıldığı çe şiddetli bir zelzele kaydcdımiştir. Mer
söylenmektedir. Maahaza bu haber te - kez üstünün İstanbuldan 5900 kilometre Meclis gelecek içtimaını Cuma g'.inü 

yapacaktır. 

Başmakalede Yugoslavycl hariciye n:ı- Ronıa 3 (A.A.) - Romany:ı hariciye 
ıırı Tzintzar Markowitch ile Romanya 1 nazırı Gafenko buradan hareketinden ev 
h~rıciye nazırı Gafenko arasındaki telak- vel Fransa, İngiltere, Polonya ve Türki
kinin şimdiki beynelmileı vaziyet dola - ye büyük elçilerile Yunanistan elçisini 
l'ısi~e ve Gafcnkonun Berlın. Londra, kabul ederek görüşmüştür. 

eyyüd etmemıştir. mesafede olduğu tahmin edilmektedir. 

=:(:;;::::_ ===N=eş=ri=ya=t =k=on~g=re=si=e=n=cu=m~en~le=ri=~} l>arıs ve Romadan dönmüi olması hase - --- ç· • erkezı·nde bin 
bne büyük bir ehemmiyeti haı;:: olduğu Alman Harici..ı·'e N zırı . ı~ın m 
~Yan C'dilmektedir. k h bombardımanı 
b":a~ gazete, bu c1heti kaydettikten sonra italyaya gidiyor ışı a~a . .. 
la,UYuk harbdenberi Romanya il<! Yugos- elıcesınde oldu 
l Vyanın dost ve müttefik kıılmı olduk- Berlin 3 (A.A.) - Selahiyetta!" bir men n 
barına ve bunun istikbalde beynelmılel sa badan bildiril?iğine göre Von Ribbentrop, Londra 3 (Hususi) - On sekiz Japon 
l' nkda Yapılacak her türliı miişterel{ ha- yarın akşam Italyaya gitmek üzere Ber • t'•yvaresi, bugu"n Çinin yeni hükumet 
e ('t · · t r d l k .. " lrı ıç n esas teşkil edece w n" işaret e - ın e.n ayrı aca tır. Mumaileyh, birkaç merkezi çunkingi şiddetle bombardıman 
1t"~ır. gün Italyada kalacak ve bu esnada İtalya etmiştir. 

ti.ı Yrıı gazete. l er ikı mem1 ketin h r Haricıye Nazın Kont Ciano ite görüşe • Bombardıman neticesinde ölen ve ya-
l'~ u ideoloj k cepheler haricind..? b r si - cektir. ralananların sayısı bin kişidir. 
r~t t kıb etmekte olduklarını ve bu sı- Londra 3 (Hususi) - Yarın İtalyaya Japon tayyarelerini takibe çıkan Çin 
~1. ~~r ~ uzak:aşmanın gerek Romanva- g'decek olan Alman harıcive n· zm fon hava kuvvetleri. mütearrız tayyarelerden 
da \'a}ıe Yugoslavyayı me) um o masa Ribbentropun, b r hafta kad r İtalyada bırıni dii§ürmuşlerdır. 
lat~k •tn avakibe sevkcdeceğini hatır - kalınası muhtemeld'r. 
~ tadır. Fon Ribbentrop, bu müide• zarfıt d. 

devı::en bu cihet, Yugoslav ve Rumen İtalya haricıye nazın Kon~ Ciano ile mü
hıışttr ,~:aınıarı tarafından iyice anlaşıl- teaddid görüşmelerde bulunacaktır. 
lcetitı d bu sebebden dolayı iki meınle· İyi haber alan mahfellerde söylendiği
~etı. b· evlet adamları, hiç te beklenilmi - ne göre, Dançiğ meselesile antikomin -
~ebi;e\lakım ihtilaflara ve müşkül5.ta tem paktının takviyesi meselesi. bu ı?Ö -

vermek surctile memleketleri- rüsmelere mevzu teskil edecektir. 

Gramofon plakları 
Ankara 3 (Hususi) - Birinci Türk neş

riyat kongresinde gramofon plaklarının 

hükumetin kontrolüne tabi tutulması için ·- -
bir karar ittihazı kuvvetle muhtemel -ı Neşnyat ko~gresi en.~ümenleri dü~. de tophınara~ çalı~~.larına d:v~ et-
dir. mişlerdir. Re:sımde encumcnlerden bırı toplantı halınde gorulmektedır. 



Tarihi kıymeti haiz 
camiler tamir Cdilecek 

Fatih ve Beyazıd camilerinin asıllarına uygun olarak 
tamirleri için evkaf bütçesine tahsisat konuldu 

~ Tamlr 9dilece~ ıan'at Nerlerim.itden l'a.tlh cami.rl 

İstanbul Vakıflar bajm(ldürlül\1 ta · bundan evvel yapılan tamiratın, .--m 
rafından bu yıl. aan'at ve taıiM kıymet- san'at eatetiğtne muvafık olrnıyan çi • 
leri tesblt edilmiş olan cami ve mescid- mento sıvalan sımtillecektir. Bunun ye -
lerin tamiratile meşgul olunacak ve ha • rine yeniden yontma taşla cephenin e • 
rab bir cami ve mescid bırakılmıyacaktır. saslı yapılışındaki vaziyeti iade oluna • 

Üzerlerinde esaslı tamirat yapılması caktır. 
icab edt?ft bu gibi aserlerin baJında §im -
dılik Fatih ve Beyazıd carnilen gelmek . YalnH avlunun tamiri için on beş bin 

lira masraf tesblt edilmiştir. Her iki ta. 
tedir. 

Fath camisinin lçlnde bulunan baZl 
nakışlar, kafeslerle, sair kısımlan ve 
d19 musluk mahallerinin sakafl.arı tamir 
edilecektir. Vakıflar idaresi tamından 

yaptırılan keşif ronunda, tamirat masrafı 
yirmi bin lira tahmin olunmuştur. 
Beyazıd camisinin de, Revaklı ~dırvı:ıı 

avlusilc, zemin mermer döşemeleri yeni
den tamir edilecek ve caminin dış cep -
hesi ÜZG!rinde kubbe etekleri etrafında 

Şehir işleri: . 

Efilence yerlerlnfn tarifelerinde 
tenzil&t yapılıyor 

Eğlence yerlerinin tarifeleri müstecir
leri tarafından yeniden hazırlanmakta, 

tasdik için belediye iktl!ad ifleri müdür
lüğüne getirilmektedir. Belediye, tarife • 
lerde yeniden bazı tadilat yapmaktadır. 
Mısırc;ar9ısı hal fe~ llne aokuhıcak 
Mısır çarşısı hal ıekline ıokulacaktır. 

Çar§ldaki düklmnlar E!§hasa aid bulun • 
duğu için belediye tarafından istim1Ak e-

dilecektir. Balıkpazarınd!ıkı bir kısım es
naf ihdas edilecek bu hale alınacaktır. 
Mısır çarşısınd*1 koltukçulara ba~ka 
yer gösterilecektir. 

Şehir bnndosu ısl8h edilecek 
Şehir bandosu ıslah edilecek ve ban -

donun kadrosu yüze iblAğ olunacaktır. 

Konservatuardan mezun olan taJebenin 
başka iş bulup aynlmamalan için, mec • 
buri hizmet esası vazedilecektir. 

mirat için vakıflar kadrosunun yeni sene 
bütçesine tahs~at konmuştur. 

Bundan başka, Divanyolundaki Firuz -
ağa camisinin de kıy.metli san'at eserleri-

mizden olması dolayısile, caminin etrafı
nı kapatan dükkAnlarla beraber bazı bi
naların istimltıki takarrür etmiştir. Yeni 
adliye binasının inşasından evvel bu kö
şenin istirn1Aki bitirilerek caminin san'at 
güzelliği meydana çıkarılacaktır. 

Milteferrik: 

19 Meyıs ••nliklerl programı 
hazırlanıyor 

19 Mayıs şenliklerinin programına ıon 
şekli vermek üzere dün öğleden sonra vi· 
rnyette bir toplantı yapılmış, toplantıda 
Parti, Halkevi mi1messilleri, kaza kay • 
makamları hazır bulunmuşlardır. 

Vali dDn Si ivriye gitti 

Vali ve belediye telsi LUtfi Kırdar dün 
hükfun~t konağının temelatma meraıi -
minele bulunmak üzere SiJivrlye gitmiş
tir. 

GDvercln gDbreleri satıldı 
Ayasofya müze.sinin bahçesinde birik • 

ml.ş olan güvercin gübreleri vakıflar ida· 
resi tarafından satılmaktadır. İlk partide 
on çuval güıbre altı yüz liraya satılmıştır. 

Yerlere tDkOronler cezalendırılıyor 

Yere tükürdükleri için Fatihte 18, A • 
dalarda dört kişi cezaya çarpılmıştır. 

SON POSTA Mayıs 4 

Umumi hapishane 
tahliye ediliyor 

Son dört ayda mühim miktarda 
tavuk eti ihraç edildi 

Mahkumların diğer hapis
hanelere naklini müteakib 
hapishanenin yıkılmasına 

Memleketin muhtelif mıntakalarından bu yılın 
dört ayın ıa ihraç edilen tavuk eti 62.376 lira 

değerinde 113.412 kiloyu buldu 

karar verilecek 
Geçen yılın son aylarında başlamış 

olan tavuk eti ihracatı devam etmek -
tedir. 939 yılının Kanunusani ayında 

ö -- 43.832, Şubatta 30.938, Martta 25.642, 
ğrendiğimiz; ge>ı:e, Adliye VekAleti Nisanda 13.000 kilo tavuk eti ihra e -

İstanbul umumı hapishane bmasının tah- d'l · t' ç 
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ı mış ır. 
ıyesıne arar vermış ve bu karar ala -

kadarlara tebliğ edilmiştır. Dört aydaki ihracat yekunu 113.412 
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tahl" kilo sik1etindc 104. 949 aded kesilmiş '"'1:)-n ına a ı m um arın ıye- . . . . 
..ı .. e a..aı:la k 400 k"" hkQ d tavuktan ıbarettu ve bunun ıhraç kıy-
.. ~ı u s nara , usur rna rn an . . 
ağır cezalı olan 10 kişi imralı adasına, di- m~tı 62.376 lırayı bulmaktadır. 
§erleri de tevkifhane ile Üsküdar hapis_ IktısF.d VekalcUncc tavuk neslinin 
hanesine gönderileceklerdir. azalmaması için tavuk ihracının me -

nedildiği hakkmdald haberlerin, ihra -
catm devam etmekte olması dolı:iyısile Hapi.Shane ~binasının, tahliyeyi mütea. 

ldb yıkılmasına karar verileceği anla • 
plmaktadır. asılsız olduğu anlaşılmıştır. Esasen bu 

hususta şehrimizdeki alakadar meha -
!ilde de ma1Umat yoktur. Tayyare şehidleri 

ihtifal 
• • 

merası mı 

programı hazırlandı 
Gelecek Pazar günü yapılacak tayyare 

ıehfdledi ihtifal merasımi programı ha • 
zırlanm~ır. O gün saat 14 den 15 e ka • 
dar bir saat hava faaliyeti tatil edile . 
cektir. Saat 13 te Fatih tayyare parkında 
toplanılacak, toplantıda mızıka, müretteb 
bir piyade taburu, bir topçu bataryası, o
kullar bulunacaktır. Saat 14 de Fatih 
Parkı, Bayzıt, Selimlye, Taksim ve M!tç
kadan atılacak toplarla merasime baş • 
lanacaktır. Bir iborazan tarafından çalı • 
nacak (Ti) işareti üzerine kıt'alar, okul
lar ve sübaylar selAm vaziyeti alacak -
lardır. Bu anda Fatih parkında, Beyazıd, 
Galata ku1clerinde rcsmt dnire ve mü -
esseselerde ve limanda mevcud gemiler· 
deki bayraklar yavaş yavaş yarıya kadar 
indirilecek. biltün gemiler ve fabrikafar 
düdüklerini çalacaktır. Bütün nakil va -
sıtaları hürmet için bir dakika duracak
tır. Bunları mOteakib merasim mahallin· 
deki tayyare Abidesi önünde hitabelerde 
bu1unulacaktır. Hitabelerden sonra mı -
tıka matem havası çalacak, bir ııübav 
kumandasında bir manga manevra fişeAI 
ile üç defa havaya ate.s edecektir. Mera -
sim geçi.şinden sonra merasim bitecektir. 

İhracat firması ikisi şehrimizde ve 
birl de Adapazarında olmak üzere üç 
tavuk besleme istasyonu kurmuştur. 

Tavuklar hükumet baytarı tarafından 
muayene edilmekte ve ondan sonra ih
racına müsaade edilmektedir. 

Avrupada: ve bilhassa Fransa, İsviç
re ve İngilterede ötedenberi tavuklar 
ağzının iç kısmından ve dilinin münte
hasından dahilen kesilmekte olduğun • 
dan, bu usul, bir kanunla ahiren Al -
manyada da kabul edilmiş ve memle -
ketiınizden yapılan ihr~atta da bu şe
kilde hareket edilmeğe başlanmıştır. 
Kesi1miş tavuklarda haricen bir ya

ra bulunmamasınJ temin eden bu usu
lün muhassenatı, bozulmamasını te -
mindir ve daha evvelce Pürga'!:ıyon1a 
dahilen temizlendiğin<len bozulmadan 
ihracı mürr.kün olmaktadır. 

Bundan başka kesilen hayvanlar ya
vaş yavaş dörder derece soğuk yerlere 
nakledilerek 25 dereceden tahtessıfır 

8 dereceye kadar bu ameliye tekrar e
dilmekte ve binnetice dondurulm~ et 
halinde ihraç edilmektedir. 

İhracatçılar Düzce, Hendek, Bolu, 
Karasu, Adapazarı, İzmit, Akhisar, 
Geyve, Afyon: Bartın; Konya; Kara'bi -
ga ve Trakyada faaliyet .göstermişler -
dir. 

Evvelce de yazdığımız gibi yeni ·bir 
B U • "I S • ihraç emtiası olan tavuk eti ihracının 
u~ ~V• sanayıcı er anayı devamı köylüyü daha ziyade istihsa'le 
Bırhgmde toplanacaklar sevkedeceğinden, bu mıntaka1arda mü 

Bugün Sanayi Birliğinde şehrimiz said fiatlarla kil~ hayvanlarını sat -
ıanayicileri ve birlik idare heyeti bir mağa muvaffdk olan halk, bu yıl daha 
toplant1 yap~caklardır. geniş bir istihsal hazırlığına başlamış-
Toplantıda bu ıSene ~rlmizde açı _ tır. .. .. . . 

Iacak olan yerli mallar sergisi hakkın- . ~numuzdekı yıl içmd~. memleketin 
da görüşülecek ve bazı kararlar verile- dıger taraflarından da mubayaat yapı-
cektir. larak her tcrraftan t'hraç imkftnları te-

sanayi B
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1 
min edilecektir. Bunun tabi! inkişafla-

ır ı u sene ı yer ma - . .. . 
la!r ser.gisine bilumum resmi teşekkül- n dolayısi~e, yakı~ bır atide memlekete 

cından bir milyon liralık bir menfaat 
temin ve bunun da dahilde kümes hay· 
vanı beslemek ve üretmek usullerinl 
tcınıim edeceği şüphesizdir. 

Ticaret Vekaleti usteşar 

Muavini tetkikat yaptı 
Ticaret Vekaleti müsteşar muavin 

Mustafa Nuri dün Türkofise gelerek O· 
fis Müdürü Cemal Ziya ile birlikte ih· 
racat ve alelumum şehrimizin ticarl 
muamelatı hakkında tetkikatta bulun · 
muştur. 

Müsteşar muavini üç dört gün daha 
bu tetkiklerine devam edecektir. 

Türkofisin Ticaret Vekaletine rabtı 
ve yen{ bir şekilde idaresi hakkındaki 
tasavvurlar dolayısile, evvelce İstan .. 
bul Ofis Müdürli.lğünden nakledilen 
Ofis Müdürü Cemal Ziya vazifesine de 
vam etmektedir. İshmbul Ofis Müdür· 
lüğüne tayin edilen İzmir Ofis Müdü • 
rU Avni de, İzmir Müdürlüğünü ifa et· 
mekte devam edecektir. 

Kadın çorapları hakkında bir 
rapor hazırlandı 

İpekli kadın çorapları hakkında Ti • 
caret ve Sanayi Odası ile Sanayi Birli· 
ği müştereken çalışmalarına devam et· 
mektedir. 

Dün Oda Sanayi Şubesi Müdürü Ve· 
dad ve Sanayi Birliği Umumi KatibJ 
Halid Güleryüz, İktısad Vekaletine 
gönderilecek rapor etrafında görüşmüş 
ler ve raporu hazırlamışlardır. Gele .. 
cek hafta içinde şehrimizdeki çorap a· 
millerinin iştirakile bir ırtoplantı yapı • 
larak rapor etrafında son görüşmele? 
yapılacaktır. 

Bundan sonr<. Vekalete gönderile .. 
cek rapor kat'i şeklini alacak ve ipekli 
kadın çoraplarının çürüklüğünün önü· 
ne geçmek için Iazım gelen tedbirler, 
hakkında alakadarların noktai nazarı 

tesbit edilmiş olacaktır. . ......................................... _. __ ........... .. 
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SERGiSiNE 
16 Giln NEW-YORK 
2 Gün PARİS 
2 Gün BÜKREŞ 
1 Giin ROTERDAM 

NATTA Galatasaray 
T. 44914 

ıenn. ı"şt· 1...: • t · · · l"k d yalnız kesılmiş kümes hayvanı ibra -
ıraıunı emın ıçın a a a ar ma =-=============================~ 

kamlar nezdinde teşebbüslerde bulun
maktadır. TAKSİM SiNEMASI Eski ve kıymetli maarifçi Salih 

Arifin cenazesi dün kaldırıldı Florya plA)ları klrayn veriliyor 

Florya p1Ajlan önümüzdeki mevsim 
için 26 bin liraya kiraya verilecektir. 

tişmekte olan gençl~r ve çocuklar tara .. --------------Vefatını dünkü nüshamızda haber ver
diğimiz Galatasaray lisesinin eski ve e
mektar müdürü Salih Arif Potamosun 
cenaze merasimi dün yapılmıştır. 

1 

Mevkiler 15 .. 20 - 25 ve Localar 100 Kuruş gibi 
Her türln rekabetin fevkinde tenzilatlı fiatlarla yarın matinelerden 

itibaren 2 bnytık film birden gösterecektir. 

·ORDUNUN BiZi 
Memleketin irfan hayatında büyük 

hizmetleri ,eörülmüş, binlerce talebe ye
tiştirmiş olan kıymetli muallim ve idare
cinin cenazesi kendini seven, kendinden 
feyiz alan kalabalık bir kütle tarafından 
Şişli Sıhhat Yurdundan alınarak eller us. 
tünde Teşvikiye camisine nakledilmiş, 
kalabalık blr cemaat namazını kılmış, 

duayı milteakib cenaze gene kendisini 
sevenlerin ellerile otomubile konulmuş, 
Galatasaraym bugünkü talebe.oıi, ocakla-
rını on be§ sene idare eden, en emektar 
müdürO elleri üzerinde büyük caddeden 
mektdbe götür:ı:nil~lerdir. 

Salih Arif son bir kere daha Galata • 
sarayın bfiyilk kapısından içeri girmiş .. 
bir kere daha !eyiz verdiği feyiz ocağın
da. oradan yot~en ihtiyarlar, orada ye • 

fından hürmetle selamlanmıştır. 
Genç bir Galatasaraylı, arkada~arına: 
- Müdürümüz Salih Ari1 bize vedaa 

geldi Onun hatırasına hürmetle bir da -

r·· ... ··················:·······························, 
Maaş yoklaması i 

kika sükUt edelim! 
Demiş. bundan sont"a eski bir Galatasa

raylı olan doktor Orhan Tahsin, kısa bir 
hitabe irad etmiştir. 

Bunu müteakib Galatasaraydan çıka • 
rılan tabut otomobile konulmuıl, cenaze ı 

otomO'bilini Üzerlerinde muhtelif cemi • 
yetler ve muhtelif mekteblerin çelenkle
ri bulunan sayısız otomobiller takib et • 
ınişlerdir. 

Eyübde ebedi medfeninc bırakılan Sa
lih Arü için son bir hitabe daha söyle • 
nilrniş ve onu sevenler, onu topra~a bı • 
rakanlar gözleri yaşlı geri dönmüşler • 
d

. • 
ır. 

İstanbul Defterdarlığından: Mfrtekaid, E 
dul ve yet!mlerin nazarı dlk.ka.Une: ! 

BUO.mum zat maaşları sah1blerln1n • 
Mayıs/1939 birinci altı aylık yoklaması: 

ı - 4/5/939 tarihinden itibaren 25/6/ 
939 tarihine tadar mli.tekaid, dul ve ye
timlerin yoklama muamelesi yapılacak -
t.ır. 

:ı - Yoklama hergii.n saat dokuzdan -
on ikiye ve on üçten - on yediye kadar 
devam edecektir. 

S - Zat maaşle.n sahibl-Ori; fotograflı 
nütua hüviyet c111x1anını ve resml sened
lerlnl ve bir yenı fotograflarmı ve malfıl 
olanlar malfillyet raporla.rın.ı ve yoklama 
11mühaberlerln1 b1aa' ben.berlertnde ıe
tlrip mensub oldukları malmüdilrliWe -
rine ibrua mecburdurlal'. 

• - Alllıadaranın derhal müracaatları 
llln olunur ... 

Yeni ve görlllmemi~ biiyük Aık ve Harp filmi ..• 
Suvarilere karşı tanklar ... 

Z • 100 EBBEOE BiB BiZ 
DEANNA DURBİN'in en güzel filmi. 

.............................................. 
Bu Akşam LA LE 

lJ Ü y · 1J K 
Sinemasında 

GALA 
En Bnyük Fransı~ Yıldızı. Vl,VIANE ROMANCE'ın en hnınmış Fransız 

muharrıri Francıs Eıtrco'nun görlllmemis şaheseri: 

Kadınlar Hapishanesi 
Programa ilAve olarak Metro Goldvln Mayer Jurnal 

RENKLi MiKi WALTDISNEY 
yerlerin evvelden kapablması rica olunur. Teleron: 43695 

Kederdide ailesini, arkadqlannı, tale
besini ve bütün Galataaarulılar.ı taziye 
edem. ~~················································~-~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
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rzincana geni iki 
h hane ya ılacak • 

l 
Hapis~'lane· erden . iri zirai mahkumlar için olacak 

Ve yüzle ·ce dönüm metruk toprak bu hapishanedeki 
m ~hkum .ar tarafından iş:enm ş bulunacak 

E:zincan (Hususi) - Bundan birkaç ı ıer memleket için ve memleketin içti
Yıl once şiddetlı bir zelzelede tamrunen mai hayatı üzerinde çok büyük fayda-

hYıkılrnts olan Erzincan mülkiye hapis-ı !ar temin etmiş olcaktır. 
anesi ~· ..ı· k d lmam ş ol d ~ .,.ım·ııye a ar yapı 1 - Erzincanda zirai çalışmalar 
U tından n nhkı"ım1ar karla eski ve M . . . • 

dar bir bin 'a mul ufaza edilmekte idi. d 1 emleıketteı zıraa~ ışlerınde dkte ~y-
Bu hat· ,_ . .. Adl' V k"' a ı Ç<> ışma ar goze çarpma auır. 

