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1 S yf a 

İdare ifleri telefonu: 20203 Fiatı: • kurut 

Hatay iirk aske leri de girecek . 
Asayişin temini için Fransız Ordusile Türk 
Ordusu arasında elbirliği yapılması kararlaştı 
Orgeneral Asımın başkanlığında bir askeri 
heyetimiz dün Ankaradan Antakyaya gitti 

Türk - Fransız Genel 
kurmay heyetleri bugün 
Antakyada buluşacaklar 
~enel Kurmay harekat şubesi müdürü ve Hariciye 
hırinci daire reisi heyetimiz arasında bulunmaktadır 

Sam, 11 - (Hususi muhabirimizin telgrafıdır) Bu
~a~a dolaşan şayialara göre Halayda asayişin temini 
•çın Fransız ordusile Türk ordusu arasında elbirligi 
!Japdması tekarrür etmiştir. Hataga Türk askerleri de 
girecektir. 

Askeri heyetimiz Hatayda 
Ankara 11 (A.A.) - Hatayll rnütedaır erkinıharblye anlapnılırını Fransız 

tirk orduları kumandanı orgeneral Hutzinger'nln riyaseti altındaki Fransız askNl 
'YelUe, Antakyada müzakere etmek üzere genel kurmay ikinci baıkanı orge

lleraı Asım Gündüzün başkanlığı altında Hariciye Veklleti birinci daire reili elçi 
CtvadAçlkalın, genel k\&r~y hareıtat ıubeli mUdllril albay h,.ı MenaGt ve 
harekat şubesinden yüzbaşı Nureddin Alpkartaldan mürekkeb heyetlmlı bu ak-
fanı hususi trenle tskenderuna hareket etmiştir. (Devamı JJ ind ıcıflfa.da) 

Seçim kontrol heyetini 
Milletler Cemiyeti 

nezdinde protesto eitik 
Kontrol heyeti açıkça tahrikata başladı 

Cenevre heyeti neırettiği garib bir tebliği kumandan 
Kole'nin protestoau üzerine geri aldı 

11 ~takya 11 - Anadolu ajansının husu- lara teblil edilen H numaralı tıblilde 
'ltluhabiri bildiriyor: sekli: güııdenberi bir kılım halkuı tazyik 
~hn komisyonu tarafından alikadar- (Det1cıTrM lJ hri ıtıyfcıtJa.) 

BaŞ'Dekil dün geldi, 
Atatürke mülaki oldu 

Bulgaristan bir ayda 
J50,000 kilo 

çilek ihrac etti 
Biz iıe soyu bozulmuf 
çileklerin 1arııını yiyor, 

yanıuiı cürütüyoruz 

Otomobilde başlıyan 
cinayetin esrarı henüz 
tamamile çözülemedi 

lpsalada ikinci bir cinayet iıledikten ıonra ölen katilin 
Devlet demiryollannda çalışhğı tesbit edildi 

Evvelki ıün akp.ma 
dofru Hacıo&man ba - --~ 
yırı sırtlarında sıaır ot
latan bir çoban bir çu -
kur içinde bir cesed gör 
dü. Cesedin hüViyeti 
meçhuldü,geç vakte ka
dar bu hüviyet teıbit e· 
dilemedi. Dünkü gaıe -
teler de bunu böyle yaz· 
dılar. Yalnız dün sabah 
çıkan Son }>ostada mal< 
tulün hüviyeti tesbit 
edildiği yazılıyordu ve 
şu satırlar vardı: 

cMaktul Mehmed oj-
• 

Mııktul ômer L<ıttı ve karısı 

lu Ömer Lfüfi isminde bir adamdır.. ıazetulne yazin1jtı. Fakat lfhı 1Mfl ltı • 
Son Posta muharriri gece saat U 7e rakılmamı§tı. 

kadar bu ifle meşgul olmUf, katilin hüvl- Maktulün hüviyetini daha sarih olarak 
yeti tesbit edildiği zaman öJrenmlf ve (Devamı 11 inci SGJlfado} 

Çilek •cıQfı D . k . . . 
yo~;fy• ~~:.u.::.::ı~~~:~.~~~d~: . onanma mızı ta vıye ıçın 
racıt faaliyeti artmıftır. 1 •it • • ı • • ' 

(D~vamı 11 inci sa11fada) ~ ngı ereye sıparış erımız 
Bileti almağa geç rıelen Fransız .. ~~zetele~i lnşiltered~ torp!d~, . denizaltı, to~p.il 

• • • • atan kuçuk gemıler ınıa ethreceğımızı yazıyor, lngılız 
hır çıngene 45 hın ırayı amiraliğinin yeni inşaat programının hazırlanması lçia 

kaybetti yardımda bulunduğunu haber yeriyorlar _ 

Blylilı llıramiy.nin 6ir paT~ar 
Ja ltocaı laenils ölen ue ltarnın· 

da ,ocııfana taııyan, bir 
laiznaetçiy• i.abet etti 

Diln piyangoda kazananların adreslerini 
öğrenmek üzere Eminön<ı meydanına git-

. 1 t6 
1 t 4--

• tiğim zaman, cNlmet> .gi§esinlu önünde 
l:>·· Bll§vekil Haydarpaşa ist4syonundan çıkarken büyük bir kalabalığın toplanmıt olduğu-

,Y~~ Şehrimize gelen Başvekil Celll rekt~mall ve l~tısadt mü~sseselır mil· nu gördüm ve: . .: .. . • . . .. 1"'ır ' , ... 
ltıı~e liaydarpaşa istasyonunda şehri - dilrleri tarafından kar1ılanm11tır. Baş • - İbtiina~, ~~dım, b~yuk . ıkramty~yı . ~ . . ~ 
~l . bulunan Hariciye ve Dahiliye Ve- vekil Acar motörü ile Dolmabahçe sara- kazanan talılılmın resmı çekılmektedır. Parıste çıkaıt 3oumal ıuetlıllnde Lon-ı IIUftır. cTUrkiyı de donanmuını ~· 
'l'ıle Reisicumhurun umumi katibi ve yına gitmiş ve Cumhurreisimize mül1ld P'akat kalabalıla biraz sokulunca, bu dra istikranmız dolayulle ve Rıymond ediyor ... ~ İngiliz lmirallılı tarıfın4an ba-

averi, vali, komutanlar, emniyet di- olmu,tur. IDevam.& ıı inci ay/ada) Leıtoımat im.ıaaile Wr yazı intipr et - (Devamı ıı ind •1/ftUJ&) 



2 Sıyh 

Hergün 
Ültimatomdan daha 
Ciddi bir söz: Türk sözü! 

* Bundan bir buçuk ıene kadar evvel, 
Bay Delbos'a teşekkür etmiştik; çünkü, 
Ant.aranın muhtelif tonda ilk yaptığı mü
racaatlara hep red cevabı vermiş olmak 

suretile Türklyeye büyük bir dıplomatik 
zafer kazandırmıştı. Bu defa da Kont dö 
Martelle delege Garoya ne kadar teşek
kür etsek azdır; çünkü, ctavşana kaç, ta
zıya tut!• siyasetlerile Türkiyeye yeni bir 

zafer kazandımuı oldular. Onların siya
setleri yüzünden Türk hüklımeti, Türk 
devlet adamları hayli yoruldular; Türk 
efkarı hayli uzun halecan ve heyecan da
kikaları geçirdi; bunlar doğrudur; fakat, 

buna rağmen, gene kendilerine karşı kat 
kat teşekkür borcumuz vardlr. Eğer on
ların dolambaçlı, hileli politi.kalan olma
aaydı, bugün Türkiye politikasının mat

Jdbhanesiııe parlak bir zafer daha ilave 
etmemiz milmkün olamazdı. Onların gös
terditleri mukavemet, onların sarfettik
leri oyun ve aldatma gayretidir ki Türk 
mlllettnbı ft Türk devletinin cistemek> 
ısrumın ve calmah kudretinin dere -
ceslnl bir kere daha Aleme karşı isbat 
etmek lmkln ve vesilesini vermi7 oldu. 

Evet, bugün Türkiye için yeni ve bil -
yük bir diplomatik zaferden· bahsedebili
riz. Bütün dünyanın gözü önünde, milli 
Tilrkiye Frama müstemlekecilerile bir 
politika gürefl yaptı. Kont dö Martel ta
rafından temsil edilen rakib tarafın bu-

SON POSTA 

Resimli Makale: = = Trene binemiyen yolcu .. 

İngilterede hizmetçilik etmekten bıkıp 
usanan iki genç kız, ceblerinde ancak yüz 
yirmi kuruş ve omuzlarında Hd battani
ye bulunduğu halde yaya dünya seyaha
tine çıkmışlardır. Altı aydanberi yolda 
bulunan vt macera anyan bu kızlar, ça
Wıklar arasında, arabalarda, yatmakta
dırlar. 8 ıene süren bir seyahatten sonra 
yuvalarına döneceklerdir. Res\m bu iki 
genç kızı gösteriyor. 

Karısını 40 yılda 6 defa 
öpen adam 

'················-··········-... -· ... ---··········· ·-' 
Dünyada mevcud 
Telefon adedi 
Amerikan telef on ve telgraf kumpan

yasının neşrettiği bir rapora göre dünya

da 37.098.084 telefon vardır. 
Bunlardan: 

19.500.000 i Amerikada, 3.431.074 ü İn-
gilterede, 2.791.597 ıi de Almanyadadır. 

Yalnız Nevyork tehrinde 1.569.337 te

lefon vardır. Bu aded Fransada bulu-
Nevyorkta Corç Tompİon isimli bir adam 

kızını dövmek suçu ile mahkemeye ve - nan 1.481.788, Kanadada mevcud 1.266.228 
rilmişti Hikimin huzuruna çıkarılır çı - ve Japonyada kullanılan 1.197.129 aded 
karılmaz ilk söz olarak kendisinin: telefon sayısının üstündedir. Hindistan, 

- Bir prensip adamı olduğunu, aöy - Çin ve Rusyada kullanılan telefonlarm 
ledi. Ve sonra §Öyle anlattı: adedi Nevyorkta kullanılan telefonların 

dörtte üçüne muadildir. 

Saça ıüI takıldılmı, bqörtil örtüldü
ğünü, firkete, tob, ıeçirildifinl ltWrsi
niz, görmüşsünüzdür. Fakat, böyle saç
larına oyuncak otomobiller ilifünmi hiç 
hatırlıyor musunuz?. itte Londrada bir 
yarışta monden bir ıenç kız, bunu yap
mıştır. 

Şirley Templ seyahat 
etmek istiyor 

Bildiğiniz gibi dört yıldanberl receli 
gündüzlü çalıpnı§ olan sinemanın küçük 

- Bir genç kadın alqamları yalnız o
larak sokağa çıkma.malıdır, kanaatinde
yim. Kmm hiç bir zaman benim nasihat
lerimi dinlemek istemedl Nihayet bir 
gün kendisini patakladım. 

Napoli Kralı Fransız yıldızı Şirley kritik bir Yaf devresine gir
mek üzeredir. Artık ne çukur yanaklı 

degil Ermeni idi bebek, ne de bir genç kızdır. İkili ortası 
ıün sırtı yere gelmiş bulunuyor ve Tür- Fakat kızınız evlidir ve 10 yapnda bir bulunmaktadır. Belki kısa bir mtidd'et 
kiye seyirci olan bütün dünyadan ıeref çocuk sahibidir. Bu noktayı unutuyor _ Doyçe Algrnayne Çaytung gazetesinin .. 
ve alkıf topluyor! sunuz. yazdığına göre Napolyon zamanında Na- kıçıln siknernayı bırakmak mecburiyetinde 

a aca tır. Küçük yıldız bu fırsattan is -* H tm f kat kı k poli krallığına tayin edilm>• olan Fran _ - ayır unu uyorum, a zım o- ,, tifade ederek bayatıDlD en büyük eıntli 
Bu davanın ilk günündenbcri bu sü - casından ayrılını..+ır. Benim yanımds sız Generali Jokaim Mura hakikattP. 1 b' d ~· o an ır Lon ra .eyabatinl yapmak arzu-

tunlarda söyledik: cHatay Türktür Türk yaşamaktadır. Bu itibarla aile reisi olan Fransız deg· n, fakat Ermeni idi. 
Ö 

, sundadır. Buna annesi, babası da muva -
olacaktır. yle de olacak, böyle de ola- bana itaat etmek mecburiyetindedir. H kiki d o ı. H Tür a a ı vakim Muradyandı. 1777 fakat etmişlerdir. Fakat anlaşılan bu e-
ca.., atay k olacak!> Buna karşı - Böyle konucınuıkta devam ederse -

el
a Fr r-- yılında (Karabağ) a tabi Şuşat kasabasın- hemmiyette bir yıldızın ıeyahat etmE.Sl 

evv • ansa hariciyesi mani olmak is- niz sizi hapishaneye yollamak mecbu -
di. ka 

da doğmuştu. Çok genç iken mütevazi basit bir it deiilmif. Zira kızın mmecerl 
te · l"a t, Ttırkiyenin bu iş! tutuş tarzı riyetinde kalacağım. 

tad iddt k tl
. ·di ki ·h bir tacir olan babasının refakatınde Al- Ametika polillne müracaat ederek fıkir 

o ar c ve uvve ı ı · nı ayet - Elinizdedir, yapabilirsiniz. Fakat ben 
'!:'.. h · · · · · t ğ b manyaya gitmic:ı oradan da Fran sormuş. Amerika polisi de, halkuı teha-~ ransa ancıyesı ışı gevşe me e mec ur prensip adamıyım. 40 yıl evlilik hayatı :ı• saya 
oldu. İkinci safhasında işi Eerut eline al- yaşadım. Zevcem benden memnundu. geçmişti. 16 yaşında iken Jokaim Mura cümüne karp kızı muhafaza edeblllp e -
dı. Evveli, bizi prensip noktalarınd:ı at- Yalnız pek iy'i hatırlıyorum ki bu 40 yıl- adı altında cizvit mektebine girmiş, demiyeceğini anlamak ilzere İngtltz po -
latmayı tecrübe etti. Bunda muvaffak lık müddet zarfında kendisini ancak 6 bilahare asker olmuştu. lisi ile temasa lüzum görmüştür. Bu se
olamayınca oyunu bir kere de tatbikatta defa öpmüşümdür. İnsan aile reisi olun- =============== yahat bir yıl IOill'a yapılacaktır. Küçük 
tekrarladı. Türkiye bu defa da işi sıkı ca otoritesini muhafaza etmelidir. saat 10 da eve dönmüş olmayı kabul e - Şirley eğer arzusu tahakkuk ederce kü
tuttu. cSiz belki şaka ediyorsunuz ama, Hakim bu vaziyette suçluyu kızı ile dince hakim mahkU.miyet kararı verme- çük İngiliz prenseslerini de ziyaret et _ 

ben pka etmiyorum, ciddi söylüyorum, anlaşmıya sevketmiş, kızı da akşamları miştir. mek hevesindedir. 
her ıeyi göze aldım!> dedi. Türkiye bu ,;~=:::;=:::;::;::=::;::=::;::;:=::::;::;::::;=::=;=:=:=:::;::::;:::;:==:=::::;:::;:=;::~~~=~============= 
ıözü o kadar ciddi söyledi ki bazılan bu- 1 i 1 ) 
nu bir cültimatom> bile telakki ettiler. s T E R N A N' s T E R 1 N A "N M A ! 
Hayır ültimatom değildi: ondan daha cid
di bir sözdü: Türkün haklı gördüğü bir 
davayı nihayete erdirmeğe mutlaka ka
rar vermiş oldufunu gösteren bir söz; 
Türk sözü! 

O zaman Berut ta mağllıb oldu. Şimdi 
bu siyaset yerde yatıyor; muzaffer bir 
pehlivan gibi, tevazula bir tarafa çekil
miı olan Türk politikası yıkt:ğı cephenin 

(Devama 14 uncü sayfada) 

Dahiliye VekAleti memleketin her yerinde otel ve hanla
rın ıslahı lüzumuna alakadarlanr.. dikkat göıler ini çekti. 
Yolladığı tamimde fU satırları görüyoruz: 

c- Memleketimizin birkaç tehri müstema hiçbir yerinde 
temiz otel ve han yoktur. Prensip itibarile her ye:de sıhhi 
ve modern oteller vücude getirilmesi l!zımdır. İstasyon, is
kele ve belediye te§kilAtı olan her yerde, her otelde en v iki 
odasının badanalı, boyalı, temiz olması llzımdır.> 

Dahiliye Vek~leti yurdun merkezlere u7.l.kça köşelerinde 

seyahate çıkanları rahatsız eden hastalıfı ıörmüş, tedavi 

edilebilmesi i~n de göstermiştir. Alttuı bir baılanaıç ola

rak fiibhe yok ki fayda verecektir. Fakat biz bizzat halk ic

bar etmedikçe, bizzat sahib vaziyetinde bulwan ihtlyaç duy
madık~ memleketin kendine l&yık bir otel tepdlJtına ko

laylıkla malik olabilecejine inanmıyoruz, ey okuyucu ıeıı: 

1 STER 1 NA N 1 iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 

Anlıyana sazmış .. 
Olmaz olsun! 

\ E. T•IU 

O smanlı edebiyat tarihinde esami" 

si okunmuş, uzun müddet, inl? 
ratorluk devrinde, maarif nazıılığı e~ 
miş bir Münif Paşa vardı.. ölü Gene 
Münif değil.. merhum Münif Paşa! 

Ömrünün sonlarına doğru benim dt 
tanıdığım bu zarif adam Erenköyün~ 
oturur ve her görüşümüzde oranın si\11'1"' 
sineklerinden şikiyet ederdi. 

Bir gün, gülerek demişti ki: 
- Bu mel'un mahlUkları burada uzUll 

uzadıya tedkik ettim. Ve nihayet şu kr 
naate vardım ki, Allahın yarattığı hd 
boyda ve her biçimdeki hayvanlar içerislO 
de bundan daha arsızı, dah:ı zalimi, dr 
ha müz'ici, daha muzırı yoktur. Şu bal1I' 
üzümü ve (Kayışdağı istikametini işaret
le) ill dağın suyu olmasa, ben bu işkell" 
ceye zor tahammül ederdim. 

Erenköyü, bir vakitler, bizim d0 c:eıO
timizdi. Ölmeden !ahide girmiş gibi, ci ' 
binlik altında geçen uzun geceleri hA1' 
hatırlarım. Hele bugünlerde büsbütilO 
hatırlar oldum. Zira oturduğum :Maç~ 
semtinin bu yıl uğradığı sivrisinek bd' 
kını Erenköyünü bana mumla aratıyd'• 

Prost mu Yansen mi? Her kimse .. tr • 
tanbulun planını yapacak adamı ele ır 
çirsem, bizim o taraflarda bir, iki &°' 
misafir edeceğim. Taşkı~la ile, Maç)I 
silahhanesinin ortasında bir huni teŞJdl 
eJen o bostanların oracıkta, o halde kP' 
masına eğer cevaz verirlerse ilelcbed sif" 
risineklere yem olayım! 

O yerler Emlak Bankasının imiş. -yıl
da, bu bostanlardan, banka solda sıfıl 
kabilinden bir para alırmı~. Fak<ü Edl" 
lik Bankasının senevi varidat bilanço • 
sunda göze bile çarpmıyan bir rakam ıçllt 
ibadullahın kokudan, sinekten, tene1' 
kulübelerin çirkin manzarasından rahat
sız olması reva mıdır? 
Bostanı mekteblerden tardettik. şe • 

birde ipka ediyoruz. Hem de o mcktebı' 
!erden kovulan, böylesi değildi. :Meşbııf 
İran ıairi cSadi> nin cBôstan> ı idi. Od .. 
dan, belki ibret alırdık, bundan hastalıı 
alıyoruz. 

ıru pisliğin oradan kalkması o boS • 
tanların güzel ve bakımlı bir ç~cuk pal"' 
kına kalbolunması için Allaha arzuhal 
versek, o da gene belediyeye havale edef 
diye korkuyoruz. 

Onun için biz de davamızı Allaha h' .. 
vale etmeyi daha münasib gördük. Si~ 
ıinek anlıyana saznıış derler .• 

Hay olmaz olaydı! 

-······················-·······························...-
Floryaya rağbet başladı 

Bu haf ta pazar günü İstanbul ile ~0-
çükçekmece arasında işliyen yolcu tr~ 
leri bir gün içinde 15,540 yolcu tafl • 
mıştır. Bunların ekserisi Floryay.ı git • 
miştir. Bu mikdara haf talık, aylık, tf 
aylık abonman tartı ile seyahat eden1" 
dahil değildir. 

Bu sene İstanbulun diğer mesireleri~ 
bi Florya plajları da çok rağben gör • 
mektedir. Bunda şimendifer biletlcrinlJ' 
ucuzluğunun büyük bir tesiri vardır· 

Demiryol idaresi Floryada halkın it1W 
bineceği yerde bir peron yaptırmış fi 
muhtelif tesisat için on iki bin lira ,,r 
fetmiştir. 

Bu suretle halkın evvelce burada trefJI 
inip binmek hususunda çektfli 11kıntı' 
nın da önüne geçilmiştir. -···································-··-.......... ....--

TAKViM 
-

HAZİRAN 
~ 

RumI •• 12 Arabi .... 
~ ll67 - -Ma,Jl9 Re.mi MU Hwr 
50 1938 sa 

~ 

PAZAR -
GONF.Ş Rebiülahir tMsAl'_ 
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11 Hnlran 

• 
lngiltere ve F ransada Çeklerle Südetler 

arasında müzakerelere 
Sah günü başlanıyor şiddetli zelzeleler oldu 

Zelzele Belçikada da hissedildi, 
Fransada birçok evler yıkıldı 

Prag 1 t (Hususi) - Südet Alman
larının ileri sürdüğil taleblerin, Hodza 
hükfuneti tarafından müzakereye esas 
olarak kabul edilmesi Henlayn'a ya -
kın mahfellerde çok müsaid bir tesir 
bırakmıştır. Londra 11 (Hususi) - Bugün öl - tir. Zelzele, Lil, Rube ve Turkua..11'da 

: Vakti İngilterenin ve Şimali Fransa da hissedilmiştir. 
b~ Belçikarun bazı yerlerinde şiddetli Turkuanda panik hasıl olmuş, bir 

Müzakerelere Salı günü başlanm.:ısı 
muhtemeldir. 

ır zelzele hissedilmiştir. çok evlerde insanlar sarsıntıdan yere 
ie ~dradaki sarsıntı mahsüs derece- düpnüş ve bazı kimseler yaralanmış -

hıssedilmişse de, herhangi bir ha- tır. 

Yarın, belediye intihabatının son 
saflıası cereyan edecektir. Herhangi 
bir hiıdise çıkmaması için lfızım gelen 
tedbirler alınmıştır. 300 bin asker si -
1filı altında bulunmaktadır. 

•arat yoktur. Rubede herkes, kendisini havaya 
Fransa ve Belçikada hissedilen sar- doğru fırlatıyor gibi hissetmiştir. 

&ın.tılar daha kuvvetli olm.Uf, evler ve Rasadbaneniu tebliii 
duvarlar yıkılmıştır. · Bu münasebetle Alman matbuatı 

Prag hükfunetine karşı şiddetli bir li
sanla hücum etmelCtedir. 

k' _ şimali Fransanın bir kasabasında, İstan~ul 11 <!1-~> -:-- ~anbul ra-
ılısede düğün merasimi yapılırken, sadhanesınden bildirilmiştır: 

~Vetlller sallantıdan korkarak gelin, Dün saat 12 yi S dakika 42 saniye 
tiiveyi de beraber ~ ve dışan kaç- geçe şiddetli bir zelzele kaydedilmiş -
"rşlardır. tir. 

Yeni bir hadise 

Prag 11 - Van.ısdorf'da Şimali Bo
.bemyanın Südetlerle meskun kısmında 
Heinleinist muhafız kıt'alarına men -

Paris 11 (A.A) - Sen Mor rasad- Merkez üstünün İstanbuldan 8700 
hanesi, öğle üzeri, on dakika kadar kilometre mesafede olduğu tahmin e -
~ şiddetli bir zelzele kaydetmiş - dilmektedir. 

Nevyork, Fransa ve Rusyanm Çine 
sup 50 kişi husust bir evde toplanmak 
istemişlerdir. Ev sahibi buna müsaade 
etmemiştir. MUhafızlar başka yere git
mek istemediklerinden ev sahibi jaıı -
darmalan çağırmıştır. Hadise mahal -

askeri yardımda bulunacağım S•• ,.. line gelen 50 kadar jandarma bazıları oy uyor sopa ve rovolver taşıyan Heinleinist -
leri bin müşkülatla evden çıkarmışt~r. 

>" .L I il Jı , ı. Birkaç kişi tevkif edilmiştir. vaponlar Çinin merfleZ an ov u zaptetmefl 
için yeni bir harekete giriştiler Yugo~lav Alman 

rlka ve Sovyet Rusyanm Çine askeri mü- Ticareti l.ondra 11 (Hususi )- Dörı Japon ha
~a filosu bu akşam Kantonu tekrar fld
dttıe bombardıman etmiştir. Artık bir 
h~a.be haline gelmiş olan şehi:' gU.ndeıı 
&Une boşalmaktadır. 

Son bombardımanlar neticesinde 
~angtze nehri boyundaki seciler, muhte

f noktalarda hasara uğramıştır. Suların 
laşnıası ve civar mıntakalım istlll et -
ltıesindcn korkulmaktadır. 

Fransa ve Rusyamn yardımı 

l\e\'york 11 (Hususi) - Şanghaydan 
~ınrın haberlere göre Fransa ve Sovyet 
~ Usya Çine asken yardımda bulunmak 

ere mutabık kalmışlardır. 

ıt:~a~is mahfellerlııde bu h:ıber tekzib e
"Ull lf tir. 
Diğer 'taraftan Çin memba\an. Ame-

ıavtr göndermek teklifinde bulunduld.a- Belgrad 11 (AA.) _Avala ajan5ı, 
rım bildirmektedirler. 

Çinin merkezine doiru Yugoslavya ile Almanya arasında ak -
tedilen 4 Haziran tarihli ticaret mua-

Şanghay 11 (A.A.) - lapan deniz ma- hed . hakk da ~ b" bl ' ~ 
kamla.rmın blldird•ıw-e öre Hankov'\a. esı ~ yarı resmı ır te ıg 

'16 .. , 1 neşretmcktedır. 
nptetmek üzere Yangtle urun\uğunda 
hareklta geçilmiştir. Bütiln «nebi tica-. Bu tebliğde .iki me~_leketin h~1 .. -
ret ve harb ıemlleri VUhu ile Hukov a- hudud olınası tıcaret munasebetlen u
rasmdaki sahayı terketmeğe eavet edil - zerinde müsaid bir tesir göstereceği ve 
mişlerdir. bir yandan Yugoslavya ziraat mahsul-

Yeai Çin tayyareted terinin müsaid fiatlarla Alınany.aya sa-
Londl'a 11 (A.A.) - Çin havı1 kuvvet- tılmasında ve Alınan sanayi mamula -

lerinin Arnerlkadan 59 avcı tayyaresi al- tının da Yugoslavya tarafından .,,atın 
dığı Hongkonk'dan bildirilmektedir. alınmasında her iki tarafın menfaat -
Çin .maslahatgüzan Tokyoyu terketti tar bulunduğu tasrih edilmektedir. 

Tokyo 11 (A.A.) - Çin maslaha tgü -

zan ile dJler sefaret memurlan Çine 1 ·ıt . t I 
hareket etmljlerdir. ngı ere yenı ayyare er 

lspanyol sularında irigiliz gemilerinin 
bombardımam devam ediyor 

sipariş etti 
Londra 11 (A.A.) - Deyli Meyl ga

zetesi, Kanada tayyare ve harb leva
zımı fabrikalarının İngiltereden 20 

milyon sterlinglik sipariş aldığını ha
ber vermekte ve bu siparişlerin bir jki 

l..nndra 11 (HusuSi) - Birkaç gün ev
~eı P'ranko tayyareleri tarafından bom -

1l'dunan edilmiş olan İngiliz S&.anhop 
f:tnisi, bugün Alikante limanında tekrar 
-ntbardıman. edilmiştir. 
J;~ngiliz cPenelopt. kruvazörü Gandiya 
~ına ı•asıı olmuştur. Kruvazörün ku
~anda.ııı, İngilterenin tasarruiund~ bu
b nan bu İspanyol limanında son bom -
~l'dıınanlardan mütevellid bcsan tah -

k ~ecektir. 
.. biğer taraftan Cebelüttarıktan bildi -
•dd·~. . 
~ ıgıne göre Frankist hub gemııerl, 

~eçten Hindistana gitmekte olan bir 
a.ı._ ~ gemisini tevkif ederek limana 
--al işlerdir. 

l!u geminin, İspanyava gitmediğinden 

Almanlar Münihte bir 
Sinagogu ıkblar 

"- Londra 11 (Hususi) - Alman ma
"'4ltıatının kararile Münih1eki Yahudi 

~gogunun yıktırılmasına başlan -
. "'!tır. 

a .... 'rarmi bir mabed olan bu sinagogun 
-ısasında bir Nazi teşekkülü binası ın-
11 edilecekt· ır. 
in ~hnan makamları, 'kıymeti 56 bin 
f .gılız lirası tahmin edi en bu sinagog 

·tıı Miinibteki Yahudı Cemaatine se
~~ buı lira vermişlerdir. Cemaat bu 

aYl reddetmiştir. 

Vasfi Rıza 1ran yolunda 
~ 'I'rabzon 1 1 (Hususi) - Vasfi Rıza 
1ılobu, İrana gitmek üzere buraya gel

'i bulunmaktadır. 

dolayı serbest bırakılacağı t~hmin edD- sene zarfında teslim olunacağını ilave 
mektedir. eylemektedir. 

Franko tayyarelerlnlıı son hücurril&. -
rını muhik göstermek üzere Salaman:ka 
makamlan tarafından neşredilen t-ır 

tebl.ilde, İngiliz bayrağı taşıyau on b1:-

. 
Zonguldağın zelzele 

felaketzedelerine yardımı 
gem1nin hiildlınet limanlanna sillh ka- Zonguldak 11 (A.A.) - Kırşehir 

çak~ğı yaptıklan söylenmektedir. ve ha~alisinde yer deprenmesinden 
Fransa - İspanya hududmıila felakete uğrıyan yurddaşlarımıza yar-

Parls 11 (A.A.) - İspanyol hüküme1ci dun olmak üzere Zonguldak Vi!ayet 
kuvvetlerine mensub 200 asker kaçağı merkezinde toplanan 13 bin lira Kızıl
Katalonya hududundan Fransaya geç - ay genel merkezine gönderilm:ştir. 
mek isterken İspanya hudud muhafızlnn Bundan başka Ereğli kazasında 3380 
tarafından görülerek üzerlerine atei a - rra Zafranboluda 2600 lira Bartında 
çılmıı ye bunlardan 21 i öldürülmüştür. ; 03' lira ve Devrekde 164 lİra topian-
80 kişi yakalanllllJ ve divanıharbe veril- A 

m k Ü dahil k 1 t 
mıştır. Halkımızın alaka ve yarüımı 

e zere e sev o unmuş ur. d elrted' evam etm ır. 

Eski Viyana belediye 
reisi öldü 

Lcmdra 11 (Husust) - Avusturya
nın Alınanyaya ilhakını müteakib, .Mü 
rıilıte bir kampa sevkedilmi§ olan Vi
yananın eski belediye reisi Dr. Şmitin 
öldüğü haber verilmektedir. 

Dr. Şmit §iddetli bir Nazi aleyhtan 
idi Alman makamlan kendisinin kmı
serden öldüğünü söylemektedirler. 

Oçnncu Umumi Müfettiş 
Trabzonda 

Trabzon t 1 (Hususi) - Buraya ge
len Tahsin Uzer merasimle karşıian -
mıştır. 

Erzurum Belediye Reisi Şevket An 
da Tortum 4elalesinin elektrik muhar
rik kuvveti olarak kullanılıp kullaml

mıyacağını tedldk ~decek olan hey'etle 

Adapazarma batakhk kurutma beraber buraya gelmiştir. 46 metreaen 

makineleri gönderildi dökülen bu şellleden mümkün olursa, 
elektrik istihsal edilecektir. 

Adapazarı (Husus!) - Gökçeören ve 
Çatalköprü bataklıklarının kurutul -
ması için iki makine getirtilmiş, istas
yonda parçalan takılınağa başlamıştır. 
Bu makineler yakında bataklık rnın -
takalara gönderilerek çalıştırılmağa 
başlanacaktır. 

Erzurumun şehir suyu da ihale e 
dilmek üzeredir. Bu tesisata aid proje 
hazırdır. 

Erzurum şehir plim da Vekaletce 
tasdik edilmiştir. Karsda elektrik tesi
satı inşaatına başlanmıştır. 

" İngiltere kuvvetli 
Türkiyeyi selamlamayı 

ihmal edemez ,, 
Deyli Telgrafın Türkiye 
hakkında bir makalesi 
İngiltcrenin en ağırbaşlı gazetelerin -

den Daily Telegraph and Morning Post'un 
hususi muhabiri Arthur Mcl"ton • ___ ilal 
Atatürk yeni Türkiyeyi nastl yarattı?

Sulh için bir kuvvet olduğunu göstere -
cek olan bir devletin doğuşu> başlığı al
tında gazetesine mühim bir makaie yaz
mıştır. 

Muharrir, Türklyede, Büyük Şefin dj -
rektifleri altında başarılan muazzam ış
ler hakkında etraflı malUınat verırk€ll 
kalkı~a planlarının muvaffak:yetle tat
bik edilmekte olduğunu, moöern sll5h -
larla mücehhez, kudretli bir ordu yara
tıldığını söyledikten sonra: 

.Türk artık, asırlardanberl olduğu gı
b~ Avrupa konserinin, manzumesinin bir 
oyuncağı değildir. Türk itibar vaziyeti 
kazanmış bulunmaktadır.• 

Atatürkün yüksek şahsiyetinden bah
seden muhnrrir şöyle demektedir: 

cOnu herkes köylerde küçük çocuklar 
bile tanır. Onlarca Atatürk yanlış bir iş 
yapamaz. Filhakika Atatürk yanılmadan 
hareket etmektedir.> 

İngiliz muharriri yeni nesltn mükem
mel surette yetiştirilmekte oldu!,runa işa
ret ettikten sonra kadınlarımızın bahşe -
dilen haklar sayesinde her sanadd mu -
vafiakiyetler göstermekte olduklarını 

bildirmekte ve: •İnsan yirmi sena evvel
ki Türk kadınlığının mevkiini hatırlar
sa bugünkü kurtuluı hareketinin sür'ati 
karşısında hayran )çalır demektedir .• 

Muharrir makalesinin sonlarında: 
c Yeniden gençleşen Türkiyenin ıstik -

balde yakın ve orta şarkta nüfuzlu bir 
rol oynıyacağında şüphe yoktur. Coğrafi 
vaziyeti, Türkiyeye, dünya sulhu için bir 
tehlike te§kil eden bazı devletlerin em
peryalist hareketlerine karşı müessir bir 
mania vücude getirebilmesi imkanını ver 
mişlir. Atatürk, harb için hazırlanmıyor, 
sadece, Türk hududlan tehdid ed.ildıği 
zaman müdafaa edebilsin diye hazırla -
nıyor• demektedir. 

Türklerin bazı milletlerle olan müna -
sebatını tahlil eden muharrir yazısını 

şöyle bitirmektedir: 
cTürkiye, İngilterenin de sulh için ça

lıştığını, ve Türk ülkesinin kendi kencı:.
sine ayakta durması hususunda sempati 
ile alakadar olduğunu anlamı~tır. 

Britanya imparatorluğu. kuvvetli ve 
dost bir Türkiyeyi selamiamayı ihmal e
demez.> 

Hamidiye 
Jskenderyede 
Kahire 11 (A.A.) - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Hamidiye yann öğle üzeri İskenderi -

yeye varacaktır. Türk kolonisi. Türk mek 
teb gemisini hararetli bir surette isük -
bal için hazırlanmaktadır. 

Amerikada bir askeri 
tayyare düştü, 5 asker öldü 

Nevyork 11 (A.A.) - İçinde üç sü
bay ve 5 asker bulunan bir askeri bom
bardıman tayyaresi Döleman civarın
da yere düşerek parçalanmış ve içın -
deki!erin hepsi ölınüştür. 

Sayfll J 

e ispanyada batırılan 
gemiler ve 1 ngiltere ile 
Fransanın hareketsiz 
durmalarındaki sebeqler 

Yuaa: Selim Karıp F.met 
a 

O 
spanyol limanlarında birçok İngiliz ve 
Fransız gemisi tayyareler tarafından 

bombardıman edildikleri halde gerek tn
gilterenin, gerek Fransanın hareketsiz 
durmalarını gorenler bunu bir ı.lf ese
ri telakki edebilirler. Zevahire bakıldığı 
zaman bunun böyle olduğunda da §iiphe 
yoktur. Nitekim son had.iseler ve Alikand 
limanında tayyare bombalarile yalcıl:m 

veya batırılan İngiliz gemilerinin uğradık 
lan bu muameleye bir mukabele olmak 
üzere Franko kuvvetlerinin elınde bu -
lunan Kadiks limanının bombardıman 

edilmesini İngiliz denizciler birliğınin is
temesi de, bunun bir delilidir. Fakat ha
kikatte vaziyet böyle değildir. İspanya 
işlerile yakından alakadar bulunan dev
letlerden başlıcaları ve bu arada lngil • 
tere, Fransa, Almanya ve İtalya, İspan
ya işlerine müdahale etmeıne\t kararını 
vermişlerdir. Bunun sebebi, bır tarafın 

yapacağı müdahalenin. diğer tarafın da 
müdahalesini icab eyliyeceği ve bundan 
da tabiatile bir umumi Avrupa harbinin 
doğacağı mülahazasıdır. Maamaf:ih IUilU 
da unutmamak llzımdır ki gerek hükft • 
metçi İspanyollann, gerek Frankocuların 
nezdinde birçok yabancı gönüllüler var
dır. Fakat bu devleUer, bu askerleri ken
di arzularile taraftara iltihak elmif gö. 
nüJiüler telikki ettikleri için, bunu, bu 
gönüllülerin mensuti oldukları devletlerin 
İspanya işlerine doğrudan doğruya ya • 
pılmıı bir müdahaleleri ,eklinde teJlltkt 
etmek istememektedirler. Nitekim, bazı 

Alınan harb gemilerine yapıi.an taarruz.. 
lara bir karşılık olmak üzere Alınan do
nanmasının hükWnetçl İspanya kuvvet
leri elinde bulunan Almeyra limanım 

bombardıman etmesi de fiill bir mü -
dahale telikkl edilerek teessüs etmiş t>o 
lan statükoyu bozmak üzere iken. bunun 
önü güçlükle alınmıştır. Bunda, Alınan -
lann, bu bombardımandan sonra bqkı 
harekette bulunmıyacaklarına dair ver -
dikleri teminatın da pek büyük tesiri ol
mU§tur. Kaldı ki Ud taraf limanlarına 

yük, eşya vesaire nakleden gemiler içın 
hiç bir devlet kat'i bir teminat verme • 
diğinden. daha doğrusu veremediğinden
dir ki dilnya efkAn umuıniyeslnı zaman 
zaman heyecana düşüren hidiseler vu -
kua gelmektedir. Demek oluyor ki İspan
yol sularında tecavüze uğnyan gemilerin 
uğradıkları bu muameleden dolayı bu 
gemilerin mensub olduldan memleketle
rin fiili bir harekette bulunmamaları a
cizlerinden değil. sadece ademi müda • 
hale prensibine sadakat göstermek ilte -
melerinden dolayıdır. Esasen tecavüztı 

yapan tayyarelerin pek yübekten uç • 
malan bunların ıiıilliyettni tayin hu • 
susunda da büyük müşküllt doğurmak • 
tadır. Hattl, bazı zaman, blr tarafa men
sub tayyarelerin, diğer tarafı ınfitküJ 
mevkide bırakmak için ren~ ve lpret 
değiştirdikleri de ileri sfirülen iddialar 
oümlesindendir. Bütün bu ahval tspan -
yanın vaziyetln1, A vnıpa içln cldden na· 
zile bir hale getirmiftir ve fiınd~ye kadar 
bu yüzden br harb patlamlltnlJ ise, bunu, 
devletlerin sulha olan ballılı1tlarmın bir 
delilJ aymak llzımdır Jd aynca mucibi 

=,,_= ... =.= •• = •• = •• = •• = •• = ••• = •• = .. = •• = •• = •• = •• = .. =-=.• •• = •• = ... = .. =.= •• =-•• =-=,- teşekkürdür. Maamaflh umuırd lellmel 
• 1 namına olduJu kadar bizzat İspanyanuı 

C Aşk ve macera romam ) ilti1tbal ve menaru namma c1a bu kani" 
- - kıtalinln bir an evvel bitmesini istemek 

A l R A 1
1 l ve buna çalıpnak, kalbinde beşer! duygu 

taşıyan her mahlO.k için blr insanlık bor
cudur. - SelfM Ragıp :ı~ 

Yazan: Vedad Ürfl 
Baştan başa heyecan 

dolu bir eser 

Fransız Başvekili, kuvvetli 
bir orduya ihtiyacımız 

var, diyor 
Parla 11 - Başvekil Daladier, ma-

M UM V ALARl N SIRRI ~~n~~enl Azasına hltab ede~k de-

BiT TiiTlı kızının l'miıt~ baıla- .Gözlerini bize çevirmiş olan Av • 
yan ve Hind 1aTaylarnın mezar- ıupaya bir demagoji nümunesl olursa-
farında •ona eren tüyler ürpertici ruz, size karşı bir müttefik ve dost sı-

fatile hareket edeceğime söz veremem. 
"flı maceran Bizim her şeyden evvel kuvvetli bir 

Yakında .6Son Posta" da orduya ve sağlam bir maliyeye ihtiya-
~ • cımız vardır. Avrupanm halihazıı da -
., ................. - ............. , _____ .,; ki vaziyetini unutmamanız lazımdır.• 
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Evkaf Tepe başında büyük Büyü~ hi~ Türk 

b. b• k san atkarının 

Mısır ve Filistinden getirilecek ham 
maddeler takasa tabi değil 

ır ına yaptıraca mezarı bulundu 
ı, 142,216 kilo, 223734 liralık mal Ih' 
rac edilmiştir. İhrac maddeleri ar& • 
sında un, kepek, arpa, kuşyemi, no ' 
hud, ceviz, kuru meyva, zeytin, taı~ 
balık, tuzlu balık, tütün, barsak, derlı 
av derisi, yün, tiftik, halı, ipekli ınen· 
sucat, koza, paçavra, afyon, ceviz ı;U• 
tüğü, durbin glafı ve civa vardır. 131' 
emtianın en çoğu Almanya, İtalya, A' 
merika ve İngiltereye ihrac edilmiştif· 
ihrnc maddelerinden rnikdar itibarU• 
414,052 kilo. olarak kepek başda gel • 
mekte ve kıymet itibarile 32,057 lirB 
olarak af yon birinciliği işgal etmekte' 
dir. 

Bu binanın alh muazzam bir sinema ve tiyatro 
salonu, üstü de büyük bir apartıman olacak 

Vakıflar idaresi bu sene yeniden l::ir 
milyon iki yüz bin liralık akar inşa et -
tirecektir. Ankarada iki yüz bin lira har
canmnk suretile borsa ve vakıf paralar 
müdürlüiü binası, iki yüz bin lira ile eene 
Ankarada bir bina, İzmir enıernasyonal 
fuarında iki yüz bin liraya darmi vakıf 
paviyonu, iki yüz bin liraya İstanbulda 
Yenipostahane karşısında yeni Valide 
hanı, Eskişehirde yetmiş bin liraya bir 
sıcaksu hamamı, Zonguldakta bir apar -
tıman, Tepebaşında vakıf arsasında üç 
yüz elli bin liraya bir sinema binası \'e 
bir apartıman yapılacaktır. Belediye asri 
sinemadan itibaren Galatasarayda İngiliz 
sefarethanesine kadar imtidad eden cad-

Milte/errlk : 

inhisarlar idareıi bira imal 
ettirecek 

Yılbaşından itibaren bira imal etmiyen 
Bomonti §irketinin stoku tfikenmek üze
redir. Piyasada daha yedi sekiz ay kifa
yet edecek ~e birası vardır. Bununla 
beraber şişe birasının satışı mahdud ol
duğu için bir iki ay sonra sıcaklar dola -
yısile bira istihlnki artacağı cihetle fıçı 

birası mevcudu kalmıyacaktır. 
Ankaradaki bira fabrikası, memleket -

te bira buhranı olmamasını teminen tam 
randımanla imalata başlamıştır. Fabrika 
§imdiye kad'ar ekseriyetle piyasay şişe 

birası çıkarmakta idi. Şimdiden sonra kü 
çük ve büyük fıçılar hazırlıyacaktır. 

Aynca fabrikanın Haydarpaşada yap
tırdığı büyük depoda da stok toplanma
ğn başlanmıştır. Diğer büyük şehirlerde 
de birkaç ay kifayet edecek büyük stok
lar hazırlanacaktır. İnhisarlar idaresi de 
bira imal etmek hususunda mütehassı! -
lara tedklkler yaptırmaktadır. Bu tedkik
lerden sonar verilecek karara kadar mem 
leketin bira ihtiyacı Orman çiftliği bira 
fabrikası tarafından temin edilecektir. 
İnhisarlar idaresi ayrıca yakında bira 
fiatlannı da yüzde yirmi nisbetlnde u -
cuzlatmak için çalı§maktadır. 

Mısırdan seyyah gelecek 
Mısırda bir firma Yalova kaplıcaları 

ve otelleri hakkında malOmat istemiş -
tir. İstenil~n mah1mat bugünlerde gön
derilecektir. 

deyi genişletecektir. Yeni sinemanın an -
tresi bu cadde üzerinde bulunaca~ ve 
bina arkaya doğru imtidad edecektir. Si
nemada her türlü yenilik yapılacak, bu
rası istenildiği zaman asri bir tiyatro o
larak da kullanılacaktır. 
Şehir içinde evkafa aid birçok arsalar 

bulunmaktadır. Bunlar peyderpey satıla-

cak, buralardan elde edilecek paralarla 

yeni akar inşa olunacaktır. 

Vakıflar idaresi şehirlerde yapacağı ye

ni binalarla hem akar elde etmektE:-, 
hem de şehrin güzelliğine yard1m etmiş 

olmaktadır. Her sene bir çok yerlerde ye
ni akar yapılacaktır. 

Şehir işlt>rl: 

lstinyede bir amele mahallesi 
yapılacak 

1stinycdeki sahih havuzun genişletile -
ceğini yazmıştık. Belediye havuz tevsi o
lunduktan sonra bu sahada vücude get!
rilecek amele evlerinin inşaları ile ya -
kından alakadar olmaktadır. Buradaki a
mele evleri belediye imar şubesinin tes
bit edeceği bir plan dahilinde yapılacak
tır. Bebekten İstinyeye kadar uzatılacak 
on yedi buçuk metrelik asfalt yol =jzerine 
isabet eden bu saha ileride modern ame
le evleri ile güzel bir manzara arzede -
cektir. 

Otel yaptırılaca1' yerler teabit 
ediliyor 

Belediye turizm şubesi ıehir dahilinde 
otel yapılması iktiza eden semtleri tes • 
bit etmekle meşguldür. İşe evvel~ Bo • 
ğaziçinden başlanmıştır. Halkı ve sey -
yalıları Bo!aza celbetrnek ve günlerce, 
haftalarca burada kalmalarını temin et
mek imkanları aranmaktdır. 

Paşabahçede Mısır Hidivinin satın a
lman ve halen belediyenin elinde bulu -
nan büyUk bir bina ile geniş bahçesi hu 
işe en elverişli görülmektedir. Tedkikat 
sona erdikten sonra otellerin yerleri belli 
olacaktır. 

Bu yaz mevsimi içinde Mısırdan ıehri
mize birçok kimselerin gelecekleri ve ya
zı burada geçirecekleri anlaşılmaktadır. 

Küçükmustafapaşada bir mektebin temeli atıldı 

Temel4tma meraıimf nderı bir lntıba • 
Istanbulda yeniden yapılması karar • I tanbulun ilk okulları olan ihtiyacının 

laştınlan ilk okul binalarından birinin pek çabuk giderileceJinl anlatmıştır. Va
daha temeli diln Küçükmuatafapaşada linin nutkundan ıonra ilk balçık temele 
merasimle atılmıştır. Saat on beıte ya- atılmlf ve merasime son verilmiştir. 
pılan temelatam mdra.slminde İstanbul Yakında iki orta mekteble birkaç ilk 
vali ve belediye reisi Muhiddin Üstün - mekteb binasının temeli atılacak, inşaat 
dağ, vali ve belediye reis muavinleri, yeni ders yılı başına kadar tamamlan • 
maarif müdürü Tevfik Kut, Fatih kaza mış olacaktır. 
kaymaklımı, §Chir meclisi Azalan, Parti, Bu sene maarif büdcesine bu i§lere har
vilayet, belediye, maari1 erkinı ve halk canmak üzere yüz yirmi bin lira kon • 
bulunmuştur. muştur. Büdcede başka taraflardan her 

Vali Muhiddin Ustündaf bir nutuk türlü tasarruflar yapılmak suretile yr.

söylemiş, cumhuriyet hükftmetinin maa- nlden inşa olunacak bina sayısı çoğaltı
rif sahasında göstermekte olduğu yük - lacaktır. İlk okullar mahallelere göre tak 

sim edilmi§tir. Bir mektebe isabet eden 
sek Alicenablıktan bahsetmiş, temelatma mahallede oturanlar başka mektebe a • 
törenlerinin sık sık tekrarlanacağın:, İs- Iınmıyacaktır. 

Bu san' atkar 11 O kadırgayı 
3 ayda İnşa ettiren tersane 

mimarı Mustafadır 
Sokullu Mehrned Paşa zamanında vu -

kua gelen lnebahtı mağlubiyetinden son
ra düşmanlar, Türklerin bir daha belle
rini doğrultamıyacağı zehabına kapılmış
lardı. Fakat Türk donanmasının yeniden 
inşasına kışın başlanmış ve yü:ı: on ka -
dirganın bir günde omurgaları tezguh:ı 
konmuş ve inşaatı baharda tamamlan -
mıştır. Yüz on parça kadirgayı tersane 
mimarı Mustafa yapmıştır. Mima:.- Mus
tafanın türbesi son zamana kadaı· bulu
namamıştı. Müzeler mimarı Kemal Al
tan türbeyi Kasımpaşada Mevlevi Türahi 
baba dergahında bulmuştur. Eskı eserle
ri koruma cemiyeti, mimar Mustafanın 
türbesini tanzim edecek ve muhafaza al
tına aldıracaktır. 

Evvelce neşredilen kararnameler -
le sanayiimizin muhtaç olduğu bazı 
ham maddelerin memlekete sokulması 
takasa tabi tutulmuştu. 