! mc- ...,.,u .. u coren ıye e a- M . . . , ·· 
leti bu d . b' h . h b' evsım dolavısıle ekime başlıyan koy-

SOS POSTA Sayfa S 

[üzunköprO elektrik va suya kavuştu 1 
1 

ra a , Pnı ır apıs ane ınası- 1.. . . · . k 
nın yapt , k . t' y u ve ~ıftçıye geçen yıl Zıraat me te -

ırı n~nsına ·arar vermış ır. a- b' d . . .1 . 1 k 1 . • d · la lekt-:1. f b ·k ml _,,_ "' k,....n,.. 
Pılacak 1 b b' h . h d ın e yetıştın rnıı; o an a a a cınsı Uzu:nköprii. e yenı yapı ne r~ a rı ası ve yakında tama ana\.~ oıan ntueumet ·~·~· o an u nanın şe nn ava ar . . • • 
Vhe rnünasib bir verinde inşası için ma- A:nd erıka oa~1u~nda1: v: bu hsene ye- Edirne (Hususi) - Trakyanın iktı - müteşebbis insanlardır. Kaza köyleri bulunuyor. Son zamanlarda meydana 

allinin t tk'k' · ~·nı nı en <'tlbedı mış aynı cıns to umun - s!di ve zirai bakımdan en ehemmiyet- halkı da takdirleri celbedeook derece - getirilen :fenni mezbaha ile yeniden ku-
tanzirnı·1 e Vı k1

: 1 ~roJe ": dp_a.1 arı~ın d 4 '1 tarifnamesi1e birlikte meccanen li ve canlı bir yeri de şüphe yok ki, de çalışmaktadırlar. rulan itfaiye teşkilatı memleket için . e e n e e gon erı mesıne .. 
llltiddeium ,. y c: f İ t Ak 1 dağıtılMaktadır. Bu boyle olmakla be- Uzunköprüdür. Demiryolu ile İstanbu· Bu kaza son zaman!larda imar saha- çok faydalı olmuştur. Açılan arteziyen 

umı u u zze ça me- b b .d . . lJl.h i . . . . ' 
tnur edilm' t' 0 .. · · ıd· • . .. 120 ra er urr avın ıs a ı çın geçen sene 

1 

la ve Avrupaya bag·ıı bUlunan bu şınn sında da epey ileri gitmiş bulunuyor. kuyusu ile de Uzunköprü Trakyanın 
b. ıc; ır. rrrenı ıgıne gore ld • 'b' b . k' . 
ın lirava m ı · · 1 1 b b' 0 uı:ru ı:!ı ı u yıl da bın ılo (menta- kaza verim1i topraklarının nefis mah - Pek yakında elektrik tesisatı ikmal e- en nefis içme ısuyuna kavuşmuştur. . a o oıcagı an aşı an u ı- ) dh k b • . . i 

nt'l' hükumet · , , d k' k' h . na t umlu urrdayı celbedılmış ve sullerini yetiştirip ihraç ederken hava- dilmiş ve kasaba medeni ışığa kavuş - Geçen yıl inşaatma baŞ!anan yen 
cn ar.n a ı es ı apısane h lk t . d'lm' t' B b b ~ .. . . d B k 1__ b' arsasile bek r •t "k b' a a f'V?ı <' 1 ıc; ır. u sene u U5- linin birer zahire ve sanayıı zıraıye e- muştur. unun için !belediyenin sa.rfet- hükfunet konağının da pe ~~a ır za-

•• c ıveve aı metru ır arsa d d . t kt b' .. t ' ftr İ ı··· · ·d. h ı b' ....... t.·ıa 
l
Uzerinrle in~a edilecektir. Yakında baş- w~vd an zırılaa me. ~ ı urt~ m~ dçı ı1 - posu halini alan Meriç, K~~ v? . ps.~· ıgı mesaı cı aen takdire şayandır. Be- manda ikmaline umma ı ır cı\;,nı e 
anması beklenen bu islahanenin 'bir an gın e ya';) an zerı~c.t .ne ıcesın e ; ı- la kazalarına da iskelellik vazıfesını gor lediye şimdiye kadar şehrin medhalin· çalışılmaktadır. Gönderdiğim resim -
evveı bitmes· he k t . d'l nacak olun 20, 30 hın kıla mahsul karni mcktedir. de çdk çirkin bir manzara arzeden galt !erden biri yeni yapılan elektrik fa'b -ı r esce emennı e ı - w . 
ll'lektedir. Jen tohumluga hasredılerek buğday Uzunköprülüler memleketilerinin coğ vanizden mamul demirciler çarşısını rikasını, diğeri de yakında bitecek o -

u Diqer tara!tan Erzincdnda zirai bir cdinslın· in tisJiahıkht ususunda da geniŞ a - rafi vaziyeti itibarile ~~.~-~ • .::! .. ~:~?.!~.~~:! .. ~~~?.;~~~ ... ~2:_~ gö~ş-~n~~r;;_:~~.::~~!~ •• ~~~:!~~". ....... . 
rnumt haoisanc . d 1 Ad ırn ar a ı aca ır. -·························-··· 

~~e Vı>kaleti~ce Jl~~şü~ür;~~ ~:c;ıgeni; Bu yıl Erzincan ve mülhakatında· bu- Bursada bir Nahiye Yenı·cede ı· m ar f aaıı·yetı• 
~r ~~h?nın bu hapisaneye tahsis edil _ lunan ci!itmenlere Ziraat Vekaletin -

kU esı ıçın de boc: ve ziraata" elverişli hü- .:ıen vönderilrniş oıan pulluk. aşı çakısı, mUdUrUnU öldUrdUler b } d d. 
su rnete ait bir erazinin verilmesi hu- budarn? makası. ve muhtelif cins sebze 1 z a eva m e ıy o• 
d ~Unda defterdarlık makamına müd- ve n-if.ıc tohumlan tevzi edildiği gibi Bursa (Hususi) - Vilayet merkezi- & 
eıumuınTk 1 • d 1 d H . 1 ı ten bir tezkere yazılmıştır. rnerkeı fidan ıgm an ayn cins er en ne bağlı Soğukpınar nahiyesi müdürü 

kad npısaneler isile çok yakından dla _ mevv~ fidanları da verilmiştir. Bu fi- Muslihiddin, dün sabaha katrşı saat üç
teri~p~an müd~ei~mumi Akçal gös- dan1 ıktan halka binlerce fidan dağıtıl- te, hayvan sayım kontrolü için, yanında 
tetkikatı bu erazı uzerinde icabeden mıştır. iki janöarma bulunduğu ve atlara rakib 
liye Ve::;nı. Yapacdk ve neticeyi Ad- Yağmurların tam mevsiminde yağ - oldukları halde mıntakası daıı1ilindeld 
hapisane 

0
• etıne nnedecektir. · Her iki ması mc1ruat ve mahsulatı kabartml§ Kozbudaklar köyünden, Karaıslahlar 

çak bü ünın _de. Yapılması memleketin ve köylünün yüzünü güldürmüştür. köyüne giderken. yol üzerinde bir pa
gibi i y k hır ıhtivacını karşılayac~ğı Trenin Erzincana getirdiği bilyük var- tika ağzında meçhul iki kişi ile karşı -
nıet ~ rai Jıapic;anenin kuru.lması ile lıklardan birisi de yerli masulAtın pa- lanmıştır. Müdür; bunlara kim olduk-
1 ruk Ve istifade edilmiyen on bin- ra etm'-':::idir. EvveJce kilosu yedi, sekiz larının sormuş ise de ceva~ alamam1•, erce dön" 1"k 1'' ..,. 
s um u ır erazinin işe çıkma- kuruşa satılan· fasulyanın beher kilosu içlerinden biri derhal hfunil olduğu 
rnına ve verimli bir hale ~elmesine hiz- şimdi on beş kuruşa kadar satılmakta- silahı müdüre çevirerek ateş etmiştir. 

et edecektir. 
E dır. Fasulya fiatının yükseldiğini gören Mütecavizler ayni zamanda çevik bir 

k n ufrik bir noksanı bile gözünden ekinciler bu mahsulün çokça yetiştir:il- hareketle de atlarına atlıyarak saV\14-
/~ılrrnıyan Cförihuriyet hükumetimi- mesine çalışmttkta ve tarlalarına fasul- muslardır. Vak'a yerinde terkettikleri 
~ sahada <la başaracağı hayırlı iş- ya ekmektedirler.. tütÜn dPnklerinden, tütün ka~kçısı ol--B 1 dukları anlaşılan haydudlar bir müd-

a ıkesirin Özger biçki yurdunun sergisi J det sonra yakalanmışlardır. Muslihid -
din aldığı yaranın tesirile dört saat 
sonra ölmüş ve naşı şehrimize getiril -
miştir. Vazife kurbanı ola'n bu müdür 
evlidir. Ve iki çocuğu vardır. Şehrimiz
de bugün kendisine büyük bir cenaze 
merasimi yapılacaktır. 

Yenice • Balıkesır arcı sında Vol faaliyeti 

~ahkesir, (Hususi) - Şehrimizde Kill- biçki· dikiş - nakıf ve çiçekçilik gösteril
~ Bakanlığına bağlı olarak faaliyette mekt~dir. 
hı lunan Öıger Biçki ve Diki.~ Yurdu .nu- Resım; derı senesinin sona ermesi mü-
tıne Çok faydalı olmaktadır. nasebetne talebe tarafından yapılan it-
\'urd . .. .. lerle açılan sergiden bir köşe ile Yurd 

ı~ • ılk ve orta tahsil gormuş bayan- Direktörü Beyan Ha · Ö . b 
"4tl' İçin 1 yrıye zgerı ve u 
trıekt olrnak üzere iki kısmı ihtiva et- yıl Yurdu nıuvaffakiyetle bitiren talebe-

e, talebeye metod üzerine her türlü yi göstermektedir. 

Yozgadda bir kamyon bir 

Çanakkale. {Hususi) - 938 senesinde 
Gönen, Biga, Edremid ve Balya kazala
rından alınan köylerden te~kkül etmi.J 
bulunan Yenice kazasında iki sene için
de başarılan işler göğüs kabartacak de
recededir. 

çocuğu ezip öldUrdD Baştanbaşa çam ve me~e ormanları ne 
y 021gad (Hususi) _ Şoför Fehmi mestur zümrüd gibi bir yurd kö~esi olan 

kamyonunu süratli olar~k lise cadde- Yenice kaza teşkilatı ihdasındanberl daha 
sinden ilerletirken maliye memurla - e.ııaslı verimli bir çaltşmaya zemin olmuş 
rından Hacı Ahmedin 1 O yaşlarındaki ve her.gün yeni ve güzel eserlerle bezen. 
kızını ezmL"?tfr. Çocuk derhal ölmüştür. me,ğe başlamıştır. 
Jfehmi adliyeye teslim edilmiştir. Ümranın bilhassa asarı kaza merkezin-

Erzincanda adliye tayinleri 
Erzincan (Husu5.i) - Erzincan müd

deiumumtsi Turanın terfi'an Muğla ce
za reisliğine tayini dolayısile yerine 
Keskin kazası müddeiumumtsi Yusuf 
İzzet Akçal tayin edilmişti. Yeni müd
deiumumt Erzincana ve ceza reisi olan 
da Muğlaya giderek vazifelerine başla
mışlardır. 

de görülmektedir. Yenice, Balıkesir • Ça
nakkale şosesinde bir kilometre cenu
bunda Hasardağ et~klerinde olup çam, 
meşe, kestane ve ıhlamur gibi ağaçlarlıı 

kaplı ve 'çimi 90k güzel su membalarHe 
doludur. 

Kasabayı Balıkesir • Çanakkale yoluna 
bağlıyan bir kilometrelik yol üzerinde 
hummalı faaliyet vardır. Bu yol bu hafta 
içinde bitmiş olacaktır. 

Pazar C'la Hasen Bey Diyor ki: 
Yeni hükumet konağının ikmali de 

lruvvei karibeye gelmiş ve Haziranda bü
tün devairin yeni binaya taşınmasına ka-

ı - alsa B ttn j... n ey, İstanbu -
lı ••ıarı .. 

ank,, 1~ın Belediyeler .. sınd 
an alınan ••• 

.. . 5 milyon lıranın bir 
kımsı ile evveli ..• 

İstanbul bclediyesıne 
yakışacak mükemmel bir 
bina yapılacak.mııl 

Hasan J::Sey - J!.vvela 
can, sonra, canan, demiş -

· ler, azizım~. 

. rar verilmiştir. Kasabanın en büyük ih-

tiyacı olan bir toplantı yeri bulunmama
sı idi. Halk Partisi tarafından yapılmak
ta olan ıbinanın 300 kişi alabilecek sah
neli bir salonu bu mübrem ihtiyaca tam 
manasile bir cevab vermi~ olacaktır. 

Kaza merkez1nde köylere ve belediye
ye aid bir kollektü mcyva fidanlığı tesis 
edilmekte ve bu iidanlıktn ayrıca tavuk, 
tavşan .istasyonları ve aşım durağı yapıl
maktadır. 

Kazanın mühim ihtiyaçlarından biri de 
mezbahanın bulunmaması idi. Yakında 

fennt bir mezbahanın temelleri atılmaltla 
bu ihtiyaç ta bertaraf edilmiş olacaktır. 

İmar pianına esas olacak harita üze
rinde çalışılmakta ve çok yakın bir za
manda bu mevzu da intaç edilince inki· 
şaf pllnlı ve daha randımanlı olacağına 
şüphe yoktur. Bugün için üzerinde duru
lacak :işlerden biri Ihsarda~ının güney 
sathı maillerinde Hıdırlar denilen köyde 
Bizanslılardan kaldığı tahmin edilen bit 
ılıcanın ıslahı ve halkın istifadesine tah
sisi keyfiyeti teşkil etmektedir. 

Erzincan Belediye Mec'isinin 
tetkik:eri 

Erzinc~n (Hususi) - Belediye rnec· 
lisi 939 yılı için belediye bütçesini tet 
kik etmiştir. Geçen yıl yüz bin lira olan 
varidat bu yıl altmış bine kadar düşe
ceği tahmin ediliyor. Buna da sebeb 
geçen yıl bütçesine konulan istimlak
ten artan tarik fazlasının bedelleri bu 
yıl konarnıyacağı cihetle varidat aza -
lacaktır. 

Şarkışla hU!'Om3t doktoru 
vefat etti 

Sivas (Hususi) - ŞarkışJanın genç 
\•e çalışkan hükumet doktoru Reşad 
Sanlav vazife dolayısile köylerde do -
laşırken hcıstalanarak tedavi edilmek 
üzere şehrimiz Nümuııe hastanesina 
getırilmi" bu şifa yurdunda yakalan • 
dığı hastalıktan kurtulamıyarak genç 
yaşta hayata gözlerini fil.•,t>amıştır. De • 
gerli ve kadirşinas meslekda~ları tara· 
fmdan vazife kurbanı genç doktora 
büyük bir cenaze töreni yapılmıştır. 



• Sa)'fa > r I _ Hadiseler Karıınnda _ 

ETTEKRAR 
Buna benzer bir yazıyı tam bir sene 

evvel yazmışt1m: 
cB·rçok kişinin sütten zehirlenmesi ü

zerine sütçülerin 1ıayvanlıırını koyduk • 
lan ahırlar, süt sa~dı1clar.., süt sattıkları 

kaplar; bundan böyle kontrol edilecek -
miş. 

G.bi şüpheler girmiyecek. 
Bunlar olacak, fakat daha. evvel ol • 

saydı da birçok insan. sütten zehirlenme· 
seydi daha. iyi değil miydi? 

Bunlar olacak amma, ne Jcadar sürecek' 
işte o malum değt1! 

İçime öyle doğuyor ki (içime doğan 
yalandır inşallah) bir mii.ddct sonra 

Bu haber, şehir halkını scvındiren biT 
.. d d" H . . . w• • •• •• t kontrol gevş" yecek, bir müddet sonra da 

mu1 e ır. epım.z, ıçtıgımız sutun e • t "' '·-'d , __ 1• •• -ı 
• • • w• - - amamııe MU tn~-u.G, SUlÇU er gene Q • 

~ zliğı~ • emın olarak ıçecegız. Sutu 

1 

labild klerine iş görmıye bathyacaklar. 

ıçerken ıçımıze: Hayvanları.nı bakımsız a1ıırlarda yatı -
- Bu sütü veren hayt•an acaba nasıl racaklar.. sütleri !'is kaplara sağıp, pis 

bir ahırda ya.tınlıyordu? kaplarda satacaklar .. Ve gene gazetelerde 
... Acaba inekçi süt sağarken ellerini okuyacağız: 

yıkamış mıdır? 

-· Acaba sütün sağıldığı kap temiz 

- Sütten kırk ki§i zehirlendi.• 

* miydi? Eski yazıyı tekrarladım. Çünkü dün 
·•· Acaba sütün süzdükleri sii.zgeç !il· çıkan gazetelerde de eski haber tekrar-

kanmış mıydı? lanmıştı: 

... Acaba sütçünün siit güğıLmieri na

sıldı? 

c35 kişi içtikleri sütten zehirlendiler.> 
ismet Hulu.si 

C Eun[arı bi'.iyor m~ idiniz ? ~ 
Çalgılı elb:se1er ! 

Pariste meŞhur bir kadın terzisi piyano 
yahud arrnoru"k şeklinde el çantaları icad 
etmeyi !üşünmüş. öyle el çantaları ki 
bir yerine dokunuldu mu içinden bir mü
zik dalgası fışkırıyor. Daha iyisi var, bu 
müziği me~ur terzinin ca!llı mankenle
rinin giymekte oldukları elbiselerden de 
işitiyoruz. adeta bu güzel ve zarif kızla
rın göğüslerinden kopmuş baygın bir no
ta imiş gi.bi. 

Bu gözden saklı müzi:C kutulan nereye 
saklanmışlardır? Bu melodi nereden yük
seliyor? Kuşağınızdan mı? Ya bu bay
gın sesin kaynağı nerec;idir? Göğsünüz 
mü ve bütün bu güzel kızlar susuyorlar. 
Bununla beraber içlerinden bir musiki 
ıeliılesi fışkırıyor. 

Bundan sonra genç nişanlı sevdiği kı
ıın göğsüne doğru e~ildiği zaman kulağı 
kalb durmasını değil, mesela: 

cBiraz daha yaklaşıo, yahud •SCni ebt>
diyen seveceğim> t::5mleleri ile başlıyan 
moda haline gelmiş yeni şarkuann iik 
notlarını duyacak. 

Yalnız sebatsız olmaya gelmez. Zira 
bu ayni kalb: 

- Aşk zevki bir dakika sürer, aşk ele
minin devamı ise hayatın sonuna kadar
dır, diye emekliyebilir. 

Ve günün birinde yuvaya bir yorgun
luk çöker de karınızdan:· 

- Artık ayrılmak zamanıdır. diye baş. 
lıyan bir müziğin çıktığını işitirseniz, g~z
lerinizde okuyabileceği teessürdcr. elem 
duyduğu takdirde kannızın: 

- Fakat sevgilim. bılmiyor musun, bu
nu söyliyen keman, yahud çantamdır, 
demesi çok kolaydır. 

-
Okuyucularıma 

Cevablarım 
Eskişehirden bay cR. G.> ye: 
- Bence iki şeyden biri, ya maziyi 

mutlak surette unutacaksmız, yahud 
da üçünsü defa o~arak Bakırköy em
razı akliye hastanesinin yolunu tu
taca 'ksınız, yalnız peşin söyliyeyim, 
üçüncü teda\'i evvelkiler gibi üç haf
tada 'bitmez, seneleri bulması çok 
mümkündür. 

* «Yaralı kalb> imzasile mektub ya .. 
zan okuyucuma· 

- Talihsizliqf takib eden bir kasde! 
uğradığını görüyorum, yapacağınız 
şey evvelA hadiseyi işaa etmemek, 
sonra hiç olmamış gibi davranmak .. 
tır. Muvaffakiyet ihtimali gösterece
ğiniz zekfını1& azlığına veya çokluğu
na göre artm·, yahud eksilir. 

• 
Konyada bay cD. D.ıo ye: 
Aranızda mevcud vaziyetin chu· 

sush mahiyette oluşuna göre ortada 
h..v.elU>tini7i ta1ur:id f>decek bir sebeb 

Dünyanm en derin patrol kuyusu 

Dünyanın en 1ierin petrol kuyusu K.a 
!iforniyada Kern eyaletindedir. Tak -
riben 6 t.in metre derinliği vardır. 

lngiliz edebiyatında 
"William,, lar 

İngiliz edebiya'tı 
18 tane göbek adı 
William olan cdib. 
muharrir, şair ye
tiştirmiştır. 

Bu şairlerin ek
serisi bugün ingi· 
liz tarih edebiy:ı

tında büyük bir 
yer muhafaza etmektedirler. İçlerinde en 
meŞhuru William Sheaksperdir. ............ .._.. ....... ____ ................. __ _ 

yoktur. Kararınızda tesir yapacak 
bir vicdan meselci de göremiyorum. 
Seviyorsanız. unutacak kadar sevi -
yorsanız ıhususi vaziyeti resmileşti -
rir, aksi takdirde ayn:!.ırsınız. Bu 
noktada kimseden tavsiye bekleme
yiniz, y~gane rey sf.~ibi olarak yal
nız kendinizi bulmanız Iazım. Bu -
nunla beraber bir noktaya işaret et
mek isterim: 

Eğer müşterek hayatı idameye ka
rar verecek olursanız maziyi hiç ka
rıştumayı, kendisinden tafsilat iste
memeyi kendi kendinize karşı taah • 
hüd ediniz .. 

Bana Rdres göndermenize de lü
zum yok: Başka bir nokta hakkında 
tereddiid edecek olursanız gene bu 
isim altında sorarsınız. 

* Bay cC. 29>: 
Programsız hareket insanı daima 

uçuruma götürür. Fakat siz €Sasen 
uçurumun içind€siniz. binaenaleyh 
kendinizi tesadüfe bırakmakta hiç 
bir nıahzur yoktur, hatta eski !hayata 
dönseniz bile· 

ftYZB 

SON POST~ 

Güzellik balıiıleri 

Kirpikler nasıl 
kıvrılmalıdır? 

.Kirpikleri kozmetiklemek oızae ae ne
men hemen umumileşti. 'Makyajın bu 
pek mühim kısmında gerçekten muvaffak 
olmak basit bir iş değildir. Evvela sabırlı 
olmalı. KirpMe uğraşırken hiç acele et
miye gelmez. İkincisi sinirlenmemeli, si
nirlendikçe elin har~iretini kontrol etmek 
güçleşir. 'Üçüncüsü ve belki en mühim
mi: Kirp:ğin nasıl kozmetikieneceğini 
kat'i şekilde bilmeli. Fırçayı tesadüfe bı
rakmamalı. 

Tabii, 1rnzmetiğinizin rengini göz kapa
ğmızm boyasına uydurmayı unutmuyorsu 
nuzdur. Herkes gi:bi bir de minimini koz
metik fırçanız olduğuncla da şüphe yok. 
Faikat bu fırçayı temiz bir su ile lSlatıp 
lrozmmiğe sürdükten sonra kirpiklerinizi 
nasıl kıvırıyorsunuz, bu bir mesele. 

Gözleriniz açık ~ken ve aynaya baktı
ğınız sırada kazmetik sürerseniz kirpik· 
Jeriniz mümkün değiJ, ~ediğiniz gibi 
ikıvrılmaz. Onları iyice kozmetikleyebil
mek için gözlerinizi kapalı denecek ka
dar kapama)ı, aynaya ancak aralıkların
dan bakmalısınız. 

Bu vaziyette fırçayı üst kirpiklere bu
rundan şakağa doğru sürmelidir. Böyle 
verevine bükülen kirpikler gözü uzun ya
ni iri gösterir. 

Bir ço'k1an alt kirp;klere el sürülme
mesi lazım geldiğ;ni iddia ederler. Bu ~d
dianın esası şu olm3k lazım: Alt kirp'k
leri kıvırmak üstlerd~n daha büy\ik bir 
meharete ?.htiyaç g~erir. Fen.'\ yapmak
tan ise hlç 1apmarnak makul olur. Yoksa 
pekala altlar da koz.rnetiklenebrnr. Yal
nız :fırçayı alttan yukan doğru ve son 
derece ihtiyatla. elden geldiği kadar ha
fif sürmek lazımdır. 

Her iki k;rpiği rle tam manasile güzel 
kozmetiklem€k için ikinci bir küçiik fır

çaya daha ihtiyac vardı't". Bu fırçayı ya 
vazelin, ya da 'bademyağma batırırsın1z. 
Kozmetikli kirpiklerinızin üstünden geçi
rirsiniz. Bitbirine yap1şrn1ş olanlar ayrı
lır ve tabii ibir hal nhrlar. 

Bütün bunları yap:ırken kozmetik ka. 
zara göz kapağınıza buhışıverirse elinizle 
uğuşturmaz, derhal yanmış bır kibrit çö
pünün, yahud temiz bir gürdanın ucuna 
biraz pamuk sarar, temiz hır suda lSlatır, 
boyanan ~rini silersiniz. 

Her kadın bilmelidir 

Jrlay111 ,_ 

Sevdiği kadını öldüren katil 18 sene 
17 gün hapse mahkUm edildi 

Müebbeden amme hizmetlerinden m~hr11miyete de 
mahkum edilen katil ö~dürdüğü kad1111n ailesine 

1.000 lira ölüm tazminatı verecek 

Bundan bir müddet evvel Unkapa - j lardan Enver, Salih ve Halidin tevkif· 
nında vukua gelen feci bir cinayetin lerine kc:rar verilmiştir. 
muhakemesi Ağırcezada dün neticelen- NetiC€i tahkikatta altı maznunun da 
miştir. suçları sabit görüldüğünden, ımuhake • 

Suçlu Yunus, maktule Selime ile bir- me edilmeleri için. Sultanahmcd birin"' 
likte bir müddet nikahsız yaşadıktan ci sulh ceza mahkemesine verilmişler
sonra, ;kadın kendisini terkederek, bi - dir. Dün s-uçlulardan yalnız Nazminin 
raderi Hüsnünün evine dönmüştür. durrnımasma ba·~lannrak, yapılan sor " 
Yunus, bir gün Hüsnünün evine gide- gusunda hakkındaki iddiayı reddetınli 
rek, Selimeye tekrar kendisi ile birlik- ve: 
~ y:tşamasını teklif etmiştir. Kadın bu - Bu işi başkaları yapmıştır. BenitYl 
teklifi reddedince, aralarında münaka- hiç bir alakam yoktur, demiştir. 
şa çıkmış ve Yunus sustalı b1çağını çe- Muhakeme, diğer maznunların celbi 
kerek, sevgilisini ağır şekilde yarala - için, başka bir güne bırakılmıştır. 

ma~ suretile öldürmüştür. Selimenin Arkadaşım öldüren çobanm 
biraderi Hüsnüyü de, hadiseye müda -
halesi üzerine gene ayni bıçakla•'yara- muhakemesi neticelendi 
lamıştır. Çata~cada koyun yüzünden çıkan bit 

Suçlu, Ağırcezada görülen muhake - münazaadan dolayı, bir gece kendisinl 
mesi sırasında: tekmeliyerek ve sopayla vurarak uyall"' 

c- Hüsnü balta ile üzerime hücum dırması üzerine, arkadaşı Hüseyini bı • 
etmişti. Selime de, bizi ayırmak için çakla yan~!ayıp. ölc1üren çoban Ali Os· 
araya girince, elimdeki bıçaktan kaza- manın duruşması Ağırcezada dün bit • 
en ynralandı> taızında kendini müda- miştir. 
faa etmişse de, bu cihet varid- görülme- Suçlu. hadisedeki tahrikler ve yaşı • 
miştir. nın 18 den küçük olması nazara alına· 

rak, 3 sene müdcletle ağır hapse mab • 
kfun edilmiştir. Dün, suçu sorgu hakimliğincreki ik -

rarı, sahidler ve diğer delillerle s.a~it 
olan Yunusu, Ağırcezrl ma'hkemesi ce
za kanununun 448 inci maddesine gö -
re, Hüsnüyü yara lamasını da nazara a
larak, 16 sene 17 gün müddetle hapse 
ve amme hizmetlerinden müebbed 
mahrumiyete mahrum etmiştir. 

Suçlunun. bundan t~ka maktulenin 
ailesine t 000 lira ölüm tazminatı ver
mesi de, tahtı karara alınmıştır. 

Alacak meselesinden b~r kasabı 
ölrl üren 12 sene hapse 

mahkOm edildi 
Bostancıda alacak yüzünden işlenen 

bir cinayetin muhakE!Ilesi Ağıreezada 
sona ermiştir. 

Suçlu İslam, 50 lira alacak yüzünden 
çıkan hir kavga sonunda, kendisine 
küfretmesinden müteessir olarak, ka -
sab Hnseyini arkasından tabanca ile 
vur~rak, öldürmüştür. 

Yapı1an muhakeme sonunda suçu sa
bit görülen İslamın, hadisedeki tahrik
lerde na7.ara alarak, 12 sene müddetle 
ağır hapse ve maktulün ailesine 1000 
lira ölüm tazminatı vermeğe mdhkum 
etmiştir. 

Darphanedeki hırsızhk 
hadisesinin muhakemesine 

başlamldı 
Bir müddet evvel Darphanede vuku 

Poliste: 

Bir elektrik tamircisi elektrik 
cereyanına kapıldı 

Kuzguncukta Haraşo caddesinde 79 n1l' 
marada oturan İsmail, Tufan sokağında 
3 numaralı evin elektrik tesisatını tanlit 
ederken, elektrik cereynnına kapılaral 
yaralanmıştır. 

İsmail. Haydarpaşa Nümune hastan~ 
sine gönderilmiştir. 