Bunun neticesi olarak, Suriye, Fi • 
!istin, Mısır ve Birleşik Amerikadan 
getirilen ham maddeler takas farkı se
bebile yükselmiş ve bunlardan bazıla
rında da darlıklar hasıl olmuştur. Bu 
vaıJyet karşısında İktısad Vekaletine 
müracaatlar vaki olmuş . ve VekB.let 
ham maddelerin takasa tabi tutulma -
sından hasıl olan neticeler hakkında 
Sanayi Birliğini tedkikler yapmağa 
memur etmiştir. 

İktısad Vekaleti memleket sanayii
nin muhtaç olduğu maddelerin daha 
kolaylıkla memlekete girmesinin fay
dalı olacağı neticesine varmış olduğu 
cihetle Mısır ve Filistinden gelecek o
lanların takasa tabi tutulmamasına ka
rar vermiştir. Mısır ve Filistinden bil
hassa pamuk ipliği, ağır sığır derileri, 

Kartalda bı·r adam u··vey çuval ve kanaviçe geı~ekte old~ğ~n. -
dan mensucat ve derı sanayıımızut 

kardeş• • d muhtaç olduğu ham maddeler kolay -ini vur U lıkla girebilecektir. Bundan başka ne-
Kartal kazasına bağlı Yayalar köyünde bati yağlar maddei iptidaiyesini teşkil 

eski muhtar 42 yaşlarında İbrahim kah- eden kopra da takas haricinde bırak1l· 
vede oturmakta olan baba bir, ana ayrı mıştır. 

kardeşi 20 yaşlarında Zekcriyaya taban- Bazı fabrikalar faaliyetlerini 
ca ile ateş etmiştir. Çıkan kurşun Zeke-
riyanın sol böğn.inden içeri girerek da - artırdılar 
hilde kalmış ve carih firar ctmeğe başla- Son zamanlarda mevsim dolayısile 
pııştır. Bu arada Zekeriyanın kardeşı 18 ipekli mensucat, konserve ve gazoz fab 
yaşlarında Mustafa da kaçmakt.ı olon rikalarile tuğla vesair malzemei inşa -
ağabeysi İbrahimin arkasından iki el si- iye yapan toprak sanayii imalathane • 
liih atmışsa da isnbet ettirememiştir. !erinde büyük bir faaliyet başlamış -

Vak'aya zabıta el koymuş ve yaralı • tır. Konserve fabrikaları kışın piya -
nın ilk tedavisi yapılarak yarasının teh- saya arzedecekleri konserveleri sebze 
likcli olmasından Nümune hastanesin~ ve meyvanın bol ve ucuz olduğu mev
kaldırılmıştır, firar eden carih takib e- sirnlerde yapmak zaruretinde oldukla
dilrnektedir. rı gibi diğerleri de mevsimin icab et -

Vakıf sular müdürü 
işe -başladı 

Yeni ihdas edilen vakıf sular idaresi 
müdürlüğüne tayin edilen Salahaddin An
karadan şehrimize gelmiş, Üsküdarda, 

tirdiği talebleri karşılamak için faa -
liyetlerini teksif etmişlerdir. 

Buna mukabil çikolata, bisküi, ma -
karna, yünlü mensucat trikotaj ve su
samlı imalat fabtika ve müesseseleri 
imalatlarını tahdid etmişlerdir. 

Trakyada mahsul vaziyeti 

Ankara borsası 
-···..,__ 

Açılıt - kapanıt fiatlan 11 - 6- 938 

ÇEKLER 

Açılı, 
Londra 6,2676 
Nev-York 126,26 
Parla ' 3,li075 
MUO.no 6,6425 
Cenevre 26,ö125 
Amsterdam 69.8175 
Bcrlln 60,76 
Brübel 21,39 
Atlna J,145 
f:lotya ı.&15 
Praı 4,5875 
MadrJd 1 •• 3 
Var~o.a 23.as 
Bııdape,tt 24.98 
Bfikref 0,94 
Belırad 2,87~ 
Yokohamı 3tı·li ~2li 
Stolı:holm 32,2626 
Ma&kova 23,81 

ES BAM 

Anadolu om . .,_ 60 
pe,ın 

A.. Şm. " 80 n~ell 
Bomontt - Nektar 
Aslan çimento 
Merke:a Banka.;ı 
·~Bankası 
·reıeton 

ittihat ve Detlı. 
Şark Değlrmenl 

Terkos 

Açılıt 

12 60 
91 50 
10 .o 
a 60 

12 Jö 
1 10 

Kapanı' 
6,26 

126,25 
3,lil 
6,646 

28,82lİ 
• 69,8476 

51),78 
21,3976 
ı,Hli 
ı.646 
•.J9 
7,6!6 

2s.8'76 
24.99 

0,94 
2,876 

S6 641> 
32,2716 
23 82 

Kıpaıuı 

12 {)() 
91 60 
10 ı)J 

İSTİKRAZLAR Balabanda vakıf suları deposu üstünde- Edirne (Hususi) - Alınan haber • 
ki dairede yeni vazifesine .ba5lamıştır. ler bu yıl mezruatın çok iyi olduğunu r.---------.,,....-A-çı-lı-ı --K-.-paA!-,~ 
Alemdağında Taşdelen suyu memba - göstermektedir. • Ttlrk borcu I peıın 19 19 

ında evkaf jdaresi tarafından yaptırılan Kışlık mezruattan arpanın hasadına • • ı nJel1 

bina bugünlerde bitecek, yeni getirtilen başlanmıştır. Bugünlerde çok bekle - • • ll ndeU 
makineler gümrükten • çıkarılarak bu nen yağmur da yağdığı takdirde yaz • 
binada montajına başlanacaktır. Bu ma- lık mezruatın da çok iyi olacağı mu • 
kine evkaf idaresinin kendi şişelerine su hakkaktır. Yeni sene koza mahsulü de 
yu el değmeden doldurup kapıyacaktır. birkaç gün içinde idrake başlanacak • 

Deniz işleri: 
tır. Rekoltenin bu sene diğer yıllardan 
fazla ve kalite itibarile de iyi olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Suı vapuru tealim alındı Çilek ziraati Edirnede çok rağbet 
Almanyada yaptırılan Sus vapuru Ki- · görmüş ve son birkaç sene içinde ıyı 

yelde Türk kaptan ve mürettebatı tara - neticeler elde edilmiştir. Bilhassa zira· 
fından teslim alınmıştır. Vapurun Al -_ at fidanlığındaki çilek tarlalarında ne-
manyada yapılan tecrubeleri çok iyi ne - fi .1 kl r r ·ım· rr tık defa o 
tice vermiştir. Bandırma hattında jşli -

1
1s ?.: eb· er lye .ış ırıd ış 1

t '1 n yerl' çı'. 
k 1 b ara11. u yı pıyasa a sa ı a ı -

yece o an u vapur temmuzun ilk haf- 1 kl 40 _ 50 kuru.:: arasında fiat bul-
tasında gelecektir. e er ~ 

muştur. 

Toplantılar: 1938 yıh dünya şarab istihsalAll 
Paristen bidiriliyor: Anlayanların 

Yokıul çocukları koruma birliği tahmin ettiklerine göre 1938 yılının 
kongre.si şarab istihsalatı vasat dereceyi geç -

C. H. P. İstanbul llk okullarındaki yok • 
sul çocukları koruma birliği Eminönü kaza miyecek, buna mukabil cinsi evvelki 
kolunun senelik kongresi Eminönü Halke _ senelerinkine faik olacaktır. 
vlnde toplanmı§tır. Dünya rekoltesinin yüzde 40 ını te-

Konıı:reye llk okullardan 1klşer ti§llik min eden Fransanın istihsalfttı 50 rnil
murahhwı iştirak etmlşt.Jr. Kongreyi ]!gza yon hektolitre olacaktır. Cezayirinki 
başkanı Aglh Sırn Levend açmış, kısa bir . . . 
söylevden sonra relslile •illiyet idare hey _ 15 mılyon h~ktolıtredır. Şarabcılık -
etinden Sabri, .sekreterliklere 44 üncü llk 0 • ta 2 incilik Italyadadır. İstihsalAtının 
kııldaıı İhsan, • üncü llk okuldan Nazif ın- takriben 40 milyon hektolitreyi bula-
tlhab edllm1ft1r. cağı tahmin edilmektedir 

İdare hey'et1 çalışma raporu okunmuş bu • • · 
rapora röre ıı:aza dahmnde 3789 llra1ııı: ;ar- Bır haftalık ıhracatımız 
dıın parası toplanmış, 840 çocuk hergün 5ı- Haziranın ilk haftasında yabancı 
cak yemek nrllmek suretlle doyurulmuş, İ 
bakılamıyan 330 çocuk daha olduıtu tesbit memleketlere stanbul limanından 

·····························································' TOP 
Memleketin en kuvvetll spor gazetesi o : 

lan Top, ynrından itibaren yepyeni blt ~e. 
kilde, zengin yazılar ve resimlerle ve bU ~e 
rada Cemal Nadlr'in nefis bir karlkatii 
çıkacaktır. 

l'tlUTLAKA OKUIUNUZ 

Şehzadebıışı «FERAH• sinemacJa 
Bugünden ıtibaren üç büyük film btrde11 

1 - Aysel Bataklı damın kw 
(Türkçe sözlü büyük film) 

2 - Petrol muharebesi 
<Büyük heyecan ve macera filml> 

3 - Tayfun 
<Büyük dram) 

edilmiştir. 

Parti yoksul çocuklar adına 22 çuval pl
rlnQ, 138 lı:llo muz, 15 palto, 40 mlntan, 40 
erkek elbisesi göndermiştir. Kızı1ay 606 Ura, 
sosyal yıırdıın ıubes1 95 şişe mftrekkeb 60 ll
ralıt defter kalem vermiştir. Aynca 48 1ricl 
mekteb 62 çocuta nisan ve may.., ayında 
bakmıştır. 

....-~ Avrupa Binicilik mtlsabakalarmdan muzaffer olarak avdet eden 

U ARİ K.P. iz· 
fstanbula muva.alatlan, halkın coşkun tezahUrau v. s. filmi, 

M E L E K ··:' s·A 
00i'i v~e İPEK 

İdare hey'etıne Kızılaydan Necib Hateml, 
Çocuk Esirgemeden Şevk1 Bözbtr, Sosyal 
yardımdan Doktor Fevzi Öğet, Okul bima • 
yeden Mustafa Nevzad, GaHb, Mllzeyyen, A· 
dalet, Hayri, Mehmed A11 aeçllmlf kongreye 
nihayet verllml§t1r. ~---~ Sinemalarında programlarına ilaveten gösterilmektedir 41 __ ... 

8u 
fi 



Zile kasabları birleşerek 
bir şirket tesis ettiler 

&.. JÜzden 50 bin küsur nüfuslu kasabada hem et 
fiattan yükseldi. hem de et buhranı baırösterdi 

Bergamadaki dramın 
beşinci perdesi 

Bergamada iki adam öldü
ren Hilmi T rakyada da bir 

karı kocayı öldürmüş 

'-7fa • 

Bit/isten mektublar: 

Atllspor teşekkülünün müessisi 
Agah Yüce Bitlisten aynhyor 

Fakat bu ayrıhş onu çok sarsmış. Gözlerinde hem 
bu acının, hem de Bitlis topraklarına gömdüğü 

yavrusundan aynlııının acısı var 
Bitlis (Hususi) - Bitlis caddelerinde 

gene nal sesleri duyuluyor. Şehrin muh
telif semtlerinden koşarak caddeye akan 

• 

İzmir (Hususi) - Son Postanın Ber -
gama muhabiri orada cereyan eden gö -
rülmemiş bir zabıta vak'asını haber ver
miş, bu hadiseyi dört perdehk bir dram 
halinde anlatmıştı. Bu dramın eksik ka
lan bir perdeıini İzmirden ben yazayım. 
Bu beşinci perde Trakyada geçmektedir. 
Yakalanan katillerden Hilmı Edirnede san ve mor formalı atlılar; belediye bi-
kayıdlıdır. nası önünde iki takım halinde toplanıyor-

Edirne nüfus kütüğünde kayıdlı bu - lar. 
lunan Hilmi hakkında Edirne zabıtasın - Gün, pazar. Şehirde göze batan bir can-

lılık var. Atlıspor ve cirid klübünün o-
yun günü. 

Geçen yıl olduğu gibi gene Arab köp
rüsü civarındaki meydanlarına gidiyor
lar. 

Agdh Yüc~ 

Bütün bu hatıralar ve bütün ölümd~n 
daha derin olan bu azab, içini yakıyor, 
benliğini sarsıyor ve her halde eaz yaşla
nnı kalbine akıtıyor. 

Dik.kat ediyorum: Yerinde duramıyor. 
Bir müvazeneslzlik içinde beyaz kısraAı-

ru sala sola koşturuyor, gençlerinin ara
sında dola§lyor. Onlardan bir türlil ayrıl
mak istemiyor. 

Evet, artık Atlıspor'un bu cefakar ya
pıcısı blr daha bu evli.dlarmm arasında 
görülmiyecek. Bir daha Bitlis meydanla
rında at oynatmıyacak. 

Gün ıelecek onu; Maraş gençlerinin a
rasında g6receğiz. Orada da böyle bir te
şekkül vücude getireceğine phid olaca
ğız. 

Buna rağmen, ne Bitlisin kadirşinas ço

cukları onu unutacak ve ne de o; arkada 

bıraktıfı evladlarını hatırdan çıkaracak. 
Buna hepimiz eminiz. 

Yolun açık olsun vefakir ve delerli 
başkan. - Kayaoğıu 

lllus nahiyesi 
Atatürlıiln 
Heykeli ile silslendi 
Zafranbolu (Hususi) - Kazamıza tabi 

Ulus nahiyesinde Atatürkün ı.uncdan 1:-ır 

heykeli dikilmiş, heykelin kiişad merasi
mi yapılmıştır. 

yeni bir sinema yapılıyor 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

........ ıı 
~ ~e~~ Bey ııedir bu süt- ... Geçen gün koca bir aem
~1l?, trlenrne vak'aları ya- · Un halkı zehirlenmişti. Dün 

gene bei altı kifi zehirlen
miş .. 

... İstanbullulara f(Syle te
miz bir süt içmek nulb ol
mıyacak mı? 

Hasan Bey - Olur ama, 
koca İstanbul mandıraya dö
ner .. 

- Niçin Hasan Bey? 
Hasan Bey - Bütün §ehir 

balkının inek, koyun beile
melert lbmıclır. 

Marq (Husuaf) - Yeni yapılacak o
lan sinema binasının temelleri atılmıftır. 
Bütün su yolları tlmir ve J.Jlah edilmek
tedir. Belediye tarafından alınan lyar 
düdillünün tecrübeleri yapılmıftır. Ya
kında pbrtn mtlnefi bir yerlıı• konula-

caktır. 

Halle büyük bir alaka ile zehirli gaı 
kurslarına devam etmektedir. Yakın blr 
zamanda villyette gaz kursu ıönneyen 
kimae blmamıı olacaktır. Reslmdı kura 
ıörenler ıörülmektedir. 



1 Sayfa 

( HAdinler Karşısında 1 

Yazık değil mi ? 
•Trak vapuruna yolcular tahrip ediyorlar.11 Gaufeler 

E.• mahalle mektebinden arkadaşımdı. dum. Bizim «E.> nin ismiydi. 

* O da ben de henüz okumak, yazmak bil-, 
miyorduk. Sesimiz de güzel değildi. Bu Gene seneler geçti. Apartıman klrah -
yüzden ilahici de olamam1ş, aminciler 
arasına katılmıştık. 

yacaktım. Kiracıları yeni çıkını~ bir a -
partımanı gezerken kapılardan birinde 
çakı ile kazılmış bir yazı gördüm: Bir sırada yanyana otururduk. O, he

men her gün taş tahtasını, taş kalemini 
evinde unutur, mektebe taş tahtasız. taş 
kalemsiz gelirdi. Fakat nedense boynuz 
saplı çakısını hiç unutmazdı ve sıraya 
oturur oturmaz, çakıyla sırayı kazmıya 

başlardı. 

cBunu yazan bir muhalifi rüzgar>, 
«Kendi gitü, imi! kaldı yadigir>. 
İsmini okudum. Gene bizim cE• dı. 

* Ben ne zaman, nerede çakı ile yapıl -
mış bir çentik, bir duvarda yazılmış b!r 
yazı görsem cE .• yi hatırlamaktan kendi
mi alamam, ve içimden: * cE.> de büyüdü, ben de büyüdüm. Ar

tık rüşdiyede okuyorduk. O gene hu -
yunu değiştirmemişti. Vazüelerini, ki -
tablarını evinde unutuyordu Rm:ı, sede! 
saplı çakısını bir türlü unutmuyordu. Bu 
çakıyla sıranın üzerine, mektebın bahçe
sindeki ağaçlara, şuraya buraya ismini, 
numarasını kazırdı. 

- Ah, derim, o dünyada bir tane ol -
saydı zararı yoktu ama, bir tane değil, , 
onun gibi bir çoklan daha var. 

* Trak vapurunu yolculann tahrlb et -
tiklerini evvel~ §Undan bundan duymu§
tum. Ve nihayet bir gazetede okudum. 
Ve gene cE> yi hatırladım. * Seneler geçti, mekteb bitti, cE.> yi ar- - Çok fena, dedim, şimdi de Trak va
puruna Arız olmug. tık görmüyordum. Bir gün Heybeliye 

gitmiştim. Çamlıkta bir ağaç gözüme ıliş
ti. Ağacın gövdesine çakı ifa bir kalb res
mi kazılmıştı, resmin altındaki ismi oku-

cE.> de kim diyeceksiniz.. §U ismi tek:
millesene... Eşek mJ 7 Değil ama o da o-
lur... lsmet Hu1U.Si 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Dünyanın en büyük heykeli 
Dünyanın en 

büyük heykelı, 

Nevyorkta bulu
nan Hürriyet hey
kelidir. Bedloe's 
adası denflen bir 
ada parçasının ü
zerine dıkilmiştir. 

:A.ugust~ Bartholdi 
ismindeki b i r 
Fransız heykeltra
§ının eseri
dir. Heykel, A

En ağır mücevher hangisidir? 
Kıymetli taşlar

dan ehnas en serti 
olmakla beraber, 
en ağın sayılmaz. 
Çünkü elmasın i
zafi sıkleti (3.50) 
dir. Korundumun 
izafi sıkleti 4 dil.r. Yakut, topaz ve ame
tis taşlan da birer nevi korundum taşı
dırlar. En ağırları bunlardır. 

* Vergi makbuzu yerine vucude 
merikan istiklalinin yüzuncü senesin1e 
Fransız halkı tarafından Amerikaya he

damga 
Bir zamanlar Çin maliyesi ödenen ver· 

gi mukabilinde makbuz vermez, mükel· 
leflerln koluna damga vururdu. Bu dam· 
gayı sılenler, ikinci bir defa vergi öde 
miye mecbur edilirlerdi. 

diye edilmiştir. 
Esere 1874 senesinde ha 1 mlmış, iki 

sene sonra da meş'aleyi tutan el kısmı 
Pariste bitirilerek Aınerikaya yollanmı§
tır. Bunu takib eden yılda da heykelın ······························································ 

pılmıştır. Beşte üçü demir, beşt11 ikisi ba-başı ikmal olunup, Pariste teşhir edıldik
kırdır. 200 ton ağırlıfındadır. 50 bln İn
giliz lirasına mal olmu§tur. Kaidesi de 
70 bin İngiliz lirasına çıkMıştır. Heyke
lin modelliğini, heykeltraf1Il annesi yap-

ten sonra Amerikaya sevkedilmiştir. 1883 
de heykel bitmiştir. Acaibi seb'ai Alemden 
Rodos sütunları 32 metre yüksekliğinde
dir. Halbuki hürriyet heykeli 50 metre 
yüksekliğindedir. Heykel madenden ya - mı§tır. 

····························································-··································-····················-····-

Okuyucu tarıma 
Cevablarım 
cSöke> de Bay (K) ya: 
Tabiat, geçen gunleri geri getirmek 

kudretini insanlara vermemistir. Mazi 
mazidir, geçmiştir, bir daha avddi 
mevzuubahsolamaz. 

Bir erkek bir kadını yalnız bir defa 
sever. Fasıla geçirdikten wnra tazel~
nen aşk, hele 7 sene fasıladan sonra di· 
rilen bir aşk masaldır. Dıkkat ediniz, 
bugün sevdiğinizi sandığınız 7 sene 
yaşlanmış kadın değildir. 7 sene ev
velki kadının hayalidir. Siz gene onu 
bulacağınız vehmine 'kap lı) orsunu:ı:, 
fakat seneler onu öldürmüstiır. Şirr.di 

hissi de başkadır, vücudü d"' başkadır, 
zihniyeti de başkadır. 

Münasebeti tazelediğiniz takdirde 
ziyanlı çıkarsınız. Bugun kalbinizde 
yaşıyan yedi sene evvelki hayali de öl
dürmüı olursunuz. Halbuki o, bu rn:i
nasebet tazelenmiyecek olsa son gü
nünüze kadar kalbinizde yaşıyacaktı, 
sizin için şimdi eşi bulunmaz kıymet
te bir aşk hazinesi olacaktır. 

Sonra bu vaziyete düşecek olan yal
nız siz değilsiniz, o da hayal sukutuna 
uğrıyacaktır. Fazla olarak bugün iyi 
kötü meveud olan yuvası da sarsılacak 
tır. Beni dinleyiniz, senclerın ayırdığı 
iki yolu tekrar birleştirm ) çalışma-
yınız. 

* Bu izdivactan 'Vazgeçiniz! 
Vsküdarda Bay (A. F. 1.) ye: 
Benim yakın akrabamdan bir genç 

erkek sizinkine benziyen bir sergüz~ı:t 
geçirdi. Bir gün aile muhiti haricinde 
bir genç kızla tanışmı§tı, kısa bir müd
det sonra o genç kızla bir gezinti yap
mıştı. Derken tanımadığı bir adam!ll 
ziyaretini kabul etti. Bu adam ona: 

- Filin kız, benim komşumun ve 
aziz bir dostumun çocuğudur. Sizinle 
tanışmış, bir gezintiye gitmiş, aile işit
ti. Kızı tazyik etti. Meseleden ben ha
berdar oldum, sizi gıyaben tanıyor

dum, lehinizde şahadette bulundum. 
Şimdi aile kızı size verııllye razıdır. 

Bu meseleyi neticelendirelim, dedi. 
Genç adam az kaldı, muvafakat ede

cekti. Bu muvafakatinde de kıuı acı
ması, sevgisinden fazla rol oynıyacak
tı. Bereket versin derhal cvlene<:ek 
vaziyette olmayışı ~ bozdu. Ben bu 
hadiseyi o vakit iş.itmiştim. Netice~ .. 
ni tam 12 sene sonra, geçenlerde artık 
orta yaşa yakl~ olan o, sabık deli
kanlıdan dinledim. Bana JUnu söyledi: 

- O kız bu hlldiseden bir iki ay &on-

ra bir ba§kasile evlendi. Ve ben tesa
düfen öğrendim ki benden evvel be
nim en yakın arkadaşlarundan üç dört 
tanesile flört yapmıştı, bunlardan biri
le de flörtü hududun dışarısına kadar 
götürmüştü. 

Çocuğum bu hikayeden ibret al ve , 
sokakta tanıştığın kızla !.!Vlenmekten 
vazgeç. Daha gençsin, yaşm müsaid, 
evvela kız kardeşini evlendir, sonra a.i
lc muhitinde kendin için münasib bir 
kız ara. 

"EYZE 
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1 On kadın ve bir 
erkeOi öldüren 
canavar kadın Fedakir işıklar 

Cani kadın mahkemede en 
küçük bir heyecan eseri 

bile göstermedi 

lzmir ağırceza mahkemesinde iki mektebli arasındl 
cereyan eden bir hadisenin muhakemesi yapıbyof• 

kız: " Ben kendi kendimi vurdum ,, diyor 

Cani kadın Berker 

İzmir (Hususi) - Ağır ceza mahke
mesinde iki mektebli talebe arasında 
cereyan eden bir aşk macerasının mu -
hakemesi yapılmaktadır. Kültür Lise
si talebesinden Kemal. Kız muallim 
mektebi talebesinden Bn. Senihayı bı
çakla kalbi üzerinden yaralamaktan 
suçludur. 

Davacı ile suçlu, muhakemelerinin 
gizli olmasını istemişlerse de cilrmün 
ckatil kasdile yaralamak• olmasına bi
naen mahkeme hey'eti bu isteği red -
detmiş ve davanın rüyetine alent ola· 
rak devam edilmiştir. Bn. Seniha mah
kemede hadiseyi şöyle anlatmıştır: 

- cYedi aydanberi Kemalle tanı
şıyorum. Aramızdaki alaka son zaman
larda nişanlanmağa kadar ilerlemiştir. 
Bir gün kendislle İnciraltı'na, gezme -
ğe gitmiştik. O gün Kemale, ailemin 
evlenmemize müsaade etmiyeceğini 
ıöyliyecektim. Çok müteessirdim. Bi -
raz konyak içmiştik. Masanın üzermde 
duran bıçağı göğsüme sapladım.• 

Kemal de hAdiseyl şöyle anlatmış -
tır: 

- c1nsan ıevdiği kızı yaralar mı? 
Aramızda büyük bir alaka vardı. Bir
birimizi seviyorduk. Ben Senihayı ai
lesinden istedim, evlenmemize mllsaa
de etmiyorlardı. İnciraltında, Seniha -
nın yanından ayrıldığım sırada bir fer
yad işittim. Seniha iÖğsünden yara -
lanmıştı: 

--. Ne yaptın, dedim. 
Durmak zamanı değildi. Derhal İz

mire döndük. Hastaneye müracaat et
tik. Ben, Senihanın vaziyetini kurtar -
mış olmak için zabıtaya kendisini ya -
raladığını aöyledim. Aşkım yüzünden 
yaptığım fedakArlığın beni suçlu san
dalyasına kadar götüreceğini bilmi -
yordum.• 

Muhakeme gelmiyen bir şahidin 

celbi için talik edilmiştir. 