Knlaysız ~ ebden yemek yiyen 
bir adıım zehirlendi 

Dün akşam bir zehirlenme vakası ol • 
muş, Cibalide Haydar caddesinde oturan 
İsmail, kalaysız tencereden yediğt ye • 
mekten tesemmüm aUiimi gBstermiştir. 

İsmail hastaneye kaldırılmı~. tahkika• 
ta başlanmıştır. 
Oç hırsız tuç DsHlnde yahlıındıfar 

Üsküdarda Toygartepede oturan Ya .. 
şar, Çakmakçılarda Valıde hanında 50 
numaralı odada otu!'an Ali Asgann pal • 
tosunu; Karagümrüktc Kabakulak yo .. 
kuşunda 22 numaralı evde oturan sabı • 
kalı İsmail, Kapalıçal'Şlda Fesciler cad • 
desinde elbiseci Armanağm paltosunllJ 
sabıkalılardan Ali ve Salih Tahtakaled8 

Nalburlarda 293 numara!ı dükkanda ot\1" 
ran Yunus Mustafamn yorgan ve çaına • 
şırlannı çalarlarken yakalanmışlardır. 

rOn tir yrpın b ,lııngıcı cff'U 

İyi bir ~ay pişirme-k isterseniz su tam bulan ve adli tahkikat mevzuu olan bir 
kaynıyacağı dakikada çaydanlıktaki pul çalına bidisesinin tahkikatı sona 
çay yapraklarının üstüne birkaç kaşık ermiştir. 
soğuk suyu damla <lamla döker, dinlen- Hadisc:nin suçluları Darphanede müs

Fatihte Zincirlikuyuda Saraynğnsı cad 
desinde arabacı Ekremie Yusufun otur • 
dukları evden yangın çıkmışsa da, ateŞ 
büyümeden söndürülmüştür. 

rniye bırakırsını11.. Bu bir da'kikalık tahdem bulun~n Nazmi, Enver, Nuri, lstanbu1 ••hrinln Hava Kurumun• 
dinlenmede yapraklar şişer, kokusunu Salih, Halid ve Mustafadan ibarettir. hediye edt:ceOi tayyıreler 
salvermiye başlar. O vakit kaynar S'Uyu Haklar:ndaki iddiaya göre, suçlular İstanbul şehri tarafındnn Türk Ha"' 
ilave eder, demlenmeye koyamnız. Bir birbirlerile anlaşarak, pa'ra basmak için Kurumuna hediye edilecek tayyareieriJJ 
çeyrek saat oonra çaylıkta mükemmel ı Darphaneden madeni pul çalmış1ardır. isimleri Kapalıçarşı, Fener, 'l'aksiJJJI 
bir çay hazırdır. · yapılan tahkikat1 müteakib maznun - Bankalar ve Galata olacaktır. 1 

----·--·--· ····-·-····----------- ··-~--- • 11 ··----···-....... .---.. .................. _..._... .... --""""' 

1 Bacaksızın maskaralıkları: Saat-, 

ı 1 

1 1 
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al kan ntantı 
Nasıl hazırlandı, nasll Kuruldu, bugün ne halde? 

--{Meşhur Alman siyasi muharriri Egan Heymann,ın 
(Balkan) isimli eserinden ihtıbas/ar 

B n paktı 
ve nasll 

Çeviren: Emekli 

nas mü 
hazırlanmıştı? 
General H. Emir Erkilet 

- Sayfa 7 

Ruzvelt nasll çahşır'i 
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Sabır 
- Karın çok sabırlı 

~ir kadına benziyor. 
- Ben bilhassa bu 

:huyu için onunla ev
lendim. 

- Ya umduğun gi
bi çıkmamış olsaydı. 

Mahvedeceksin 
Hasis adam, res

sam oğlunu resim ya~ 
parken gö!dü: 

Mayıs 4 --:::: 

Sevdiği kadın için 
lzmir şehrini 

muhasara eden şaki 
•••••• !"··········--··············-··················· .. ········································· .. ··········•··········· 

İ lzmir kadısı düşündü, taşındı, elin karısını başkasına 
~ teslim etmek mümkün degildi amma ehvenişer tercih 
i olunurdu. Kadın teslim edildi. 

- Hiç olur mu? •.• 
Benimle evlenmeden - Buyurunuz 
evvel on sene kadın efendim. 
terzıliği yapmıştı. 

- Rica ede

,.im siz buyu

nm. 

-lmkan yok: - Ben. indim, 

siz buyurun. 

. ................ . 

- Hayırsız evlAd, 
d~di, yağın kilosu on 

kuruş daha arttı. Sen 

gene yağlı boya re

sim yapıyorsun, bu 

gidişi~ beni mahve
deceksin! 

\ ········· '-····························· ... ··············································--······-·······-····· .. ···· 
( .. Son Posta , , nın tarihi bahisler muharriri yazıyor ) 

On ikinei hicri asırda Garbi Anadolu damlarının eline geçmek korkusile tz. 
yaylarından birinde, bir Yörük çadırın- mirde bırakmıştı. 

t\" iizik hoc?S' 
- Karım bu Slav şarkısını çalarken 

çok müteessir oldunuz. Yoksa siz de Slav 
mısınız? 

- Slav değilim, fakat müzik hocası
yun. 

**· 
Mel"tebde 

- Napolyonun ölmüş olduğunu bilmi
yorsun ha! 

- Nereden bileyjm bay öğretmen, ai

lesi gazetelere ilan vermediyse kabahat 

benim mi? 

.,. 
- İsminiz. 

- Fuzuli! 

- Meşhur bir isim! 
- Tabii meşhur olacak .. ben t,.,m yir

mi senedir bu mahallede bakkallık edi

yorum.. 

- Babam evlenmemi hiç iyi görmedi. 
- Seni Nejada vermek istemiyor 
muydu? 
- Onun için değil, gözleri miyoptur da. ............................................................. 

Bir kat daha 
Erkek, geçen baharda tanıdığı ka1ını 

bu bahar da ziya. 
rete geldiği zaman: 

- Size karşı o
lan hürmeti.min, 
sevgimin tanıştığı. 
mız zamandakin-
den bir kat daha 

arttığını bugün çok iyi anladım! 
Dedi. Kadın sordu: 
- Nasıl anladınız? 

- Geçen bnhar da sizi ziyarete gelir-
ken on kuruşluk çiçek nlır getirirdim. Bu 
bahar da yirmi kuruşluk alıyorum. 

*** 
Moda düşkünü 

- İkinci kntm kiracısı bayan tam ma
nasile modaya düş 
kün. 

- Nereden anla
dınız? 

- Dün üçüncü 
katın kiracılarile 

konuşuyorduk; on
lar söylediler, saçlarını altı aylık y:ıptır

dığındanberi. saçlarına uygun giyinsin; 
diye hep kıvırcık salata alıyormuş. Evin
de bir saka kuşu varmış. Onun da tüyle
rini gene saçlannın rengine uysun diye, 
oksijenle sarartmış. 

*** 
Yanlış anlamayın 

Kasabın çırağı, evin bayının geçerken 
tembih ettiği kuz~ 
budunu getirmiştL 
Hizmetçi kapıyı 

açtı, kasabın çıra

ğı koyun budunu 
uzattı: 

- Koyun budu
nu pişirmeniz için getirdim, dedi, kal -
bimi de size vermiye geldim. Yanlış an
lamayın pf$irilecek olan kovun bududur. 

Rilmem 
- Ne iş yapıyorsun? 

- Mobilya satıyorum. · 

J 

- Karlı bir iş mi? 
- Bilmem, bizim evin mobilyaları ba

')amdan kalmadır. 

da doğmuştu. Çocukluğu konar göçer bir İvaz ağa, Sağıncılı Veliye cİzmire gel• 
Yörük olarak, her köşesinde bir başka sin, avratı istesin, nidecekler, verirlel 
güzellik olan Garbi Anadolu dağlarında, elbet.. biz de yardım ederiz• yollu habP.

1 

Menderes ve Gediz boylarında geçmişti. gönderdi. Sağmcılı Veli sekbanlarını, Je· 
Daima temiz hava, temiz su ve bol gıda vendlerini topladı. İzmire geldi. Karabll· 
bulan vücudü alabildiğine serpilmiş. de- run voyvodası da adamlarını. silahlandı· 
risi güneşin en tatlı renklerini almış, adı rıp atlanıp Sağıncılının yardımına yoll!lı 
Veli olan bu yakışıklı, güzel ve gürbüz dı. Sağıncılı. gözünü kan büriimüş, cihanı 
delikanlı Bergamanın Sağıncılı köyünde görmüyordu. Hiç çekinmeden koca İzrniJ 
yerleştikten sonra da Sağıncılı Yörük Ve- şehrini muhasara etti. İzmir fıyanmn , .• 
li diye meşhur olmuştu. kadısına da haber yolladı: cFettah ağıı· 

J *** 

- Gaz maskes.ni bir kere almtş hultm
dum, işime yaramadı. Ben de şapkacı
ma bozdurup şapka yaptırdım. 
~Jlle..A...--.'""'.-...~~~"""_,,. 

N "lsıl c. ldu ? 
Nisanın ikisinde yalancıya sormuşlar: 
- Bir Nisanda kaç yaları söyledin? 
- Hiç söylemcdım. 
- Nasıl oldu? 
- Bir Nisan yaptım. 

* * ""' Kendinin y~zdığı 

Köylüler, Bergamaya gittikce. Berga- nın kansını bana teslim etsinler! ... » 

1 
ma voyvodası Araboğlu Hacı 1sm~il ağn; İzmir ayanı bu garib, garib olduğu k8 

Küçük hanım üzülme; 
Zorla güzellik olmaz.. 
Hiç kırıtıp •Üzülme; 
Zorla güzellik olmaz. 

Evin erkeği çocuğunun masasında bir 
kitab buldu. Karısını çağırdı: 

ya, yağ. bal, yumurta. oğlak, kuzu gibi dar korkunç, korkunç olduğu kadar iğ· 
hediyeler götürürlerdi. O zamanlar kasa- renç teklif karşısında şaşırdı, kaldı. J{adı 
ha ayanlannın kasabaya merbut köyler efendi karakaplı kitabın kabına dalgın 
üzerinde çok büyük nüfuzları vardı. A- dalgın baktı: cElin nikahlı karısı başktı-
raboğulları da Bergama ayanı idiler. sına nasıl teslim edilir? ... > 

Sağıncılı Veli kasabaya gidip gelirken Vak'ayı İstanbula yazıp istimdad et· 
- Bu nasıl kitab, çocuğumuzun böyle 

açık saçık kitablar okumasını hiç doğru 
bulmam. 

ve her gidişinde Hacı İsmail ağa hazret- mek kolay .. kolay amma, istanbula adart 
lerinin konaklarına uğrarken ağanın na- gidip, İstanbuldan Anadolu paşnsına & 

zarı dikkatini celbetti. Yörük VcUy; ka- mir gelinciye kadar Sağmcılı İzmire girip 
pısına aldı. Sağıncılı Vel•. İsmail ağanın koca şdhri alan taran edecekti. - O onu okumuyor ki! 

- Ya ne diye almış, masasında bul-* dum. Gözleri sürmelemek; ölümüne kadar sadıkane hizmet etti. Derken bir haber de Karaburun voyvo 
İsmail ağa öldükten sonrn oğlu Mch· dası İvaz ağadan geldı: cFettah ağa karı· Boştur hiç verme emek. 

Yapma kendi11i bebek, 
Zorla güzellik olmaz. 

* 
Yüzde düzgün olsa da; 
Yapma benler dolsa da; 
iltifatın bolsa da; 
Zorla güzellik olmaz. 

* Mantolar şık g"yilsc; 
Şapkalar yan eğilse; 

Kanın sıcak değilse; 

Zorla güzellik olmaz. 
Şevket Aydoz 

·····t;,jı&,tJ .. 
········ ....... . 

~~ ...... 

• C> ......... 

Bay otomoblı kullan.ırdı. Korna çat
mak ddeti olmadığı halde hiçbir yere 
çarpmaz ve hiç kimseyi ezmczdı. .............................................................. 

Yanlışlık 
Ayakkabı mağazasının sahibi tezgah

tarlara tembih etmişti: 
- Bir çift ayakkabı alana, bir kutu da 

ayakkabı boyası verinız. 

Müşteriler hemen çoğalmışlardı: ma
ğaza sahibi tezgahtarlarma: 

- Bir .çift ayakkabı alana bır kutu a
yakkabı boyası vermen;n faydasını gör
dünüz mü? 

Dedi Tezgahtarlar şaşırdılar: 
- Siz bir çift ayakkabı alana bır kutu 

ayakkabı boyası verın mi demiştiniz. 
- Ya ne demiştim. 
- Biz yanlış anlamış olacağız, bir ku-

tu ayakkabı boyası alana bir çift ayak
kabı veriyor-Ouk. 

* Kabahat kimde 
Genç kadın kocasından gelen mektubu 

okudu: 
- Kocamdan gene soğuk bir mektub 

aldım. 

Annesi 
baktı: 

gözlüğünü kaldırdı, kızına 

- Hep o hizmetçi olacak karının ka
baıhati, mektubu postacıdan clır almaz 
sana gltl'irmez. buz dolabının üzerinde 
unutursa olacaiı budur. 

- Kendinin yazdığı bır roman! 
med ağa Bergama ayanı oldu. Sağıncılı sını bırakıp kaçmış zaten ... Sağıncılı Ve
Veli ona da hizmet etti. Mehmed a~a çok liyi kızdırıp elinden bir kötü iş çıkart:rnıı• 
yaşamadı. Onun da ölümü ile Sağmcılı sınlar .. avratı Snğıncılıya versinler .. ·' 
Veli İsmail ağanın küçük oğlu İbrahim diye. 
ağaya çattı. Kadı efendi hazretlerı bütün İzmir !· 

- Herhalde durma.~mın bir sebebi o

lacak, otomobilin altına gir de bak. 

- Nasıl gireyim, daha vvcl başkası 

girmiş . ................. S.iki"~·ın·i·ın·~k················ 
- Karım benden hiç sır saklamaz. 

- İnanmam. 
- İnan vallahi.. 

ne vakit bir şapka, 
bir iskarpin, bir 
çanta alacak olsa .. 
kaça aldığını ya 
kendisi doğrudan 

doğruya bana söyier.. kendisı söylemek 
istemese bile, aldığı mağazanın sahibini 
bana gönderir. O karımın tarafından bu· 
nu .söyler. Karımın benden bir şey sak
lamamak huyunu beğendiğim için derhal 
parac:ını verir, adamı savarım . 

*** 
Bir sıat 

Genç erkek sevdiği 
bir gün parkta bu
luşmaya ikna et
mişti. Genç kız 

randevu saatinden 
bır saat sonra gel-
di: 

- Seni bir· saat 
beklettim. 

genç kızı nihayet 

Dedi. Erkek içini çekti: 
- Böyle olduğu daha iyi oldu. Benimle 

evlen diye sana bir saat daha az yalvara
cağını. Sen de olmaz, olmaz.. diye beni 
bir saat da!ha az üzeceksin. 

*** 
Ne diye? 

İbrahim ağa temiz kalbli bir adamdı. yanını topladı. Bela ikileşmişti. Veli det• 
Kasaba ayanı olunca işlerini idare ede- ken ortaya bir de İvaz çıkmıştı. Kara• 
cek bir adam aradı. Eh ... Snğmcılı Veli, kaplı kitabda elin nikahlı karısının ba§' 
bunca senedir kapılarında sadakatle hiz- ka birisine ver'ilebileceğı yazılı dcğild' 
met etmiş emektar kulları idi. Büt:in iş- amma cşerlerin chveninin tercih edile• 
lerini onun eline teslim etti. Kendisi de ceği> yazılıydı. Kadı hazretleri: 
konağında zevk ve safasına daldı. - Şerrin ehveni avratı teslim et:rneW 

İbrahm ağanın gayet güzel bir kız kar- tir!. 
deşi vardı. Abdülfethh isminde bir zatın Dedi. İzmir ayanı chükmü şer'i> ye b<>' 
zevcesiydi. Fettah ağaya da cAraboğlu yun eğdiler. Kadın Sağmcılıya teslim 8' 

damada derlerdi. dildi. Fakat herif bu sefer: cNikah ta pl• 
kah!.> diye tutturdu. Yörük Veli, deli gi' 
bi sevdiği kadını kendi nikahlı karısı 
yapmak istiyordu. 

Yörük Veli Fettah ağamn kansına göz 
koydu. Düşündü, taşındı, nihayet, tuz; ek
mek !hakkını unuttu. Hırs ve tamah ateşi 
ile gönül ateşi birbirine karışınca, Vö
riik Veli. hicri 1189 yılının en meşhur 
şakisi olup çıktı. İ~rahin_ı ağa konağının 
ırgad, ayvaz, uşak, seyis makulesi erazil-

den, esafilden adamlarını kandırdı. Bir 
gece. efendisi ile efend;sine sadık on se
kiz nefer •bölükbaşısını kılıç ve hançerle 
katlettiler. Ertesi gün da Sağıncılı Veli, 
korkusuz ve pervasız Araboğulları kona
ğına kuruldu. Velinimeti olan hanedanın 
bütün malını, mülkünü müsadere etti. 

1189 yılı, birinci AbdiHhamid zamam, 
Osmanlı devletinin en karışık bir devri 
idi. Bergama cinayeti, hududlarmdan 
akseden top sesleri arasında, Babıaliye 

bir sinek vızıltısı gibi aksetti. Bu ilk ka
nı, Sağıncılı Velinin yanına kaldı. 

Yörük Veli, Lbrahim ağadan sonra eli
ni Abdülfettah ağaya uzattı. Evvela bü
tün malını, mülkünü rnüsader>;? etti. Srm
ra da czevcesini alıp istifraş etmek kasd 
etfü. (*) 

Bu tehdidin dehşeti karsısında, Abdül· 
fettaıh ağa karısını alıp bir gece Berga
madan İzmire kaçtı. 

Kadı bu ikinci teklife köpürdü, ayali 
diredi: 

- Nikah üstüne nikah olmaz!.. 
Ayana da cesaret geldi: 
- Olmaz! 
Didiler. Amma Sağıncılı kadıyı dinlel 

mi, İzmirden bir imam getirtti, ima:rnıJI 
önüne bir avuç altın attı: 

- Kıy nikfıhımızı-

Dedi. İmam nikahı kıydı. Bu suretl' 
cilam fısketti!:. 

İzmir kadısı, bir taraftan Fettah e.ı• 
karısını Sağıncılıya teslim ederken, bit 
taraftan da İstanbula haber uçurrnuşttl• 
Anadolu valisi Abdi Paşa Sağıncılı veli• 
nin idamına memur oldu. Abdi Pa-şa de"; 
rinin güzide simalarmdan idi. Bir cveıl! 
dilir> idi. Kapısı halkı kalabalıktı. KaP~ 
halkını topladı. Eyalet askerinden haY 
asker aldı. Kütahyadan Bergama üzeriJl' 
yürüdü. Sağıncılı ancak birkaç gün dil: 
yanabildi. Başına toplananlar, sekbnnl9 

rı: cBiz padişaha, devlete asi olamıı)'l,_ 
Fermanlı olanın yanında duramayız!ıı c)t' 

yip dağıldılar. Sağıncılı, zorla ele geÇ~ 
diği kadını aldı, en sadık birkaç arknd11

', 

ile dağa çıktı. Baktı ki dağda da bııt1119 
mak imkansız.. etrafı sarılmada.. ball 

Kocanın, sana misafir gelen güzel 

Ertesi gün bu firar hadisesini ögrenen 
Sağıncıh Veli. deliye döndü. Her neye 
malolursa olsun Araboğlu kızını ele ge
çirmeğe karar vermiştı. Sekbanlarından 

gözü pek birkaç kişiyi mektublarla İz
mir civarında Karaburun voyvodası İvaz 
ağaya yolladı. Karaburun voyvodası İvaz 
ağa da, astığı astık, kestiği kestik, asıla

cak, kesilece'k mütegallibelerdendi. Sa
ğıncılı Yörük Veliye her hususta yardım 

edebilecek şakilerdendi. Zava:llı Abdül
fettah ağa, malı mülkü gitnıiş, karısile 

beraber kuşça canını İzmire güç atmıştı. 
Yörük Velinin Karaburunlu lvaza karısı 
için adam ve haber gönderdiğini öğrenin
ce, kanslnı İzmirde erbabı namustan bir 
kimseye emanet edip kendisi başını aldı, 
İzmirden Kütahya tarafına kaçtı. Karı
ınnı da kaçıracaktı. Fakat, yolda İvaz a-

kalmıyan düşmanıma da kalmaz dei~ 
Araboğlu kızını kendı elile öldürdü. S li' 
luğu, uzaktan akrabası Kebsut flY0 tl· 
Sancaklı oğlu Süleymanın yanına JtııÇ it 
Abdi Paşa bunu haber alınca. hemen ~· 
süvari kıt'asını Ilgar ile Kebsuta görıd d-' 
di. Yollara koydukları gözcülerle burıı c• 

da takib edildiğini :ınlıyan Sağıncılı bde 
ka bir yere kaçarken Ünye denilen ye! ...... kadınlar etrafında 

fırıl fırıl dönmesi
ne hiç ses çıkar

mıyorsun. 

- Ne diye ses 
çıkarayım .. fırıl fı
rıl dönüyor, sonra 
da başı dönüp gözleri kararıyor. Bu yüz
den hiç birini doğru dürüst göremez hale 
geliyor. Ben de rahat ediyorum. (*) oevdet Pa.ta oüd I. 

·dııı' tutuldu. Adamlarile berab~r hemen J 1"' 
olundu. Sancaklı oğlu da Mihaliçtc cııı· 
kalandı. Onun da boynu orada vurul ..1 

•c)jll'" 
Hempalarından ve ayakt aşlarından ı. !)6 
edilen birkaç kişinin kesik kelleletl lf 
beraber Sağıncılının kesik başı !starı1'~tJl 
gönderildi. İbret olsun diye BabıhüroDY" 
önüne atılm teshir olundu. d 

Resad 'JV.:'11 
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Kral Zogu 24 saattenberi 

oteldeki dairesinden çık~ıy~r ~ Clark Gable'in e;ki , 
Eski Arnavudluk Kral ve Kralıçesını karısı neler söyliyor? 
" · tandan getiren lıasusi trenin ı·- · ..... _·---................ ---- ...... - ....... -......... _ .. _ ............ . 
I unanıs ı· ( (Bir Hlritler Clarlc'ın nrtına ~c·lı bir telı elbiani yalda, Holly. 

l l l t l ? wooda •elJiii zaman para.a, pabıuJa. Maoallalı oldalıtan M>nra memur arı ne er an Q lJ/Or QT 1 iöhreti 6itti~ '!"'"' v~ nihayet onıı ltaybetm~I• batlaJ~ı 1111ladım - l ve nılaayet ifl• •llriiyoraanıı~ lıl elimden 6'ftil» 

~:~ecıyon•:;ı!:--w.~7:. yelkovanı -c;~·~~:ı:it;i'?;ütii;·da~;~;;r····-· ..................... . 
11ayıldı. Meıhur ıinema ıcm'atk4n l 

l 2 nin üaerinde... Clark Gable karınndan nihayet bo,a-İki saattir 91)ken bir tahtın aahiblerini 
+ -t nabildi we meşhur ~ı:ı Ccırolc Lom-getirecek olan treni bekliyoruz. u; asyon 

civarını dolduran, elueriyetiru Arnavud bcwd • ~lendi. 
vatanda"'ann te<.:k.il ırttili kesif halk yı- Şimdi gençl.ik adı ile Jozcfin Dillon 

~ Y cıdmı alan sa.bık madam Clark Gab?. iını, dakikalar, saatler yuvarlandıkça bir 
aki kooaaı hakkında çok ıaı.ıanı dik· çığ ıgibi büyüyor. 

Biraz sonra, burada pek kısa bir zaman kat bi:r makale 1JCJZmı§hT. .in mühim 
AmeiacaA ııe Avnıpa meomucıla.rındcı evvel Adriyatik sahillerinde başlıyan bir çıkmakta olan bu maka.lqi Clfağıı.ıa 

hailenin son tablosu göriilecek. 
Herkeste acıklı bir manzara seyrine ha-

zırlık var. 1atasyon ve urtasyonu kuşatan 
caddeler hakla dolu olduğu halde çıt yok. 

Gecenin mutad wkO.netini bozan hiçbir 
aşırı ses duyulmuyor. 

Sirkeci garı geceyi ve sükutu üzerjne 
Çekmiş, llmbaları kmk uru yor. 
Eğer yeni bir gecikme olmazsa, Arna-

1/Ud kralı, kraliçem 19 dakika sonra kar
tımızda bulunacaklar. 
İnsanın çıplak buldufu her yerini diş

liyen bir ayaz çıktı. 
Ellerimiz pard&ülerimizin ceblednde, 

gözlerimiz aaatin ablak çehresinde dola
§1.Yoruz. 

Yeni bir haber: 

-::enin gelmesi dördü bulacak! .. 
E ır kısıın meraklılar da~lıyorlar. 

traf biraz tenhalqtı. Ar değil, kAr 
~rnanı olduğunu kenirerek garın üçün-

d. rnb evki salonunun bQ:fesini açtılar. Şim
ı uray ..ı~ 

birer a eumek ıaadetini elde edenler 
Vec· sıcak çay temin edebilmek için

1 
kah

tah~a Ç;aAına kur yapıyorlar. Çayı i~en 
S . anklar üzerine uzanıyor. 

•aat~nıyeJer nöbeti dakikalara, dakikalar 
ere devrediyor. 

t Şinıdi yarıdan faz:la az:alan kalabalık
an ses bile çıkmaz oldu. 

tr Uzaktan horoz sesleri duyuluyor .. son 
h arnvay Sirkeci kavlinde boğuk bir say. 

a çıkararak geçtl 

le ~ô~yüzündekf ay da dörde kadar bek
Yıcilerden olmasa birbirimizin yüzünü 

fôrenııy~ğiz. 

Peronda çok az llmba yanıyor. 
Ellerim cebimde dolaşıyorum. Hangi 

~edainin azi'Zlfli bilmem ki?.. Hafızam
a~ dilime inen bir cümle parçası ... ŞekB

Prın Otellosunda DyaAonun Senyor Bre
bançiyonun kapısı önündeki feryadı: 
•- Uyanını"Z, uyanınız siyah kurd. bP.-

J'AZ kuzuyu kaptı .. :. 
(Siyah) kurdun kaptıtı beyaz kuzunun 

90banını bekliyoruz. 
Gökyü2Jli yavaş yava, pembeleşiyor. 

8 abah olmakta. Horo:dar ötmeğe başla
dılar. 

Artık dakikalar sayılıdır. Yeni bir rö
tar yok. Türk • Yunan hududundaki Pit
J'on istasyonundan 19 da kalkan tren vak. 
tinde gi:!lecektir. 

Birden asabt bir ses duyuyoruz. Bu Ri
toletto operaıının temailinden dönen Po-
11. Müdürünün sesidir: 

- Repsbıl dı~an çıkarınız; garda bir 
'ek insan lltem~! 

liallt nğındılı bekleme mahallinden 
~ı çıkanlıyor. İstasyon dıpna mı? 
llaYır, hudud iıadcl. bq dakika içinde 
8trkecı ve clvarında insan isimli mahlt1k 
Olarak yalnız nokta bekliyen polisler 
kaldı. 

lltı 'l'tırk ve ecnebi gazeteciler bir kö
~e sfnınq bu kapı ~an edilmek key

Yetinln aart olmamumdan endişe ede
~~ bekll:ronnı. 

orktutumuıa utradık: 
- Kiın bunlar? .. 
- GazetecDer efendim!.. 
~ .. İ.!tenıem. Hepsi cfıpn çıkacak! 

Udafu: 

ıı~:"-nıan efendim. hiz gazeteciyiz Va
'"'-ı teabıt etmeli: mecburiyetindeyiz. 
'-eVab; 

:: Dinlenıe-m efendtm! .. 
li'akat vazife 

- 'Vazjf ,. 
l'af~ıla e ftMn bilmem.. yalnız fotog
ı.rs r kalacak n.aı- -'- -.L.•u.o ya-

1tı.ıı. 

dncediy<>n&.r: 

C JıaI'k sonradan görme adamlar-
dan değildir, muvaffakiyete, ıe

refe eripnelc için kademe kademe yüksel
~- Arasıra ıarkad~lanndan birinin· 

yaroımı dokunmadan de8il... ı.....Lark Gable'in eski karısı Jozefhı Dillot 
Bir vakitler Clark'ın sırtına giyecek bir nünde yazıyorum. Burada her hafı •• •. 

tıek elbisesi yoktu... On santimi bulun- güzel filmler gösterilmoktedır. ~.,. t .:ı-. 
ma7Jd:ı. O vakit arkadaşları çok azdı. Fa- c0nulb iaıni iri harfl-.r ıle 1j .ııiı .. \la. 
kat Rolls otomobilini aldıktan, meşhur men ürpermeğe başlarım ... Üzt.intü kap. 
dişçiye gittl'.klten sonr• §Öhreti yayılmağa 
b lar beni... 
aşladı. ·• Onu düşünürken aklım eski tanıdıkln 
Kıüçük rollerden baŞ!adı. Büyük rollere rım, arkadaşlarım olan Nclson EddJ' 

~i. LOIS Anceleste bir rejisör ona bir Johuny Weismuller, Rochelle Hudson. 
mukavelename imzalattı. İşte felakefün Bruce ~abot, Julie Haydon'n gider. 
o andan it!tbaren başgösterdL 

Radyomu açarım: 
Sigara almak için bir mağazaya girer Vera Van, Jimmy Fidler. Stepheıı 

girmez Caıll1!kanın önüne geng kadınlar O,Douvel. Jessica Dragonette'i dinlerim 
toplanırlan:lı. Kibar madamlar onu çaya Sevinç kaplar beni... Çünk:.i bunlar be. 
davete lbaşladılar. Sinema yıldızlarından. nim eSki talıe'belerimdir ... 
blıi <le kendisini kaçırmasını ondan rka cMutail.aka> için her şey hüsrandır 
etti. Hayır benim için hüsra::ı mevzuubahs O· 

Ses çıkarmadan bunlara şahid olmak lamaz. Qünkü vazifemi hakkile ifa eyle. 
Oiin ve ougün lhi'Ç ıte kolay bir iş değildi. Adım adım dlın. ESkisi gıôi elimden geldiği kadaı 

Bu işde muhaITirin dikkat objektifi fo. şahe&er örneğini veren bir milletin topra- mücadele eylemeğe giri§IIlİıtim. Fakat herkese yardımı bir vazife bilirim. 
tografcının makinesmden daha mı az has- ğında açacak. ma.ğlOb olacağımı evvelden biliyor idim. Amerikanın lher tarafından, İngiltere. 

1 ki Tren ıgeleli yirmi dakika oldu. HllA Kocanız muvaffakiyetlerinden dolayı den, Şa'"'"~aydan, Japonyadan, Avrupa· sas o aca .. . • '"'B'' 
kral ve kraliçe gözükmüyorlar. Nihaye, :nıestolınağa ba.§layınca veyi size! ... Ra- dan her.gün yüzlerce mektub almakta. 
işte .. Zogu çevik bir hareketle vagondan batı unutursunuz artık... O vakit tıpkı yun. Bu mektublara fotograflar da rner. 
atladı. Elini uzattı, kralıçeyi indiriyor. sağa sola yalpa vuran. Siağı, yukan çıkıp buttur ... Hepsi de Clark Gable'e benze. 

Çaresiz çıkacağız. 
Türk efkarı umumiyesine bedbaht Ar· 

navud kralının İstanbula nasıl indiğini 

anlatacak olan talihsiz Türk gazete~i 
ve dünyaya bu gelişin tafsilatını verecek 
ecnebi muhabirler garın dışına çıkarılı-

yor uz. 
Derhal bir meşveret: Ne yapacağız? .. 
Yapılacak hiç bir şey yok .. gazeteci va

zifesini yapmaktan menediliyor. 

İstasyon camlarından içeri mahkumlar 
gibi bakıyoruz. Ümıd1iyiz, belki bu hata 
tamir edilir. Fakat kimm umurunda? Ni
hayet bir ilıFsız gibi, vazifemizi yapabL • 
mek için, istasyonun arka duvarlarından 
atlıyarak, tren tekerleklerinin altından 

geçerek bir köşeye saklandık. Ve gaze • 
teci gibi değil. bir casus gibi vazifemizi 
yaptık. Trenin düdüğü beş dakika evvel 
duyuldu. 

Üç yolcu, iki bağaj, iki otomobil va -
gonundan teşekkül eden hususi katar üçü 
yedi geçe gara girdi. Sanki tren ölen bir 
milletin tabutunu taşıyordu. Gar da bir 
ölü süktıneti hakimdi. Bu katar göç eden 
~ır devleti taşıyor. Kralı, başvekili, na • 
ıırları ve tebaasile ... 
Arnavudluğun 1stanbuldaki sefaretsiz 

<refiri Asaf ve konsolosluk memurları en 
arkada bulunan yataklı vagona doğru Her 
.edil er. 

Vagonun kapısından evvela birkaç me
mur indi. Bilahare bawllar ve diğer pa
ketler taşınmağa ·başlandı. 

Trenden ilk çıkan eşya minimini veli
~din beşiği idi. Üçü beş geçe sarışın ve 
ııenç dadısının kucağında mavi bir port
~ebeye sanlı veliahd uyanmamasana iti . 
na edilerek trenden indirildi, merasim sa 
tonundan .geçir'lerek kapının önünde 
bekliyen otomobillerden birine kondu. 
Fotoğrafçıların mütemadiyen yanıp sö

nen mağnezyom ışıklan A.ltında ıaşıran 
genç dadının sımsıkı tuttu u kundakla 
koşuşu bende dün geceden kalıın intıba • 
ların en şiddetli ve acıkhsıdır. Hayatı 
kazandığı gün memleketini kaybeden kü
çük yavru tıenşeyden bihaber mışıl :mışıl 

Maamnfih k~ük İskender, bence gene 
İskenderi Kebir kadar talihli bir insan . 
ınış ki, gözlerini tarihe milll istikWin en 

Kral. gri renkte kırçıllı bir palto giy - inen uçurtmaya benzersiniz. Erkeğina meği lrendilerine bir şeref bilmişlerdm 
mi.şti. Şapkası başında, eldivenleri yarıya 8Ukut eder ise sizi de birli"kte aürükliye- .Biçareler bilmiyorlar ki bir san'atkfırc 
kadar sağ cobine sokulu. cektir ... Hayatınızı kazanmak mecburi- benziyebilmek bir muva.ffakiyet değilr 

Kraliçenin başında vişne ~rüğü ile yetinde iseniz ibu çok nazile bir vaziyet dlr... Asıl muıvaffakiyet, en bliyük muı 
mor ortası bir şapka, ayni renk eşarb, te~il eder. vafiaıkiy~ kendi başına bir §ahsiyet olıı 
çanta, eldiven ve ayağında da ayni renk- «Gözcle> artık yükselmeğe başlar ... maktır ... O şa1ısiyeti tebarüz ettirmektir, 
te iskarpinler bulunuyordu. Mantosu eşi- cSabık zevce> ye düşen, küçülmek, daha o şahsiyeti hAkın kılmaktır. 
nin ayni renkte, belki de ayni kumaştan fazla küçülrne'ktir. Aktör olmak çok güçtür. 
idi. Boyu kraldan iki üç parmak daha iBen 1bu satırları muazzam cÇin tiyat- Clark Gable de bu müşkülata uğradı. 
yübek.. .rosunun. avlı.mıa bakan penceremin 6- (Devamı 12 nci sayfada) 
Arna~~~~~ve~m~~~er--~===~========================~-

kanı krallarının önünde tazimle eğildiler. ( oı·ı ver Hardy'n·ın yen·ı partonerı· ) Krali~nin eldivenli elini öptüler. 
Mağnezyumun ışıklarının parlayıp aön 

meleri arasında bana öyle geldi ki, kral 
bir hayli zayıflamıştır. Yüzünde bariz ız
tırab mimikleri var. Vakur ve sakin gö .. 
zükmeye çalışıyor. Kraliçe koluna girdi, 
yürüyorlar. Jeraldin daha metin ve sa .. 
kin.. Hiç bir yabancılık duymuyormuı 

hissini veren mütebessim bir çehre iJe 
ilerliyor. Kral iki defa şapkasını çıkardı. 
Vagon pencerelerinden kendüıini selAmlı
yan maiyetine ve polislere mukabele etti. 
Arkasından hemşireleri ağabeylerini ta • 
kib ettiler. 

Zogu, merasim salonundan geçerken e
bedi Şefle Milli Şefin yağlı boya portre .. 
leri önünde bir saniye tevakkuf ederek, 
tazimle selAmladı; sonra süratle yürüye
rek, halı döşeli beş ayak merdiven~ indi. 
2177 numaralı taksiye evvel! kraliçeyi 
bindirdi. Kendisini \stlkbal edenlerin ay. 
rı ayrı ellerini sıkarak teşekkür ettikten 
sonra kendisi de girdi. 

Kralı takiben maiyeti de diğer otomo .. 
billere bindiler. 28 otomobilden teşekkttl 
eden kafile Perapalasın yolunu tuttu. 
Şimdi kral ve kraliçenin içinde seya. 

hat ettiği vagondayım. Yataklı vagonun 
Rum memurile konuşuyorum. Memur ya
rım yamalak tür~esile anlabyor: 

- Kral çok dalgındı. Ona yemek ve • 
rirken dikkat ediyorum, gözleri sabit bir 
noktada, hazan dakikalarca dalıyor, kra
liçe bir söz söylediği zaman sllkini -
yor, cevab veriyordu. Kraliçe çok kibar 
ve soğukkanlı kadın.. Kra 1ı me§glll etmeli 

(Devamı 10 uncu ıcudcıda) 

Senelerdenberi ayrılacaklar. ayrılıyor- 88Dlere vermemifUr. 
lar, ayrıldılar diye diye nihayet haldlı:a- Kendı.ine en çabuk bir zamanda b.r et 
ten de aynıdılar... bulan Hardy olmuştur. 

Stan Lorer ve Oliver Hardyden bahse- Yeni efkıin ismi Harry Langdonduıı. 
diyoruz. cSarsılmaz bir çift. olan bu iki 1 !'ski ve «udretli bir san'atkardır. Lorelt 
san'atkArın dost kalmak üzere bl1e olsa aratmıyocak derecede mahirdir. 
ayrılmalan onları çok: aeven sinema me- Bu iki san'at'karın birleşmesi üzerine 
rak.lılannı jevkalAde Qzmilşt.ilr. mensub bulundukları United Artist bun-

Te'krar birleşmeleri hakkında yakınla- lara cZenabia:t adın.da büvük bir filin çe. 
11 tarafındaa yapılan te~ler hid>ir virtm~ir. 



10 Saytıı 

Yurdda Çocuk 
Milliye 

ve Hakimiyeti 
Bayramı 

Bütün memlekette Çocuk w lrakiıni yeü milliye bayramı coşkun bir şekil
de kutlulanmışbr. Resimlerimiz Yozg ad, Bozdoğan ve Tokattaki bayram -
lardan intibalardır. 

GUmUşhac:köy tutUnçUlerine 
iyi bir örnek 

Bursada moyva kurdlarile 
mücadele 

SON POSTA Mayu ' 

~ 
Ankara Radyosu 

Kral Zogu 24 saattenberi oteldeki 
dairesinden çıkmıyor! 

DALGA UZUNLUÖU u (B.11taraf1 9 uncu sayfada) 
1839 m. 183 Kea. 120 Kw. için mütemadiyen lAf açıyor, neş'eli gö-

, .A.Q. 19,74 m. 16195 Ke&. 20 Kw. züküyord'u. 
.A:P. 11,'19 m. 14811 Kea. IO Kw. 

Kral yalnız yemeklerde kornpartirna • 
PERŞEl\mE - 4/5/39 nından dışarı çıktı. Akşam yemeği ola -

11.30: Protram. 12.35: Türk müziği - Pl. rak ta barbunya balığı, bamya ve pata • 
ıs: Memleket .saat lyan. ajans ?e meteoro-
loji haberlert. 13.15 _ ıt: Müzik <Kan§lk tes. garnitürlü rosto et, mayone% ve kom 
protram - Pl.) 17.30: inkll(ı.b tarihi dersle- posto yediler. Bu bizim günlük yemek lls 
rt • Hallen-inden naklen. 18.30: Prolram. temizdi. Kendisi hiç bir şey arzu etmedi. 
18.35: Müzik CKonserto - Pi.) 18: Konu§Dla. Trende umumt bir sükunet vardı, herke.s 
(Ziraat ıaatı.) 19.15: Türk mtızığl (Fa.sıl 
heyetL) Tahsin Karak~ ve arkadaşları. 20: kendi kompartimanında adeta işltilmek
Memletel saat lyan. ajana ,. meteoroloji ten korkar gibi yavaş sesle konuşuyordu. 
ihaberlert. I0.15: Türk müziği. Çalanlar: CeT Pityon istasyonunda çok kaıabalık top • 
det Qalla, Fahire Feraan, Refik Fersan. O - lanmıştı. Fakat kral ve kraliçe ıözük -
tuyaıılar: Sadl Hopea, Radife Neydik. 1 -

memeli tercih ettile• .......... lozlnlt pefreTL 2 - Sadullah ata-
nın - Busl?ılt ağır semalst: Ka,pıhr her gö- * 
ren. S - Udi Eşrefin - Suzlnll.k şarkı: Gün
den gQnı efsun oluyor. 4 - Lll.tıf ağanın -
Suzfn&k ıartı: Benim yarem glbl yare bu -
lunmas. 5 - Cevdet Ça~la - Keman taksi • 
ml 1 - Yesari Asımın - Nlhnend şartı: 

Gardan ayrılırken gün aganyoraa, git
tikçe kızıllaşan gök yüzünden güneş mah 
murluk bozmağa çalışıyordu. Biraz sonra 

ortalık aydınlanacak. ıeçen günlerden 
farklı olmıyan bir gün başlıyaca.ktı. Ge
çen günlerden farklı olmıyan bir gün 
mü? Buna İstanbul un yeni misafirleri 
kim bilir ne kadar inanmak isterler' 

Nıuret Safa Coı1'ıın 

* Kral Z.Ogu ve kralıçe Jeraldin dün bil-

tün g(ln oteldeki daırelerinde kalmı§lar. 
yemeklerini de bu dairede yemiJlerdir. 
Bazı arkadqlarımız kraiın Ankarayı 

gideceğini yazmışlarsa da. bu haber te • 
eyyüd etme.m.i§tir. Knlın yakın bir ati~ 
Ankara ziyareti rnevmubahs değildir· 
Kendisinin Büyükadads. yahud Boğaz! • 
çinde ikamet edeceği söylenmektedir. 
· Kralın maiyetinde bulunan nazırlar • 
dan bir kısmı, başvekil mnstema tekr&J 
Arnavudluğa döneceklerdir. Mahalll hil· 
kfunet bunların avdet ettikleri takdird• 
eınlaklerinin iade edlleceğinı illn etmit 
tir. 

Kralın getirdiği otomobiller 
Kralı getiren hususi katarla birlikt• 

dört hususi otomobil de beraber gelınif 
tir. Bunlardan biri HiUerin, düğün he • 

diyesi olara~ Zoguya gönderdiği lijks o • 
tomobildir. 
..................... ·-········---·············--·····-

Şebzadebaşı 

" 

TURAN Tlyatroıunda 
811 geoe 

Gfriı 20 paradi 10 loca ıca 

IGN~YI KENDiNE 
ÇUVALDIZI 1! L ! 

YOdvil 
okuyucu bayaıı AJHI AtUla revl.ii 

Cumartesi (HAMiYET) YBcueı ve arbd .. 11111 

Yaz ıetdl clclm. 7 - RahmJ beyin - Bayati
araban tarkı: Bana noldu değişti. 8 - Sa -
detttn Ka)'Ilağın - Bayatiaraban farkı: öm
rfimO.n neş•esız. 9 - Sadet.tın Kaynağın -
Kdrdillhlcanlr şartı: Bl.r gün yaşadık. 10 -
......... - Halk türküsü: Senin yazın kışa ben
zer. 21: Xontl§Dla. 21.IS: Esham, tahvllll.t, 
kambl,o - nukut ve ziraat !borsası mat.> 
11.25: Ke§'eU plll.klar - R. 21.30: Müzik (KÜ
çllt orteatrıı. - Şef: Necib Aşkın.) l - Bros
selınaruı • Felemenk rakBı. 2 - Frelre - Ay, 
ay, ay (Melodi.) 3 - Hruby - Vlyana opere
tinden (potpuri.> 4 - Ganglberger - Benim 
k11çüt Teddi ayı."11 (Saksafon parçası.) 5 -
Kut.sch - İspanyol kaprisi. 6 - Zlehrer - Vl
yanalı küçük kız vals. 7 - Schott. - Marş. 

22.30: Müzik (Aryalar • PU 23: Müzlk CCaz
band - Pl.) 23.45 - 24: Son ajaruı haberleri 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
ve yanntl program. ............................. ._ ............................ . 

Trakya ipek böcekçiliği 
F.dirne (Hususi) - Mevsim dolayı -

sile yeni ipek böceği tohumları açılmış 
ve böcektıanelerde bakılmağa başlan -
mıştır. Böceklerin halihazır vaziyeti 
bu yıl tohumlardan iyi mahsul alına -
cağını göstermektedir. Tohumların fış-
kırtılması ameliyesinde ipek böcekçi -

Kurulut tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira.P 
Şube ve ajans adedi: 262 

z.rat v. ticart t.er nevi banka muamelelırl 

Gümüşhacıköy (Hususi) - İnhisar
la\' idaresi, Gümüşhacıköyün bamıa 
tütünle:-inin kalitesini yükseltmek ve 
rekolteyi çoğaltmak için lazım gelen 
bütün tedbirleri almıştır. Bilhassa 
c-fidecilik:ıt işinde çok büyük fedaktırlık 

yaparak zürraa vaktinde fide hazırla -
mak, hastalıks~z ve en yükrek cinsin -
den tüfün yetiştirmek için Gümüş na
Jü.yesinde caçık ve kapalı> fidelfk tesis 

eder<>k ilmi çahşmmıın açık faydalarını 
göstermek suretile !köyJilleri hem ten
vir ve hem ~ işlerinde a.iamt kar temin 
etmeleri çarelerini öğretmiş bulunmak
tadır. 

Bursa (Hususi) - Mevsimin başla - liği mektebinin müstahsile büyük yar
m&.!1 dolayısile uyanmış olan haşerata dımları dokunmu~tur. Bu seneki to -
karşı Bursa· ziraat teşkilatı harekete humlarda'n mühlm bir kısmı müstah -
~iş bulunmaktadır. Şu sırada mey- sile meccanen tevzi olunmuştur. Trak
va ağ&çlarında görmen İponomot (ağ" ya bölgesinin kozı:t yetiştirici'likte en i
tırtılı) t:rtıllarma karşı mücadele edil- leri giden yerleri Edirne, Meriç, Mü • 
mi~ başlanmıştır. Bunun için de Vo - refte, Uzunköprüdür. Bu yıl diğer yer
ranza mihlfilü denilen bir madde. bun- lerde de tecrube mahiyetinde böcek 
dan korkan ağaçlara serpilmektedir. Bu beslenmektedir. Yeni yıl koza fiatları
haşere meyva oğaçlannın kabuklarını nın diğer yerlerden daha iyi bir fiat ar

-············································ .. ··-·········· 
(w Denizlideı kısa haberler ) 

kemirerek kurutmaktadır. 
Ziraat müdüriyetinin bu teşebbüsün

den dola'yı rneyvacılar memnundur 
Şimdilik, meyva ağacı mebzul bulunan 
şehir civarındaki bahçelerde uğraşıl -
maktadır. .............................................................. 
( Gemlikten kısa haberler j 

Blr kaza eseri olarak yandıtını enelce * Garb yönü deniz, diğer üç tarafı dağ -
Jazdığımız Tu!; komutanlığı dalr~lnln ye - larla Qevrnı bulunan Gemlik ve clvnrında 
nlden yap;Jması içln muktezi taruısatı gön- çok nefis sular vardır. Bllhassa R~dlye 
derllml blnanm törenle temell atılmıştır. köyünde Taşdelen adı Terllen su pek meJ -

ş, burdur. Arabalarla getirilen bu suyun bu -
Bu törende Vali ve şehrlmlute bulunan Kor- yük fıcısı şehirde 50 !rr. satılmaktadır. Re -
komutan ve askert, millld birçok davetliler şadlye köyünden başka, Umurbeyde ceın.ı 
f>uıunmuştur. Bayar suyu ve Sürum.lüde Sıılahağa suyu da. 

Sicil memurluklan çok güzel bir sudur. * Gemlikte, Kızılay Kurumunun senelik 

zedeceği umulmaktadır. Kozalarımızın 

hnlihaz:r belli b~I! müşterisi yerli fa'b 
rikalarımız o1up bu sene Hatay koza -
}arından mühim bir kısmına müşteri 

olacağı anlaşılmaktadır. 

Trakyanın belli başlı koza istihsaL 
merkezlerinden biri olan Meriç kaza 
merkeziPin borsa nıahaili olan Uzun -
köprüye vesaitsizlik ·yüzünden uzak 
bulunması kozalnrır. 'bozulmasını in -
taç ettiğini nazarı dikkate alarak bir 
mihnak yeri, koza kurutma fırını tesis 
edilmiştir. 

Müstahsil bu yıl da faaliyete geçe -
cek olan bu makineden faydalanacak-
tır. .............................................................. Vllnyetlmlze bnğlı kazalarda bulunuı ta -

pu idareleri teskllfıtı kaldırılarak Tapu Sicil kongresi yapılmış bir yıllık mesai raporu o- ~,.. ---·------------' ,..._ 
kunduktan sonra yeni idare heyeti seçllmlşmemurluklan ihdas edilmiştir. Bu memur -

luklnrn 20 ıer lira maaşla o tamlar tapu 
Ur. 

* Yeni Ne.sn Halt Opereti artist Tev!iğln 
başkanlığında Gemliğe gelmiş, Halkevt mü
samere salonund:ı. 7 t.eman vermiştir. 

Ankara borsası 
memurlan tayin edllm~r. 

Terfi ~d~n öğretmenler 
Açılaş - Kapanış fiatları 3 - 5 - 939 

Üç senelik kıdem zamları 1938 Eyl(Hünde 
dolnıu~ o;an vlH\yetimtz llk okulları ötret -
menlerinden 54 kişinin bh:'er derece yücel -
tlldiklerl Maarlt VekA.let.inden blldlrtımlş 

ıar. 

Takdirn:ıme alan öfretmenler 

1936 - 1937 ders yılı içinde vazifelerini 

* Bursa ziraat okulu talebeleri muallım. 
lerlnln refakatındt blr tetkik gezlslne çık -
mışlar, GcmUte de utnyarat. fabrlkııları 
ıezmlşlerdlr. 

* Gemlikteki -elektrik flrketl, Pazar gün
leri şehre cereyan vermekten sarfınazar et
miştir. Pek yerinde olan birinci karann he
men tatbik sahasından taldırılıvermeslnde
kt esb:ıb anlaşılamamıştır. 

J{lksck b:ı.şan ne yapmış olduklanndan ötu- * Gemll~n en güzel, denizin karaya en 
fÜ V! Ayctımlz llıt okul öğret.menrerlnden Ze- çok girdiği, suyun en az cereyan ettiği, bir 
ki Ülkiı, Tekin Erkan, Hilseyln İktzoğlu, F'lr-

1 
noktada kurulan mezbaha sıcaklar b:ı.şlnr 

devs I ık, Ali Glin:Iürkan, Hamdi İnanç, Şük başlamaz. mtıthl§ koku ne retmeğe ba la • 
ri1 Gursoy, Fevzi Kaçara, Maarif Vekfı.letln _ mıştır. Bu mezbahanın uzak blr yere nakll 
dm birer kıt'a takdirname verllml§tlr. şehrin sıhhati bakımından zarurt görüımek

tedtr. 
Yeni k:ıymakam ve komiser * GemUkte 23 Nisan hararetle tes'ld ed!l-

Acıp ynm kaym kamlığına tayin edllen mtş, Çocuk Kurumu menfaatine ib!r balo ter
Ank ra vilfıyetl M !yet memurlannd&n Oe - tlb ·edilmiştir. * Bursa - Gemlik şosesi üzerinde, Derbend 

~----_,._ -
ÇEKLER 

Açılış Kapnnış 
Londra Cı. i3 ~.·3 

NeY - Yort 126.6'!25 126.6325 

Part& . 8.3500 3.i6{i() 

Mll~no b.66ıö 6.6621> 

Cenevre 28.4 7i5 28.4076 

Amesteracf~ ( ı .5 . 6 ,ı;4 

Bcrlln 60.8160 l>O.StoO 

Bruksel 21.56 21.1)6 

Atına l .<W2S l.Oı:t5 

Sof ya ı.u6 1.66 

Madrld 14.033 14.0BS 

Var şova 28.SlfiO 2s.a.50 

Budapeşte 
~4.'1615 2'1.!l.ı u 

Bukreı 
O.ı>OaO 0.9060 

Belgrad 2.S!ı25 2.ti925 

Yokohama 84.b2 84.62 

Stokholm 80.L475 80.5475 
23,.l;l):lli 2S.tıO~ü mll Çağlı ve terf n eDnlzli Emniyet b1rln

el kom1serll{:;'1ne taJ1n olunan Kemal Yıldı -
rım gelml§ler ve U.zifelerine ba.flamışlardır. 