Parasına tamaen adam öldürmek 
isteyenler sorgu hAkimliğine 

verildiler 
Şüpheli ve karışık bir öldürmeğe 

teşebbüs hAdlsesi etrafında müddeiu -
mumilikçe tahkikat yapılmaktadır. 

Vak'anın suçluları Ramiz ve Emin 
Ali isminde iki arkadaştır. Yeniköyde 

BeTkerin kurbanları Josefin mandırasında bulunan ve bir 

gün evvel de, benden para 
Vermemiştim. Reddetmiştim. 

Müddeiumumilik para almak ıÇ 
adam bıçakladıkları iddia edilen be 
ki suçlu hakkında da tahkikatını te 
etmiş ve diğer delilleri de toplam ~ 

Suçlular sorgu hakimliğine verı 
mişlerdir. Suçun sübut bulmasını ırı 
teakib, mahkemeye sevkedilecckl 
dir. 

Bir dilencilik 
suçlusu diyor ki: 

" Şimdiki kadınları beste
m ek için çok para lazılllıt 

Dün Sultanahmed 1 inci sulh et 
mahkemesinde garib tavırlı, ganb 
lü bir dılencilik suçlusunun sorgusu 
pılmıştır. 

Mehmed ismindeki bu ihti)aı::.ı 
kim Reşid yaşını sorduğu zaman şu 
vahı vermiştir: , 

- Ne bileyim ben? .. Hatırımd:ı J; 
lnn, yalnız şu: Moskof muharebes rı , 
1 3 yaşında;> dım. Gerisini hesab ed l3 
rin işte. Ben Bulgaristanlıyımdır. )cS 
yaşa kadar evlenmedim. Nüfusa da 
dolmadım. 

Hakim sormuştur: 
- Niçin evlenmedin? .. 
- Eh, bu iş paraya bağlı. Ka ı bf 

lemek için bol para kazanmak r 
Hele simdiki kadınlar malfun. 

H~kim, suçluyu nüfusa kayd :ı1l • 
amelesinin yapılması için, müdde 
mumiliğe havale etmiştir. 'I~ 

Küçük katil mahkemeye verı 
Bundan bir müddet evvel E' ı.i 

Otakçılarda bir cinayet olmuş, Nur , 
lu Tevfık i minde 1 3 yaşında bır Ço • 
cuk, arkadaşı 20 yaşında Faruk u b 
çaklıyarak öldürmüştü. 

Cinayet 1 O kuruş alacak ve b c 
feneri yüzünden çocuklar arasında ç 
kan münakaşa neticesinde, olmu .• ~. 

Hadise etrafında müddeiumu ıw 
çe açılan tahkikat neticelenmiş. t 3 ) 
şındaki katilin suçu kasden öldur:ı11 
şeklinde görülmüştür. 

Küçük suçlu bu madde . 
göre, yaşı da nazara alınarak ce 
dırılması talebile Ağırcezaya ver l:ı11 
tir. Bugünlerde muhakemesine b::.ı 
nacaktır. 

On kadını ve bir erkeği zehirlemek su - hayli parası olduğu rivayet edilen Ali 
çlle mahkemeye verllen 59 ya.şlarmda Marl oğlu Mehmedi, parasına tamaen öl -
Berker'in muhakemesine Belçikada başlan- dürmeğe teşebbüs ettikleri iddia olun
mııtır. Muhakeme safahntı bUtun dünyn gn- kt d Bu iddia ile tevkif edilen suç 
zeteıert tarafından büyuk b.r a.lAka lle taklb ına ab~:._1 b" hAd• d h b d b" ı: 
edilmektedir. lular, oy e ır a ıse en a er ar ı- • ., eCJJ 

Kılı blle kıpırdnmndan ve en ufak bir he- le olmadıklarını söyleın1şlerdir. Bir çöpçüyü çöp araban ç.ıgtı 

Poliste: 

yecan eserine bile kapılmadan, bir buçuk sa- Ağır surette yaralanan Ali oğlu Belediye temizlik amelesinden I ıc 
at stlren, belki de kendi.slnl idama kadar Mehmed tedavisi neticesinde biraz i - oğlu 20 yaşında Mehmed idare etınc 
götürecek olan, iddianameyi büyük bir so- .1 . 

1 üddeiumumtliğe celbedilmiş olduğu çöp arabası ile Beşiktaş Val 
~kkanlılıkla dinlemiştir. yı eşınce m reşme caddesinden geçerken birci rıb 

İddlanamede, kadının kurbanlarını öl - ve ifadesi alınmıştır. ~ 
dOrmet için, V1Jltalln kullandığı blldiril - Mehmed, vak'ayı şöyle anlatmıştır: hayvan ürkerek koşmağa başlamı 
mlştlr. Katil, dostıuklannı kazandığı zaval- _ Vak'a gecesi mandıradaki odam - bu sırada yere düşen Mehmedin iı r 
Jıları: cHastasınız, sizi iyi edeblllrim. diye- da uyuyordum. Saat ı sularında, oda- den geçen araba sağ omuz kemiğini Jc 
rek aldatmıştır Ve bunların ekser.lstnı de H 1 mıc:tır. Yaralı Beyoğlu hastanesın· de t 
ihtiyar kadınla~ teşkil ef.ınışttr. mm kapısı açıldı. Arkadaşım asan g~ :.-

İddianameye göre: KaW kadın, gayet di sandım. Meğerse, bunlarmış. Ramız davi altına alınmıştır. dJ 
zengin bir ihtiyarla nişanlanmış, ayni za - bıçakla vurmağa başladı. Bu ıtrada Bir sandalcı boğulurken kurtarıl 
manda ıenç bir Jigoloml Jle de gayri meş - mandırada bulunanlar, gürültüyü duy- Sandalcı Niğdeli Ali Osman Feneri>' 
ru ı_nllnasebet.lerde bulunmuştur. du Suçlular da kaçtılar. Bunlar, ben- çeye giderken havanın birdenbire de 

IbUyar adam günilıı birinde kollarında · ' 
bJmüı, bütün parası, pulu da ortadan tay- de para olduğunu biliyorlardı. Bunu~ mesi yüzünden Haydarpaşa açıkJnrı 
bolmuştur. Kadın bu paraları ve diğer kur- için, bu işe teşebbüs ettiler. Halbuki, sandal kapaklanmış ve boğulmak üt 
banlarından çaldığı paraları, Jlgolosuna ye- paramı bankada saklattığımı diltfuı - olan Ali Osman etraftan yetişeni t 

(Devarııı 13 ilncü sayfada) memişlerdi. Ramiz, bu vak'adan birkaç rafından kurtarılmıştır. A 

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

1 Bacaksızın maskaralıklan : Evcik J 
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Bu mesleğin sah.lbl, resmini gördüğü
nüz, eli şakağında duran İngilizdir. Du 
adamın işi gücfi, denize düşenlen gözl:?
mck ve onları kurtarmaktır. Londrada 
her nerede bir köprü yapılsa veya bo -
yansa, kendisini orada hazır bulursunuz. 
Görünürde uyuklar gibi bir vaziyet al
masına rağmen, kulakları dalına kirişte 

ve her hangi bir kazayı önlemek için a
lesta beklemektedir. 

Sayla 7 

[ 
Amerikada milyoner olan Türk 
ıutuncoso maceralarını anlabyor 

Nihayet muvaffak oldum 
ve servete kavuştum 

Kim haklı, kim haksız? 
Üç şayanı dikkat mesele ve üç ayrı noktai 

nazar ••. Siz hakem olunuz/ 
Üç yerde, üç muhtelif muhavere 

işittik. Sizi hakem yapıyoruz: Bu 
muhaverelerde ileri sürülen kanaat
ler doğru mudur? 

-1-
Kadın - Çabuk bana küçük ka

Şlğı ver. 
Erkek - Ne yapacaksın? Eğer 

içinde kaynar su doldurulan bir 
bardağı küçücük bir kaşığm çatlat
maktan menedeceğini sanıyorsan al
danıyorsun. 

-2-

Erkek - Mahsus yapıyorum. Ba

zı ahvalde erkek kadının önüne geç
melidir. 

-3-
Erkek - Bu sıcakta buzlu su iç -

mek hatadır. Hararetini gidermek 
istiyorsan bıllikis sıcak çay iç. 
Kadın - Masal Hayvanat bahçe

sinde beyaz ayılar yaz günü çay mı 
içerler, yoksa buz tabakalarını mı 
yalarlar? 

Kimin lıaklı, kimin haksız olduğu 

Kadın - Pek kabasın, merdiveni hakkında hüküm vermekte tcred ~ 
benden evvel iniyorsun. Beni arka- düd ediyorsanız 15 üncü sayfaya 

~ 
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Sade ve çok 
Güzel bir bluz 

• 
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Yukarıda solda: Açık renk ketenden yapıtıruı btr 
tayyör. Etek verev kesilmiştir. Ceketin önüne üç ııra 
enli ojur yapılmıştır. Düğmeler kendi rengindedir. 
Bele deri. bir aentür geçirilmiştir. Kollar kısadır. Man

to deve tüyü rengindedir. Kuma§ın üzerinde gentı 

kareler v&rdır. Kollar reglan gelir. Önü üg deri dUğ
me ile iJiklenir. Ceblere geniş makin& çekilmljtir. 

Fötr aapka mantonun rengindedir. 

• 
Yukarıda aalda: Emprime tülden bir ev ve Galon 

elbisesi içinde koyu renk kombinezon vardlr. Yaka 

yuv11Jak açıl11l1Jhr. Ufak tafta düğmelerle bele ka

aar illkHdir. Belde beyaz tafta kemer vardtr. Kollar 

büzgülüdür. Etek boldur. 

• 
Solde: Gayet ıentı etekli bir tuvalet. Beden tekmn 

büzgüdendir. Büzgüler arkadan öne gelen iki askıya 

tutturulmuştur. Bu elbi!e beyaz renkli kuına§tan ya

pılırsa çok güzel gösterir. Beyaz olmazsa da herhalde 

çok açık renk olmalıdır. 

Spor şapka modelleri 
Spor iapkalar çok rağbet görüyor. Bu yüzden yeni 

yeni modeller ortaya çıkmaktadır. 
Bu ıene spor ıapkalar çok orijinal. 

Kırda, deniz kenarında bunların tüırlü 

eksantrik ıekillerine rasUıyacağıı. Koy

duğumuz modellerden iki yukarıdaki ay
ni şapkanın muhtelif giyiniş ıekilleridir. 

Birinde kloı, birinde breton biçimi. Bu 
ıapkayı fötr gibi ekose, tafta veya jersf'y

den yapmak mümkündür. Genç kızlar ve 

pek genç kadınlar için değişik bir tarz -

dır. 

Ortadakilerden biri pastel renginde, 

kenarları fistolu veya tistosuz olabilir. 

Öbürü koyu renk dradan, arkası korde • 

lilı, beyaz kırmızı siretualden beyaz -
kırmızı küçücük bir ev garnitür olarak 

Kolları da, vücudü de verev. Sık her konulmu§. 
6rgil uyar. Düğmelerine kordon geçiril- Alttaki: Bir İngiliz avcısı fapkasını an
miş. Ayni kordondan kollarında da var. dıran bu ppkanın aüsleri deriden, tual 

Güzelliği, sadeliğinden geliyor. Yün sireden yapılabilir. Genç bir kı.ı için biç 
bluzlarda görmiye alıştığımız hıç bir 
süsten eser yok. Bunun için değişik ve 

yeni. Eşarp da kendi örgüsiinden ve ay
ni buklettendir. Açık renkten örülürse 

ıerin akşamlar için çok pratik bir kıya
fet olur. 

te fena olmaz. 

Spor kostümlerin çok fazla rağbet gör

düğü son zamanlarda bu rağbet spor 

şapkalara karşı da artmıştır. Gerçi çi

çekli ve çok 5\islü §apkalara tesadil1 e-

·/ 
dllmekte be de spor kostüm giyenler ek

seriyeti teşkil ettikleri için ıık ıtık &örlil
mekteclir. 

Şıklık Jçin yalnız tipine uya:ı ve iyi di
kilmiş bir elbiseyi giymek kafi değildir. 
Elbiseden ba§ka giyilen ve takılan en u
facık §eyler de şıklığı tamamlıyabilir 
veya bozabilir. Hatti diyebillriz ki ıık.-

I~m §ahsiyetinl yapan doğrudan doğru

ya bu teferruattır. Ayni elbiseyi ayni de-

recede güzel ve mütenasib iki kadın üz!

rindı görUnüz. İkisine de yak1şablleceği 

halde birinde beğenirsiniz, birinde hiç 
ho§unuza gitmez. Çünkü birtsl o elbise

ye yara§an eeyleri yaraşan §ekilde kul
lanmaktadır. Öbilrü bu teferrüatı ya ih-
mal etmiş, ya lüzumundan fazla düşkün
lük göstermiştir. 

Resimlere bakınız. İki kadın ayni tu

valeti lf.ymi§lerdir. Daha doğrusu ikili 

de ayni kadının muhtelif süsler içinde a

lınmış iki resmidir. Halbuki ıoldakı da-

ha ne kadar ince, narin ve hoş ..• Bu far
kı yapan nedir bilir misiniz? Birinin boy-

nuna, öbürünün omuz başına taktılı iri .. 

çiçek ... Boyunda kolye varken bir de çi

Haziran 

J: 
Bu suretle hem yüz taze görünür, ~ 
de göğüs süslü püslü görünmekteJl 
tul ur. tı1l 

Aşağıdakilerden sağdakinde gene ~ 
sun'flik var değil mi? Halbuki bD~r 
çekle boyunda kolye fena durmaı d ııtl 
tik. Bir şartla: Kulaklarda küp~ b 41 
mamalı. Küpe, çiçeğin de, kolyenifl J 
yerini tutar. Bunun içindir ki 

kadın çok daha şık görünür. 

sold 

Diğer resimde z.! bir yazlık-~ 
kıyafeti görülüyor. Fakat bu tayyor y 
daki §ekilde tüJiü fakat ufacık bit ~~ 
ka, sade eldivenler sade bir çanta ve 

• . dif· 
dekolte ayakkabılarla giymek içın ııst 

Sağdaki gibi tepesi çiçekli, boynu .. Ilı 
lı, kenarlı bir şapka, saplı iri bir ç;; 
işlemeli, fiyongalı eldivenler, fjyo J 
iki renk ayakkabılarla bir de koca ~ 

çek takılmaz. Eğer mutlak çiçek takmak bir tilki alınırsa 
ihtiyacı duyuluyorsa b~a konulabilir. şeyi aramamalı. 

deıı 
elbisede şıklık 

• 
ipek bukletten elbise 

,;J 
ipek bu.kletten ~rülen elbiseler bütün yaz giyilebilir. Hergün için pe.lt pr ~ 

olur. Renginin açık olmasını 5ôylemiye lüzum yok. Beyaz, yaz renkleriJlifl I 
başında ielir. Biçimi çok sade, kısa kollu, açık yamlı bir örgü rob, güzel bJ~.~ 
bah kıyafeti olur. Serin yaz akşamları da giyebilmek için üstünden sıığ f 
modeldeki gibi ayni bukletten örülmüf bir kap yapılabilir. Örgü ceketllf ti 
görüldü. Belki bıkanlar var. Örgü kap yeni ve değişik bir şeydir. Çok ta 11:~ 
dır. Kullanılacak örgü pek basittir. Muayyen sayıda düz ve ters yüz ilıtV rıl' 
karııtırılmıg boyuna doğru çlzit1i tesiri yapan bir örgü... Sayıların arttı i 
eksiltilmesi, yani çizgilerin enlile~tırilip darlaştırılması arzuya ba~lıdıt· ~ 
iaterıeniz yollu kuma~ h1sa1 veren bir başka örgü kullanırsınız. 
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( Sıhhi bahisler J 
Fransa 35 bin tonluk iki Kanserden korunma 

Atinadaki "Atletizm 
haftası ,, güzel geçti 

gemi daha yaptırıyor çareleri nelerdir 
Dunkerque ve Strazburg ıemileri tezgahtan yeni 
çıkmalanna rağmen deniz harbi bakımından 

ebemmiyetlerini kaybetmiş bulunuyorlar 

Fnın.scımn n 11.nl gemilerin den biri Dunkerque 

llirkaç IÜ11 evvel, Franaanın filosuna harbden rakibsiz çıkmağa muvaffak ola
hni bir eemI kattıltm yamuştık. Bil - mamıştır. Onun 1918 den sonraki ilk ra::a harbdeıı aonra yapılan ın yeni tip - kibi İtalyadır. Gerçi Fransa, İtalyayı 

l'den biri olması itibarile, bu gemiyi meşgul etmek maksadile Dalmaçyay1 Yu
~ etmek faydadan hali olmıyacak - goslavlara vermiştir. Buna rağmen İtal
~ Çünkü bu gemi, Dunkerque ile bir- yanın, Fransızların peşini bırakmadığım 
~. Fransanm büyük harbden aldığı görüyoruz. 
~lere istinaden yapılm11tır. Bununla Bu kuvvetli rakib karşısında Fransanm 
ı..~~ber, gemi hakkında do~ bir kanaat yaptığı ilk iş, büyük harbden evvel imal 
~ etmek için, Fransanın deniz tari- edilen gemileri tadil etmek oldu. Gerçi 
'lllle kısaca bir göz atmalıyız. 1934 senesine kadar altı gemi tadil edil -

Fransız deniuiliii miştir. Fakat bir gemi ne kadar tadil e-
F'ransa deniz sanayiinde ileri giden bir dilirsc edilsin, yeni yapılmış bir gemi ka

t"~ettir. Denizlerin hlkimi addedilen dar kuvvetli olamaz. Mesela İtalyanın son 
Riltere ile an'ane dolayı.sile yelkenden zamanda tadil edilen Sc1.ar siste.mi dört 

'Yrılrnazken bu katolik memleket ilk gemisi, hiç bir zaman, yeni inşa edilen 
llervaneli gemiyi yapmış, Kırım harbin- (Vittorio) kadar mükemmel olamıyacak
~ d~. faydalı işler görmüştür. Fransanın tır. İşte Fransızlar için de, tadil edilen ge
la iüzel hasletine mukabil fena taraf - milere rağmen, yeni gemi yapmak la -

rı da yok değildir. Fransada o kadar zımdı. 
~ şey icad edilir ki, bir sistem üzerinde Dunkcrque, Strasburg zırhlılan 
b Inak hemen hemen imkansızlaşır. Bu Vaşington olsun, Londra olsun, bütün 
lll' deniz sanayii için iyi bir şey değil- tahdidi teslihat konferanslannı akamete t Deniz tekniğinde başlanan bir noktH uğratan Fransadır. Çünkü o, 1918 sene -

rinde durmak ve onu tekamül ettir- sinden sonra dünya üzerinde genişliyen 
"'k lazımdır. Alman filosunun metanet müstemlekelerinin emniyetini mevzuu 
lt kabiliyeti bu güzel hasletten doğmuş - bahsederek fazla donanma yapmak iste
~Binaenaleyh Fransa daldan dala koş- miştir. Bu arzunun ne dereceye kadar 
lıtr huyunu bırakmadıkça tam ve kamil doğru olduğunu tedkik etmek yazımızın 

ıeıni yapamıyacttır. hududu dışındadır. Lakin Fransa neden 
Jemme Ecole namriyesi 26000 tonluk gemilerle iktifa etti? Bu -

~l'ransada deniz mensubları arasında nun sebeblerini araştıralım: 
lert hazariye vardı: Jeunne ecole dedik - ı - Almanların ceb kruvazörleri: Üç 

Yeni mekteb nazariyesi... Onlar di- Alman gemisine karşı tek gemi kullan -
hrlardı ki, cbüyük gemi yapmaktansa mak arzusu .. 
:::. fakat sür'atli tekneler yapalım, diiş- 2 - Beynelmilel efkarı umumiyenin 
"~- ın büyük ve ticaret gemilerine sal- 26000 tonluk gemilere meyyal olması. 
-ctrak muzaffer olalım!~ Büyük harbden sonra bilhassa Amerika 
._!u {ikir bugün bile denizi tanımıyanlar mecmualarında 26000 tonluk gemilerin 
;~nda yer bulan bir nazariyedir. Bu ideal olacağı hakkında birçok yazılar çık
-~cenin ne kadar sakat olduğunu mıştır. Bilhassa 1934 senesinde kuvvet bu
~ harici olması dolayı.sile, ayrı bir lan bu fikir hem iktısad ve hem de tek -
~da incelemek isterim. Burada yal- nik sahasında yer bulmuştu. İşte Fran -

neticeden bahsedeceğim. sızlar da, herkese takaddüm etmek için, 
~nne ecole nazariyesinin sakatlığını 26000 tonluk gemileri tezgaha koyuver -
~k harb göstermiştir. Almanyanm diler. Yoksa Fransa, diğer devletlerin 
\& rce denizaltısına ratmen İngil.tere 35000 tona kadar çıkacaljını '!Silseydi tes
~~k gemilerine giivenmiş ve denızler lihata daha sağlam ad1mlarla başlamayı 
~Yetini elinden bırakmamıştır. ihmal etmezdi. 

lttiyijk barbde Fransa bahriyesi Geminin vasıflan 
... ~Yük harbin ilk senelerinde YaV1r.: ile Gemide üç yenilik vardır: 
"ı diııiyi kovalıyanlar meyanında Fran- ı - Ağır topların hep başa konması. 
~filosu da vardı. Ejer Fransa, yukarıda 2 - Tayyareye karşı mukavemet. 
~nen nazariyeye kapılmayıp modern 3 - Sür'atin fazlalığı. 
~ k gemiler yapsaydı. Yavuzun ha • Bunları kısaca tahlil etmek pek fay -
~ti çok ıüçlefirdi. Esasen o zamanki dasız olmıyacaktır. Bütün topların b::ış
lt( tere Akdeniz filosunun zafı da bu ta olması (ki 8 aded 33 lük topu vardır) 
1-ı llu iki gemi Türk sancağı çekildik - düşmanı kovalamak bakımından iyidir. 
~ IOnra Fransa ve İngiltere füosuna Kaçmak için veya kaçarken bu gemiJer 
~alı::~ale ve Adriyatlk denizinin ablu- ne yapacak? Acaba top atmıyacak mı? Top 
'-ti duştü. Bu vazife, çok madun kuv - atmasa da olur ... Zira Strasburg'un silr'a· 
,ere karşı yapıldığı için Fransız gc- ti, kaçmağa elverişli bir durumdadır. 30 

ri kendilerini gösteremediler. mil sür'at, bu tip gemilerde, rekor adde-
'fat 'transa bahriyesinin, bQyük harbde, iş- dilebilir. 
lraı .ıt ettttı en mühim haretAt, Çanak • Fransızlar topları hep başa koymakla 
~~ir. Malıinı olduğu Qzere bu baskın ne elde ettiler? En mühim istifade. Gc
~dr lzıniııin, Türk iradesinin ve Türk mi ağırlığının tahdid edilmesinde olmuş
" etinin büyüklülfuıtı Fransızlara çok tur. Toplar hep başa konunca, tabiatile 
~ ~lretmiştir. Bouvet, İrressitible, cephanelikler de kiunilen başa konmu~ 
llıt lsnıindeki Fransız gemileri birer ve böylelikle zırhla müdafaa edilecek 
~isabeti ilı ayni günde batmıştır. kısmın tulü azalmıştır. Burada yapılan 
tttııı lemllerinin dört mayin yarasına siklet iktısadmın iki yere harcandığı gö
~ en batmadığı göz 6ntınde tutulursa, rülüyor: 

c.:::;ı ~erinin satıamıık derecıesi l - Sür'atin arttırılması. 
anlqılır. 2 - Tayyareye karşı zırh güvertenin 

~ llarlNlen .-ra kalınlaştırılması. 
6nı olduju ilzere Fransa •üyük Bu ifadeden Strasbureun iyi bir ıemı 

Ya.zan: lbrahim ZaN. Ô6et 
Kanser hastalığından korunmak için 

umumi olarak alınması icab eden bazı te
dabir vardır: Bunları ıırasile yazıyorum: 

1 - Haricl cild vesair kanserlerden ko
runmak için ilk ve en esaslı çare kat'i 
ve mutlak bir temizliktir. Baı vücud ve . , 

1 kıl bitlerinden uyuz, ekzema velhasıl her 
türlü cild hastalıklarından son derece 
çekinmelidir. 

Cild üzerindeki sıyrıkları, yırtıkları ve 
her nevi yaralan derhal azaml sür'atle 
tedavi etmelidir. Tahakkuk etmiştir ki, 
derinin ve umumiyetle bedenin temizli· 
ği yüzdeki kanserlerin ad~dini çok azalt
mıştır. Ağızdaki karhalann ve dışlerin 

bozukluklarının sür'atle tedavisi saye -
sinde ağız kanserlerinin de adedı azal -
dığı görülmektedir. Cild üzerindeki her 
türlü vuruklardan, yar iaı dan, ağır ve 
gişayi muahl tahrişlcrırı den son derece 
çekinmelidir. (Meseli di§ çürükleri ve 
pipo içenler gibi). 

2 - Bazı aanayile, mesela katran fşle
rile uğraşanlarda kanserin tezayüdü tes-

Kanserli bir insanın. nesci üzerind• 
görülen kanser yaraları 

bit edildiğinden bu gibiler de böyle tah
rişlerden sakınmalıdırlar. Bu işlerle uğ
raşan ameleye, iş esnasında katran ile 
ellerin ve cildin temas etmemesi için el
divenler, ona göre elbise gıydirmek ve 
diğer amele hıfzıssıhha kaidelerine r\ayel 
etmek lazımdır. Toza, toprağ,1 ve güneşe 
çok maruz kalan amelenin ve diğer kim
selerin hıfzıssıhhalarını temine çalı~ma -
lıdır. 