Moskova 
clnnndaki Selcukgazt köyü arazisi dahll!ndc •---------------• 
çok güzel ve geniş bir çam ormanı vardır 
&ıırlardanberl, köyün n muhitin havasını ıt-------......... -------.11 

Akb k•t b . tashih ve manzara.mm firlnleşttren, bu or- J Açılıı ' a 1 a 8VI ""~ manm yol kıyısında.ti tısrnındaın başlıya. Türk borcu I peşin -
er dilden ı·itab, gazete 'Y8 SON 1 rat !çerle!'e dotru blr turd sarmıştır. A ., • n • 19 76 
OSTA'nın Ankara bayiidir. Under- ğaçlan tahrlb eden bu lfetten kurtarmak • • I vadel -

ı 1 makinel rinJn de acentasıdır. ağa~ sevgisine ehemmiyet verdiğimiz böyle " 
blr samnnda cot verlııde bir b.a.ret.e.t, olur ' 

İSTİKRAZLAR 

19 76 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf he.sablarında en u 
SO lira:;ı bulunanlara senede .f defa çekilecek kur'a ile aşaiıdaki pllna 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: . 

4 Ac!ed 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 n 500 ,, 2,000 ,, 
4 n 250 " 1,00J ,. 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 ,, 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DIKKA'f: Hesablanndaki paralar bir sene içiılde SO lh'adan aşağı 
düşmıyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. ) 

Kur'alar 1e11ede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart 'H 1 Bulru 

~ 
Elmalı Elek'rik Türk Anonim Şirketinden 

Bir Montör Aranıyor. 
Elmalı elektrik şirketinden ikinci sınıf ehliyeti haiz ve idroll.k santrallarda ça· 

lışmış bonservisli Tiirk bir montör aranıyor. Talihlerin kaç liraya çalışacakları .. 
nm bildirmeleri. (3055) 

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığından: 
ı - Hususi idarede nümunesi mevcud Karamürsel fabrikası malı boz renlr 

kumaşından imal edilmek ~rtile ceket, pantalon, tozluk ve kasketten ibare\ 

121 takım elbise ve ayni kumaştan 121 kaput, potin, posta çantası ve fişeklik açık 

eksiltme suretile mübayaa edilecektir. 

2 - İhale 17 /5/939 Çarşamba günü sa3t 1~ te komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ıartnameye göre 185 liralık teminat göstermeterı 
ve ve'kAleten gönderecek şahıslann tam aa.lAhiyeti haiz noterlikten m~addak 
vekAletname ibraz etmeleri ilAn olunur. c286h 
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•4 llay• SON POSTA 

Sovyetler, bir Türk - Rus - İngiliz ve 
Fransız paktı yapılm"sı~ı istiyorlar 

Sutçuler Cemiyeti son 
zehirlenme hadisesin
den belediyeyi me~'ıd 

(Baştarafı 1 i-ıcf sayja.da.) j yazıyor: t!.Jtuyor 
ti~leneceği anlaşılmaktadır. Çemberlayn, «Almanya Avrupaya ta (Baştarafı 1 ind sa11fada.} 

Müteravize karcıı teşkili mutasavver hakkürn ettıği takdırde hayat yaşama - Toprantıda, bu hadise dolayısile halk 
blok hakkında Sovvctlerin vapm1ş ol - ğa değmez bir şey olur> demiştir. üzerinde husule gelen menfi tesirler ~·e 
4tıi(u yoni teklif, Londra h~kümetl la- Gafer.konun kendileri için bir mili - sütcülüğün ehemmiyeti tebarüz etli~~ 
rafınd(ln ciikkatle tetkik edılmekted.r. tef ık olu.ııdı ~ ı intıbaım veren Gaf en - miş, cemiyetten maada beledıyen~ . 

•Dailv Hera1J> gazetE"'inin siya i ko - CiM o - Mııssolini görüşmeleri hak üzerine düşen vazifeleri yapması ıçın, 
nıuharrlrim göre Sovyct'erın tek!ifi, kında dun Romada pek az şey söylen - evvelce vaki olan müracaıatlarının te -
Lond1

1

a - Paris - Ankara - Moskova a- ı mekte idi. Z,.mnedi'diğine göre hiç bir Jddi kararlaştırılmıştır. . . 
r~sında bir dörtler paktınm aktıni is - suret'e mihvere karşı bir tabiye altına Top~;;ntıyı rnüteakib C~i~et .~~ısı 
tıhdaf C'tnwktedir. .. . girme~l...Si için Bükreşten Gafenkoya Ahmed Doğan Kay2, kendısıle ~?ru -
Akdi derpış edile,, bu pak•. mı.: tekabıl sarıh ta"imat verilmiştir. ~en bir rnuharririrnize şunları soyle -

Yard1m e•asına müstenid olac<tktır. . miştir: . t• 
Paktı in zalayan taraflardan biri her - Italyada knrışıklıklar olmuş «- 40 kişinin zehirlenmesıle ne 1 -

hangi bir hücuma maruz kaldığı tak - Populafre gazetesinde, Brosso1ettc relenen bu vak'a halk tarafından ol~u-
dirde, dıP.cr iiç devlet müştereken yar- vazıyor. öu gibi cemivetimizce de nefret ve ın-
,ı__ .; t"> • • ·b· vak-"l'lna ko~~akt•r. Musso'ir:ivi Hit1eri takibden vazgeç- fia'le karşılanmıştır. Bız bu gı ı 

Bu huc::usta alakadarlar arasında ya- meC'te sevkerlebil<>cek yegane teşriki alarm 'her zaman o1abileceğini zaten 
Pılan müzakerelerde başlıca müşkütat, mesai Berlinin Romayı sürükliyeceği biliyoruz. Onun için bir ay e.~el be~e-
4[hücuma maruz .. ka1manın mana· ve bir harb ihtirunUnin,İtalyan milletini diveye müracaat ederek bugun şeh_rl -
ŞÜmulünU tc:sbit etmek hususundadır. fa~ist rPjim~ne karşı isyana sevkedec~- mizde s<ttılmakta olan sütlerin vazıye
Çünkü chücunıı. dan rnaksad, yalnız ği korku -udur. Daha şimdiden emm tini sıhhi mazarrailannı bildirdik. He
cloğrud;m doğruya yapılacak olan her- bir kavnaid<ın İsviçreye gelen haber - nüz' bu hususta ne gibi tedabir i~ih.az 
hangi b!r hucunı deeildir. Bilvasıta ya- ler, Mi1nno'dn geçenlerde mühim kar- edildiğini bilmiyoruz. Bugün şehrimiz
Pılacak olan hareketler de hücwn sa - gaşalıkların bastırıldığı merkezindedir. de satılan birçok sütler, kaymak altJ ve 
Yr1acaktır. Şimal memleketleri krema altı tabir edilen yağı ve kayma-

Mesc15 tnqiltcre, Holandaya karşı Stokhclm . 3 { A.A.) _ Dört Şimal ğı alınmtş sütlerdir. Süt gii'-ğümlerin -
Yapılac:ık olan bir hücumu. kendisine mcmlekctirun hariciye nazırları, Al -· deki halis s:it etiketi ma~lesef tama : 
nıütev€ccıh bir hücum telakki edebi - , . ,.. men sahtedir. Belediye nızamna'lnele 
~ektir. manya ile akdoıunacak ademı teca'\ uz . , t • k ağı alınmış 

muahe<les;ni görü~ek üzere 9 Mayıs- rınde yar! 'eya ~ .aym a ı tınnak 
Ayni ~ekildc .F'ransa· da, Belçika ve- ta Stokholn-:'da top~anacaklardır. sütl('~le bırtclr mav_ı .etıbk:rt ymapdşde var. 

Ya İsvicreve müteveccih bir hücumu . . . suretı e sa ı ması ıçın ı 
Frnnsaya ·kar~ı yapılmış gibi sayabile- Jngiliz kabınesın~e Fakat hangi sütçü, sütünün yağı ve 
c~ktir. Londra 3 (A.A.) - K~bı?v~ saat __ ıo kavmağı alınmış olduğuna dair olan bu 

Sovv<'t Rusya ise, Baltık devletleri - da toplanmıştır. Zannedil~ıgıne, go:e, etiketi koyar? Eğer koyarsa halk at -
ne yap lareık olan bir hücumu Sovyet- müzakere bilhass~ beynelımlel vazı - maz. Binaenaleyh ~vvela belediye ka
lere rnüteveccih addedebilecektir. yete ve ezcümle Polonyanın Dan:ı:ig'e nunundaki bu maddenin kaldırılması 

Tiirkiv<>ve ,gelince. Balkanlarda- veva dair olan Alman istekleri hakkındaki icctb ed-!>r. fstanbulc!a birkaç imalAt!ıa
Ş:rki Akd<>niı.de herhangi bir hareket, hattı hareketine ve Sovyet hükCımeti - ne vardır ki bunlar, sütlerden krema 
'l'ürkive menfaatlerine müteveccih sa- İe yapılan müzakerelere taalluk et - ve kaymak istihsal ederler. Bundan 
Yılacak ve arnkadar devletler derhal miştir. sonra hiç bir gıda kıymeti kalmıyan 
Yardıma kosaraklardır. "' A -rr- .. u··tu·· de ayrıca satarlar. Biz bu imalat-C Londra , (A.A.) - vam ruımara - ~ 
h Öri.ili.ivor ki. mütecavize karşı cep- haneleri de bir liste halinde belediyeye <.> k sında bevanatta bulunan Çemberlayn, ura<'tık olan büyük devletlerin baş- - bildirdik. 1ıca ...,0··~· •. 1.. . . t İnrtiliz hükumetinin Almanya aleyhin- . a sıra böy 

h '" l(U atı. bu devletJenn emmye b A~ıl mühim o1mı, yanı ar -
sn al de bir çember siyaseti takib ettiğini ir ..ıı. b ı 

-n arı~·n tcsb:ti meselesidir. le zehirlenme val{'alanna s~ue 0 an 
.ou - k"" bert f kere daha reddetmiş ve demiştir ki: · · i b başkadır edı'l '"~S ııiatın pek yakında ara meseleni!l mahıyetı se am · 
~~ cİngı"liz hüktımeti, karşılıklı teminat d b. k ·· l""k bayat 1~

1 

nnıasılmaktadır. Mandralar a. ır aç gun u 
0 ltornanvanın vaziyeti teatisi hakkında yapılacak teklifleri tet c:ütlerin kesilmemesi için sütün içine 

euvrc ea:u•tec;inde, bayan Tabouis kilre hazırdır.... camaşır sodası atarlar, bu soda fazla 

·ıs-Bankasının Ganeral Veygand bunnn ı~acırıldığı takdirde işte bu gibi müessif 
lü ::f U zehirlenme \•ak'aları '™!ydana gelir. .k . . b ld Bugün satılan sütlerin birçoğu, ke -

1 ramiye~iru tay_vara ile ıslan u an silmesin diye için~ soda at1lmış sütler-
dir. Bence. kırk kişiyi zehirleyen süt kazanar. I r Bukreşe gidiyor tP. sod;tlıclır. Bundan başka. şehir ba -

A ricinde bir takım meçhul ve gayri sıh-
nkara-, 3 (Hususi) - Türkiye İş Ankara 3 - General Weygand bu ak hl ahırlarda yeti~tirilen havvanlardan Bankasının ku"'çu-ır cari hesablar ara - t 19 15 d istanbuı..ı hareket et d h · d tl 

-' şanı sa:ı · e « - rılınan ~tler de ~ehir a ilın e a ar-sında krtib ettigı~ · ikramiye planının · ti ı 
mış r. . la dolaştırılıp kilosu on kuruşa satı -Mayıs keşirJ<>ı:;inde 1000 liralık ikrami- İstasyonda l\filli Müdafaa Vekili C'TE?- maktadır. Bu sütler hiç bir zaman be -

Yeyj Anknrada ( 17480) numaralı he - neral Naci Tınaz, Hariciye Genel Sek- lediyen;n kontrolünden geçmemiş ve 
Sabı cari sahibi Şahin ve b~er yüz li- reteri Büyük Elçi Numan Rıfat Mene- b k bll R'hırlar d? teftişe tabi tutul -
talık ikramivcleri Trabzonda (687) mencioğhı, Frans::ı büyük elçisi ve el - u mastır.> 
Şerefeddın. Beyoğlunda ( 1 7261 ) Arzi- çilik erkanı ve diğer birçok askeri ve m~e~ivet Reisi Ahmed Doğan Kaya -
ro, iki yüz ellişer liralık ikramiyeleri mü~i zeva~ ta:afmdan uğurlanm:ş:ır: 1 dan so~ra Halid Özulu, Mustafa Zek! 
l3ursada 6148 Fatma, İzmirde 12420 Bır askerı mufreze selam resmını C giz Kamil Dikce ve katfbi umumı 
Muc;tafa. İstanbulda 76752 Beraet, Tür yapmış. iki memleket milli havaları ça Be~ Ural bu vak'a dolavısile infiaUe
kan kazanmışlardır. lınmış ve. .halk General Weygandı şid- ri~i abildinnişler ve fstanbulun eski bir 

100, ;o ve 25 liralık ikramiyeleri de
0
tle alkış1~~~1ştır. d Ro h""k.. derdi olan bu işin bir an evvel nldtı_:ıyet kazananların isim

1
eri de şubelere ta - Pneral neygan , manya u u - b 

1 
icin cemiyetin uhdesine uşen 

lllirn eciilmistir. metinin kendisine tahsis ettiği bir tay- u :11f a~ JapmN. oldu an ve belediyenin 
. . .. v~zı evı y ·" ~- . M 

yare ıl~ yarın Bukreşe hareket edecek- d , tr.clabir ittihaz etmesı lu -Bir kum kay1ğı battı 
Dün Silivri liman idaresinden deniz 

ticareti müdürlüğiine telgrafla bir mü
racaat vakı olınuc: bu telgrafta Sinan 
ıc· " "' 
• 

0Yü açıklarında batmış bir kum kayı-
rrnın bulunduğu ve bu kayığın tayfa -
t~rının ambarda kalmış olmalarına ih-

ltnaı V<.>rildi~nden cesedlerinin ara -
1\)1~ • • l"" ~ "'llaSl için bir dalğıç gönderılmesı u-
~nıu 'bildirilmiş-tir. 
\1 unı kavığının batmış oldu~ bu ci
h:~a dolaşan Buzkıran motörünün sa
l~ tarafından görülmüş ve zabıt~ ma-

att<:ır edilmiştir. 
e~apılan tahkikatta kayığın üç gün 
llçıı:1 sahilden kum yükliyerek .~:.nize 
du· n 30 tonluk Namazgah motoru ol
eQt~e. içinde üç tayfa bulundu tesbit 
~·~ı.~. 

hır .. btörun fırtınava tutularak birden-
" att • • narı ta ıgı ve başaltı ambarında bulu-

l!Qilrn Yf alarm dn boğulduğu tahmin 
l3u :ktedir. 

~i:n deniz ticareti müdürlüğünce 
tek~ ~ahalline bir dalgıç gönderile
lllrıtıa-~·h ~za esnasında boğulmuş olına
aı ara~ 1hrnoı verilen üç tavfanın cese-

1 acaktır. 

t• e esasıı "' 
ır. . (A.A.) zumunun ehemmiyeti üzerinde dur -

Pans 3 (A.A.) - General Weygand 
1 

rdı 
Ankaradan hareket ederken Havas a - mus a r: * 
jansı muhabirine aşağıdaki beyanatta Sütten zehirl€nme hadis:si etrafın -
bulunmustur: da zabıta ve adliye tahkıkatı devam 

cT:furandan dönüşümde Ankarada etmekted!r . 
tevakkuf ed<'re:k esasen tanımakla müf Tıbbl Adlide~ sütlerin 1~1i1 ı:aporu 
tehir oldui!um Rcisicümhur ismet İn - h -z müddeiumumiliğe gondenlme -
önünü selamlamak istedim. Reisicüm - ~n~ Emnivet müdürlüğü de tahlil 
hur hakk•mda en lfıtufk.ar kabul gös - mne1t~cıer.sı·ni Adli Tıbdan sormuştur. terdi. 

Ayni zamanda devletin en yüksek Ru~uelt HTerin nutkuna 
şahsiyetlerile VE: askeri büyük rüesa cevab yerm ·yor 
ile de temas ettim. 

Kıvrnetli bir hatırasını ta~ıdığım bü
tün bu konuşmalanm fevkalade bir sa
mimiyPt ve itima<l içinde olmuş ve a -
lfıkalı noktai nazar teatilerine imkan 
vermişt;r. 

Tiirkiyede bulunduğum müddetçe 
gösterilen ihtimamdan dolayı da fev -
kalade mütehassisim .• 

General Veygand şehrimizde 
Ankaradan <lün gece şehrimize mü -

teveccihen hareket eden general Vey
gand bu sabah 8,45 de Haydarpaşaya 
muvasal8t etmiştir. 

Generali vali Liitfi Kırdar, emniyet 
direktörü Sadri Aka, Fransız konsolosu 
ve kalabalık lıir halk kütlesi istikbal 

Novyork 3 (Hususi) - Cü~hu~ei~i 
R velt Hitlcrin nutkuna mukabıl hıç bır uz ' .. l . 
bir beyanatta tulunmıyacağmı soy emış· 
tir. 

etmişlerdir. 
General Veygan<l kendisine tahsis e

dilen motörle Karaköye çıkmış ve oto
mobil ile Parkotele gitmiştir. General 
Vevgand maiyeti için Parkotelin 61 ve 
67 numaralı daireleri hazırlanmıştır. 

General Veygand öğleye kadar isti
rahat edecek ve öğk yemeğini Parko -
telde yedikten sonra, vilayet makamına 
iadei ziyarette buluna'Caktır. BilAhare 
de şehri.rnizin şayanı temaşa mahalleri 
~eneral Veyganda grezdirilecektir. 

Tayyare kaçakçılığı 
davası uiı yeni saf hası 

(Ba.starafı ı inci sayjada ı 1 bir yardımı istemesi, ~enim .hiç bir za • 
bugün öğleden evvel saat onda muha - man düşünmediğim bır haldır. 
kemesine başlandı. Reis Arif Güngören Tesir var mı? 
aza Hayrullah ve Muı-sad mahkeme he- Bu sırada Ruhinin avukatı HaIDJd Şev 
yetini teşkil ediyordu. İddia makamında · ket İnce ayağa kal!<arak dedi ki: 
müddeiumumi muavinlerinden Zihni bı:- ı _;_ Ben müvekkilim ile gizli olarak ko
lunuyordu. nuştum. Mühim ve mılli b'r dava karş1 • 

Ruhinin avu!catı Hamid Şevket İnce sında bulunuvoruz. BÜ i•ın hiç bir tara • 
yerini almıştı. Celse açılınca bakını Ru · f ının gizli kal~asını arzu etmiyorum. Mu 
biye hitaben: \'ekkilime daha bazı ş~ylerin sorulmasını 

- Cümhuriyetçi İspanyaya kaçak tav- istiyorum, Ruhinin Ekreme verdıği bu 
yare satmaktan dolayı suçlu bulunan Ek telgraf sırf bir dostluk neticesi midir? 
rem Könığe hariciyt!ye gelen bir telgrafı Bu yardımı başka hiç bir şeyin tesiri al • 
vermek suretile onun bu işini kolaylas - tında kalmıyarak mı vermiştir, yokrn ba
tırdığınız sö~eniyor. Bize bu hadiseyi zı tazyiklerin tesiri altında kalmış mıdır? 
anlatır mısınız. dedi. Bu noktayı 10.tfen izah etsin, eğer bu 

Ruhi hadiseyi anlatıyor suallere doğru cevab verecek olurs:ı çok 
Rtr'hi sorgu hakimliğinde verdiği ifa - büyük hakikatle karşılnsacaksınız. 

deyi tekrar edeceğini söyledi. Bunun ~- Hakim Ruhiye bu sözlere dair ne eli • 
zerine asliye mahke.."llesı ta!'afından veri- yeceğini sordu. 
len karar okundu. Hakim hadiseyi b:r Ruhi: 
defa da kendisinden diniemek istediğini - Ben onu bir şahsiyet olarak tanır • 
.söyleyince maznun kısaca şöyle anlattı: dun. Kendisinin böyle bir şey yapaca .. 

- Bu hadisenin cereyanı sırasında ıdi. ğını aklımdan geçirmezdim. Onun be • 
Bir gün Ekrem Könığ bana geldi. Be - nimle gelip görüşmesi ve benden yar • 
nimle gizli konuşmak istediğıni söyledı. dım istemesi sadece bir dostluk eseri de· 
Bir otomobille Karpiç lokantasına gittik. ğil, bir tenezzül meseiesidir. Ben onun 
Bana orada çok müşkül bır vaziyette ol- bu arzusuna cevab vermek istedim. 
duğunu bir komisyon işinde (170) bin ii- Avukat Hamid Şevket İnce bu muka • 
ra kadar bir parayı kaybetmek tehlike - bele kar§ısında: 
sinde olduğunu. Anıerikadan haricıyeye _ Hakikati söylemek istemiyor, peki 
gelecek bir telgraf1 kendisine verdiğim devam edelim, dedi. 
takdJrde bu zorluktan kurtulacağını Hakim Ruhiye şu suali sordu: 

söyledi. Böyle bir telgrafın teksir edile - _ Ekrem bu telgrafı iade etmemiş, A-
rek Başvekalete vesair yerlere gönderil- merikadaki fabrika da bunu tek1d etme
mesi, onun rakibleri tarafından çok müş- yince sen ne için bımu ihbar etmedin? 
kül bir hale sokulacağını, telgrafı ala • _ Telgrafın başka bir yol ile gelmek 
mar.sS bile hiç olmazsa metninin ne ol - ihtimalini düşünmedim, onun için ihbar 
duğunu öğrenmek istediğini ilave etti. etmedim. Ekremin şahsiyetı bu işin önü· 
Ben ona bu işle alftka&.r olmadığımı söy nü alabilirdi. 
Jedim. Fakat aramızdaki eski dostluk ve 

Devlet Şlırasının karan rabıtadan dolayı ona yardımı da esirge-
me'k istemedim. Ekremi alarak evrak Bunun üzerine Devlet Şılrasının ver • 
müdür muavini Ahmede gittik. Ahmed diği karar okundu. Bu kararda, Ruhinin 

telgrafı Ekreme vermekle işini kolııy • bize bu telgrafı vermenın imkansızlığını 
laştırdığı beyanile lüzumu muhakemesi anlattı. 

Ekrem telgrafı alınca 
Birkaç gün 60nra telgraf geldi. Ebemi 

meseleden haberdar ettim. Telgrafı ken -
disine verdim, suretini alıp iade edece -
ğini söyledi. Ekrem telgrafı aldı. Bır da
ha görünmedi, mesele bundan ibarettir.> 

Hakim hu izahatı dinledikten sonra 
sordu: 

- Telgrafı ona verdiğiniz gibi, mevkii 
muameleye koymamanız da işi kolaylaş-

isteniyordu. Müteakiben Hariciye Vek~ 
leti inzibat komisyonunun verdiğ karu 
dinlenildi. Bu kararda sabık Milli Müda
faa Vekili Kazım Özalpın ve Hariciye 
Vekaleti müsteşarı Agah Akselin imza. 
Iannın Ruhi tarafından taklid edilme • 
mekle beraber Ruhinin telgrafı mua • 
mele mevkiine koymadan ona vermekle 
hadisede medhaldar olduğu zikredıliyor
du. 

Bundan sonra bazı vesikalar daha göz.. 
tınyormuş. den geçirildi. Ehlivukuf raporu okundu, 

•Ekrem Köniği şahsiyet sahibi bir Raporda sahte evrak: üzerindekı mühürüıt 
insan zannediyordum.» hariciyenin mührü olmadığı, imzaların 

- Efendim, ben o kadarını bilmiyo - da Kazım Özalpa ve Agah Aksele aid 
rum. Telgrafı ne için istediğini bana an- bulunmadığı zikrediliyordu. 
[atmıştı. Ben bunun ne dereceye kanar 
doğru olup olmadığını ne bileyim. Sonra 
Ekrem Köniği şahsiyet sahib• bir insan 
zannederd:m. Onun böyle bir sahtekarlık 
yaptığından benim hiç haberim yoktur. 
Ekrem büyüklerim;zden birçoklarının 
en yakın dostu idi. Eğer benden telgra!ı 
istemeyip te onlardan istemiş olsaydı. 
ayni yardımı onlar-da yaparlardı. 

- Onlardan istemiş, onlar vermemiş
ler. Mesela Adliye Vekal<.>tınden de ba 
telgraf istenmiş. 

- O kadarını bHmiyorum. 
- Ekrem size başka bir izahatta bu -

lundu mu? 
- Hayır, hiç bir şeyden bahsetmedi. 

Ben bir sipariş aldım, onu yapmakla mü
kellefim. dedi. 

- Peki. sizin bu telgrafı ona vermekle 
ne kazanacağını bilmiyor muydunuz? 

- Hayır, kat'iyyen bilmiyordum. O 
telgrafın metnini okuyacak, işini düzel -
tecekti, zannediyordum. 

- Hariciyeye bö~le gızli telgraflar ge
lir mi? 

- Gelir efendım. 
- O halde neden bu telgrafı isteyişin-

den şüphelenmediniz? 
- Efendim, ben böyle şeyleri düşün -

mek ihtiyacını bile duym2dım. Ben <:ınu 
şıiısiyct. namus sahibi bir insan olarak 
tanıyordum. Benim bu işi bilerek yap -
makhğ•m bir intihar sayılırdı. 

İddia makanıırun talebi 
Hakim iddia.makamının talebi üzerine 

Ruhiye sordu: 
- Ekrem Köniğ size geldiği zaman siz 

onu Ahmed Nesim!ye götürüyorsunuz. 
Ahmed Nesimi size bu telgrafı veremi -
yeceğini söylüyor. Siz bunu neden dü -
şünmediniz? 

- Düşünemedim. Onun benden bövle 

İkinci celse 

Öğleden sonraki celsede hakimler he
yeti Devlet ŞO.rasınrn ve asU:re ceza mah 
kemesinin verdlği kararlara istinaden 
duruşmıya devam edi1diğıni zikrederek 
iddia makamının mütaleasına iştirak et
tiğini bildirdi. 

İddia makamı Ruhin!n ve Ekrem Könf. 
ğin bu işteki rollerini uzun uzadıya ızah 
etti. Ekremin fiilinin ceza kanunumuzun 
342 nci maddesine tevafuk ettiğinı, Ru • 
hinin şeriki cürüm olduğunu ve Ruhinin 
ceza kanununun 65 inci maddesi yolile 
342 nci maddesine göre cezalanması 1§ .. 
zım geldiğini söyledi. 

Avukat müdafaasını haz.ı.rlamak için 
mühlet istedi. Muhak€'me 6 Mayıs Cu • 
martesi gününe talik edildi. 

Lrtvinof Hariciye 
Kom;serliğinden 

istifa etti 
(Baştarafı 1 iıtl.'i sa!Jfada.> 

1918 senesindenb~ri Sovyet hariciye • 
sine intisab etmiş olan Litvino!. 1930 d'a 
hariciye komiseri tayin edil~tır. 

Sovyet icra komiserleri heyeti reisi Mo 
lotof, ayni zamanda hariciye komisediği 
vazifesini de ifa edecektir. 

Litvinofun ani surette çekilişi hak • 
kında hiç bir tafsil.at \•erilmeroektedir. 

Moskova 3 (A.A.) - Yüksek Sovyet 
dıvanı, hariciye komiseri Litvinofu kC'.n· 
di talebi üzerine, vnzifes!nden affetmif 
ve yerine icra komiserleri heyeti reisi 
Molotofu tayin etmiştır. Molotof icra ko
miserleri reisi ve hari<'Jv~ komseri ün • 
vanını taşıyacaktır. 
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Doktor Berdele itiraz etti: 
- Ben sizin Firavun masallarınıza ina· 

namam; ne esrarengiz kuvvetlerin teli· 
rinden insanlar ölürler. ne de hl.ısım, bü
yü vardır ... İlim böyle şeyleri kabul ede· 
mez. 

Şakaklarmclıı yeni peydahlanml§ bir 
kaç beyaz tel bulunmasına rağmen gene 
genç görünen birine döndü: 

- Siz bir arkeologsunuz, siz söyleyin, 
hakkım yok mu? Böyle şeylere inanılır 
mı? 

- Ben mi, ben mi söyliyeyim.. size 
inanıyorum. Sizin gibı düşünüyorum. Fa
kat şu var ki. .. 

- Şu vnr ki demekten maksadınız? 
- Müsaade ederseniz kendı başımdan 

geçen bir vak'ayı size anlatayım. 
Herkes ona bakıyordu. Anlatmaya baş

ladı: 
cBen arkeoloji tetkiklerine yeni baş. 

lamıştım. Asuri eserler üzerinde çalışı
yordum. Binlerce sene evvelkilerin ya~
yış tarzlarını. /bilgilerini tetkik etmek ve 
müsbet neticelere ulaşmak en büyük e-

Bu hakikaten Pariça mı, yo'laa, yo"laa 
- Sen hep Sümerden. Sümer güzelle

rinden bahsedersin. diye, bir Sümer gü. 
zelinin heykelini elde etmek ister misin? 
Gülmüştüm, şaka söylüyor sanmıştım .. 

melimdi. Yorulmadan. çalışıyordµm ve - Kendi heykelinı yaptırdın da bana 
hiçbir şey benim bu çalışmalarımın önü- mı vereceksin. 
ne geçemezdi. Bunlarla meşgulken bir 
şark .güzel~ ile tanışmıştım. Belki de onu 
sevmiştim. 

Adı Pariça idi. İlk karşılaşımda onu, 
tetkiklerimin mevzuu olan Sümerin gü
zellerine pek benzetmiştim. Ona karşı 
büyük sev.gi hissetmemin sebebi de belki 
bu lbenzeyişti. Size nasıl anlatayım. Sü
mer güzellerine aid ne biliyorsamM onun 
yüzünde, vücudünde bu bildiklerimin 
hepsini görebiliyordum. Benzeyiş, garib 
görünmiyebilirdi. Nihayet ayni toprakta 
yaşıyanlann çocuklarından biri ayni top
rağın eskilerine benzerdi. 
Pari~a ile yanyana oturduğumuz. göı 

- Belki benim heykelim; beliti de bin
lerce sene evvel yapılm~ bir heykel. fa· 
kat bana o kadar çok benzer kl. ona bak
tığım zaman kendimi aynada görmüş gibi 
oluyorum. babamla annem bir kaza neti
cesi ayni günde ölmüşlerdL Ben bu hey
keli onların öldüğü gün bir odada sakla-
dıkları eşya arasında buldum. Sen bilir· 
sin belki heykelleri bizim yalnız birer 
taş resim addetmezler; ayni zamanda 
birer tılısımdırlnr .. Onlar kırılır parçalıı
nırsa, onların eşi olan canlılar da ölürler. 
Bu bulduğum heykel de benim eşim. Gö
rürsen sen de sözümil tasdik edeceksin! 

Bana: göze .bakıştığımız zamanlar da düşünür, 
kendi kendime: - Bir .gün olacak muhakkak sen beni 

- Bu hakikaten Pariça mı yoksa, Luvr unutacaksın! 
müzesinde bulunan \•e nasılsa canlanmış Demek ister gibi baktıktan sonra il!vc 
oradan kaçabilmiş 'lir heykel mi? etmişti: 

Luvr müzesinden kaçmış bır heykel 'l"li? 
derdi. Dediği doğru idi. Binlerce sene 

evvel yapılmış olduğu pek belli olan hey
kel, Pariçaya o kadar çok benziyordu ki. 
Canlı, ateşli Pariça sanki heykeltraşın 

karşısında model '>larak durmuş ve bu 
heykeli yaptırmıştır. 

* 
Pariçanın yaşadığı m2mleketten ayrıl

mış. Keneli yurduma dönmüştüm. İlk za. 
manlarda mektublaşm.ıştık. Sonraları 

(kabahat !benim) mektublarımız seyrek· 
leşmişti ve nihayet ben ona yazmamıştım. 
O da yazmamış ve her §f'Y böylece bit
mişti. 

* 27 Temmuz 1935 de evlenecektim. Evlen 
meden biP ıgün evvel bazı eski mektub· 
larımı. kağıdlarımı yakıyordum. Pariça
nın bana verdiği heykele de gözüm iliş

mişti. Elime almıştım. Düşünmedim, ni· 

çin yaptım bilmiyorum. Heykeli kaldırın
ca taşlığa attım ve orada Pariça parça 
parça oldu. 

* Ben (>unu Pariçanın kendisine de soy- _ Günün ıbirinde sevgimizi unutursan Seneler geçmişti. Gene arkeoloji tet-
Iemiştim, gülmüştü: onu kırar, parçalarsın. kikleri için Pariçamn memleketine git-

- Ben hem Pariçayım, hem de o ;enin Yemin etmiştim. kınnıyacaktım. Ölün- "tlliştim. Gider gitmez i~k işim Pariçayı 
adını söylediğin müzedeki heykelim! ceye kadar lbu heykeli muhafaza edecek· aramak oldu, evini biliyordum, kapJSJnı 

Bir gün gene yanımda idi, gene göz gö-1 tim. çaldım. İhtiyar bir uşak kapıyı açtı. Ona 
ze bakışıyorduk: Pariça, heykeli bana erteıi gün gön- Pnriçayı görmek istediğimi. kendisini pek 
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fstanbuldan hareket edecekleri günü 
önceden İzmire bildirdikleri halde so -
ğuk ve yağışlı bir havada rıhtıma çık -
tıkları zaman kendilerini karşılamak 
için kimsenin gelmediğini gördüler ve 
biri hasta diğeri ÇOCU'k olan iki yolcu 
bin müşkülatla eşyalarını trene yer -
leştirdiler. Son günlerin üzüntü ve yor 
gunlukları Hatice hanımı büsbütün 
sarstığı için biran evvel yatağına ka -
vuşma~ emelile hE>men bir ottmıobile 
•binip Bnvraklıya gitmeği düşündükleri 
halde, Süheyla hanımefendinin gene 
kim !bilir bu vesile He de ne ~adar acı 
sözler, jmalı kelimeler sarfedeceğini 
düşünmek ikisini de korkuttu; Yor -
gunluğa katlanarak trenle gitmeği ter
cih ettiler. 

Kapıyı, 'beyaz saçlı, asık suratlı bir 
uşak açtı ve onları doğruca yukarı kat
taki odalarına götürdü. Geçtikleri bü
yük sofaların ihtişamı Nerimeyi o ka
dar şaşırtmıştı ki, bir iki dakika ken -
disini toplayamadı, her adımda dura -
rak bu ~zel şeyleri seyretmekten ken 
dini alamadı. 

Hatice hanmıla kızına tahsis edilen 
iki oda alelade dfü:enmiş ve bir ihasta -
nın rah~tı gözönünde tutulmamıştı; fa
kat ken"1i sefil odalarından çı'kı.ş. bura
sı onlara gene güzel göründü. Yalnız 
bu koskocaman odalarda sd'ba veya 
mangala benzeven bir şey olmadığı i • 
çin haı;tcı ciğerlerine kadar titrediğini 
hissetti 

- Gnliba burada· bizim fakir oda -
mızdan daha ook üşi1yeceğiz. 

Odan•n pencereleri geniş bir bahçe
ye nazırdı; fakat bu bahçede de. evde 

Yamn: GÜZİN DALMEN 

olduğu gibi, 'büyük bir :kasvet vardı. 
Nerime annesine yaklaşarak yavaşça 
mınldandı: 

- Güneşli günde bile bu bahçe pek 
sıkıntılı bir yer olmalı! İçime tuhaf bir 
heyecan geldi anne; adeta korkuyorum. 
Bu karanlık sofalar, bu tenha odalar, 
bu kocaıman konağın sessizliği kalbi -
mi sıktı. 
Kızcfdhz belki de daha çok şeyler 

söyliyecek, bu ilk dakikada duyduğu 
fena hisleri daha acı sözlerle ifade ede· 
cekti fakat annesinin yüzündeki derin 
ye'si ıgörünce ibirden'bire va7ı1geçti, bi -
llkis neş'eli bir tavır takınarak çanta
daki EfiY8lan çıkarmağa başladı. Her 
çikardığı ~eyi bir tarafa yerleştiriyorj 
gülen gözlerle annesine bakarak, yap -
tığı işi ona beğendinneğe uğraşıyordu. 

Süheyla hanımefendi hiç görünme -
mi.şti. Yalnız, ikindi vakti geldikleri i
çin bir hizmetçi kendilerine birer ftn -
can çay getirmiş, fakat odanın içi kar
makarışık olduğu ihalde onlara ycfrdım 
etmeği aklına bile getirmiyerek çekilip 
gitmişti. Biraz sonra b~ka bir hizmet
çi, akş:ım yemeğinin saat tam yedi •bu
çukta yeneceğini, lbu saatte mutl~a 
sofraya inmelerini hanımı tarafından 
haber verdi. 

Hatice !hanını İstanbu1dan ayrılma -
dan evvel kendisine koyu ~aclverd, kı
zına da kurşuni yünlüden birer elbise 
diktirmişti. Kendi vaziyetlerine göre 
bu esvapları fena bulmuyordu; fakat 
bu konaığın ihtişamını, hi7l'Tletçilerin 
bile kE'ndllerinclen daha gilttl esvablan 
olduğunu gördükten sonra içi sıkıldı; 

bunu kızından D.ıliYemedi: 

- Sattıbtımız küçük masanın para -
sile borçlarımızı ödedikten sonra ikimi
ze.. de Pncak bir kaç çamaşır, birer çift 
ayMck'.lbı ve birer entari yapabildim. 
Bunları şimdilik kaf.i görüyorum amma 
bu konaktaki zengfnlik beni şaşırttı, 
Jnların yanında pek dilenci gibi kal -
maz mıyız acaba lazım? 

Nerime bu dilenci sözüne isyan etti 
ve altın saçlarım tararken küçük yü
zünü annesine çevirdi: 

- Yok anneciğim, onların yanında 
kendimizi böyle alçak görmiyelim. Fa
kirsek kabahat bizim mi? Süheyla yen
gem isterse bize de kendi parasile kat 
kat esvabım- yapsın; lbizim gücümfüıı 
bu kadara yetiyor. 

* • 
Ev sahihlerini bekletmemek için ana 

kız saat yediyi çeyrek geçe aşağıya in
dikleri vakit SüheylA hanımefendiyi 
elinde bir örgü ile bu1dular. Yanında 
zayif yüzlü, dümdüz siya~ saçlı, çirkin 
biT kız oturmuş, önündeki kasnakta bir 
şeyler işliyordu. Biraz sonra bu kızın, 
SüheylA hanımefendinin ölen kızkar -
deşinin kızı Nesrin olduğunu ve teyze
sinin kendisini göz bebeği kadar sevdi
ğini öğrendiler. · 

Masa üzerinde yanan bir elektrik 
IAmbası odanın yalnız bir kısmını ay -
dınlatm1ştı. Bu ışık .a.'ltında teyze ile 
yeğen, lhiç konuşmadan işlfyorlardı. 
Küçük kmn yüzilnde, çirkinliğini büa
bütün arttıran somurtkan lbir hal vardı. 
Hatice hanımla kızına, büyük bir lütuf 
ediyormuş gibi. elini uzattıktan sonra 
tekrar !başını işill(' eğerek kaşla'rını 
çattı. 

Sühey1A hanım soğuk bir tavırla: 
- Hoş geldiniz ... Dedikten sonra Ha

tice hanıma seyahati hakkında bazı !l'U

aller sormıya hazırlanırken odanın bir 
ucundaki kapı açıldı, loş1ukta, uzun 
boylu, ince bir erkek gölgesi görilndQ. 

Süheyla hanım bunu görünce ~zO.nü 
keserek ma2rur ve mütaazz.ım btr eda 
ile& 

Clark Ga ble'in es i 
karısı nele söyiüyor? 
(Ba!>furafı 9 uncu sayfada) 1 olan kadından artık bıkmıştır. Belki bir 

Ohioyu terkedip te Hollywooda geldi- I gene~ kahbi takılmıştır... Gençlik başk• 
ği vakit parası pulu yoktu. Ekmek ~ara- şcyıdır. · · .. .. .. .. .. . . · h· 
sını k:azarnmak için akla hayale gelmıycn Yanyana yuruduğ~muz va~ıt bıle ~ 
san'atlar yaptı. çok yıprandL larımızın. uzak old'ugunu hıssederdı~ ... 

D );....,,..,, .. 1 k bo d Cl rk Gitgide ruhlarımızın ayrıldıklarını iyıce 06 ....... wnu soy eme rcum ur. a 
h. b" ki .. k"l d d ğ'ld' Y anladık. ıç ır va t muş. u pesen e ı ı. e- b ' . . h in . k'ld'~. . . . Her ırımız ru an zıvaya çe ı ı~ 
meklermın çok sade olmasına dıkkat e-

1 d d . A lb'f k k b · Hey gidi 18eçmiş gün er ... ~ ı. z ı te , ço se ze ve yemış yer-
di. Hele elma ve portakaUarn bayıhrdı. 

Ben onun yemişlere karşı düşkünlüğünü 
bildiğimden kilere yemiş sak~rdım. 

Bir aile yuvasını mes'ud lolmak için 
mütekabil emniyet kafidır ... Birbirimize 
karşı eınniy.etimiz çoktu. 

Ben kendisinin bütün arzularını kar§l· 
lamnğı vazife bilirdim ... Konuşmak iste
diği vakit durmadan konuşurduk. Sükutu 
tercih eylediği vakit ağzımı açmazdım. 

Konuştuğumuz mevzular ciddi idi. 
San'attan, tarihten bahsederdik... Oda
rnızda'ki şöminenin yanına otururduk. A· 
teşin karşısında saatlarca gôrü§iirdük. E
linin yetişeceği yere yemi~ler, süt bnrda· 
ğı koyardım. Şimdi çok merak ediyonım. 

Acaba g€ne ateşin karşısında ko1ti.ığu
na gömüliip tatlı tatlı konuşuyor mu? .. 

Acaba gene şen şen gülüyor mu? 
Aca'ba arasıra, mevzuu iyice kavnya

madığı vakit kaşlarını \atıyor mu? .. 
Clark sporu çok sevc!'di. Onunla uzun 

yürüyüşler yapardık. 1 

Onun tam manasile mes'ud olduğunu 
iyice anlıyabilir isem cidden Nıhtiyar o
lacağım ... iFakat bunu acaba tam:tmile 
anlıyabilecek miıyim? ... > 

. . ····-

YEGANE 
ÇARE 

BiR KAŞE 

NEOKALMİNA 
DIR Aramıza nı:! girdi k i ayrıldık? ... Belki ı 

söyledikleri doğrudur ... Kendinden yaşlı ~~~~~~~~~~~~~~~ 

eskidep tanıdığımı söyledim. Uşak bana 
dikkatli dikkatli baktı: 

- Demek siz onu çok eskiden tanırsı-
nız öyle mi? 

- Evet! 
- Zavallı küçük hanımım. 
Heyecanla sormuştum: 
- Pariçaya bir şey mi oldu. 
İ'htiyar uşağın gözleri nemlenmişti: 
- Hiç sormayın, dedi, hanımım sapa-

sağlamdı. Yüz sene yaşıyacağına kimle 
olsa bahse girişirdim. Bir gece konuşmuş
tuk, gül~üştük. Benim hanımım alçak 
gönüllü bir hanımdı. Benimle konuşur
du. Gülerdi sözlerime. Her ne ise, size 
lafı fazla uzatm1yayım efndi; o gece ha
nımım ölmüştü. Sabah onu yatağında ölü 
buldular. Tarihini de söyliyeyim. 1935 
senesinin 26 Temm~zuydu. 

- İşte oğlum ... dedi. 
Ferirlun ilerliyerek Hatice hanıma 

nezaketin icab ettirdiği bir kaç söz söy
ledi. Ahenkli, açık bir sesi vardı. Fakat 
emir vc:rıniye, şedid sözler söylemiye 
alışkın olduğu belli idi. 
Lambrının abajuru ışığı a.şağıya ver

diiµ ıçın yuzu görünmüyor, yalnız 
keskjn ve müdekkik bir çift göziln mi
safirleri için için incelediği hissedili -
yordu. 

Hatice 'hanım, kendilerini evlerine 
kabul etmek suretile yapmış oldukları 
misafirperverlikten dolayı minettar 
olduğunu anlatmıya çalıştığı zaman, 
terbiyPl! fakat sert bir sesle onun sö -
zünü kesti: 

- Ba'bamın bir akrabasına karşı va
zifemi yapıyorum. Buraya çabuk ve ko
lay alışacağınızı ve Bayrak1ının sakin 
muhitinde İstanbulu pek özUyemiye -
ceğinizi ümid ederim. 

Hatice ihamın mahzun bir ııesle cevab 
verdi: 

- İstanbul mu? Orada ~k ıztır~ 
çektim. .. Hayır orasını hasretle yadet
rnem kabil değildir. 

Bu sırada bir hizmetçi yemeğin ha -
zır olduğunu haber verdiği için yemek 
odasına geçtiler. Bur~ı eski tarz büfe
lerle süslenmiş bir oda idi. Orta yaş-lı 

bir ddam, büfelerden birinin kenarma 
dayanmış duruyordu. Feridun bunu 
Hatice banıma takdim etti: 

- Katibim Se1f m bey. 

Sofraya oturdular. MManın bir köşe
sin<U! oturan Nerime, 'bu aefer aydın -
lıkta Feridunun yüzünü tamamile gör
dü ve çocuk başının içinde bunu tek
rarladı: 

- cSaoçları siyah ipek gibi parlıyor 
fakat çok kısa kesilmiJ, yüzünün rengi 
ve biçimi hoşuma gitti, amma manası 
pek sert, koyu gözleri 90k güzet, hele 
iri kirpikleri büsbtitün daha güı.el fa
kat bakışları çok dik. 

Bir de bu adam için ,ırmt 1111 PflD-

Tarih heykeli kırdığım tarihin ayni idi· 
- 26 Temmuzda öldü ha! 
- Evet bir gün evvel bir mektub yaz· 

mış ve bana vermişti. Giinün birinde Mo· 
ris isimli biri buraya gelir beni ararsa bu 
mektubu ona ver demişti. 

- Ver, diye bağırdım, Moris benim. 
İhtiyar uşak bir iki dakika kayboldu. 

Elinde bir zarfla döndü: 
- Buyurunuz! 
Mektubda yalnız iki kelime vardı: 
cSeni affettim.> 

* Ben orada hafriyat yapmaktan vazgeç· 
tim ve ertesi gün buraya döndüm.> 

Doktora baktı: 

- Ne dersiniz doktor. bu bir tesadüf 
mü?... Herhalde başka bir şey olamaz. 
çünkü başka türlü izah edemiyoruz ki! 

da diyorlar; ka'bil mi? Bana sorsalar en 
aşağı otuz beş yaşında derdim.> 

Filhakika zeki alnı, mağ,rur zekaS'l 
ve tavl?'larındaki ağırlıkla Feridun ya· 
şından çok daha büyük görünüyordu. 

YefKı§ıklı ve kibar olmasına rağmen 
fazla cid~iveti ve sertli~ herkesin ken· 
disine yaklaşmasıncı mani oluyor, ken· 
disine l~ar~ı 'bir sempati uyandırmıyor· 
du. Bilakis onu görenler, gaıib bir kor· 
ku ile m:aklaşıyorlardı. 

Nerime bile, onu düşünürken titre
diğini hissetti: 

cFeridun beyefendi amma da sert .. 
ona bakınca· içime bir korku düştil· 
Kimbilir bir kabahat işleyeni ne fena 
azarlar?~ 

Kısa boylu, sarı suratlı katibin ta -
vırlarına bakılınca küçük Nerimeye 
hak vermemek kabil değildi. Z<İva1lı 
adamcağız, ~ir söz söylemiye cesaret 
edemeden, gözlerinin ve yüzünün bü -
tün dikkatile Feriduna bakıyor, onu 
:!inliyor, onun her sözüne: 

- Eevet efendim.. peki efendim .. · 
gibi cevab lar veriyordu. 

Esasen Feridun da fazla konuş:rnu -
yordu. Hatice hanıma bir iki söz söy ' 
ledi, Katibine o gün gazetede okuduğıl 
hctvadisler hakkında bir şeyler anlattı• 

ondan sonra dalgın göıRerle annesioi 
dinlemiye koyuldu. 

Süheyl3 hanıın siyah ipekten bir el
bise giymiş, göğsüne büyük bir elrııEl5 

iğne takmış, bir kraliçe gururile oğlu· 
nu süzerek eve airl dedikoduları anla -
tıyordu. 

Teyzesinin oğlunun solunda oturat1 
Nesri!l€ gdlince, Feridmıa ~katJ<ef1 
öyle hayran bir tavır alıyor, gözlerini 
ve ağzını öyle tuhaf bir surette açı • 
yordu ki, göz ucile etrafına bakan ,.e 
hiç ıbir şeyi kaçırmıyan Nerime btifl

9 

için icin ıtülmekten kendini alaınadı· 
(ArkaA W3) 
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GAZİ 

. (Kırk bak·re er) in 
b
. Dedı. Ve sonra, teessürünü gösteren ı 

~azan: ZIYA ŞAKIR 

• • 
perısı 

Defterdar: "Canım, dedi, birkaç lopçu fazla birkaç 
topçu eksik olmuş, ne ehemmiyeti 'Var, Padisahın 

hizmeti tem~n edilsin de .. ,, ır · r 1 ade ile, devam ederek: 
- Artık bu bedbaht kadından, satle

ce hazin bir hatıra kaldı. 
Deyip kesti. 

Q A~P.asya Ananın bu sözleri, Battal 

d 
azının nazarı dikkatini celbetti. -Sor
u: 
- Hazin bir hatıra mı kaldı? 
- Evet. 
- Kadın, ne oldu? .. 

. - Sizin buradan hareketinizin Uze • 
l'i_?den bir hafta geçmişti. Ona, hergün 
hücresinin penceresinden yemek veren 
l'ahibe, o gün de yemek götürdüğü za
:an, koşa koşa geldi. Bu bedbaht ka -
~?ın, cansız bir halde yc1tağına seril -
kış olduğunu haber verdi... Derhal 
oştuk. Baktık. Rahibenin sözleri dog~ -

ru. . ' 
d ıdı. Zavallı Marya, artık hayata ve -
a etmişti. 
Battal Gazi, te1Aşla sordu: 
- Sebeb .. tbu ölüme, sebfu? .. 

h - Meçhul.. . Bu esr~rengiz kadının 
d ayatı da, tamamile meçhul bir şekil -
e hitama erdi. 
Bu ·· l bin so.~ ~? dinlerken, Battal Gazi kal 
de buyük bir nedamet hissetti. 

sa~ Keşki onu, o zaman serbest 'bırak
Şa~ · dım ... Hiç olmazsa, onun ölümüne 

1 olmazdım. 
Dedi. 

gi~sp:eya Ana, bu sö-zleri işitmemiş 
' soylenıncsine devam ediyordu: 

du- Ayni zamanda, garib bir şey ol • 
çirı···h ?nun _biruh cesedini çrkarmak i -
di. 'öı~c:_ımın kapısı kın1dı. İçeri giril
nın al~u kaldırıldığı zaman, yastıgı -
ğıdda· tnda bir kAğıd 'bulundu. Bu ka • 
Mery' (Ey Hazreti Mesih!. Ey Hazreti 
na rn e~.. Ve siz.. ey bütün azizler! .. Ba 
lan ~;. llınet ediniz. Bugün, yarıda ka
den · ıkamımın acılarına tahammüle
ge}d;~?rum. Halbuki yarın o, buraya 
ham g~. zaman, onu gömıeğe nasıl ta -
~li ~ul ed~ileceğirn ... Bana, lbu gün
bir gostermeyiniz.) diye, karmakarışık 
aaı!azı . okunuyordu ... Aziz dostum, 

211 
al!. Bız dü~ndük, taşındık. Bu ya

A arcıaıı hiç bir mana çıkaramadık ... 
~ba siz, ne dersiniz? .. 