3 - Mide ve barsak kanserlerine, bil
hassa barsak kanserlerine mani olmak 
için yediğimiz yemeklere son derece dik
kat etmek lazımdır. Yemekler temiz ol -
malıdır. Çiy olmamahdı~. Sebzelerin 
menşelerine dikkat etmelidir. 

4 - Kanser hakkında birçok memle
ketlerde kanser merkezleri tesis edilmiş
tir. Bunlar taharriyat musadile kurul • 
duğu gibi, ayni zamanda tedavi içindir. 
Bu merkezlerde hastalara birçok tavsi
yelerde bulunulmakta ve bilhassa müm
kün mertebe erken teşhis konularak te -
davilcrine başlanmakta ve bu sayede 
kanser ölümlerinin öniln~ geçilebilmek
tedir. 

Maamafih itiraf edelim ki bütün bu 
tedabir ile beraber henüz hakiki ve mu
vaffakiyetli bir mücadele mevkimde mi
yiz? Maalesef hayır .. Tam, fenni ve ra • 
dikal kanser mücadeleleri yannın işidir. 

olduğuna hemen hükmetmemelidir. Ted
kikat biraz genişletilirse bu faydaya mu
kabil, bir çok mahzurlar hemen kendini 
gösterir. Mesell geminin yan tarafına 
düşecek bir mermi, gemiyi bütün ağır 
toplarından mahrum bırakabilir. Bun -
dan başka beher tarette dört top vardır. 
Eğer taretlerin bir tanesinde bir sakat· 
lık vukua gelirse geminin yarı bataryuı 
muharebe harici olacak demektir. 

Acaba bu fenalıkları FranSJzlar düfÜD
mediler mi? Şüphesiz düşündüler ve ken-

General Metabas cıtletlizm kon.federtutJO nu bayrağına liyakat madal:ı.ıcı.sı takar7~en 

Sporcu gençler klüb bayrak lannı ta$ıyarak geçiyorlar 

dilerine göre emin addettikleri birkaç , Eıki Yunan •lbisclm gfJlm 9Cf&9 lculaT ge~ rwım• e~nda Gtlftlerin. 
tertibat llavesile bu ıi.stemin tercih edil- lhılerin. dcfM 11cıpraklan NTJ>İJIOTla.r 

mesine karar verdiler. Ge.mintn tulü ilO, Atlna, (Bu.!ual) - Yunanıstamn muktt- nun lftlratlle bilyllt bir reçld rumı yapıl• 
geni§liji 30, çektili ıu 8,!S metredir. Tek- d1r n ıeno payitaht namı ıtooiu biltiln mlftır. Geçtd rasmt tabab ıaat ıo da baş ~ 
mil zırhlarının ağırlığı 10,000 ton olup, YunanJatanm atıetımı tefkllltı rek1 aıfatlle ıamq ye tam ltl ıaat denm etml§tır. Bıı 
bilhassa urh güverteler de fazla kalın - büyük bir cAtletizm baltası. ter:ttb •tmJ.t - eanada Barretu General Metaltau, pay!taht 
dır Sür'ati aatte 30 mildir. Gemı bir de. tir. 1m ou --· -" n AA,td nazırı Kocıu tarafından birer nutut ıöy ~ 

· Meras ma. - ... nu ~ en ıonra lenml• vı atletle IA.ml tır 
fada aldığı mazot ile 7500 mil (13900 ki - ba§lamıt n bütün bir hatta devam etmıo • -s r ıe anmIJ · 
lometre) mesafe kateder. ur. Meraalme Yunantstanda mevoud 115 Geçld ream1ndı :Jllz binlerce tl§t atlet • 

35,000 tonluk gemiler meydana spor tıübü ıttırak etmiftır. lerı alkı§lamıştır. 
elin cumarteaı ırünil ötJeden sonra Zaplon'da Bu münasebetle Atlnanın muhtelif yer• 

. 1 ce.. ~ tertıb edllen atletizm aeralsi Helen Kralı ıcrlnde de atletizm tamplarının ve sladl&• 
Strasburı mıa edilirken efkarı umumi- s. M. Georıe tarafından açılmIJtır. Pazar ıının temel taşları atılmış. slnema ve Uya&e 

(Devamı 13 ilndl ıayfada) aünil de aabahleylıı ıo bin atlet n sporcu - rolarda müsamereler verilmJftlr. A. v. 
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İstanbul 1 inci İflas Memurluğun- i T p • 
~udpaşada Kürk~~ ~anında .. z~~ıl ayyare ıyangosu -----

1 S TAN BUL Türk muslldsı ve halk şarıaıarL 20.45 : Hava ~~ukaı:.~i~~~ ;~ ~~~i~k~;n~~s~t~
1

1>~~~ 
1
25 inci tertib piy'Ugon~n ~k-in ~ikeşidesi bugün bitti. 

raporu. 10.Q: ömer Rıza tarafından aarab- 938 ıa ihi d 1 t fi · d. k'l b •• k" k 
12 Haziran iNi Pazar ca söylev. 21 : Belma ve arkadaşları tarafın- r n e açı ıp as ~e~ a 

1 ş~ 1 
• ugun U eşi dede kazanan numaralar fUnlardlf: 

ötıe neşriyata: de yapılmasına karar venlmı§ oldugun-
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 21.45: 

ıuo: Pllkla Tiick m&&&ilUa1. ll.50: Ban- orwtra. zz.ıs: Ajane haberleri. ıuo: Pl&k- dan: 15 000 ı• k -·- -- ·--f7e2'-·aaS30 ııoaa 38~ 39203 ı:JOSI :, ı;:= =tı~t mmltisl. D.JI: ilah- la IOlolaı'. opera Ye • -eret parçalan. %2.50: 1 - Müflisle alacağı olanlarm ve is~ih- ıra azanan 13480 6"7 7 o ..... ~ 33398 
Aqam -.ırt7ata: Son haberler ve erte.si günün procra.mı. kak iddiasında bulunanlarP1 alacaklaıını 9 ı 18616 3 

4 1 
'1
58 2~662 6!~ 34091 

t.. I K A R A ve istihkaklarını ilandan bir ay irınde Oll4 1926 <::092 12 ... 0i> 

ra:!·~~r~~~kl:aı~:~~ıw!:~l5~e::~~ I I~ 1 Cİ iflh dairesine gelerek kaydett~rme- 29656 30 ı·ıra kazananlar 
20; Grenviç rasadhaneainden ...nen saat 1~ Haziran 1931 Pazar !eri ve delillerini (sened ve defter hüla-
5yarı. 20 02: Nihal ve arkadaşlan ~achn Öile nqri7atı: 387fı1 Türk .kisi halk kıl 

20 
Ha 13.30: Karışık plik ne§?"lyatı. l3.50: Plak: salan ve saire) asıl veya musaddnk su- 33658 824 23187 3211• 26414 Sa 

rapor~~':,1.4.S: Ö~er ~ U:aC:-md::ara.;: Türk musikisi ve halk prkılan. 14.15: Dahili retlerini tevdi eylemeleri. Sonları (56) rakamları ile biten bütün 14935 3154 19.\60 22215 31796 '11 
~öylev. 

21
: Klwk Türk muslldsl: Nuri Ha- ve harici ha~rler. 2 - Hilafına hareket cez'"'i mes'uliyeti numaralar onda bir itibarile ikişer lira 25784 34927 10413 13367 10090 9d' 

Hl ve arkadaşlan tarafından. 21.45: Orkes- Akşam nqnyatı: müstelzim olmak üzere müflisin borçla· amorti alacaklardır. 21574 4432 18018 10566 11492 -~ 
tra. 22.15 ; Ajans haberleri. 22.30: Plakla so- U.ıac . Karışı~ pl k nefriyatı. 18.50: Çocuk- rının ayni mliddet içinde kendilerini ve 3,000 ıı·ra kazanan 8924 2041 831& 2406 5190 ~ 
le>lar, opera ve operet parçalan. 22.50: Son lara masal lMasal 'lede). 19.15: Türk musl- borçlarım bildirmeleri. 34587 4406 16071 33521 42'1 zııııııır: 
ııaberler ve ertesi günün programı. lı:tsı ve halle şark (Makbule Çakar ve ar- 3 •ıfJ4 

• kadafları>. r. ıan ve arabca uqrtyat. - Müflisin mallarını he~· ne sıfatla 1 4576 36201 11458 38435 16130 12303 • 
n Hadran 

031 
Puartesl 20.15: Türlr ve halk şarkılan (Sala- olursa olsu- t'llerinde bulunduranların o 1 9121 8089 24770 127 26335 ~ 

Öile neşriratı: haddin ve •;;ları>. 21: Edebi konuşma: mallar üzerindeki hakları mahfuz kal· 1 ooo 1. k 1 37ts68 21720 31179 2264 29431 
12.30: Plakla Turk mu.slkisl. 12.50: Hava- (Behçet Y~ Çağlar). 21.15: stüdyo salon mak şartile bunları ayni müddet içinde 1 ' ıra azanan ar 3415! 2€088 37332 3722 32454 -

~ orkestrası. 91 Ajans haberleri. 22J.5: Yann- d ı ~ dis 13 05 : Plakla Türk musiklsl 13.30: Muh- aire emrine tevdi etmeleri ve etmezler- 3916 ~816 10153 22191 31724 7Jlil'_-
ki program v ... İstiklil marp. 34689 22567 

te plak neşriyatı . • se makbul mazeretleri bulunmadıkça ce- 23714 28971 3088 23023 13058 
Akşam neşriyatı: t 500 ı· k ı . .at 18.30 · Plakla dnns musikisi. 19.15: Çocuk- 13 Hazira'D 1938 Pazartesi za mes'uliyete uğnyacaklan ve rüçhan ıra azanan ar 8902 817 1467 34780 29079 tı;; 

!uı·a masal: Bayan Nine. 19.55: Borsa haber- Öğle neşriyatı: haklarından mahrum kalacakları. 33377 26332 26345 7452 23371 
lerl. 20 : Grenxtç rasathanesinden naklen sa- 12 30: Karışık pl!k neşriyatı.. 12.50: P!.~k: • - 20/6/938 tarihine müsadif pazarte- 211t2 ""'' 9063 506 2153"2 331~ 36750 32092 10199 10859 24589 etJO 
at §yan. 20.02: Rıfat ve arkadaşları tarafın- Ti.ırk nıu.~ikisl ve halk şarkıları. 13.15: Dahill si günü saat 11 de alacaklıların ilk içti- 32258 2S58t 18937 36035 21993 26fWl 19000 31858 1268 32141 20684 ıdl' 
elan 'l urk musikisi ve hallt •arkılan. 20.45: ve b.uici haberler. el ı · f eıt.ıeı ,. maa g me erı ve mü lis i!e müşterek 34Rll 13nna 22285 20,,"'7 28773 2252., 8670 26218 34287 12742 14516 .,,••• 
Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından .&Jqam neşriyatı: :r""" vt ~ .:.....ıı rırabca söylev. 21: Fasıl su heyeti: İbrahim 18.30: Kanfık plü neıriyatı. 18.50: İııgl.- borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcunu 24273 17531 18927 26214 39850 32765 "JlllP~ 
ve arkadaşları tarafından. 21.45· Orkestra. ıızce dera (Azime İpek>. ıe.ıs: Türk musiki- tekeffül eden sair kimselerin toplanmad~ 14271 18234 28420 14941 14388 ~ 
22.15: Ajans haberleri. 12.30: P1l1tla aololar. si ve baa p.rkılan (Servet Adnan ft arta- bulunmağa hak] arı olduğu ilan olunur. 2 DO lira kazananlar 22549 27445 159 2107 347 283

19 

opeı-a ve operet parçalan. 22.50: Son haber- d&flanl. •: Baat ayarı Ye arabca netrl:rat. (8365) 18003 705 32997 3326 33207 -O 
ler ve ertesi günün programı. 20.l5: ~ mualkls1 ve h&1t prkılan (Ha- 20231 2"1l'>.a l ... '78 28<>.ao 23172 9903 ~ı 

1
...... . -u..r.ıı: 'U Q'U 3291 840 39104 30031 28846 1.,., e ... Recai ve arkadaflan). 21: Konferans: y 2 1 2671 26 2672 32?52 37920 ::......ı& 

H Buiran 1131 Sala 8Por konuşması •Nisameddln Kıqan). ZLU: 1 eni çıktı ~ 17 4 5 91 06-29 2792... 6229 36778 78 16733 12234 ~ 
ÖjU nqriyatı: Stüdyo salon orlteatruı. 22: AJa.m baberlıe- L K A Ş K 286l2 23003 35009 9675 2 

"I:: 37501 25112 22434 4391 451 Jl"" 

lZ.30: PlWa Türk muslklll. H.51: Hava- ri. 22.15: Yannkl program n İatlklll marp. H Alfa Ta 37316 33561 6488 13059 4783 17964 2644 23A38 22645 ~40 21299 tflO 
dis. 13 os: Pli.ltla Türk muallt1sl. U.30: Muh- e . Oço!;n ı:~••ef 30255 31786 27938 29743 21972 14~1 32788 266"T7 31197 38069 28393 t"1' 
teli~=~=:::;: Öfte aeşi~~:;m-n 1931 

Sah ~~m:::b::d11:S!~abo~nzcQkuruşdefa 0o1ıana- 100 lira kazananlar 1
1
6
16

87
3
9
4 

9
3637
147 3

26
87

1
2
89
8 

3
1
5
99
50

4
8 "a-887

2109
9 ~ 

18.30: Plakla dans muslltlsl. 19.15: Konfe- 12:30: Kanfı1t pllt nefrlyatl. 12.50: Plllt: Y yu. .. 
rnns: Fatih Halkevi namına: Bürban f'elek Türk mualklst n ballt parltılan, U.15: Dahi- rak Hilmi kitabevi tar11fından elli 25175 5871 26953 6677 16477 14198 14369 4659 16585 25118 512 ı.f.f,.. 
COllmpiyadlar). 19.55: Borsa haberleri. 20: li ve harici haberler. kuruş ftatla neşrolunmuştur. 8010 10311 4215 34324 34445 190"l0 4070 22734 6102 

Gıinviç rasadhaneslnden naklen sa.at ayan. &lqua llefriJa&a: 2 o o o o t 
20.02: Vedia Rıza ve ar.kadqlan tarafır.dan 18.30: Plikla dans mus1tial. 19.15: Türk Za)i .... ..-t - Tahranda Ali Ekber 2180385229 2311826909 1196454995 268445395 2136~2506 3~~~ 7 lirahk mu .. kaAfa 
Türk musikisi ve halk partııan. 20.45: fiava mu.sllt1al Ye halk şarkıları (mtmet Rıza ve 
raporu. 20.48: ömer Rıza tarafından arabca arkadqlan). 20: Saat lyarı Ye arabca ~- Gencnlp.n namına aldığım f063/7'7 numa- 12797 16691 8463 10099 36627 27418 Keşideden sonra dolabdan yeniden 40il' 
.rnylev. 21: Tahsin Karakuş ve arkadaşları rtyat. 20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları . .ratı İran talebe pasaportumu za,.ı ettlm. 9845 15539 31933 17382 33383 16274 numara çekilmiş ve yirmi bin lıralık ııı .. 
tura!ından Türk musikisi ve halk şarkıları. <Handan ve arkadaşları). 20.45: Ke- y n•-•-• .. 8592 5745 652 35516 6978 25955 1_!< .f.ı' 
21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: man aolo: Viyolon11t Necdet Remzi Atak, e MKIU aıacaıuncıan es.klalnin hülonu ol - A.dfat şu 40 numara arasında beşer ~-
Plakla sololar, opera ve operet parçaları. 22. 21: Konferans. 21.15: Stüdyo salon orkestra.- madığım resmen ili.n ederim. 

25382 7
775 

4702 7o47 5916 25537 
lira olarak taksim edilmiştir: 25'(18 

50: Son habeı·Ier ve erteai günün programı. ~ı. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki prog- 2581 35242 36056 35875 20433 38762 38642 29113 443 .477 13586 ·""' 

• ram. Zile llabkemeshıden: 50 ıı·ra kazananlar 24620 10213 39658 37230 37765 tl>'' 

15 
Buiran 

1931 
Çarpmba 15 Haziran HU Çaqamba Zilenln Orta mahallesinden Abdüsselam 1971 31556 35844 30318 38131 'Jll6f 

Öjte neşriya&a: Ötle Jletl'iyatı: oğlu ilü Hulüsi çocukları İhsan ve S~bah\ye 51oS 
12.30. Plilcla Türk muslklll 12.50: Haıra- 12.lO: Karlfılt plik nefriyatl. l2.50; Pllk: v~ayeten ve kendisine asaleten Abdüsselfı.m 16354 28968 8298 28095 12597 355 2~ 

dia. 
13 

05: Plakla Türk mulldsL ıuo: lluh- Tiirk musikisi ve ba1k p.rkılan. 13.15: Dahll1 oglu Ahmed tarafından müddeialeyh Hulflsi 26594 37052 14857 3519 6889 29410 2_..t:'f 

36463 31399 11008 21700 20054 

10801 29004 22987 1466 15625 
telif plak netrlyatı. n haricl haberler. oilu Ahmed Turan ve kızı Fethiye aleyhine 3659 1362 14727 27330 7511 16925 7~' 

Ak.fam nqrtyatı: AJqam neşriyatı: açılan izale! iil)'u davası aonunda ıüyuun i- 2874 28872 16085 17262 35723 
174 13384 10895 14103 31896 

10236 
18 30: Plilcla dans mu.slklal 19.15: Konfe- 18.30: Karışık plak neşriyatı. ıus: Türk zalesl istenen tarafeynin müşterek oldukla- 1 000 t 

rans : Bakırköy HaJkevi namına Şükrii Kafa muslldsl Ye halk prkılan (Senet Adnan ve n Şeyh Kulu mahallesinde kain ve tapunun 1496 7 o lirahk mukafa 
otlu: Okul dışında oocu.klarınus>. 18.55: arkadqlan). 20: Saat lyan n arabca netrl- Haziran 131 gün ve 45-50 aayısmda tayıdlı 33233 

19713 31035 36681) 9123 

.5989 2605 28142 17271 17295 

1336 11523 26026 27960 32676 
Borsa haberleri. 20: Grennç rasad- yat. 20.15: Türk mualkilt n halle p.rkıları bulunan erin tablml kabil olmadıiından 39955 En son çekilen ( 15654 ) nuınar• 4' 
hanesmden nalden mt lJUL Z0.:02: (Nihal Ye arkadqlan). 21: Konferawı: Şa- aatıımak aureWe fiiyuun J.zaleainı dair Ah- 27493 on bin liralık mükafatı kazanmıştıt ... .... 

5170 14958 7291 27873 33463 

35887 27881 23765 13492 3037 
Nezihe ve ar.kadqlan tarafından Tirit mu- tir Karaçay. 21.15: StüdJO alon orkestrası. med Turanın gıyabında verilen karar kat'i- ....................................................... . 
si.kisi ve halk şarkıları. 20.45: Han raporu. 22: _Ajana haberleri. 22.15: Yannkl procram l~mekle sat~ çıkarılmış ve Ahmed Tura - 21807 Borsada bir cinayet 6441 26972 5914 33625 .30161 

2U8: Ömer Rıza tarafından an.be& eöJ2eT. ve IaU.k1ll martı. nın ikametgahı meçhul bulunduğundan n 25571 
21: cemal Klmil ve artadqlan tarafından teblll makamma geçmek üzere ihale günü 11982 Bursa 11 (Hususi) - Milinin adıı:; 

28710 9232 29443 39485 33283 
521 34473 14147 6600 .35968 

Tiick musikisi ve halk p.rkılan. 21.45: Or- olan 4-7-938 saat l5 de Zile mahkeme başka- 9198 da Bulgaristanlı bir genç bugün ~ ı 
ke&tra. 22.15: Ajans haberleri. 12.30: P1ll1a 1Jbliğio.de hazu bulunması ilAn olunur. 20408 pazarında fabrika bekçisi Yaşarı seJtl 

16307 31407 9545 3592 11047 
11604 16018 9155 

sololar. opera ve operet parçalan. 12.50: Son 12.30: K.anpk pllk netrb"a&ı. U.50: Pilk: 24446 yerinden tabanca ile yaralıyarak öl 
haberler ve ertesi güniln programı. Türk muiki51 Ye halk tartılan, U.15: Dahili Dr. iRFAN KAYRA 26992 dürmüştür. 

31282 25072 
18914 31811 31117 34448 7214 

11977 25270 13527 1697 1983~ 

• ve=~:::~::;: Röntgen MUtehaasıst 30657 Yakalanan katil ifadesinde: 
16 Haziran 1931 l'eqeıUe 11.30: P1.ltla dana musikisi. 19.15: Türk ffergfln öğledn sonra saat 3 ten 11182 - Yaşar beni üç sene evvel J.,iil~ 

36429 22013 16344 32754 19158 

24-088 19464 30060 31181 13575 
Öğle neşriyatı: musikisi ve halk şarkılan (Makbule Çakar 7 ye kadar tilediye, Binbirdirek 10817 burgazda iken boğmak istemi.ştL S&J 
12.30 · Plakla Türk musik.W. 12.50: Hava· i'e arta.da~arı). 20: Saat Ayarı ve arabc'l Nuri Conker sokak No. 8- 10 o1' 

cils. 13 05: P!Wa Türk muslltlsl u.ao: lııluh- ı-• 
21 

Kont .. _,,,_ 5181 raya geldiğim zaman onun burada • ..k'~ 
15983 36653 12790 35928 37666 
10337 18525 ııw 4767 38573 

Defi',_. : eram: (gauu Sun Tar- iP"" 
telif plak neşriyatı. · can). 2ı.ıs: Stüdyo salon orteatruı. 

22
. A- ıtayıp - Beyoğlu Altıncı ilk mektebln - 1169·1 duğunu gördüm ve pazar yerinde . 10193 16290 2435 27848 7740 

Akşam neşrtyatı: jans haberleri. 22.lS: Yannti ~ ve den aldığım <MO> numaralı şahadetname - 486 rar tesadüf edince öldürdüm, deııJ' 
18.30: Plö..kla dana muatklsL 11.15: Spor l.sUklU JD&r1l. mi kaybettim. Bıılanlann insaniyet namına 9565 f Katil 18 dad 

müsahabeleri: Eşref Şetık. 19.55: Ban& ha- Son Posta Başmürettlblne göndermeleri ri- ır. y~ın ır. 
19005 36793 27941 28581 32689 

27487 24113 31864 8179 27324 

berleri. 20: Orenviç raaadhanealnden naklen • ca olunur. Bulunamadığı takdirde yenisini ===============================""" 
saat ayarı. 20.02: Sadi Hopes ve arkadqla- n Badran 1131 C.... çıkartacağımdan eskisinin hükmü kalmıya-
rı tarafından Türk musl.kl.sl Ye halk prltı- Öl'le MŞriyata: caktır. 
lan. 20.45 : Hava raporu. 20.48: Ölner Rıza 12.30: Kanşılt plü neşrtp.tı. 12.50: Pllk: ltaampaşa K.üçük Piyale Türbe aobk 
tarafından arabca söylev. 21: Radife Reydlk Türk musikisi Ye halk :p.rkılan. 11.15: Dahllt Xo. !t Bueae Mllzaffer Tabir Cemal 
,.e arkadaşları tara!mdan Türk muslklm 'le Ye harlcl haberler. • ............................................................ .. 

halle şarkıları. 21.45: Orkestra. 22.15: Ajana Akfua ~: 
haberleri. 22.30: Plakla aololar. opera Ye ope- 18.30: Plikla dans mualkiai. H .U: Türk s o D Posta 
ıet parçaları. 22.50: Son haberler va ertesi musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza. ve 
günün programı. arkadaşları). 20: Saat ayan ve arabca neşri- .1================11 

• yat. 20.15: Türk muslldal ve halk şarkıları 
!Handan ve arkadaşları). 21: Çocuk Esirge
me Kurumu namına konUflllL 21.U: stüd
yo salon orkestrası. 22: Ajan.a haberleri. Z2. 
15: Yarınki program ve İ.stltlll marp. 

17 lla.ziran 19JI C.... 
Öfte neşriyatı: 

• 
12.30: Plakla Türk musik1al. 12.50: Hava

dil. 13 05 : Plakla Türt mmWsl. lUO: Muh
telif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: il lluiraa ltsl C1Uaariesi 

Ölle llefl'İY&U: 
18.30 · Plakla dans musltıal 19.15: Konte-

ı ans: Alı KB.mi Akyüz: (Çocuk Terbiyesi). 12.30: Kar.ışıt plilı: ne,rlyatı, 12.SO: Pllk: 
19.55 . Bora haberleri. 20: Orenvlç raı;a.d- Turk mu.siki.si Ye halk fartılan. 13J5: Dahi
hane den naklen saat lyan. 20.02: ııuzar- li ve harici ~rler. 
fer llk~r ve arkadaşları tarafından Türk Üf&.111 neşıyata: 
musikisi ve halk şarkılan. 20.45: Han. ra- 18~: Çocu~ara Karagöz (Küçük Ali). 19. 
poru. 20 48 : Ömer Rıza tarafından arabca 15: Türk musikisi ve halt prltılan (Servet 
söylev. 21 : Müzeyyen ve arkadaflan tarafın- Adnan ve ~rkadqlan) . ~: Saat !yan we a
dan Turk musikisi ve halk şarkıları. 21.45: ra.bca neşrıyat. 20.15: Turk musikisi ve halk 
Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. .22.30; ı•Jik- ş:ırkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşlan). 21: 
la sololar, opera ve operet parçalarL 22.50: Ankara ilkbahar at yarışlannın altıncı haf-
Son haberler ve ertesi günün programı tasında koşuya iştirak edecek atlar ve ka-

• . zanma ihtimalleri hakkında konuşma: (Ab-

18 HaziTan 1931 Cumartesi 
Öklr. n~atı: 
12.30. Pllkla Türk mustkiıd.. ll.50: Hava

d1L 13 05: Plakla Türlt mua!Usl. 13.30: Muh
telif plak nefrlyata. 