•il .attal Gazinin rengi, bembeyaz ke -

8 
.. di. Eğer bedbaht Maryanın ifşaatını 

\
0Ylese, bu acı hakikat, hiç şüphesiz ki, 
~ ern Aspasya Anayı ve hem de, Pren -
~ Eleonorayı son derecede müteessir 

:: rnuztarib edecekti. Onun için. Bat
~1 Gazi, derin derin içini çekerek: 
b - Muhterem Aspasya ... Bırakınız .. 
~ da, o kadının esrarla dolu mezarına 

törnülsün, gitsin. 
Demekle iktifa etti. 1 

* 
ALLAH YOLU • İNSAN YOLU 

,_}enelerdenberl hüznengiz bir sü • 
~\{n .. 
!tı 1Çınde yaşayan (Kırk Bakireler 
ge~~t~) na, birdenbire bir neş'e 
Ses rnıştı. Sanki, Battal Gazi ile pren
bir Eleonora, o sakin inziva hayatına, 

s!enlik ve şetaret getirmi.şlerdi. 
%· neJerdenberi hayatlarını hücrele
tes~h karanlık köşelerine kapanarak 
tfüııı1.. Çekmekle, veya~ud kilisenin 
~ne~~. ve zeytin yağı ko'kan ha~asını 
haYatfüs .etmekle geçiren rahibelerin 
genç 1

• bırdenbire değişmişti. Ekserisi 
Oları, ~e dilber kadınlardan mürekkeb 
lerinı u rahibeler, dua ve ibadet saat
~ihra~e~e . hücrelerinde ve kilisenin 
dığer onünde geçirmekle beraber, 
~una zarnmılarda da manastırın avlu
Riin~: civardaki çamlıklara çıkıyorlar .. 
la.şıy0rı boı ışıklan altında gezip do -
Soı ardı. 

\' RUn h e t,,_1 çe reıe~. ~af yayla havasının 
tı ~ara il>"I eş Ziy 1 e hayat veren mezzul gü-
tal'ılııy asının tesirile yavaş yavaş kı
~a~rak \ her taraftan tatlı, berrak ve 
~hnıya- a~kahalar ve gülüşmeler du-
e"anı d aşlarnuıtı. Senelerden'beri 

'deta ": en ° mezar sükfuıeti içinde 
h J.,-Pye · ıı.. ' 

ıı .. ?attaı nı ufr hayat uyanmıştı. 
~l' tön°;:i, o civardaki köylere de 

l'Jnla.. ble.lerine kananan 

Battaı Gazi, derin· derin içini çekti .. 

halka, hurrıyet ve set.besti verm~i. Battal Gazinin korkusundan, birer ta
,Silfilı taşımamak şartile, köyJüler is- rafa dağılmışlar. . uzaklara kaçmışlar
tedikleri yerde çıkıp .gezebilecekler .. dı. 

muayyen bir haraç vermek mukabi .. Malatyalı kahraman; Doğanlı yayla-
lindc, işlerile meşgul olabileceklerdi. sında. adeta tek başına bir hükfunet 

Köylerin beyleri, ağalan, ihtiyarları, kurmu~tu, tacsiz ve t?htsız bir hüküm
takım takım manastıra geliyorlar .. dar gibi yaşıyordu. Yanındaki kuvvet, 
Battal Gazinin ellerini, dizlerini öpü- beş on at1ıdan ibaretti. Fakat:: onun tek 
yorlar.. kendilerine verilen bu hürri- ve eşsiz adı, koca bir orduya bedeldi. 
yet ve emniyetten dolayı teşekkürler Battal Gazi, en küçük bir haksızlığa 
ediyorlardı. meydan vemıiyordu. Allahın kanun -
Artık köylüJer; farlalarına, bağları- larma ve insanlığın hakla.tına son de

na ve d>ahçelerine koşuyoıılardı. Tüc - recede !hürmet gösteriyordu. Ve halkı 
carlar ve esnaflar. eski adetleri vedhile da, 'buna teşvik ediyordu. 
köylerde ve Jrnsa'balarda pazarlar ku- Battal Gazinin !buralarda ilk şöhret 
ruyorlardı. almıya başladığı zaman. onu (kıpkızıl 

Ortad:.t, şakavetten eser de kalma - ı...:,. miiteassıb ) .. (hıristiyan dinin kanlı 
mıştı. Bizans memurlarının ahlfıksız- bir düşmanı) diye tavsif eden keşişler 
lığı ve irtikabı yüzünden, hal!kın rahat bile derin bir hayret içindelerdi. 
ve huzurunu kaçıran eşkiyal~r. şimdi (ArkMı var) 

1 2 8 ' f> 6 7 8 ij 10 

( 
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Soldan Sağ:ı : 
1 - Haydapaşadan sonra-hayret nidası. 
2 - Gözleri görmlyen-avadanlık. 
S - Dava eden-vermek. 
4 - Başta aFıı sonda 11Nıı olsa yeni yetiş -

miş ağaç - na. ve. 
5 - Eski askeri büyük rütbelerden birl. 
6 - Taharri et. 
7 - Devo.-dahl. 
8 - Mahkemenin yazılı kararı-uğurlu. 
9 - Ktı~ıda sanlı eşya-vernik. 

10 - Berrak - küçüktür amma mide bu -
iandırır. 

Yukarıdan a.ş:ıf;ı: 
1 - TüylU kumaş-sicimin kalını. 
2 - Hazır _ Afi". 

S - Bllyük ehli hayvanlar - Bir nevi ağaç. 
4 - Bir yerde oturmak. 
5 - Ağuş: 
7 - Hayret n!dnsı-tıyatroda perdeyi açıp 

kapayan. 
8 - İsimlerdcr. sıfat yapmnk için isimlere 

nrıve edllcn ll'ı.hlkalardan birl-lntiknm 
nlnıak hissi. 

9 - Kfıfi-dllcmek mastarından emri hazır 
10 - Atılgan-yüzün 1k1 yanı. 
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Bir doktorun günlük 
notların~an 

ŞirpPnçe 
Esklden çok ehemmiyeti hnlz bir has

talıktı 

Şundi de eğer dikkat edilmiyecek olur
sa bilhassa müd:ıhalel cerrahiye geclkir
de kangrene doğru giderse gene çok teh
llkell bir hastalıktır. 
Şirpençe birçok kan çıbanlarının bir

leşmesinden teşekkül etmiş büyük bir çı
bandır. Çok ağırır. Derece! h:ırnret yük
sektir. Hasto. oları yerin etrafı kıpkırmızı 
ve çıban sahnsı çok serttir. 

Yer yer cerahat sızan delikler görülür. 
Ve clldın altındaki nesci bücrevi ve ada
ltıtın çürümüş parçaları dökülmlye baş
lar. Kaıı zehirlenir ve hasta ölebilir. Fa
kat vaktlnde yapılan cerrahi müdahale 
ile şlrpençelerln beş on gün içinde iyil~
tiklerlnl hergiin görmekteyiz. Bıçak ile 
yapılacak sak derince ve s:ıllb şeklinde 

olmalıdır. Müvellldülhumuzalı su, alkol 
ve tenttirdlyod vesaire lle pansımanlar 

yapılır. Ve bu p:ınsımanlar ile büyük bü
yük özler çıkar yerleri çukur; knlır. Yn
vaş yo. vaş kırmızı tabll etler dolmıya 
başlar ve hasta iyileşir. 

cevab istlycn okuyucularımın posta 
pulu yollnmalnrını rica ederim. Aksi tak
dirde Jstcklcrl muımbeleslz kahı.bilir. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu rect' nöbet~i olan eczaneler şunlar

dır: 

İstanbul cibetindekiler: 
Şehzadeb:ışınd:ı: (Asaf), Eminönünde: 

<Bensason), Aksarayda: <Şeref), Alem _ 
darda: (Abdülkadir), Bey:ızıdda: ece -
~il), Fatihte: CEmllyadl), Bakırköyünde: 
(Istanbul), Eyübde: (Arif Beşir). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstikUU caddesinde: (Kanzuk), Yük • 

sekkaldırımda: (Vingcıpulo), Taksim _ 
de: <Taksim), Yenlşehlrde: (Parunak -
Yan)• Şişlide: <Halk), Gala tada <İsmc.t> 
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Tercüme eden: HU31y ı Cah;J Yalçı 1 

Halkın mültehiden verdiği cevab el· miyeceklerini, hiç'bir güllenin tepeye isa
hamdülillfilı nidasından ibaret oldu. Def- bat edemiyeceğini anlatmağa çalıştım ise 
terdar korkuyu takib ettiği için pek şid- de fayda etmedL 
detli lbir sevince kapılarak derhal üzerin- - Ziyanı yok. dedi. Gürültü olacak ya 
deki nefis fbir Sibirya su samurunu çı- Bize lazım olan da bu. 
kardı, yere att1, fırçalardan birini yaka· Toplar derhal vezirıazamın çaciırmın 
hyarak topun namlusuna soktu: 1 önüne getirildi. Orada, hır miiddet, atı· 

- Haydi evladlar, dedi, hakiki mümin- lan topların tesirlerini tetkık ıle eğlen . 
lerin selamet ve şerefi uğurunda bu yeni dik. Dediğim gibı toplar kfıh sağa, kdh 
icadı kullanalım. sola isabet edıyorlardı. Büyük bir impa. 

Bu sahnenin gülünç hatimesi hiç şüpbe ratorluğun nazırlarını eğlend.rm ğc ka. 
yok ki JTM:>v:zıuuna pek lfı.yıktı. Defterdar fi gelen bu meş1a1e esnasında, kendisini 
memnundu, halk fevkalade sevinm:şti. g&termeğe daima müştak olan defterdar, 
Fakat güçlükler benim için mukavemet topçuların meharetinden şikılyct etmek· 
ka'bul edilmez bir teşvik iğnes. hizmetini le kanamıyarak kcndı meharetini gösteı· 
görmeselerdi ıhepsinin bu müşterek ma· mek arzusuna düştü. Derhal ayağa kalk· 
nasızlıklan onları hallerine terkctmeğe tı, kürkünü çıkardı, kollarım sıvadı, biı 
beni sevkedecekti. topun başına geçti. Uşaklarından birinin 

Ce,r~yan eden vak'a, rnl'vasalatlan a- yardımile, iyi nişan almağa çalıştı. 
nında veziriazama ve nuırlara hikaye o· Onu yakından tetkik etmek ve sabahki 
lundu. Bu onlarda topçuların çevikliğini meseleden dolayı ona bir ceza tertibine 
alkışlamağa bir istidad hasıl etti. Halbu- vesile 'bulmak için yerimden kalkarah 
ki topçuların sürati bu ilk tecrüberlP da· yanına gittim. Topçu ustasına defterdara 
kı1rnda lbeş endaht yapmağa münhasır fitili uzatması için işaret ettim. Bunu kul. 
kalıyordu. Şüphesiz, Türkler için bu bü- !anmakta uğrıyacağı müşkülat ile eğle. 
yıük bir şeydi. Bana verilen adamlardan necektim. Eli o kadar şiddetlı titredı ki 
da'hn genç kimselerin ar7.ıU edilen mü- fitili barutun üzerine götüremedi. 
kemmcliyet derecesine vfısıl olmak için - Hani, dedim, şimdi ders veriyordu• 
bir müddet talim görmeleri k~fi geleceği nuz, bu korku ne? 
ümid olunabilirdi. Ayni zamanda elini yskshyarak ağız. 

Seyirci Türklerden bazıları topçu lığa doğru .götürdüm. Fakat o kadar yük· 
kaydolması teklifinde bile bulundular. s:.ğe nişan ~lmıştı ki topun istikametin\ 
Fakat tıerkes kıvrılan fırçalan tenkid e· gormck kabıl olamadı. 
diyordu. Bu alet basit!e~tirilecek o1ursa Avdet ettiğimiz zaman, veziriazam: 
süratin artacağı zanno1unuyordu. Veziri. - Siz de ötekiler kadar meharetsiz.si• 
azamın çadırına girdiğim zaman halkm niz, dedi. Eminim ki bize ders verebileı 
bu rnüta1e~ını oraya kadar girnıiş bul· cek an.cak Tott'tur. 
dum. Küçük müfrezem de arko.mdan gel- Aynı zamanda bana hitab ederek: 
mişti. Söz söy1emeğe daima hevesli olan - Hedefe nasıl isabet ettirildiğini def· 
defterdar doğru fırçaları kullanmak daha terdara göstermeli idiniz, dedi. 
kolay olacağı fikrini izhar etti. Topçula- - Ben ondan daha muvaffakiyetli ola. 
nn maruz olacakl.an tehlikeyi izah ede- mıyacaktım diye cevab verdim. 
rek bu teklifin aleyhinde bulundum. Veziriazam ısrar ediyor, neticesi benim 

Neış'-eli lbir surette mukabele etti: de kendilerinden fazla bir şey bilmediğim 
- Canım. dedi. birkaç topçu fazla, kanaatini tevlid edebilecek 1bir tecrübeye 

birkaç topçu eksik olmuş, ne ehemmiyeti girişmemek için ben de teklifi bir türlü 
var? Padişahın hizmeti temin edilsin de kabule razı olmuyordum. Bu sırada, Kfi. 
ötesini düşünmeyiniz. ğıdhaneye •benimle birlikte gelmiş olan 

Bu söz bana o kadnr münasebetsiz ve 
bu vesile kendisinden intikam almağa, 

halkın zihninde daha ziyade itimad te
min etrneğe o kadar müsaid göründü ki 
çadırın önünde saf teşkil etmiş olan top
çulara işittireck surette sesimı yükselte
rek cevab verdim. Padişahın menfaatini 
tebaalannın menfaatinden ayıramıyaca
ğnn için 'topçularımı hiçbir zama!l öyle 
hakir göremiyeceğimi, ufak bir kazaya 
sc;bebiyet vermekten ise padişahıı hizmet 
şerefinden nefsimi mahrum etmeyı mü
reccah bulacağımı söyledim. 

Bu kısa mukabele topçular ve arkala
rında birikmiş ola."'l. halk arasında birder.
bire bir mınltı uyandırarak veziriazamı 
beni a1kuŞlamağa mecbur etti. Talime 
tekrar başlamak üzere çadırdan çıktığım 
zaman, işittiği sözlerin hAlii heyecanı al
tında bulunan topjçular hemen etrafımı 
aldılar, yerden kaldırdılar, cevabımdan 
dolavı Allaha şükrettiler ve birkaç deb 
yüksek seSle: 

Kralın ba~ercümanı fransızca olarak: 
- Neden tecrübe etmiyorsunuz? dedi, 

İhtimal ki isabet temin edersiniz. 
(A1·kacı var) 

·····························································• 
• 
Olçü üzerine 
F ennf Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dUşkUnlUğüne 

Fenni 
llorıaıu 
latıyeoler. ölçü 

tarıfesi gönderilir. 

Emln önU 
ızmir sokeıtı 

'JeJ. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sak ınınız. 

- Birkaç defterdar fazla. birkaç def- ___ .:.._ __________ _ 

terdar eksik olmuş, ne ehemmiyeti var? ~ 
Padişahın iıizmeti temin edilsin de öte- SELANİK 
sini düşünmeyiniz, dediler. BANKASI 

Talimin ikinci safhası biter bitmez, ve
ziriazam beni nezdine çağırth. 

- Tecrübeniz o kadar iyi muvaffak ol
du ki, dedi, icab eden bUtün ternbirleri it
tihaz ederseniz muvsffakiyete artık ştlp
he etmeyiz. Bu babda efendimlıin irade
lerini rica edeceğiz. P'akat BabıAliden ay
rıldığımız vakit kalemlerin kapanması ft. 
det olduğu, bizim dışan çıkmamız nadi
ren vukua gelir bir tenezzüh teşkil ettiği 
ve gittiğimiz yerde gecikmemize sebeb 
olduğu ?çin, bu topçulara kuru sıkı en
daht yaptırmanızı arzu ederim. Bu esna
da siz de biY.im yanımızdn kalmnnız Ko-

Testa tarihi : 1888 
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ALHANYAVA 
~ BiR iNGilil CASlJS • 

Terctlme edm: B. Mu 

i n~ilteredeki casuslc:rın yakalanmalarında beni Oslodaki Güreşler 
mes'ul tutma~< kimsanin · hllirı:ıa gelmiyordu Muslaf a ve Yaşar kendi sik/etlerinde 

nasıl Avrupa ikinc.isi oldular? 
Bunu takib eden günlerde ve Al -

mctnnıya, umumi karargaha dönüşü -
müzd~ Lüdendorfu daha birçok defa -
lar aörmeğe muvaffak oldum. ( 1) Lü• 
dendorf bana karsı çok nazik davranı
yordu; fakat hepsi bu kadar. Çünkü a· 
ram· ti .. -Ki rütbe farkı çok büyüktü. 
Lüd 'lclorf ise. her şeyden önce bir Al
man wbiti idi .. Halbuki Hindenburg İ· 
ie ol:m münasebetimiz büsbütün ba~ka 
türlii idi. Lakin, Hindenburgun bana, 
işe a ; ri sualler sorduğu pek nadirdi. 
Umurni karar'1ahın iş ve idare tarafı 
tdınrnı.en Lüdt-ndorfun elinde idi. 

S ra.::ı gclmi~ken şunu da kaydede -
yim· Lildendorf. Alman zabitlerinin en 
ka'b; ivetlisi olan Hofman'ı şark cephe· 
sind bırakmak la 'büyü~ bir hata işle -
miştir. Hofmnn, Rus cephesi kuman -
dan· •ının urrıumi erkanmarbiye reis -
!iği · bi mühin· bir mevki~ tayin edil · 
mişh. Hofımmın şark cenhesinde bıra
kılması İngilizlerle Fransızların fevka 
iô.d0 J.ı;ine yaramıştı. 

Hinclenburg a Lüdcndorrun iş başı
na g<:>1mesi, umumi karargahtaki istih· 
:barat Ç'ervisinin variyet.inde büyük bir 
ıdeği ik!ik hm:ule gelmesine sebeb oldu. 
Um• ı rniyet itibarile vazivetimizden şi
kliyc etmek için hiç bir sebe'b yoktu. 
Çünkü bize 'burada, herhalde İngiltere 
ae istihbarat servisine gösterildiğinden, 
sı<>k d:ıha büyük bir ehemmiyet ve iti -
bar gösteriyorlardı. Fakat l!lM!sele 
ıu ki: Lüdendorf gayet sarih istihbarat 
malUit'atma ve gayet doğnı igtihbarat 
raporlarına dayanarak iş ~ren bir a • 
Clamdı .. Sonra Lüdendorf, sadece istih
lbarat teşkilatının şefile temas etmeği 
öe doğru bulmuyordu. Bereket versin 
şefimil Nikah!': hiç de kıskanç bir a -
nam değildi. Bunun için Lüdendorf'un, 
ihti acıma taallrik eden, yani İngiliz or
dusunn ilişiği olan meselelerde doğru· 
öan doğruya benimle temas etmesine 
kat'iyf'n itiraz cbniyordu. 

Lüdendorf bana, bilhassa tanklar 
!hdkkında 'bir yığın sualler sordu. Biz, 
ıbu harb aletleri, bunların yapılış şe : 
killeri hakkınd:ı mufassal malumat a -
1abilmck için her çareye baş vurmak 
mecburiyetinde idik. Görünüşe göre 
Lüdendorf tanklardan pek de ürkmü -
~yordu: Bir defa her 'şeyden önce bu 
tanklm' çok az miktarda ortaya çıkmış
lardı. Bunları görmeğe muvaffak olan 
:Almanlardan cok azı sağ kalabilmiş, ve 
tanklar hakkında birbirini tutmaz kor
kunç bazı şeyler anlcttrn~lardı. Biz (ya 
ni Lüdcndorf) ne kadar ehemmiyetsiz 
olursa olsun bu yeni bari> aleti hakkın
(la daha esaslı malfunat almak ihtiya -
ıc:untlrı idik. Bunun için İngilterede bu • 
lunan aj~nlarıınıza, tankların yapılı -
ıına aid planları ele geçirmeğe çalış -
maları hak'.kınd:ı müstacel talimat gön
öerildi. Ben büyük bir huzurla, bu 
mektubları şifreliyerek, dolambaçlı 
yoUardan İngiltereye gönderdim. Al • 
tnı1n ajanlarından ihiç birisinin bu plan
farı ele geçiremiyeceklerine kat'I bir i
timadım vardı. Sırf 'bu plAnları ele ge
çirmek maksadile İngil'tereye husus! 
bir iki ajan gönderdim. Ve bu sahada 
gösterdiğim hassasiyet ve alakanın du· 
yulmasmı temin maksadile, meseleyi 
şa.'hsen Lüdendorra bildirdim. İngil • 
tereye gönderdiğimiz ajanların, daha 
işlcı ine başhımadan yakalanmaların -
üan beni mes:ul tubnak tabit, kimse -
nin hatırına gelmiyordu. 

Bu devirde işlediğim büyük htttalar· 
öan birini de burada kaydetmek mec -
burivetindeyim .. Bütün harb devamın
ca 'bu çeşid hataların nisbeten az vu -
kua gelmesi, benim şami meziyet ve 
kabiliyctlerimden ziyade, işgal etmek· 
te olduğum mevkiin vaziyetinin fevka
lade sağlronlığmdan ileri geliyordu. 

Bir sabah, sabah postası geldiji va -
kit, İngilteredeki ajanlarımırd&n g.elen 

(1) Sonralan Lüden<lorf, . JcarargA.hını 
Pless'e nakle.derek gene Şarka gttınıştt. P'a -
ı1(at Rus cephesindeki harekit Jltlncl pl&na 
Ulotü~U lçln bu v;.zlyet hiç dı UNUR ıörill
ıbedl. Çok ıeçmeden Jı:ararglb Kre~D&h'a 
nakledlldl. •üantr 

ve doğrudan doğruya Albay Nikolaya 
hitab erten bir mektub gördüm. Mektu
bun içinde, gayet ince bir kağıda ya• • 
zılmıs. mufassal bir takım planlar var
dı .. Her ~ey. bunların tanka aid 
bir takım pJaniar olduğunu gösteriyor
du .. 

( Güreş kafilesile beraber giden Omer Besim yazıyor ] 

Ben bunları ~örüı görmez yıldırım -
la vurulmuşa dördüın. Abbay Nikola • 
ym birkaç gün için izinli gitmesi gibi 
mec;'ud bir tesc#düf bu mektubun benim 
elime r:cçmesine imkAn vermişti. Aksi 
takdirde bu pJanların Almanların eli -
ne P.eC<'C'eği ve Almanların da, istedik
leri mi'<tarda tank yapmak imkanları
nı elde edecekleri aşikardı. 

Teh 1ikcvi göze almak gerekti. Ol -
dukça kalın olan ve Holanda tarikile 
gelen bu mektubu benden başka gören 
olup olmadığım bilmiyordum. Maama-
fih ben her ~eyi göze almıştım. Mek -
tub elime J!eçtikten takriben on dakika 
sonra icindeki planlar falan tamamen 
m1lıvolmuş bulunuyordu. Bu mesele 
~trafmda herhangi bir sorgu sual ihti-
m c: ·:--:e karsı cevablarını da hazırlarr.ış
tım: Hcrhalck> mek11Jb 'bir yerde takı -
lıp kalmış olacaktı; ben onu hiç ~ör -
memiş olacaktım. Bu hadiseyi taldb e
den birkaç gün müddetle kafam hep 
'bu planlarla meşı:rul oldu; hep bunun 
heyecanını çektim, durdum. 

Bunu gönderen Alman ajanı, herhal
de Alnıan istihbaratına tekrar mektub 
yazacak ve bu hizmetine karşılık para 
fala~ i'itcmeğe kalkacaktı. Belki de o 
zaman iş meydana çıkacaktı.. Hatırı • 
ma bu. ve buna benzer bin bir fikir ge
liyor, creceleri uykumu kaçırıyordu .. 

Halbuki bütün bu üzüntülerim boşu
na imi~ .. nu hadiseden tdkriben bir 
hafta S')nra Meyzon'dan bir tezkere al
d•m. Geçen kış ağırca yara'anmış olan 
Meyzorı geri hizmetine alınmış, ve har· 
biye nezare indt? General Kokkeril'in 
maiyetinde istihbarat ~besinde· bir va
zifeye tayin edilmişti. Meyzon. Liyej
deki b!r tüccar vasıtasile benimle bir 
mU'ha~re yolu temin etmişti. Mey- • 
zonun, anca'k pek nadir va'k'alarda bu 
vasıtadan istifade etmesi hususunda a· 
ramızda mutabık Y...almıştık .. Yakalan -
mak ihtimali pek az olmasına rağmen, 
böyle ufak tefek şeyler için vaziyeti -
mi tehlikeye sokma taraftarı değil -
dim .. 

Meyzon'un mektubu tamamen ma -
nasız ve ehemmiyetsizdi.. hatta bunu 
göndermiye bile değmezdi. Fa'kat me-
sele o kadar komikti· ki, Meyzon, bu 
mektubu yazmak zevkinden kendini 
bir türlü mahrum ~ek istememişti.. 
Yalnız canımı sıkan nokta şu idi: Mey
zon'un muhabere yolu, Alman casusu-
nun pııinlan gönderme yolundan tam 
bir hafta daha uzunmuş!. Yani Mey -
zon'un mektubu, tam bir hafta gecik
miş bu1undu. Meyron mektubunda şöy
le yazıyordu: 

c Sana harikullde nefis bir havadis: 
Burada. çocukca bir takım usullerle 
tankların planlarını elde etmiye çalışan 
ajanlarınııdan birini ta'kib ettik .. Bu 
ajanınız bu planlan elde etmiye mu -
vaffak o1du!. Bu hususta, elimizden ge
len yardımı ondan esirgemedik! Her -
halde bu planlaTı 'bugünlerde elinize 
geçirmiş olacaksımz!. AJmanların, el-
de ettikleri bu planlara göre yapacak
ları tanklar için milyonlarca lira sarfe-

Osl<> l" - liureş şampıyonasının ü
çüncü günü hepimize ümid ve aevinç 
veren müsabakalarla geçti. 

Birçok milletlerin güreşcileri bir gün 
evvel miisaba"ka harici olduklarından 
şampiyonada güreşen, Yaşar, Celil, 
Mersinli Mustafa ve Çoban olmak ü -
zere yedi kişilik takımdan beşi niha -
yete doğru giden zaferler içinde müsa
bakalar yapıyorlar. Güreşcilerimizin 
hepsi her yaptığı maçta alkış topluyor. 
Türk takımımıı iyi hazırlanmış ve bil
hassa kıymetli güreşcilerden teşkil e -
dilmiş o1duğunu i~den anlayanların •A
zından dinlemek mümkündür. 
Tdkıınm daha iyi netice alamaması, 

beynelmilel maçlardan, yabancı temas
lardan uzak ka!mLŞ olmasından ileri 
gelmektedir. 