Aiqam aefri)'ab: 
18.30 : Plakla dans musikisi. 19.l.i: Konfe

rans: Universite namına Doçent FeyıW!ah 
Dotruer İçtlma1 bakımdan modem dlf ta
llabetn . 19.55: Borsa baberiert. 20: anmvtç 
ruadhanesinden naklen nat A,an. 20.02: 

durrahman Atcı) . 21.15: Stüdyo salon oıkea
trası. 22: Ajaru; haberleri. 2!.15: Yarınki 
program ve icrtikl!l mar~. 

···mDA•m.-ı,-··u-· ı-· im-
T IY AT R o su 

lÖ Hazirandan itibaren 

lstanbulda yazlık tenı

aillerine bqhyor 

YIMill, SlJUI, Bavadts" Halk gazetesi 

Yerebatan. Çatalçefme .oltak, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
r~mlerin bütün haklan 
mahm ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

TtiRK.tYE 14l){) 760 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
F.cNEBİ 2700 ı 400 800 

Abone bedeli pe§indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

C elen euralı geri verilme~. 
llinlarclan mes'uliyet almmaz. 

Ctvab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilivesl lılzımdır. 

, ...................... -... · .. ··---········· ~ . .. 
f P06ta kıatuu: 7~ lstanbul : 
i Telgraf : Son Posta ~ 
.: Tele~ : !0203 i . ,..,., -. . 
~..... . ........... -........................ .. 

Yalova Kapllcalan açıldı 
Mevsim 15 Mayıs - 30 Eyliil 

Asırlarca mucerreb ve meşhur radyo aktiviteli, mOsekkin byperter • 
mal sular, romatizma, nikris, siyatik, nevraJfl, sancılı bazım yollan l'8'" 
h$ızlıkları için mUessir tedavi. 

150 yataklı, her türlü konforlu Otel Termal 
mal tesisat : (Mütenevvi duş, su albnda maaaj, 
yüzme ha'Vllzu, tenis, Macar orkeatrası. Karpiç 
yemekleri. 

ve en yeni ter 
buğu hamamı) 
lokantuı, rejilll 

Pek yakında maruf san'atkinmız Münir Nureddin 
konserleri, meşhur artistlerimiz Hazım ve Naşid 

temsilleri, Gala müsamereleri .. 
Biyoloji, röntken Iaboratuarları ve physiothersı,ie. 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (66190) liradan ibaret bulunan Ankara - Kızılcahamam yoluJl~ 

33+34 ile 43+000 inci kilcmetreleri arasında blokajlı .§OSe i~atı kapalı ıaa· 
udalü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 27/6/938 Pazartesi günü saat 15 de Ankara vilayeti daimi encü_.. 
ninde yapılacaktır. 

L,teklil••r teklif mektupları; ticaret odası vesikası ve (4964) lira 2S kııruıl_,. 
muvakkat te.."niııat m ektubu veya ır.aklıuzları ve Nafıa Vekaletinden 938 takvJll' 
ytlma mahsus olarak .aldıldan müte:llıhitlik \'esikal .. r: ıe birlikte sözü g~n ,
de saat 14 de kadar encümen reisliği:ıe vermele:·i. ! r;t.:klilcr ke§if ve llrtnaııı'İ 
yi nafıa müdiirlüğiiaııie heqiın ıörellilider. (lf'7S) (3484) 



kontrol heyeHni Milletler 
eti nezdinde protesto ettik 

~ ,11 

·· ~ild8 haP~ Türi - Fransız tenel Kurmay heyetleri 
cınayetin esrarı henuz • 
tamamile çnzuıamedi bugun Antakyada buluşacaklar 

(Bq taT'afı l inci ıayfada) 1 Reyhaniye köylerinde 
"- tehdide maruz kalcbğını müşahede Reyhaniyenin bazı köylerinde em -
~bit edildiği bildirilmektedi:. Her- niyetin henüz tamamtle teessüs ede-

hangi cemaati istiyorsa kaydedil - mediğini öğrendim. Köylerde bedevi 
~ kat'iyyen serbest olduğu hatırla- yağmasının tevlid ettiği Türk zararı -
~dır ve bu tazylk devam ederse nın pek mühim bir yekUna ba1ii ol -
~d muamelesinin derhal tatil edile - duğu anlaşılmaktadır. Bu hususta bir 
itil ilAve edilmektedir. kaç güne kadar takribi bir rakam ve-

(Btı§taT'afı 1 inci ıa1/fada) 
tesbit için Son Posta muharriri .. de
vam etmiJ, Omer Ltiflntn Beflktar..a 
Abbasaja mahallesinde Lof~ IO • 

tağmda 35 numarada lleleJt jsmjnde b\r 
.kadınla beraber oturdutunu ft Ayupa
pda Niko Kalaycı olhmwı paril ol -
duğmıu öireJım11t1. Omer Lutfinin Ka -
sımpapda oturan bir de apbeym oldı; -

(BIJ§ tarafı 1 inci ıa1/fada) 

OqıenenJ, iltuyanda 1rendilini aelAmlıyan askeri kıt'a ft askeri mırıkayı tef
tiş etmiş ve beraberinde bulunan diğP: zevat ile trene tam saat 20,30 da bin -
llli§tir. İstasyonda heyetimizi tefYi edenler arasında hariciye kAtibi umumisi 
büyük elçi Numan Jlenemenciolla, pek çok generaller ve hariciye erkim nazarı 
dikbti celbetmekte jdf_ 

Türk- Fransız askeri elbirliği 
8ugün vaziyette tek bir değişiklik var- rebileceğimi zannediyorum. 

" O da Türklerin tehdid edilmelerine ar· Tahrikit ve hidileler 
ğunu da malbuatına llive etmifti. Ev - Paris 11 (AA.) - Havas ajansı Antakyadan bildiriyor: 

tak Jbüsaade edilmemesidir. Su hal karşı- Süveydiye 11 (A.A.) - Anadolu•-
veıa Niko ile konupn muharririmiz: Türk ErkAnıh•rbiye hey'eti yann Antakyaya varacak ve orada Fransız 

llllcla gülmek mi, ağlamak mı lazım tayin jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
lllUeınez. Türke karşı tazyik ve tehdid ke- Kayıd bürosu açılır açılmaz bazı 
~gün komisyon tazyikin başladığım muhalif Aleviler Ermenilerin teşvikile 

ediyor. Türk listesine yazı.tanlar ay- tahrikat yapmak istemişlerdir. Jandar
.. lece öldürülürken nefes almıyan ko- ma dört tahrikatcıyı tevkif etmiştir. 
~onun hayatiyet göstermesı için Tür- Fakat biraz sonra milislerle gelen 
~ Yiizünün biraz gülmesi lazımdı. Bu- jandarma kumandanı mevkuflan talı
~-bir tek vak'a kaydedilmiştir ki, o da liye ettiğinden bu hal isayişi bozan -
-YJıaniyede eski rejimden kalma milis ]arı teşci ve teşvik etmiş' ve bu vazi
~ istihbarat zabitinin gözU önünde bir yet karşısında Türk cemaati mümes -

_ Ben de Jirmi dört saattenberi 2972 hey'etile buluşacaktır. Görüpneler, 29-5-937 Cenevre muahedesi mucibince, 
numaralı otomobille, bu otomobUl idare Sancağın tamamiyeti mülkiyesini garanti eden Fransız - Türk muahedesi
eden fOför ömer Llitfiyi arıyorum. fakat Din tatbikatını tasrih eyleyen Erkinıharbiye anlaşmalarının teferrfiatmı 
nerede olduklarını bilmiyorum, cevabını tesbit etmeyi istihdaf eylemektedir. 
alDU§tı. ~;;;;;~~~.;;;;~===============================-=======-• 

,::i;~ ::;;6.:~ .ı;~ Bileti almağa geç gelen bir çingene 
bi yaşıyoruz. Yirmi dört saat eve gelme-

kün dövülmesidir. Komisyonun tel - silleri büroyu terke mecbur kalmış -
:!11 ettiğı tazyik ise hiç şüphesi? bu de- lardır. 
~.~edhişlerine de\•am etmek istiyen us- Reyhaniye bürom 

yorum. Nikahımız yok ama kan koca gi- 45 b•ın ı•ırayı kaybett•ı 
yince meraklandım. Sam.imt arkadaşh. -
rmdan İsmaile gidip aradım, bulamadım, 
İsmailin kızı ile Kasımpaşada ağabeysi 
Hacı Saide gittim, orada da polisler gel
diler ve faciayı öğrendim. ömer Lfttfi 
iyi bir adamdı. Benden başka bir kadınla 
alakası olabileceğine tnanmam, onun itin 
kadın yüzünden bir cinayete kurban 
gittiğini tahmin etmiyorum. Dii§manlan 
da olmadığına göre bu bir müşteri işi o
lacaktır. Sanıyorum ki Ömer Lutfiyi öl
düren bir müşteridir. Cinayetin sebeb;ni 
tahmin etmek benim için çok müılriildür. 

(Bqtartıfı J ind 1t11/1tulaJ Benim gözüm de onda. Oradan bakJp 

tahminimde tamamen yanıldılımı anla- bakıp da bi~ d~~~-anın yıkılmasına ka
dun. M~ bü ... "\'lr kalabalı~ top rar verecek dıye odum kopuyor. Bu .kor· ~er hakkında yapılan takibattır. KC'- Reyhaniye 11 (A.A.) - Anadolu a-

~onun bugüne kadar Türkler aley - jansının husust muhabiri bildiriyor: 
~deki hattı hareketi müdafaasına te - Garo tarafından Reyhaniye Halke
~ dahi edemiyeceği kadar açıktır. vine yapılan baskında İskenderut).a gö 
ı.. tebliğ ile tarafgirliğini isbat eden de- türülen evrak henüz iade edilmedi -

"'5 er, oraya o 3 o.a.a 5• la lind ki d"" b" ·· ·· h 
h h Adise, . --'-:besi Bacı Nimet kuy e · e · ur un, gozume, emen 

yan 8 llte -.u.ı k b" to ml 'b" -ablayla mii§terilerinden birW arasında p~t~yıverece ır p na usu gı ı go-
çı.taıı §iddetlice bir münakapYJIU§. ru_nuyor. Bu adam da, tam o sırada sel-

"""llel'e bir tane daha katmış oluyor. ğinden Türk mümessilleri Reyhaniye 
Bayan Nimete aizma geleni söyliyen mış: 

fıırpani kılıklı, esmer, zayıf yüzlü a - - Biletim! diye tutturmuş! Soranm 
Hükômetimizin protestosu bürosunun açılmasını tehir talebinde 

~dolu ajansının notu: bulunmuşlardır. Reyhaniye bürosu bu 
danı: Mustafa adında bir çingeneyıniş. size: Siz olsanız kızmaz mısınız? 
Dört keşidedenberi, gişeden bilet alırıru~. Sonra, merhamete gelerek ilive edi-

"fiUlbaratımıza göre, Türkiye hükii - gün açılmamıştır. 
~ komisyonun bu tarzdaki icraatını Antakya 11 (A.A.) - Anadolu a -

Fakat her keşidede, biletini değ~ştirme)i yor: 

1-toetler Cemiyeti nezdinde şiddetle pro- jansının husust muhabiri bildiriyor: 
etmiştir. İstifa eden istihbarat şefi Uaru An-

İpuladaki wak'a 
İlk saaUerde zabıta da bundan bafka 

malümat elde edememi§. yalnız otomobi
lin meydanda bulunmadığı anlaplmca 
her tarafa telgraflar çekilerek otomobi -
lin nwnaraaı bildirilmiş, eşküi, tipi. mo
deli tarif edilmiş, tevkif edilmesı ısteni!
miştir. Dün ikinci tabı.mızda bildirdiği

miz veçhile de gece yarw İpsaladan müd
deiumumiliğe ıu mealde bir telgraf ıel
ıniştir. 

mutlaka son dakikaya bırakırmış. Ve bu - Maamafih, yazık oldu fıkaraya •.• 
yüzden de Bayan Nimetle aralarında her Biraz erken davransaydı, şimdi tam 4500 

kefide günü kavga çıkarml§. Dün, saat lira alacaktı! 
Komisyon tebliği geri aldı takya ve İskenderun konsoloslanmı:n 

.\ntakya 11 (A.A.) - Kumandan Kok, ziyaret ederek veda etmiştir. 
tam on üçe çeyrek kala gişeye gelmiş, ve Dinliyenlerden birisi gülüyor: 

~ komisyonunun evvel1<i gün ne:i' - Başkonsolos valinin ziyaretini re.s
~ tebliği protesto etmiş ve komis - men iade etmiş ve belediye dairesinde 
~ tlobliği geri almıştır. merasimle karşılanmıştır. 

biletini istemi§. Bayan cNimeb: - Yahu, desenize, bilet kaçırmak va • 
_ Çok geç kaldın! .• d'emif. Elimiz:de ka- pur kaçırmaktan da beter!.. 

lan bütün biletleri, on beı dakika evvel * 
~tfh:'de murahhasımızın tenkidleri 
~evre 11 (A.A.) - Anadolu ajansı· 
~ hususi muhabiri bildiıiyor: 
lfıtay intihabatına memur konsey ko

'81 bugün tekrar toplandı. 
"1 içtimada Türkiye murahhası Nec -

t:din Sadak Hataydaki intihabatı kon
L... komisyon~nun hareket tarzını şid
~- tenkid etmiş ve Milletler Cemiyeti 
~esine dayanan bu komi'3yon tara -
....._"an tutulan yolun Türk!ye ve Fransa 
~:'1nda teessüse başlıyan hayırlı dost
~-bozacak ve halkı Türkler aleyhine 
~ edecek mahiyette olduğunu söy -
.._ ~k demiştir ki: 

~ler Cemiyeti kontrol hey'etinin 
tahrikatı 

~at ediniz ki bu vahim mes'uJıyet 
~ler Cemiyetine kadar sıçramasın. 
'tıtı~r Hatayda bu tahrikit yüzünden 
;: kanı dökülürse Türkive cumhuri
" bunun mes'ullerini bulmakta bir ıa~-

te?eddüd edemez. 

intihabat 
.. toınııe intihabat mühletinb uzatılma
' talebini de tedkik etmiştir. Necmed -
ııı..... Sadak, mühletin uzatılmasına hük(ı
.L_'11ıbı ve vaziyetin vahameti dolayı -
~lala razı olmadığını beyan etrnis ve 
,.. rt olan ittifak hilsıl olmadığından ko
~~u uzatma talebini kabul edeme -

· haşlarken 

il (A.A) - Anadolu 
i muhabiri bildiriyor: 
larak açılan Yenişehir 
esaisini bitirmiştir. 
üracaatı büro tarafın

ifi vesika bulunmadığı 
edilmiştir. 

nü bir Etitürk usbeci
e uğramıştır. Müteca -
'lmiştir. 

delegenin tedkilderi 

(A.A.) - Anadolu a -
muhabiri bildiriyor: 
büroları tekrar faa -
ışlardır. 

ndan Kole ile vali Ab
ek evvelki gün nahiye
ayiş ve kayıd serbesti
tedbirlerin tatbikini 

r. 
evkifler 

öyünde canavarca öl -
e Ahmedle anasının 

olarak bir çok tevkifat 
çok kimseler de nezaret 

iyesinde yapılan araş -
kişi evlerinde silih bu
kif edilmiştir. 

Donanmamızı takviye 
için ingiltereye 
siparişlerimiz 

c2972• numaralı otomobil tevkif edil -
di İçinde bir sarl§lll kadın ile Ali Rıza 
isminde bir adam da var. Ali Rıza ya -
kalandığı zaman bakteriyoloji memurunu 

(Baş tarafı 1 inci ıayfada.) öldürdü, .kendisi de öldüruldü. Otomobil 
zırlanan inşaat programı, İngiliz tezgih- de. kadın da mevkuftur., 
larında tahakkuk ettirilecek, aerlevhaları Dün ikinci tabımızda yazdığımı& Vf'Ç

altında neşredilen bu makaled~ istikraz hile bu telgraf müphemdi İpsalada bak
hakkmda teknik malıimat verildikten teriyoloji memurunun bulunmasının mü
sonra deniliyor ki: nasebeti olmadığı gibi, Ali Rızanın bak-

c- Bu anlaşmanın temelleri geçen •e- teriyolojl memuru ile karııl.ışmasının da 
ne, Türk amiral ıemisi Yavuzun Mal - münasebeti yoktu. Sarl§lll kadın kimdi. 
tayı ziyareti esnasında atıltnıfiır. Yavuz, lpsaladaki cinayet ne için i§lenmişti. 
1914 ağustosunda Breslau kruvazörü ile Bunları İıtanbuldan tahkik etmek imki
beraber Akdenizde şayanı hayret ıe - ııı yoktu. Bunun için derhal Edirne ve 
ferlerde bulunmuo olan sabık Alman uf- İpsala muhabirlerimizi harekete getire
fıharb sefinesi Goebin'dir. Brltanya hü- rek bu işin takibin! istedik. Biz muhabır
kümeti tarafından memnuniyetle .tarp- !erimizi harekete getirdiğimiz esnada ":ı 
lanmı§ olan bu Malta ziyareti meyvalan- İpsala muhabirimizden ilk te1grafı aldık. 
nı vermiştir: Türkiye donanmasını tez- Bu telgraf da müphemdi. Telgrafta ay -
yit etmekte ve İngiltere de 11parişler al- nen l1J satırlar vardı: 
maktadır.• İpsala 11 (Hususi) - Dün saat on 

Makalede donanmamız hakkında kı - ikide cİstanbul 2972• numaralı otomo
saca malumat verildikten ıonra deniliyor bille kazamıza gelen Ali Rıza isminde 
ki: bir adam, burada meteoroloji memu -

c- İngiliz amirallıtı tarafından der - ru Muhiddin gücü tabancayla öldür -
piş edilip hazırlanan Türkiyenin yeni müş, kendisi de ölmü~ r. 
bahri programı bilhassa, Torpido, deniz- Yolda otomobilin asıl şoförü Ömer 
altı gemisi, torpil atan küçük gemiler - Lfıtfüyü ve LUtfünün metresini de öl
den müteşekkil olduğundan. bu progra- dürmüş olduğuna dair bir şayia var -
mm İngilterede tahakkuku kolaydır, ciır. Buruian da. şüphe edılmektedir. 
çünkü İngiliz harb gemilerinin inşaatı Araştırmalara rağmen kadın buluna -
nı sektedar edecek .mahiyetle değildir. mamıştır. 

İşte böylece, İngiltere, kaybetmiş ol - Ali Rızanın Es~ehir tayyare ala -
duğu ve fakat bundan böyl~ muhafaza yında makinistlik yaptığı ve hilen Dev 
etmesini bileceği Türk müıterıaini tek - let Demiryolları atölye şefi olduğu ü -
rar bulmuş oluyor., zerinde bulunan vesikadan anlaşılmış-

piyango müdüriyetine iade ettik!-
Kahvelerde, gazinolarda, mesire yer

lerinde keman çalıp parsa toplıyarak ge
çinen çingene Mustafa, bu cevabı alınca 
hiddetle baJırmıı: 

- Benim biletimi iade etmiye ne hak
km var senin? 

- Biz biletleri, piyango çekildikten 
ıonra değil, çekilmeden evvel satarız .. Bu 
saate kadar aklın neredeydi? 

- Ben ba saatte gelirim, başka saat
te ıelirirn, bundan sana ne! O bileti pey
lemiştim ya? 

- Parasım vermif miydin? 
- Parasını vermemiştim ama, biletı a

lacatımı söylemlftim ya! 
- Ben de bekliyebilecejim kadar bek

ledim, daha fazlasını bekliyemezdünt 
Çingene kemancı ile life l8hibi ara -

tında böylece epey süren ve nihayete e
ren münakap, ke§ideden sonra, busbü -
tiln ıiddetleıımif: Çünkü zavallı Musta
fanın zamanında yetişip alamadığı bile
tin numarası 32255 miş. Ve 45 bin lira da, 
bet aydır Mustafaya aid olan bu numa -
raya vurmuş! 

Mustafa bu sefer de Bayan Nimete: • 
- Sen, diyor, bana yalan söyledi.-ı. 

Mutlaka o aırada piyango ~iş, ve 
büyük ikramiye de benim bilete vurmUJ
tu. Sen de bunu bildiğin için, biletimi 
vermedin! 

- Git sor •.. Biletin müdüriyette! 
Mustafa Çıplak - güzel soy :ıdı değil 

mi? - gişeden uzaklaşırken: 

- Tabii, diyor, elbette ıoracağım! .. Ve 
icab ederse, seni mahkemeye de verece
lbn! 

O gittikten sonra, Bayan Nimet etra
fındakilere derd yanıyor: 

Bulgarl·sıan bı·r ayda tır. Üstünde ayrıca bir de kama bulun- - Düşünün bir kere: Piyangonun çe-
k kilmesine on ı..... dakika kal.mı§. Kalan 

muştur. Otomobil şüphe üzerine yo - ~ 

758, 000 kl.IO lanmış, ta!~~~ta~·başlanmı·~·w-ı.. orştır. biletleri müdüriyete pd'ermifiz.. Ani 
-~ ~·-ı gibi, fePircilik aııamea Proat ta gelip 

·ı k •h 11· İpsala muhabirimizden aldıjmuz Yenicami minareaine çıkını§. Elinde dür-
ÇI e 1 rac e 1 bu ilk telgraf da hldiaenin esrarmı çö - bünle habre Eminönü meydanına bakı -
(BattaraJı z inci aavf&da) zeeek yeni bir malômat verememiştir. 1or. Ustelik te, dürbününü ikide birde 

Sad ikin. · turba m Muhiddin ol bizim dükkina çeviriyor. İhracat ofisi müdür muavinı Kozaro - ece cı n • 
fun beyanatına pe bir •Y zarfında ih- duğu katı olarak tesbit edilmiş, bu - uzaktan hasreUe bakanz. 
raç edilen taze çileğin mikdan 750 bin nun bakteriyoloji değil, meteoroloji me Çilek ihraç edemiyoruz, hiç olmazsa 
kilodur. Halbuki eeçen sene ayni mev - mu;u olduğu. anlaşılmıştır. Hakikaten marmelat ihraç edelim? Hayır, bunu hiç 
simde yalnız 148 bin kilo çilek ihrac e- de lpsalada bır meteoroloji istasyonu yapamayız. Çünkü plter ucuz delildir. 
dilmi§ti. vardır. Bmıa bir çare bulsak aınballj maliyeti 

Bu sene, ayrıca 500 bin kilo da çilek kat bir mevsimde 'J50 ton değU, 'l50 kilo Tü'ddyede o kadar pahalıdır ki böyle pa
marmelitı ihraç edilmiftir. Alıcı mem- bile çilek ihraç edemez. Çiinlril her ıey halı bir zarf içinde sevldyat yapılamv.. 
leketler arasında İngiltere ön 1afta pl- buna mlnldir. Çileltle.rtmlztn cinsleri bo- Bunları ucuzlatmak istesek elimizde 
mektedir. zulmuş ve soysuzla§Dllf, piyasaya sevk lilr'atli sevk vasıtası, hariçte kolay sat-* usulleri macJrabazlıltla fhtllAt etmiş, am- ma teıkilitımız yoktur. HülAsa, BuJga -

Bu satırları okuduğumuz aman yü - ballj tekli hlll o eski tpttdailiğinl mu - ristan ihracat yapar, biz de burad:ı soyu 
reğimiz titredi. Türkiye de çilek mem - hafazadan kurtulamamıştır. Bunun için bozulmuş bir çilek rekoltesınin yarısını 
leketidir; Türkiye de çilek yetipirir. J'a. Bulgaristan ihracat yapar, biz de buna yer, yansını çürütürüz! 

45,000 lira kazanan biletin bir parça 
sını da, İstiklfil caddesindeki bir gişe ut 
~- Beyoğlunda, Kalyoncu kulluğu cad
desinde, 277 numaralı evde pansiyoner 
olarak oturan Bayan Evdoksiyaya, rnüj 
deyi, gişe sahibi Bay Hasan Tanrıverdi 
ile birlikte götürdük!.. 

Ben, büyük ikramiyenin isabetını, Ba 
yan Evdoksiya kadar sevinçle karşılaznıı 
bir insan daha görmedim. 

Maamafih, kadıncağız, delicesin~ • 
vinmekte haksız değildi. Çünkii zavallı, 

Talimhanede, bir avukat yanında biz 
metçilik ediyorınu§. Kocası. Yorgo adın
da bir eskiciymiş. Biçare adam, bundan 
iki ay evvel, .kalb sektesinden ölmüş, fa 
kat öldüğü zaman, 6 aylık hamile bulu 
nan ailesine beş kuruş bırakmamış! Hal 
buki, gittikçe büyüyen hamulesile, biz 
met göremiyecek bir hale giren Evdok 
siya, sade kocasız değil, üstelik iş iz de 
kalmı§. Çünkü yanında çalıştığı aile. ken 
disine bu halinde yol vermek insafsızlı 
ğını yöstermiş. Evdoksiya: 

- Uç beş kuruş birikmiş param var 
dı!. O da bitmişti! .. Şu odanın içinde; ne 
yapacağımı düşüne dü§i.ıne neredeyse 
çıldıracaktım! 