66 kilo Yaşar - İsveçli Anderson 
Birbirlerini yoklamadan başlayan 

ilk güreş, hemen hemen bu maç oldu. 
İsveçli eski bir kurt, Yaşar o niebette 
yeni ve tecrübesiz. Buna rağmen Ya -
şar güzel hücum ve müddfaa yaptı. O
vun bilmediği. kolaylıkla anlaşılıyor. 
· Sağlam ve nefesli olduğu aona ka -
dar yaptığı mücadeleden belli oluyor
du. Yerde ve ayakta Yaşar, oyun yap
madı, ya'ptırmadı, yenilmedi, plib çık
tı. 

Yaşar1n burada bıraktığı intıba, ce
sur, süratli ve kuvvetli .. Yarının haki
ki bir şampiyonu .. 

72 kilo Celal • Estonyalı Punssepp 

E.stonyalı gür~ çabuk başladı. Celll 
ayni çeviklikle müdafaa'dan teri kal -
mıyor. Estonyalı hAkim ba.şladıtı mü
sabakayı Cellle terkeder libi ol<hl. 
Devre berabere bitti. Celll altta iken, 

dece1derini ürrud ediyorum. Bu tank -
Iaırın bir türlü hareket etmediğini gö -
ren Almanların yttzJerinde hutl olacak 1 

öfke v~ hayMti aeıyrebnek zevki de sa
na düşiiyor.> 

(Arkaıı var) -... -.... ···---.. ·-· .......... -. .... ______ ... __ 

19/Ma7JS/H9 da it~ btıflael 
Samının yerli ıaaDar serrtmne iftlrak a
naJicllerlmbiD -.ulbmdlr. 

Avrupa gü.ttf pmpiyonoıı bqlcwken 

Estonyalı burgu takdı, CeW bu. vazi - çın ve sert bir mücadele ba§ladı. ıı; 
yetten biraz gilçlükle kurtuldu. CelAJ. tafa biraz müdafaada, İsveçli pU 
altta iken Eetonyalıyı köprüye getir - peşinde, hücumda iken müsabaka~~ 
di, takat bu br•tı kaçırdı. CelA.l üstte Bire karşı iki sayı ile İsveçli s-
bir ild künde tecrübe etmek istedi, mu geldi. 
vaffak olamadı. Son devre için ayakta Ağırsildet Çoban Mehmed • Ma~ 
çalışhkları zaman Estonyalı halfif bir Bob~ 
hlıkimiyet elde etti. A'VrUpa şımpiyonu Estonyalı l{•t ' 

Estonyalının daha çok hücumları it- ka!'a galib gelen Macar müUıi.ş ,s11ltD 
tifakla kazanmasına sebebiyet verdi. atıyordu. Mehmed bunu bildiği ~ 
79 kilo l\lersinli Ahmed • Danimarkalı çok ihtiyatlı bir şekilde güreşe baş~•: 

Simonsea 
Her maçta olduğu gibi Mersinli as

lan gi'bi hücum yaparak hasmını be -
men alta aldı. Mersinli üstte ne yapar 
malfun. Bir, iki, üç ~rken hemen kün
de .. Danimarkal· kurtuldu. 

İkinci bir künde Danimarkalının sır
tını ikinci dakika'da min~re yapıştırdı. 

.Alunf"din bu zaferi pek çok alkışlan
dı. 

87 kilo Mustafa - İneçft Abrllndh 

Macarın daha zivade müdafaa ha'lıtı 
olması, Mehmetli gayrete getirdi· :BU ' 
nunla beraber Macar daha ziyade o~ 
lar bir tarzda güreşti. De'trre berabe 
bitti. Mehmed üstte çalışırken burt' 
için çok uğraştı. Mehmed üstte iyi ~ 
!ışıyordu. Macar üste çıktığı za!ll edı 
Mehmed hiç oyun vermedi, Me}ı!J'l tlf 
ayağa kalktıkları zaman çok gayre , 
hücumlar yapar:?k ekseriyetle müsabl 
kayı kazandı. 

Son müsabakalar 
Bu sikletin en sağlam iki güreşcisi Oslo 29 - Avrupa güreş şampiyoıı:; 

karşı karşıya geldikleri zaman ortalı - sının son gün yapılan müsabakaları~ 
ğı büyük bir sük11net kapladı. İsveçli ve 87 kiloda iki ikincilik almamızla ~ 
salto, Mustafa çapraz için birbirlerini hıtyete ermiştir. Son müsabakalar 
zorlayıp duruyorlar. İki kaya, minde- şekilde cereyan etmiştir: 
re konmuş olan bu iki vüeud birbirini 72 kilo Celal - Finlandiyalı vırtıa..
kıpırdatamıyor. Müsabaka sür'at ve sertlik iç~ 

Devre berabere bitti. İsveçli altta i- başladı. Finlandiyalı kat't neticeyi:: 
ken Mustafa ter1 burgu w kıle için bir la alarak ikinci olmağa çdlışıyo ' 
kaç tecrübe yaptı. İsveçli yerde sağlam Çok kuvvetli bir gür~ olan Ftnl~ 
ve sıkı duruyor. diyalı hemen CelAli. yere aldı. ~ 

Mustafa alta dilftüld vakit, kveçli nihayetine kadar birçok oyunlar t , 
daha sert hücumlarla Muatafayı zor - be eden Finlandiyalı ittifakla ga~ .!, 
ladı, Mustafa da hiç oywı vermeden bu larak ilk devreyi kazandı. Mils~ 
müddeti atlattı. tekrar yerde başladı. Oyundan oF' 

Dört dakika için ayala kalktılar. Hır g~n Finlandiyrllı burgu takarak CI 
llle tuş yaptı. ... _...11 

79 kilo Mersinli Ahmed • ~ 
Joh8D80D .~• .fi 

r 1P' 
Dilnyanın en kuvvetli ~ en :ıuytıı ti 

bir efireşcisi olan İsveçli yenilıneS #_ 
f8111piyondur. İlk anlarda MersinU ıl 
medi alta alarak meşhur oyunu 0 , 

burgulara başladı. Acınacak bir sı~ 
tı içinde kalan Afımed, şayanı b•Y

19
, 

bir mukavemet göstererek her bU~ 
dan, bunu takib eden her oyundan ~ 
tulac.ak bir muvaffdki~t gösteriYotir' 
İsv@Çli devreyi ittifakla galli> bl 1 , 

İkinci devre kısmen yerde, }osıntll 1-'~ 
yakta geçti. İsveçlinin oya i41~t ~ , 
çalı.şınuı, Ahmedin mukavemeti 11 , 
kalade idi. İsveçli ittifakla gaUb ,. 
rak minderden a'y?'tldı. İsveçli bU 
de şampiyon oldu. 

87 kilo Büyük Mustafa· İta~ 
Olmal Ebnoml ... 

.llUlrma Illnlllla lU'iralnU Ahmcıı son macınaa 1svıaU iZ e aüruiric.efll altta Mernıli Ahmed) 
İki k tl

• Sllves
1 

tirigil• • :.-.tn f/j;y;" 
uvve ı yapı ı re.şcu........ ) 

/ <Devamı 16 inci say&cla 
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MAZON MEYVA TUZU 
iNKIBAZI def.eder, E ve SARSAKLA 1 
Kolayhkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZllVI
SIZLIK, ŞiŞKiNLiK, BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK 
AT ALETİ, iNKIBAZ, SARILIK., SAFRA, KARACIGER, MiDE, EKIŞILIK ve 

YAN MALARINDA ve bütün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 
MAZ:lN MEYVA TLZU 'on derece teksıf edilmiş bir tuz olup yerini lutamıyan mnmasU mnstahzarlard'ln daha 

çabuk, daha kolay ve daha katı bir tesir icra eder. Horoz markasına dikkat. 

• y 

A KTf F 

'-aa: 
llt.ın: SnCi kllogrıım 17.163.143 

ll~NOT 
bpAln.ıK 

°'LUdel i Muh:ıbirlcr : 
'tüt1t llra~ı 
fla.rtçteki Muhabir[~r: 
IJtın: Safi kllo"ram 9 054.614 

!!tına tahYllı bı.bU seı be.ııt 
"\llltler 

~~r dovlzler ye Borçlu tllrlnı 
-qıJelerı 

11•ıine Tahvilleri: 
~l'Uhde edilen eTrakı naltdJn 
ar;ılı~ı 

::nunun CI - 8 ıncl maddeJe
M~ tevfikan hıı.ıtne t.ımı.fından 
"""" tedlyat 

~lledat Cü:ıdanı: 
'l1CARt ~EDAT 
Eabaın ve Tahvıl • t C'l ı.d nı: 
A lDeruhdc "<:Ue•1 evr "' nat-

- fd Y«''lln karş lı ı &::h m Ye 

8 _ ~; lrtt ıt arl k y neUe> 
tl.v•--ı · t eshım ve ı h\irnı 

-..aar: 
lJaııney 
Altuı c kı a vadeli avnll.9 
"rab'fll"': Dö\'lz tU@rJne 
~ üıertne 
b.,L lıır: 
111.•udelif: 

29 - Nisan - 1939 Vaziyeti 

24.141 334.24 
18.925 492, -

1.295 462 40 

327 152 98 

12.736.03fl,33 

2ı '42,70 

14 557 OBS,58 

158 748 563,-

o 

6 036 00 -
3169203 

7 9ÔO 129 12 

Yeıs.W. 

PAS t P =-=·· 
Lıra 

Sermaye: 
fhtivat Ak-;9.d: 

4i4 
362 288 64 

Adi ve fevtalA.de 
' Hu.sus! , 

~27 •152,98 TPd-ıviildf"ki Rı\'1kn,,flRl': 
Derubde edllen en"altl nakdiye 
Kanunun 8 - 8 inci maddeleri 
ne tevfikan b:ı.z.re t.arafından 

v ld tedlyat 

27.314 504,61 

D uhde edilen evrakı nakdiye 
b:ı.l~s:l 
Karıuı~ tamam•n eli ın olarak 
flhe t'n tedavıı1e ~a.ı:edııcn 
Reeskont. mukablll lla\ eten t.cdL 
•azed 

Türk Uran l\f <'·ıduau: 

142 268 083, _ Döviz teahhüdatı : 

Altına tah•lll tabll döv1ılcr 
D 'r dovttler ye ıı.ı.ı.rıı.k.u .dlılnr 

bakiyel!rt 

11 . .!13 342,90 l\.ı.uhteüi : 

50 11_, tl"IV,~ 

13 970 f!21,15 
4.ı00000,-

13 564 225,52 

4.217.134,25 
Cl.000.000,-

158.748.563,-

16.480.480,-

142.268.083,-

19.000.000,-

75.000.000,-

8.715,17 

29 397 .82!'>,ısO 

41 Yek4\n 

1 Temmuz 1938 tarih:nden itibaren; 
Iskonto haddi o/o 4 Altın üzeriııe o/o 3 

11111111111 

1 1 

Oslod re 
(BCZ§tarafı 14 uncu sa1'f adcı) 

delesi cok güzel ve hevecanlı oldu. İ -
Lıra talyalı E!Üreşci her fırs;tta salto yap -

makla maruftur. Mustaf<l'-•a tecrübe et 15.000.-000,- J 

ya döken Me.hmed hakem tarafından 

ihtar aldı. 
Hakem ikinci ihtarda Mehmedi yer -

de güre~e mccbu::.- etti. Mehmed bu ka
rtl'ra itiraz etti ve bilahare yere yattı. 
Estonyalı bu bulunmaz fırsattan isti -
fadeye çalıştı. Mclımedi bel sarmasile 
havaya kaldıran Estonyalı, Mehmed i
le beraber yere düştü. Devre bittiği za
man Estonyalı hakimdi. 

tiği bu oyununda lhiç muvaffak olama-
dı. Devre beraberıp bitti. Mustafa altta 

10.21'1.1!4,2ö hiç ovun vermedi. İ alvan da altta ay
ni muk<ıv~meti p-ö.;;terdi. Son dört da -
kika M11 tafa daha hakim hücumlar 
van~rak hasmını savı ile ma~Ifıb ede -
rek A\rrupa yarı a ·ır ikincisi oldu. 
Must:::ıfa bütün güreşlerini fevkalade 
E!'iizel \iantı ... 

İkinci devre yerde başla'dı. Mehmed 
oyun vermemeğe calışıvorsa da Eston
yalı her hücumda ağır basıyordu. 

Ağır~il;J<'t Çoban Mehmcd - Estonyalı 
Katkas 

Mü~rıh:-ıka Mehmedin heyecan çek -
236.268 083,- tiği .ıtiH maatteessüf tusla mağlubiyet

le bitfi. Mehrnedden çok daha yapılı ve 
21.525.'108,41 iri olan F.c;tonyalı M.ireşe .hakim bir se-

KatkPs bir aralık Mehmedi gene ba
vava kaldırdı ve bu oyunda kendini 
müdafaa ederniyen Mchmed on ikinci 
dakikada tuş oldu. 

Katkas Avrupa ağır siklet şampiyon
luğunu ikinci defa kazandı .. 

29.401.540,47 
100.221.932,53 

412.634.398,66 

kilde bn ladı. f ı..j dcıha zivade rnüdafa"a- Ömer Besim 

~uğu l' e No. l rı h a ında cins, miktar, muhammen b del ve muvakkat 
rı y lı muh l f d mir, d Irir levha ve kazan saçhn 13/6/1939 Salı 

g-.. ınu ~ a 15 dt>n · ~ ar " ile ayn ayn ihale edilmek üzere ve kap lı zarf 
usulu •k An.karada İd r b n" ında satın alınacaktır 

Bu ~e girmek ist.i~enl rın hl'r lıste hizasında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiğ; ves kalan ve tE"kliflerini aynı gün saat (U) de kadar komisyon 
re.ıslip,i.nc vermeler Jazımdtr 
Ş rtnameler (631) kurusa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmnktadır. 

Liste 
No. 

1 

2 
3 
4 

Cınsı 

Yuvarlak demir 

Yassı ve ko~ demirleri 
Mü.şe'l&el demirler 
Levha ve kazan saçları 

Muhnm.men Muvakkat 
Miktar bedel • teminat 

Ton Lira K. Lıra K. 

1735,000 

1485,000 
1405,000 
2246.030 

147.475 00 

126.225 00 

8.623 75 

7.561 25 
147.525 00 8.626 25 
235.833 15 13.041 66 

(2874) 

.:.!Jlii .... :.~.1ı:;:nıı 1 w· 'flll"l'l1!lllllllHI llJlllHlll!Hllllllllllll!llllllHf JllHf lllllllllllllllflJJJ~ 

'
~ '1

1 r Hava Kurumu ii 
;;:;; 27 ci Tertib e 

i i G SU 1 
= Birinci Keşide: 11 / Mayıs/ 939 dadır. ~ 

== 
B · 11 ."lı ikra ye: • Liradır ... ~ 

_ l un.:lan bq:rn: 15.000, 12.00), 10.000 liralık ikramiyelerle ~ := 20.0 O ve 1 .O ) liralık i i adet mükfifat vardır... E 
--y ı. tertipten bir hı.et alarak iştirak e,meği ihmale tmeyiniz. Siz de § 

-~ııj· p: r~~~~ITTı·nı 1~~;1ı~11HU11~;1~~rıuu:~;ııı;u~ı~ı;ıı:ı;ını;~ıı~:uıuu~u1ıi111ıi 
ASL . ve ES i iSAR MOTTE-1 ... 
HiT Çi ENTO VE SU KiRECi Son Posta F ABRiKAL RI ANONiM 

Şi RKETiNDEN: 
I LAN 

Ynmı. S1yu1. Havadis ve Halk ıraze~ 

Yerebatan, Çat'llçeşme ıokak, 2S 

İSTANBUL 
19$8 senesi temettüü olarak hisse sene- --------------· 

datına 23 numaralı kuponun kat'ı muka· 
bilinde otuz kuruş verileceği ve bu tedi
yatın 25 Mayıs 1939 tarihinden itibaren 
Doyçe Ory~ntıbank - Dresdner Bank Şube 
sınin Galata Şubesiyle Banko d; Romanın 
Galata, İstanbul ve Beyoğlu Şubeleri gi
şelerınden icra kılınacağı sayın hisseda
rana ilan olunur. 

İstanbul, 3 Mayıs 1939 
Meclisı idare 

Zonguld::ık Dulnık Hiikimliğhıden: 

Zonguldak Orman İdaresi vekili avukat 
Fehml Sözen tarafından ikinci makasta Dev
let Demlryolları Tünel inşaat mtiteahh1dllği 
ambar memuru Nuri aleyhine açmış olduğu 1 
62 l1ra 48 kuruş tazminat davasının cereyan 
etmekte olan duruşmasında: muddeaaleyh 1 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize clddlr, 

ABONE FıATLARI 

1 • 3 
$ene Ay J.7 
Kr. Kr. Kr. 

TURKtYE 14uU 75U 4W 
YUNANİSTAN 23!J 1~2U 710 
ECNEBİ 27JU ı "ııo 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruftur. 

1 
AJ 
ıc,. 

100 
270 
~00 

~~--~~~---:-~~~--------~~~~~
~ ~~ltı~~ırköy Malmüdürlüğünden: 

nleyhlne çıkarılan davetiyede, iş1n bitmesi 
dolayısllC' Zongulde.kta ayrılıp glttığlni ve 
lkametg~hının ht.J.en meçhul bulunmasın -
dan Hukuk usulil muhakemeleri kanununun 
142 el madde.si 00.rlfatı dairesinde llfınen teb
ııtat ifasına ve muhakemenin 16'/Mayıs/939 
Sah günli saat 14 de talikine karar verilmiş 

Gelen evrak geri V•rilmn. 
ilanlardan me•'uliyet alınma.s. 
Cevab için mektublara 10 kuruiluk 

Pul ilavesi lizım.:lır. 

··············································'\ l Poıta kutum : '1-tl lıta.nbul 

it ~e 0~ Malmüdürlüğüne eski seneler muamele vergisi ve ceznsından borçlu 
~ ),tınc, Meluned Ali'nın K~çük Çekmece köyünde eski Kibrit Fabrikası bi
~İltq11 ~da tnevcud yüz elli metre mika hındaki kum tahlili emval kanununa 

"-~~1~(939 Salı günü saat 14 de satışı yapılacağından talihlerin Bakır-
UdUr~ne müracaatları ilan olunur. c3066> 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Bekim) 

Dft:vanyo!unda 104 numarada hergfin 

huta kabul eder. Telefon 21066 JHN 

~ Telgraf : Son Posta 1 
: Telefon ; 20203 1 
\ ............................................... ./ 

olduğundan, mumalleyhLn tayin edllen mu- "'111""-~:=;:=:::;:=~=~~~~=~ ... 
hatemeye gelme.si veya bir vekil göndermesi, = ı 
g8lmediği veya -.ekil göndermediği takdirde teblll makamına .t.aJnı olma.t Uaere SIA.n 
mırbaJtemenln 111abında intaç olunacalı olunur. 5:l.7/939 
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·ZAFI UMUMi KANSIZLIK 

ROMATiZMA .Si RACA 
\ 

KEMiK SiNiR 
Hastahklarına 

Cılız yavrular, yürümiyen, diş çıkaramıyan Ç9Cuklar, dermansız ihtiyarlar, 
solgun kızlar, vereme istidadı olanlar 

HA A K VVET u 'nd n 
içmelidir. Kanı arthnr, iştiha verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni surette 

imal edilmiş, İçilmesi kolay ve lezzetli bir şurubdur. Küçük büyük her 
yaşta istimal edilebilir. 

KAN KUVVET IŞTIHA . 
ŞURUBU 

Umum doktorların mnttefıkan takdir ve mllyonluca va· 
tıandaşa .tımatla tavsiye ettikleri en mükemmel bir 
kuvvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğft41ır. Tatlı 

bir iştiba temin eder. Her zaman gençlik, dinçıik nrir, 
zeka ve hafıza kudretini yokseltir. Sinirleri ada.leleri 
kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliğı, fena dUşQnc&

leri giderir, YUcut mıdtineslne lftzun olan bUtUn enerji 
ve kabiliyeti verdrek tnHnı daima azimt irade, neş'e 

- ıabibf eder, Mide, Barstık temballiğinden ileri grlerı muJnnid inkıbazlıtrda, bel gevşe\..liği ve ademi iktidar la 
şayanı hayret faydalıtr temin edar. 

F O S FA R S O L' u; diğer bütün kuvvet ilaçlanndan ayıran başlıca hassa, 

OKADAR KOLAY ... 
Herı •kf8m bu 9ekllde bfrka9 dakika 
l9inde yepecaöınız ufak bir maaaJ 

•ize a•"ollGinlzl kaundıraaaktır. 

~ -

rcı e 
in 

Y anm uırlık f6hretl beyhade 
değildir. 

Viyanada Profe.sör Dr. V AGNER'in formnll 

EKZAMiN 
Ekzemanu' huıuıt lllcı 

Yara ve çıbınlan derhal ~çlrlr. Her eczanede kutusu 60 kul'Uftur. 

T0RKIYE 
Ş i Ş E ve C A M . FA B R i K A LA R 1 

Anonim Sosyetesinden: 
Pap bahçe Şişe ve Cam fabrikanmız, memlekette znccaciye ticareti 

ile uğraşan herkese tele fiıt H mQsaYi şartlarla 111.bş yapmata bqla
mıştır. 

Taliplerin qağıdald adreaimize mtlracaatlan : 

Galata Perşembe , Pazarı Samur sokağı iş Han .-... 

~---_. Bayanlar: fapkanız ıima~ıza uygun geliyorsa -----· 
daha ıık daha ,.,uib aö"iiıı.ft.-aünüz. Onu 

Sultanbamemınd Moda 
46 numaralı Mağazumda 
intihab ediniz. B ada en ıon motla el çantalan ve eldivenler 

dahi bulacaksınız. 

Kimyager alınacak 
ı\skeri Fabrikalar Umum Müdürlüiünden : 
Küçük Yozgat'ta çalıştırılmak üzere kimyager alınacaktır. İsteklilerin lltid9 

ile Umum Müdürlüğe müracaatları. c2953ı. 

50 yaşında 
Olmama raCjmen 

SOLMUŞ 
BiR CIL TTEN 

Naaıl 

,Kurtuld11m 1 

cBütün dostlarım~ bu derece genç a6-
rünme'k için neler yaptılum soruyorlar. 
Takriben üç ay evvel, 50 nci ıenei devrl
yemi tebrik ~ç.in misafirlerim g~lmiıti. 

Tenim esmer ve sert idi. Gelenlerden 
bir çok kadınlann, cildın unsuru olan 

Tokalon kreminin jstimali ile memnuni
yetbahş semereler elde ettiklerinl öğren
dim. Benim mütereddid olmama rağmen 

tecrübe etmeğe karar verdim. Her ak
şam muntazaman yatmadan evvel pembe 
renkteki Tokalon kremini ve sabahlan 

da pudralanmadan evveı beyaz renkteki 
Tokalon kreminı kullanmağa başladım. 

Bir kaç gün sonra. cildimin yumuşayıp 
tazeleştiğini ve bir haf ta nihayetinde da
ha genç göründilğümü hissettim. Bug-Jn, 

üç ay oluyor, o derece cazib ve ,ayanı 
hayret bir semerP. elde ettim ki bütün 
dostlarım ancak 38 yaşında olduğumu 

söylüyorlar.• • 
Cild unsuru olan pemh! renkteki To

kalon kreminde Viyana Üniversites~ pro
fesörlerinden dokto...- Stejska1 idaresinde 

z 

KREM BALSANill 
KANZUK 

Bütün dttnyaea takdir edilmlt,,; 
ht ,Uzellil kremleridir. Geee ifb' 
yaih, ründtlz için yapg n ..... 
acıbadem çeşldleri husual YUO _. 

tüpl~rde satılır. 

INGILIZ KANZUK ECZANf.51 
BEYOCLU - IST ANBUL 

İlan Tarifemiz 
Tek ıOtun an~ 

Birinci aahile 400 lıurdl 
/irinci aahile 250 • 
Oçüncü aahil• aoo • 
Dördüncii aahile 100 • 
iç aahilela IO • 
Son aahile 40 • 

devamlı bir surette kan, kuvvett iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bll• mucize gibi e .irini derhal gösterm&
ıldJr. Tifo, Grip, Zatorree, sıtma ve umum kansızlıkla net celenen tehlike.li basta.ık!ann ııakahııt devırlerinde en 
mnkemmel bır derman şurubudur. Sıhhat Vekaletinin Resmi mUSdadesinl 1:.alzdir. Her eczanede bulunur. genç hay.vanla:-ın cildlerinden istihsal 

----------------------------------------------- ve cBioceh tabir edilen ve tıpkı insan 

Muayyen bir müddeı urfııldl 
fazlaca mikdarda illn yıptırac,._ 
Jar ayrıca tenzilltlı tadfemtzdll' 
istifade edeceklerdir. Taır., ~ 
ve çeyrek sayfa illnlar için •1" 
bir tarife derpiş edilml.ıtr. 

Son Posta'nın ticari :llnla~ 
aid itler için fU adre.. m~ 
edilmelidir: 

..... ,.. SATILIK ARSA cildinlnkilerine müşabih genç ve sıhhatli. 

o. • tengin ve kıymet!i cevherler .hüllsaı.ı 

V a; B L 
. D Dükkanlarla Apartıman, Gazino n 

var.dır. Beyaz renktckı (Yağsız) Tokalon 
lokaııtaslle otel veya resmi daire ya.p-

~ ıı k kreminde ise taze krema ve saf Zeytin· 
ŞUphe ı su j,tre1c:ı ve Kırc 1 ııcı su ttsfiye cihaz ma5a elver!§ An ara Yenlşehlrde 8 1 Asfalt yolun blrleştltl en mutena yer- yağı ve sair bes.eyic! unsurlar vardır. 

v. E B O L 1 D L td. il ti. de 35 metre cepheli 920 metre murab- Muntazaman her ikı kremi kullanınız. 'I baı arsa satılıktır. İnfa,at ruheatı dahi Açık. yumuşak. düzgün bir cild temin 
Merkezı : Gai:ı: ı, Bi:lOr sokıı.. No. 7·9 'fei: 44507 hazırdır. Tallblertn Ankara poata ku _ etmif olacaksımz. Faydalı semeresi ga-

şube,eri • A ·.lrnr t B!mkalttr caddtasl NÔ. 22t Tel: 2681 tuau 52 ad.reae mektubla müracaatları. rantidir. Aksi hald~ paranız iade oluna-
• Jzmır Miınar Kernslettin Cad. No. 16, Tel: 2366 

~ ............ _. .... ıııilm ...................... .,, ...................... ~ aktır. 
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