Hasan Tanrıverdi, Bayan Evdoksiya 
ya tam zamanında kazandığı paraları sa 
yarken, zavallı Evdoksiya, rüya görme 
diğine kendisini inandırmak için ötesini 
berisini çürütürcesine çimdikliyor, ve 
sevinç yaşlan dökerken: 

- Hey Allahım •.. diyor •.. Bana 1e 

vinçten ağlamanın keyfini de tattırdın! 
Meğer ağlamanın da tatlısı olurnnq!.. 
Ben eskiden buna inanmaz: 

- İnsan sevinçten ağlarmıymış! der 
dim! 
Şimdi anlıyorum ki, sevinçten ağla 

mak, acı acı gübnekten tatlıymış' .. 

* 45,000 lira kazanan talihlilerden b · 
de, tlsküdarda. piyade yüzbaşısı Sabri 
dir. Kendisi birkaç gün kalmak üzere 
Kırklareline gitmiş bulunduju için. mG 
desi, ve parası k~isine dün verileme 
miş, fakat büyük ikramiyeyi kazandJiı. 
bulunan adresine teJırafla bildirilmJpk. 

12000 li~ kazanan biletin bir pargu&, 
Be§iktaş vapur iskelesindeki çatal kqak 
fabrikasının müdür muavini Bay Jab 
düşmüştür. 

12000 lira kazanan 21429 numaralı bl 
letin diğer bir parçası ise, Yeşilköyd~ 
dört ameleden müteşekkil bir grupa ta
bet etmiştir. Bu parayı kazananlardan 
amele Temel: 

- Şimdi, diyor, hakikaten temel ol 
dum. Ustüme top atılsa yıkılmam arbk! 

Naci Saclullah 
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2 :lkinciteşrin bilir .. Hayır, böyleleri benim hiç boşU" 
Bu gün hayatımın en mes'ud glinle- ma gitmez!. Ben böylelerini hiç se"" 

rinden biridir. Bugün daire şefim Gru- mem .. abdal kız!.. Davetimi kabul et " 
şa beni yanına çağırarak meyişi sanki beni müteessir etti?. il~ 

- Vinivitkin, dedi, seni bütün kal- halinden abdal olduğu nasıl da bel 
bimle tebrik ederim, dokuzuncu dere- oluyor?. 
ceye terfi ediyorsun! .. Maaşına da yüz- Elimi sallasam elli tanesi gelir. BU" 
de elli nisbctinde bir zam yapılacak.. gün, bu o kadar kolay bir işdir ki·· 
Yaşadık doğrusu!. Memuriyet haya- Sevmek, sevilmek kadar dünyada }tO" 

tında dokuzuncu dereceye terfi etmek lay ne var? İnsanın sadece arzulaJDJSl 
her memurun en büyük emelidir. Bu, kafi.. geçenlerde Serejka Petuho'V' çok 
bugiınkü şeraitte başlı başına bir hldi· ömür bir .!°'ikaye anlattı .. Bundan ~~ 
sedır. Eski devirlerde mabeyne intisab müddet evvel Sereja tiyatroya gi~ 
etmek kadar mühimdir. Sekizinci de- Orada bir kadınla tanışmış. Tan11tıf 
rece cidden berbad bir şeymiş!. Ben kadın şöyle böyle değilmiş .. adamaktlll 
ş mdı.) e kadar nasıl olmuş da buna ta- bir kadınmış .. bu kadın Serejaya çıl~" 
hammül edebilmişim?. Fakat dokuzun- rasıya aşık olmuş .. sinek bala nasıl .. 
cu derece büsbütün başka bir şey .. ay- şık olursa, işte öyle aşık olm:ış.. .. 
rı bir şey .. mükemmel bir şey .. sonra Şaka maka, fakat ben de iki-üç gilD 
bu derece, hani şerefli mi, şerefli .. vel- evvel harikulade güzel bir kadına. bit 
ha ıl hangi bakımdan bakarsan bak, madonnaya rastladım. Kadının ktlığl 
i ı , e giızel.. kıyafeti mükemmeldi.. omuzlarında a· 

Bu işin manevi tarafı .. bir de işin ğır bir kürk vardı. Yanımdan geçer; 
maddi tarafına bakalım .. maaşa yüzde ken bana baktı ve öyle geçti. 
e 1 zam!... Bu ne demektir, bilir mi- • 

8 ..... '-cı" • .-.hl sımz? Evvela: Her şey demektir .. bu sa- .lKDl ~-
j ede .) eyip içmem düzelecek. .kılığım Paraları aldım. İşte onlar, şuracıkta. 
k ı af et un iyileşecek.. ve hepsinden . c:~~de. ~.en onları şimdi çekm.ece~ 
muh mmi, şu veya bu şekildeki ufak Kadın: c- Gelecek sefere biT ruble noksan verirsin, olu.r •ıter!~ dedi. kılıtlıyecegım. Varsın orada, istirab' 
tef k arzularunı da tatmin edebilece - K" d d . b b - k k 1 v ık Artık kıu!: . 0 1 k 1 in b" ~.. etsinler!. 
v ım ne erse, esın, en ugun ço , atı acagun .. art yeter. tLU .. tır. nan memnun etme ç ır ş~e Varka enayiliğine doymasın! o, ~ 
gım. pek çok mes'udum. beş yıldır, hatta on yıldır bütün haya- şarap ısmarlamak kafi validir. nim kend'sine b"r ikinci defa müra~t 

Ah canına yandığımın!. Hayat iyi e t~ bir ~omuzun h .. a"!.atı gibi pis ve sö- !akat kimi davet etmeli?. Varkayı etmemi b~ledi.ı Ona: c!Aınan Varucı· 
şe.) mis.. mükenunel bir şeymiş.. hari- 3 İkiııcit-rin k t E t b t h t E t t v ka Dvu.k lld --
kulfıde bir şeymiş!.. Bu koskoca hayat -v nu geç ı. ve • u un aya ım... çagırırını. ve ' eve ' ar 0 - ğun işte sana tiyatro için bilet.. ~ 
makinesi içinde mini mini bir vida ola- Bugün daireden çıktıktan sonra B~güne kadar hayatın tatlılığından nayı çağırırım, olur b~ter. Varkanın üzüİrne ... Emret!. Ne istersen y.,pa .. 
bileceğ"ni dilşündükce insan, saadetin- Nevskaya caddesinde bir tur yaptım. ne ıstifade ettim? Sinema, tiyatro ne- boyu, posu, endamı yerınde. Yarın ona rım'. diyeceğimi zannetti.. 
den ölecek gibi oluyor... Doğrusunu isterseniz bugüne kadar ben dird~ilınedhimlb'uki .. ~abl~t' .. danbs y

1
üzü göh'r • bu mdes~leyihçıtlatı.rımb: cSok .. bayşı ~aka- F~kal yağma yok!. Ben ona nıe~T 

bu caddeye, bu caddede dolaşan in - me ım.. a u un un ar ru un rız, erım, o sessız ır oşe. aırane b'l d' 0 b 1 k ~ __ ,ı, • 
Evet, hayat iyi şeydir. Mükemmel 1 b daki d d 1. b-t.. b 1 f 1 ı c verme ım. en az mı su-~ · san ara, ura · mag· azalara dikkat gı ası ır nsanın canı u un un an a an • 

şe~ dir. insanlar da iyidir. Mükemmel- k' · ş·. ··. b k.. . li . Hayır!. Ben kaz değilim .. ben bile etmemiştim .. şimdi ise ben de ya- çe ıyor. ıın en aş oc:eye geçırme yını.. .__ıe-
dır. Ve sonra en mühimmi, insanlar .. h . t -s 

1
. • de değilim .. hayır Varka! Beni PJ. 

vaş ya va" bu caddenin sırlarını ögr.. en- Evet, paraları alır almaz bu·· tu"' n sılttn- ~ure e emmıye verme ıyun... S b . ..:a.. _.-.ıtt1. tertemizdir. Menfaatsizdir. Ben in - ır • -s se koyamazsın!. en u 1ş1..1e Y~ 
meğe başladun. İnsan olmanın ne ka- tılara bir paydos borusu çalacagı· m .. zi- e -_11tf 

sanları bilhassa bu meziyetlerinden ö- Varka! Ben bir elimi sallasam DeJ-
türü seviyorum. Misal olarak bu son dar zevkli bir şey olduğuna inanmağa yaret kabulü için muayyen bir gün tes- 6 tıdncitepin elli tanesini bulurum .. sonra senin )t1J' 

,·aziyeli alalun: Sereja Petuhovu n1 _ başladım. :~~.ıcı b~~. gözl~ etrafı~a ba~ı- bit edeceğim .. hayatı.mı bir intizama so- Bugün dairenin paydosundan sonra lağına gizli olarak söyliyeyim mi, 1/.r' 
çin dokuzuncu dereceye terfi ettirme- yo~ .. goz~e ı ~en er ş,ey ınsan ~- kacağım .. arkadaşlarıma bir davet ve- meseleyi Varkaya açtun. Onu koridor- ka!. Ben belki de elimi salladım. . ._.ı 
dıler de beni ettirdiler?. Çünkü ımir- hrın ıstirtahatı içinbbyapbı~ış .. cadkd~nı.n receğim .. kalabalık değil, şöyle üç-beş da yakalıyarak dedim ki: Evet, evet iyi tahmin ettim, Var~ 

. . .. er me re mura aı ızım zev muz kişiyi çağıracağım.. Veyahud bir kişi- _ Kız, yarın istersen bize gel!. So- k .ı-:- bit lerım, herhangi hır menfaat gozetmek- . . d" . b" . ki . ·..ı.. Ben elimi salladım .. ben enuıu-
sizin, münhasıran benim hizmetimi ıçın oşenınış.. ızı~. ze~ mız ı-.u• ~a- yi çağırsam nasıl olur? Mesela bir kız bayı falan yakarız keyfimize bakanz. eş buldum bile .. harikulade bir ka~ 
takdır ettikleri için böyle hareket et- ~ılan trotuvarların uzerınd~ ?Ir yıgın davet edeyim ... Evet, evet bir kız davet Sessiz ve şairane bir oda.. peri masallarındaki kızlar kadar güıt 
t . nl bö 1 h k l tm ınsan dolaşıyor. Bunların kımısl yavaş ederim .. işittiğime göre kızlar insanın Varka da adam mı sanki?. Bana şu bı·r kadın .. ciir ve rüyadan yapılmıf bit 

er .. yanı o arın y e are e e e- .. .. kimi · el d' h b" ük. b '"k"' -s • .1 1 b 'k b . yavaş yuruyor, sı ac e e ıyor. ru una uy ir su unet verirlermiş.. cevabı verdi: k d s ne amı o an lricı şey, enım çahş- H . . .. 1 rind b" 1 t b" a ın .. 
kan o1usumdur. Sonra burada bir baş- epsının yuz e e ı: asa e ' ır n~- Oldu, bitti .. ben bu işi böyle hallede- -Siz bana hakikaten meyil gösteri- Dün biraz şüphem vardı. Fakat ~ 
ka noktayı da hesaba katmak lazımdır. cab~t .okunuyo.r .. hepsı de menfaatsız ceğim .. kızın birini davet edeceğim .. yorsanız, yahud beni seviyorsanız beni şüphem kalmadı. 
Benim terfi işime karar veren yalnız ve ıhtır~s~ız k~mseler~. . halbuki, n:esela ~ir kı-zı davet edeceği- Palas'a götürünüz!. Veyahud Akade - Bu nasıl oldu? Bu kadar kolay, bO 
amirim Gruşa değildir.. bu, elbette Şı~ .~tr~.nlerıle magazalar bıze lde- me, mesela SereJa Pe!uhovu davet et- mik tiyatroya bir bilet alınız!. Sizin kadar basit, bu kadar sade oluşu, ~ 
koskoca bir komisyonun işidir. Belki de ta gul~~uyor. !.!~~ taraf renk ve ışık sem, fakat o, ruha sukunet verecek şairane odanızı ne yapayım? .. Ben san- biraz canımı bile sıkıyor .. vlkıl benüS 
l:lu komisyon azalarından biri benim ahengı ıçınde yuz~!or. Hele kadınlar, yerde keseye ağırlık verir .. ı·uhu boğar .. ki oda mı görmedim?. daha ortada fol yok, yumurta yok.. fi" 
terfiime itiraz etmiş ve: cİlle de Sere- hele kadı~lar ne ~zel, ne şık.. çünkü derdi gücü, yemek, içmek, eğ - Abdal kız .. abdal olduğu sözlerinden kat olacak .. yakında her şey olacak.-
ja Petuhovu terfi ettirelim; o daha ka- Ne denır ~fendım, Avrupa!. Avrupa- lenmektir. Hatta yalnız yeyip, içip eğ- belli .. ben daha henüz paralan bile al- Bu, hayatımda hiç unutamıyaca~ 
bılı.) ellıdir!• demiş olabilir .. fakat gö- nın ta kendısi.. hakiki Avrupa.. lenmekle kalsa, gene iyi .. üstelik orta- madım .. sonra bir genç kızın: c Beni harikulade bir tesadüftür. Rilya gıbi 
rüllİ.)Or ki komisyonun diğer bütün A- Parayı a1~r. almaz ben ~e bu Avrupa lığı kırar geçirir; bin bir zarar yapar. falan yere götür!..• demesi biraz tuhaf bir şey .. daireden çıkınca, şöyle b~ 
zaları; cHayır, hayır, olmaz demişler .. h.a.yat~ın ıçıne ka!ıl~cagım .... ve .. ha- Bütün bunlar kafi gelmiyormuş gibi ve acaip kaçıyor. hava almak maksadile Morskaya cı.u
Vinh·itkin daha kabiliyetlidir. Onu kıki hır Avrupalı gıbı yaşamaea başlı- üstelik bir de alay eder. Canı isterse... Amasyanın bardağı desinde yürüyordum. Bir de ne bak'" 
tercıh etmeliyiz!..• yacağım. Hayır, hayır kızı çağırmağı tercih biri olmazsa biri daha!.. Sonra, aslına yım? Şu bir kaç gün önce rastla~ 
Doğı usunu isterseniz, bana hürmet • ederim. Hem masraf da daha az olmuş bakarsanız Varkanın güzel denecek bir kürklü kadın gelmiyor mu? Şu petl 

edildiği zaman pek hoşuma gidiyor. İn· 1 ikincltepin olur. Çünkü kızlar daha asil, daha ne- tarafı da yok .. boy pos fıkaruı.. beygir kadar güzel olan, yanımdan geçerkeO 
san bu dakikalarında hayatın akı~ına Evet, e\·et hiç aşağı kurtarmıyor. cibdir. Onlarda dünya hırsı, dünya gibi bir yürüyüşü var. Hele yakından bana bakan kadın ... Geçen defa ban' 
iştirak ettiğini hissediyor. Parayı alır almaz umumi akışa ben de menfaati hiç bir suretle yer etmemiş- bakınca kendisine çirkin bile denile - (Devamı 13 üncü sayfada) ~ 

~ cS.n Posta. mn edebi romanı: 39 ~ Çünkü buyurdukları gibi nıhayet bir - Versene şunu! ğım anda Sıdıkayı haklı buldum. O bit 
köy güzeli olabilir! - Neyi? köy kızı da olsa kibar bir salon Jıall; 

ÇINARALTI Fikrim kadınların hoşuna gitti. - Şu haddini bilmiyen köy yosma- mının ona hakaret etmemesi lAzıtl1 
İkisi de yanunızd.an uzaklaştılar. sının sana verdiği mendili. Sonra nihayet kendisi burada bir uıiS'. 
Artık bulundukları yere alışan köy O daha sözünü bitirmeden ve ben firdi. Aramızdaki dostluk bağlar_ı : 

• Bürhan Cahid ~ kızlan içtikleri biraların neş'esile ilk daha cevab vermeğe vakit bulmadan kadar samimi olursa olsun üzerıtrı 
- ~ulaklarıma inanamıyacağım ge- sıkılganlığı bırakmışlardı. Şimdi clavul bir elin havalandığını ve müdhiş bir bir hak iddia edecek şekilde o~ 

liyor. Ömrümde ilk defa bir kadının ve zurna bizim gramofona fırsat ver- tQkatın Nazlının yüzünde şakl.adığuµ Düşündükce zavallıya acıdım da! ~: 
Guzellik müsabakası yapmıya lüzum 

görülmedi. Çünkü daha ilk dakikada 
Sıdıka kendini belli etmişti. 

Bır aralık yanımıza gelen Nazlı: 
- O kız mutlak İstanbulda bulun

muş, hır yerde çalışmış olacak. Baksa
nıza arkasında bu senenin modası em
prıme var. Bizim yaptığımız basma en
tarilere tenezzül etmedL Sürdüğü ko
ku bıle başka. Hediyeler arasında bir 
dikiş takımı vardı. Ona verdik. Sordum, 
entarı ni kendisi dikmiş, hiç de fena 
degil. 
Nazlının bizimle konuştuğunu gören 

Jale hemen yanımıza sokulmuştu. 
Lakırdının mevzuunu anlayınca o 

da f kunı söyledi: 
- Guzel kız, lfıstik top gibi de vücu

d Yar. 

Lakırdıya kar~mı.ş olmak için dedim 
k': 

Qaşka kadınlar tarafından beğenildiği- meden eğlentiye hakim olmuştu. gördüm. Bir çığlık koptu ve Nazlı bir lava ile koca hamurları kağıd gibi ~ 
nl işitıyorum. Şunu ben de bir alıcı gö- Biz Bayrakdaroğlu ile iki çiftlik be- külçe gibi yere çöküverdi! celtmeye, balta ile iri odunlan ~. 
zü ile göreyim bari. yi gibi mevsimin hasad verimi üzerine Ontalık birbirine girmişti. bölmeye alışan Sıdıkanın çelik koluıt' 

En ince hatlarını onlardan pek iyi bir bahse dalmıştık. Havaya bir leyllk Hiç kimse ne olduğunu anlamamııtı. dan çıkan müdhiş kuvvet, içinden fi' 
bildiğim bu güzel vücudü görmek ister kokusu yayıldı ve bir anda baş ucumda Yerde kıvrana kıvrana dövünen Naz· len bütün kadınlık hırsı ile Nazl•ll: 
gibi başımı o tarafa çevirdim. Sıdıkayı gördüm. Kızaran yüzünde lıyı kollarından tutup kaldırmak için dudaktan başka hücum gör:ınemiş iJ1 

Bir saniye evvel Sıdıkayı göklere çı- mavi gözleri o kadar aydınlık ki sevin- iJk yetişen Jale ile Sunadan yardım is· tenli yanağına inivermişti. Kadın~ 
karan iki kadın bir anda değişiverdiler: cini, heyecanını gizliyemediği besbelli! tedim. za bir yıldırım gibi çarpan bu tok' 

- Ama ne kadar olsa köy iÜzeli İf- Avucunda sakladığl bir şeyi bana Herkes: belli idi ki Sıdıkanın kırılmak btıınlYett 
te. Ham, çiy, bayağı. vermek istediğini gözlerlle anlattı. - Ne oldu? gururunun hıncı ile şakırdaınıştı. 

- Battal bir tip! Bir an içinde etrafı kollıyarak elimi Diye soruyordu. Baygınlık allmetle- Fakat şimdi ne olacaktı? 
- Koyun bakışlL uzattım. Parmaklan açıldı ve küçük bir ri gösteren Nazlıyı hemen bir bez kol- Bu gecenin eğlencesi böyle biıaıijtJ. 
- Hantal bir şey. ipek parçası avucuma geçti. tuğa yatırdık ve çağırdığım Hasan da- Ya yarınki davet? 
Benden evvel Bayrakdaroğlu isyan - Bunu kestanelikte işledim efen· yının da yardunı ile içeriye götürdük. Ah Sıdıka, neler yaptın? 

11 
etti: dlın. Suna ile Jaleye onunla meşgul olmala- Fakat kız haklı. Şaşkınlıktan bi1~i11 

- Etmeyin a canım. Hangisi ise ön- - Teşekkür ederim Sıdıka hanım. rını rica ettim. Arkamdan gelen Feri- bu hadiseyi yaratan mendili ceb~ 
ce şu kızı göklere çıkardınız, ıonra ye- Sızmağa başlıyan Bayrakdaroğlu far- duna da Hasan dayıyı bulup köy kızla· tıkmıştım. Korka korka çıkardıJll. 
rin dibine geçirdiniz. Doğrusu merak kında değildi. Fakat o anda Nazlı baş nnı arabalarla yola çıkarmalarını söy- vallı Sıdıka ne düşüncelerle bunu _i!_1 

- Köy 'kızlarının vücudü 
olur ama tenasüh yoktur. 

ettim, gösterir misiniz fU kın bana? ucumda peyda oluverdi. Sıdıkanm ha- !edim ve biraz başımı dinlemek için o- miş. Bir köşesinde Çin iğnesi ile ısı•'" 
öyle sert Aralarına girdim: na verdiği işlemeli mendili henüz sak- dama çekildim. min ilk harfini işlemiş. Mendili yerı 

İkisi birden atıldılar: 
- Bunda tenasüh de var. Kalçaları 

ne biç"mli, bacakları ne muntazam. 
Güldüm: 

- Tellş etmeyin beyefendi. Bahset- lamak imkAmru bulamamljtım. Ve o Korktuğum Akıbet nihayet gelip çat- ken s8ylediğini hatırlıyorum: 
tikleri kız ister güzel ol.mUf, !iter çir-- konuştuğumuzu her halde görmüş ola- mJ.f, Nazlının yüzünde patlıyan Sıdı- - Bunu Kestanelikte ifledfmf 
kin. Bu kadar kendinden bahsettirdi caktı. Bir elimdeki çevreye, bir de Sı- kanın müdhi4 tokadı ile perde kapan- Demişti. Acaba Nazlı işitti mi! ~ 
ya. Her halde hoşa giden bir tarafı o- dıkaya baktı. Gtizlerlnfn kıvılcımlandı· mı.ftı. dınlarm kula~ dellktlr. 1 
lacakl Bana kalırsa ıannete lüzum 10k. tını farkediyordum. Y~eU muhakeme etmeje bqladt· (Arlcal -'lf 
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SON POSTA 

'l'efttta numaruı: ao 

<Her hakkı mabtuıdur) 

Hayalet cinayetleri anlatıyor 
~~ti~ar çöktüğü yerden doğruldu ve j - Ben Ahmetli görmedim. Kendisi- medi niçin boğdunuz?. 

1 hır ifade ile: ne dadı ile haber yolladım. - Çünkü Kenanı kurtarmak iste-
- Evet, ben öldürdüm, dedi... - Ne diye haber yolladınız? .. Haya- di ...... 
~ Yoo, bakın, öyle sadec~ ben öld.ii:- let sizi g~:znek istiyo~ diye mi? . . - Ölmüş adam kurtarılır mı? De
'le 1 ~emekle olmaz... Bıze tafsılat - Tabıı hayır: .. Bır arkadaşınız sızı mek siz Kenana ateş etmeden evvel 
~ llxıelısiniz ki kani olalım ... Sizi tev- görmek istiyor diye... müdahale etti. .. 
~etsek, hakim huzuruna çıkarsak ha- - Düğün günü damadı görmek is- - Evet öyle oldu ... 
lıış de bunları soracaktır. Yani kurtu- teyen arkadaşları- onu bodrum katına - Peki öyledir de ne diye onu da 
~Yolu yok, demek .istiyorum .... ıs:er- d~_vet .. etmezler ya ... N~ ise masal bu... tabanca ile öldürmediniz? Elinizdeki 
~~ ~n sorayım, sız cevab venmz... Husnu bey devam edelım ... Kenan be- tabancada daha kurşun vardı ... 

esı daha iyi... yi çağırttınız, geldi, odaya soktunuz, ve - Bunu niçin böyle yaptığımı bil-
- Sorunuz! öldürdünüz ... Kaç defa ateş ettiniz?... mi yorum. 
~Sa bur paşadan alamadığınız in- - Üç... - Uşak Ahmetli boğmakta kullandı-
~ ı evladlanndan almıya kalktı- - Niçin üç defa ateş ettiniz? Eski ğınız elektrik telini nerede buldunuz? 
llıi;·· Cinayetlerin sebebi budur değil bir bahriye zabiti bu kadar yakın ve - Subhinin odasından aldım. 

· büyük hedefe üç kurşun atar mı?... - Niçin? 
- Evet. - Ellerim titremiş olacak... - İhtiyaten bulunsun diye. 

ıe; Sizi yakalamamış olsaydık öteki- - Kurşunların kaçı nerelere isabet - Bu elektrik telini bize tarif eder 
de Öldürecektiniz. etti?... misiniz? 

a..ı Evet, öldürecektim. - Hatırlamıyorum. Çok mütehey- - Bayağı tel... Hiçbir hususiyetinin 
ithtt v~ Sadullah dudaklarında müs- yiçtim. farkında değilim ... 

(Arkası t:ar) ' hır tebessüm olduğu halde sual- - Yeni bir bahane ... Peki uşak Ah-
e devam etti: =---============================= 

~~ ~e~eb makul ve mükemmel... 
"u:.ı cınayetlerin sureti icrasına ge
~ · · · İşe niçin Kenan beyden başla-

Hikaye: Kalbimin h3kimesi 
ıl? En büyük evJad diye mi? 

~:.~llayır, pek teşne olduğu saadete ( Baştarafı 12 inci sayfada) faat gözetmiyen bir kadına rasllamağı 
-~amasın, evlenemesin diye... baktığı zaman bakışlarında herhangi hayal ederdim. 
~ lieın izdivac gecesi de 3 t teş - bir harikuladelik yoktu .. fakat bu de- Ben bu satırları, sevgilim manto:ıu
by0evveıe, yani felaket gecesine rast- fa böyle olmadı. Tam yanyana gelince nu çıkarırken, gi.ızel ayacıklarını sıkan 

tdu, değil mi? baygın baygın bana baktı .. galiba da iskarpinlerini çıkarırken yazıyorum .. 
·~ Evet, evet ... Ta bil onun da tesiri gülümsedi.. hafifce omuzlarını oynattı.. Soyun sevgilim, soyun!. Güzel en -

Kadın değil, harika efendim, harika.. damın daha iyi meydana çıksın!. Bir 
~ l{enan beyi öldürdüğünüz silahı Fakat imkan bulup kadına yaklaşa- başkası olsaydı, beıki senin bu güzel 

4!den buldunuz? madım. Sırası değildi.. vaziyet biraz endamının inceliklerini kavrıyamazdt .. 
: Subhinin tabancasını aldım... biçimsizdi.. maamafib bu işi yarın ya- fakat şair ruhlu bir insanım .. böyle ın-
...._ ~ereden aldınız? pacağım.. hem muhakkak yapacağım.. celikleri çok iyi anlar ve takdir ede -
...._ Odasından... kendisine bir kaç da söz söyliyeceğim .. rim .. bana şiir lfızım, şiir ... 
...._Odasının neresinden?...... Sereja Petuhovun SÖ)"ledif.rine göre Şöyle bir fırsatını bularak sevgilime 
, ~azıhanenin gözünden... kadınlar küstah erkeklere bayılırlar - yandan baktım. Tıpkı bir kraliçe Ma-

daıa liaJbuki Subhi tabancasını aynalı mış .. erkek küs~ah olduğu nisbette donna. Varka bunun ayağına su bile 
~hda muhafaza ettiğini söylüyor, sevim1ileşirmiş!. Işte ben de bu fikre dökemez!. Varka bunun yanında pis, 

tabancayı ne vakit aldınız? dayanarak bu kadına karşı küstahca mendebur bir kız olarnk kalır .. Varka 
'Bir gün evvel... Öğleden sonra ... davranacağım!. Yarından tezi yok, he- ne kadar mantıki seven bir kız!. He
~ Bu da olmadı ... Subhi hadise sa- men bu işi yapacağım!. Yarın kenrlimi men: cBeni tiyatroya götür!> teklifinde 
~ tabancasını temizlediğini jddia e- şu muazzam hayat akıntısına bırakaca- bulundu .. bak Madonnam böle mi ya-
L'or liü .. be dikka ı B .. v ' ? ""t d snu y, t. unu goren- gım.. pıyor .. 

e var Hatta doğrusunu isterseniz bu hari-
~ ~anıİ~ olacağım ... Demek ha- d ~·kernln;el b~ yemek yedim. Pepo kulfıde kadının nasıl olup da bana bak-

IÜııü aldım a 1 porsıyon ızarmış kazı a:övdeme tığına, gülümsediğine bile adamakıllı 
ıt::- }> ... ı.... ' • • yuvarladım. 
;:"td' '"-1\l ısrar etmıyerek geçelım... aklım ermedi.. bu kadın muhakkak es-
~~ Iae günü akşam oldu, düğün davet- • ki prenseslerden biri olsa gerek .. ona 
~ · -&ehniye başladılar. Siz bu sırada 9 İkinciteşrin el sürmeğe bile korkuyorum .. ya · kadın 
.,~e ;...ı: • '> B .. h d 
, ""lfilZ. ugun er ne ense kalbimin haki • bana: 
....._ }qağıda, bodrum katında idim. mesine bir türlü rasthyamadım. Altı - Seni it seni, ben bunun için 

l\ lıi ~u sırada, yahud b~diseden son- defa Mors'kaya caddesinden geçtiğim buraya gelmedim.. ben sadece şiirle 
)ıt ~bahçeye çıktınız mı? Hayır, ha· halde conu> göremedim .. fakat zararı güzel san'atten anlarım .. ben bir pren
' ha evvel şunu sorayım: Kaç nu-. yok. Bugün bulamadıysam mutlaka sesim .. prenseslerin böyle halt karıştır-

...._ 3
8Yakkabı giyersiniz? yann görürüm. Ben beş senedir bekli- madığını bu eşek kafan daha öğrenme-

' 1~:.. yorum, bir gün daha bekliyemez mi _ di mi?. derse .. 
~llı-~ şimdi cevab veriniz, bahçeye yim? Evet beş sene bir domuz havatı Haklısın prenses .. haklısın Madon -

....._ 1l nıı? · yaşadım. · nam. Sen mavi şeylerden anlamazsın!. 

, ~~dım. .~fo~.elenin yarına kalması daha iyi. Artık yazıma nihayet veriyorum. 
~ .. . '8 Yır ... Olmadı, çıkmış olacaksı- Çunku yarın maaşımın yüzde elli zam- Prenses, kalbimin hakimesi yanıma ge-

' ahçede ayak izleri var.. mını alacağım .. bu suretle kalbimin liyor .. ona ne söyliyeceğimi bilmiyo -
,,_çıktım, çıktım, 'şimdi hatırlıyo- hakimesini koluma takarak bir Iokan- rum .. 

, ~ taya veyahud bir kabareye gidebilirim. 12 İkinciteşrin 

....._ li e yapmak için çıktınız?.. Yarın, her ihtimale karşı Sereja Petu-
&..' ır~"a almak için çıktım. havdan biraz da borc alırım.. ya ver-
"! bıi? VUzun etrafında dolaştınız rle- mezse?. Fakat imkanı yok verir .. Ona: 
' tv •Çok ihtiyacım falan var!> derim .. Se-
' Q et... beb_? derse, ben de ona: «Şerşe ıa fam!> 

>hı Old~e yanılıyorsunuz ... Kenan be- derım .. ha ha ha! .. Zekidir anlar .. 
Urü}d h v .. d . . ' 
. ugu o anın penceıesıne Yarını sabırsızlıkla bekli'-·orum Ge-
~~· • • J • 

t.;" Olab'lışsınız.. ne mükemmel bir yemek yedim. Pol-
~ va 1 ir ... Bunu hatırımda tuta- kinde üç porsiyon kazı gövdeme yu -
' 13 Ziyette değildim... varladım. 

t, ı._ U odanın pencereleri açık mı i-
~l>llı nu 'eli? 'ta 1 • 
~ld Palı idi. ..... 
~~ Van Sadullah ıerkomisere döne-

• 
11 İkinciteşrin 

' 

• 
Her şey bitti. Ben enai imişim. Ben 

enainin enaisi imişim .. tuu ... Allah be
lasını versin!. 
Kadın sabahleyin yataktan kalkar 

kalkmaz: 
- Çık paraları, dedi. 
- Ne parası, dedim? 
- Ne parası olacak? dedi?. Para işte .. 

beş ruble. 
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Devlet Demiryollan ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 

HEKİM ALINACAK 
Devlet Demiryolları işletmelerinde ve muhtelif yerlerde açık bulunan hekim· 

liklere tayin edilmek üzere 8 hekim ile Eskişehirde bulunan idare hastanesi için 

bir Röntgen mütehassısı alınacaktır. Talihlerin doğum ve mektebden çıkış tarih· 
lerini ve şimdiye kadar çalıştıkları yerleri bildirir bir tercümei hal varaknsı ve 
bir fotoğrafı istidalarma bağlı olarak Ankarada Zat işleri Müdürlüğüne müra-
caatları. (1722) (3360) 

~ 

12/6/938 tarihinden itibaren 1'uzla içmeleri işletmeye açılmıştır. Hangi trenle
rin içmelere gideceği istasyonlara tebliğ edilmiştir. Fazla tafsilat için istasyonla-
rımıza müracaat edilmesi ilan olunur. c3383> 

Deniz Ye denizcilik 10 kadın öldüren canavar 
(Baştarafı 9 uncu sayfada) (Baştarafı 6 ncı sayfada) 

yede, en büyük harb gemilerinin 26000 clirmlf, muhtelif zevkJerl uğrunda harca • 
. ~· h kk d mıştır. 

tonu geçmyıcce~ı a ın a ce~eyan var- Kadın, aynı zamanda bir vasiyetnameyi 
dı. Bu cereyanı ilk bozan, malum olduğu tahrlf etmiştir. üzerinde cam göbeği ye • 
üzere İtalyadır. O, 1934 senesinde, 35000 şilden yapılma bir rob olduğu halde mahke· 
tonluk gemileri tezgaha koyunca, deniz me huzuruna çıktı~ı zaman, .a.sab1yeUe el -
. . . . . . . lerlni oynatmış, pamuklu eldivenlerlle meş· 
ınşaatına yem bır ıstıkamet verilmış ol- gul olmala b~lamış, birkaç kere de ince 
du. İşte Strasburgu kıymetten düşüren dudaklarını kemlrmişt.lr. Hatta blr kere • 
de bu istikamet olmuştur. Modern zırh- sl~de gözlerini kaldırarak, suç Aletlerinin, 

. . ölulerln şahsi eşyalarının bulunduğu camlı 
lıların cesametı, 35000 ton ol~~ca, ?enız bölmeye uzun uzun bakmış, en ufak bir he· 
sevki idaresinde, Strasburga tih vazıfele- yecan emaresı bile amtermemlştlt. 
rin verilmesi icab eder. İşte istikbal 1936 da tevkif edilmiş olan kadın, büUln 
harblerinde de bu iki Fransız gemisine, bu müddet zarfında: •Ben masumum!.> te· 

.. . rımesinl blr kere olsun a~ndan düşürme• 
duşman zırhlıları ıle muhare~den da - mlştlr. Yalnız birkaç gün evvel muhakeme-
ha ziyade Alman ceb kruvazorlerı ve sine başlanacaAını ötrendJği zaman mem -
İtalyanların Vaşington kruvazörlerinin nunlyetlni izhar etmişUr. 
avlanması vazifesi verilecektir. Bugün Kadın, l906 yılında Beker isminde blr a-

. . damla evlenmiştir. Gayet çapkın blr ruhta 
yenı 26000 tonluk gemılere yalnız Fran- oldu~u için kocasına ihanet etmekte seclk -
sa ve Almanya maliktir. Malnm olduğu ':Demiş, ve blr sllrü O.Şıklar peyda etmiştir. 
üzere Almanların da, bitmek üzere bulu- ~abasının değirmenine tevarüs eden kocası 
nan iki adcd 26000 tonluk gemisi var - 1935 de ölünce, kadın borca düJJtlüı, bu su-

' . retle değirmeni satmııtır. İşte kadının clna· 
dır: Gınerzenav - Sarnhovst... yetlerl bundan sonra baş göstermiştir. Katll. 

Bu iki Alman gemisinden başka tekmil Uk clnayeUnl 1935 martında işlemiştir. Ta -
yeni gemiler 35000 tonluktur. HattA Ja- ruştıih 48 yaşındakl bir kadını onunla ah .._ 
ponların ve İngilizlerin 45000 tonluk ge- bab olduğundan sekiz gQn _sonra ona sine • 

mada rastlamış, eVine gotunnüş, ve mtsa -
mi yapacaklarını sık sık Avrupa gazete- tirine çay ikram etmiştir. zavallı misafir ka· 
lerinde okuyoruz. Her halde Fransızlar dm geceleyin hastalanmış, gelen doktor ha· 
bu hali evvelden tahmin etmiı olsalar - nmsızlık tethlsl koymuştur. Katil kadın b1r
dı Strasburg yerine daha büyük gemiler biri arkasına çaylar ikram etmiş ve sonun· 

' da zavallı ölmüş, ve ölümü kalb diye göste-
yaparlardı. Nitekim Fransa, bu iki gemi- rllmiştır. Bu ölümden az sonra, katli kadı -
ye rağmen, diğerlerinden geri kalmamak nın bazı tAğıdlan yaktığı görülmüştür. ve 
için tezgaha iki tane 35000 tonluk gemi aradan çok geçmeden de, kurbanının koca· 

k 
, slle sevlşme~e başlamış ve onun lehine blr 

oymuştur. vasiyetname hazırlamıştır. 
Jean Bart, Richelieu ismi verilen bu Kadın bundan aonra fena yerlere git • 

gemiler 1940 sonlarında ikmal edilecek - mıı, sarho§ olmuş, ve kendisinden 18 yaı 
tir. Richelieu ve Jean Bart yalnız cesa- küçük blr adamla iti sene gayrl meşru mil-

. . . . nasebetıerde bulunmu§tur. Dellkanlıyı, zen-
met ıtıbanle değıl, evsaf ve kullanış ba- gjnim, bütl\n servetim senindir, diye nldat-
kımından da Strasburgdan çok mükem- m14, n ona muhayyel noter mektublart, se-
mel olacaktır. nedler göstermtştlr. 

~~n bey, dedi, Hüsnü beyin i-
."'t~ h dıkkatle zaptediyorsun ya ... 
~· er cümlede yanlışını çıkarmıya
L' he;· Devam ediyorum ... Evet Hüs
~l111d • davetliler gelirken siz bodrum 
~ il fd' . 

Geldi. Kalbimin hakimesi, ruhumun 
goncası, mahbubem geldi.. Morskaya 
caddesine çıkar çıkmaz onunla karşı
laşmıyayım mı?. Ona ne söylediğimi 
iyice hatırlamıyorum. Fakat, galiba 
cBonjur!.:t dedim. o da, buna karşılık 
gülümsedi.. fakat nasıl bir gülümseyiş!. 
Ah, bir bilseniz! Ben ona tiyatroya git
meyi teklif ettim. O razı olmadı. Evet 
kalbimin hfıkimesi bu teklife razı ol -
matlı. 

Bir kelime bile söylemeksizin masa
ya gittim. Paralan aldım ve kendisine 
verdim. Az sonra da ona bir ruble faz
lasile altı ruble verdiğimi hatırladım .. 
ikişer tane üçer· rublelik vermiştim. oldu da ilk bakışta beni sevdiniz?. 
Kaltağa merdiven başında yetiştim: - Nasıl olacak, sevdim itte .. kılı4ma 
_ Bana bak, dedim, sana fazla ver- kıyafetine baktım, düzgünce.. içimden 

Bundan sonra, tanıdıtı kurbanlarını 11· 
n1 hilelerle kandırarak, onların dosUutları
nı kazandıktan sonra, hepsini vljltalln De 
zehlrlemif n paralarını çalmıft,a•. 

ıı,~1 ınız ... Sonra Kenan beyi aşa-
' lJ Çağırttınız? ... 

)t .... /\.Şak Ahmed vasıtasile çağırttım .. 
~ ha~ uşak Ahmed sizi gördü mü? 
~~ıt1t\Q e kendinizi göstermek ihtiyat
~lltı~cı· a bulunmamışsmızdır. Çünkü 
\ hur ı.n sizi tanıması lAzım gelir ... 

btı~<lŞanın gençliğindenberi yanın-

Herhalde bu razi olmayış, ihtirassız
lığından, dünya zevklerine ehemmiyet 
vermeyişinden ileri gelse gerek. De:nek 
ki, sevgilim, beni masrafa sokmak is
temiyor. Ah, ben her vakit böyle men-

Kadının muhaltemeal devam etmektedir. 
dim. Orada altı ruble var. eh, dedim, herhalde manifz de tutu -

Güldü: Y.Ordur. ğü zaman mutlaka yağlı tarafile dü~er .• 
- İyi bir tesadüf olarak, dedi, bende cMangiz tutuyordur!» ha? Vay kal- bu neden? Hayattaki AdHikten. {; 

kusur verecek tek ruble de yok .. fakat tak, vay.. Ne Adilik, ne Adilik!. 
ne çıkar?. Gelecek sefere bir ruble Hayat, cidden çok kötü ve çok çir -
noksan verirsin! Fit oluruz. kef bir şeymiş!. Esasen bu hayat deni-

Yuh olsun ervahıma .. ben enai mlkA· len dolab beni hiç bir zaman alakadar 
hı imişim .. yok: cPrenses .. yok ştir ... etmemişti. hayatta adilik o kadar çok-
Madonna!.:t Nerenin Madonnası? muş ki ... 

Dün gece yatakta ona: Siz fUJl& dikkat ettiniz mi?: Tereyaiı 
-Sevgilim, diye sormuştum, nasıl s\lrülm~ bir dilim ekmek 7ere dhttü· 

YA.RINK:i NÜBHAMIZDA: 

Tehlikeli sarışın 
Yazan: Ma.rk Hellffl.gn 

Çeviren: lbrahim Hoyl 



14 Sayfa SON POSTA 

Son Poata 'nm &arihl &ef.rlkauı 44 -

y Ali 
Yazan: A. B. 

O anda bi" kılıç parladı, rahib Löyolanın kolu, ileri uzandı. En önde bulunan bir 
rahib, boğuk bir fer yad kopararak yere yuvarlandı 

Güneş bugün Beşik_taş 
takımı ile karşılaşıyor 

.Şild şampiyonluğu için çarpışacak olan iki takıdl~ 
Güneşin daha ağır basması ve galebesi muhte111el 

- Scnt Ogüsten hazretlerinin irşa
füle Romaya gitti. (Ebi mukaddes) in 
elini öptükten sonra, tekrar buraya av
det edecek. 

Rahib Löyola, sesini yükseltti: 
- Zavallı biraderler! .. İnanıyor mu

sunuz, bunlara? .. O herü sefil bir at 
Tıırsızından başka bir şey değildir. 

Dedi. 
Rahibler, hep birden ileri atıldılar: 
- Yalan söylüyorsunuz .• o mübarek 

zata iftira ediyorsunuz! 
Diye bağırdılar. 
O anda, bir kılıç parladı. Rahib Lö

yolanın kolu, ileri uzandL En önde bu· 
lunan bir rahib, boğuk bir feryad ko
pararak yere yuvarlandı. 

Rahib Löyola, bir adım geri çekildi. 
Elindeki kanlı kılıcın demirini iki elile 
tutarak tamamen bir haç teşkil eden 
kabzasını, yukarı doğru yükseltti. Gür 
sesine, tannan ve uhrevi vir tıh~ ve
rerek: 

- Ey, hftdiıni İsa tarikatinin rahib
leri... Ben.. reisin iz .. rahib İğnas dö Lö
yola... Size, tarikatimizin piri olan 
Hazreti Yahya namına emrediyorum: 
Mukaddes salibin önünde diz çökünüz. 
Töbe ve istiğfar ediniz ... 
Eğer oraya bir yıldırım düşmüş ol

saydı, rahibler bu derece hayret etmez
lerdi. Bir anda hepsinin kalbleri çarp
mış, bir anda hepsi tiril tiril titremiş, 
bir anda hepsi: 

- Reisimiz!. İğnas Löyola! .. 
Diyerek, dizlerinin üzerine çöküver

mişlerdi. 

• Rahib Löyola, derhal başrahibin o-
dasına çıkarak tahkikata girişmişti. 
(Pavi) ye haber getiren k§tib birade
rin, hakikaten her şeyi olduğu gibi 
doğru söylediği tahakkuk etmişti. 

Löyola, rahibleri istıcvab ediyordu: 
- Pek8.18.. bu dessas adam, ne za-

man gitti? ... 
- Bugün, tam dört gün oluyor. 
- Yalnız mı gitti? .. 
- Evet. 
- Hangi istikamete gitti? .. · 
- Bilmiyoruz. (Roma) ya gidip, baş 

rahibliğini tasdik ettirerek derhal av
det edeceğini söyledi. 

- E, pekfila .. ya, eski başrahib nere
de? .. 

- Onu hiç bilmiyoruz. 
. - Sakın bir yere çıkıp gitmiı olma
sın? .. 

- Bilmiyoruz. 
- Hayret! .. 
Evet, herkes hayret ediyordu. Hattl 

rah"bler arasındaki bu hayret, günle~ 
denberi devam ediyordu. 

• 
Rahib Löyola; en yaşlı rahibi, başra-

hib vekili tayin ettikten sonra, tenha 
bir odaya çekilmişti. Bütün geceyi de
rin bir düşünce içinde geçirmişti. 

Bütün bu dii§ünceler, bir noktada 
toplanıyordu: 

- Bu cür'etkar herif, mutlaka (Şeri) 
şatosuna gitmiştir. Ve mutlaka, orada 
bir dolab çevirecektir. 

Diyordu. 
Bu fikir, artık onda bir kanaat hali

ne gelince, maiyetindeki askerin ku
mandanını çağırmış: 

- Askeri hazırlayın, derhal hareket 
ediyoruz ... 

Diye, emir vermişti. 

• 
ŞERi ŞATOSUNDA 

Rahib Löyolanın bir müfreze askerle 
Şeri şatosunun kapısına dayanması, 

bütUn şato halkına hayret vermiştl 
Kont Şeri, rahibin geldiğini haber a

lır almaz istikbaline koşmuş; ellerile 
sarılarak: 

- Muhterem peder!.. Hoş geldiniz. 
Böyle ansızın gelmeniıdeki hayretimi 
saklıvamıvacağım. Acnba, bunun sebe
bi bu kadar mühim mi? .. 

Demişti. 
O zaman aralarında büyük bir hara

retle şu muhavere geçmişti: 
- Azizim kont!.. Hakikaten hayret 

verecek bir seyahat .. hele bunun sebe
bini anlatırsam, bir kat daha hayret e
deceksiniz. Fakat müsaade ediniz de 
ondan evvel size bazı şeyler sorayım. 

- Buyurunuz. 
- O serseri herif acaba buralarda 

göründü mü? .. 
- Hangi serseri beril? .. 
- Mukaddes kiliseye ihanet ettiği 

iç.in buradan kendisini alıp götürdüğüm 
serseri ... 

- Hayır, muhterem peder... Sizin 
alıp götürdüğünüz gündenberi, o a
damdan bahsedildiğini kat'iyen işitme
dim. 

- Tuhaf şey .. Sent Ogüsten manas
tırında mahpus iken oradan firar eden 
bu serserinin izini, burada bulabilece
ğimi üınid etmiştim. 

- Ne münasebet, aziz pederim? ... 
Sizi böyle bir ümide düşürecek sebebi 
lutfen söyler misiniz? .. 

Rahib Löyola, bu suali işitmemiş gibi 
davranarak sormalarına devam etmiş
ti: 

- Madmazel Civanna, ne halde? .. 
- Beş gündenberl hasta, muhterem 

peder. Odasından bir yere çıkamıyor. 
- Acaba rahatsızlığı mühim mi? .. 
- Oda hizmetcisi Tinet, o kadar mü-

him olmadığını söylüyor. 
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SOLDAN SAÖAı 

ı - Yazın ılyllen - Naz. 
1 - Bir erkek 1sm1 - Bir kedi tsmı. 
1 - Bandırmak masdarmdan emri ham. 
' - Clld - Mutfakta ti.zerine tabak ko -

nulan fey. 

- E, siz kendisini sık sık ziyaret et- Mllll küme maçlannm nihayete ermest-
miyor musunuz?... le yarım. kalmış olan ılld maçlarının son o-

- Birkaç kere, dairesine kadar git- yunlan da lkl harta zarfında bıtmtı olacak-

tim. Fakat her defasında, fena tesadüf- tır.Mllll küme birinclllğlnl alan Güneşle, ay
lerle karşılaştım. Bir defasında, rnüdhiş nt kümede itinclllği kazanan Beşlktaı bu -
bir yarım ba.ş ağrısından muztarib i- gün Şeref stadında kar dö final için kartt· 
miş .. odasına, hatta Tinetin bile gir- !aşacaklardır. Milli küınenin son kailllat -
memesini tembih etmiş. mnsmı yenişemediklerl lçin berabere biti -

ren bu 1kl takımın bugünkü oyunu o bera-
- Evet.. başka?·· bere kalan maçın clddl ve haklkt blr re -
- Birkaç defa gittiğim zaman uyur vanşı olacaktır. 

buldum. Güneş takınu tam kadroslle en idmanlı 

S ., bli zamanındadır. Hücum hattının en kuv-- onra... ıka 1 vetll bir oyuncusunu elinden ç rm11 o an 
- Bir defasında da çamaşır değişti- Beşiktaş bu mühlm uzvunun takımdan ay -

riyormuş... rılmış olması dolayıslle htlcum kuvvetinden 
Rahib Löyolanın başı dönüyor, göz- ve sayı çıkarma ıansından bir hayll kay -

leri kararıyordu. Büyük bir heyecana betml.§ olmaktadır. 
kapılarak bağırdı: Ne olursa olsun sağlam bir müdafaaya 

dayanan Be§lkt&.§ takımı mllll kümede ka-
- Mösyö lö Kont, haber gönderi - çırdığı fırsatı, hiQ değllae y(lzüp yüztlp kuy- .. ,,,,,,, 

niz ... Şimdi, Madmazel Civannayı be- ruğuna geldi.ti flld maçında telAft etmete 
1 

Gü.n.eı takımı oyunculannda.t' , 
raberce ziyaret edeceğiz. çalışaca~ gibi, Güne§in çift pmplyonlutu 0~~.MI' 

Muht d ı bi · t• elinden kaçırmamak tçln çalışacağı da he - ye.ınlze en uygun sponımus olall 
h t d" · Elb" · · d -· · · uba katılacak olursa, maçın tarzı cereya- muzu yur umuz uyandırma -~ - erem pe er... raz ıs ıra- 1 d da ıc " ' 

a e ınız. ıseruzı egışınız. nını kolayca tahmin etmek işden blle de - için kurulan kurumumuz llk atıl 9"":"~. 
- Hayır, hayır Kont... Madmazel ğlldir. Güneşin yorucu, Beııttaşm dır Te ıarına 12/6/938 pazar günll baf~ fi 

Civannayı derhal ziyaret etmemiz la- hesablı oyunları bakalım ne şekilde bir ne- Atışlar İstanbulun en Wd blr ~ f 
zım. Lutfen haber ~önderiniz. tice verecektir? tarihsel bir varııtı olan OkmeJ~ 

- O halde, buyurunuz, madmazelden Ömer Besim pılacaktır. 
haber gelinciye kadar şu salonda bek- Bakırköyde yeni bir spor klUbU Dünya kupası maçlart ,.., 
lcyelim. Birkaç ay evvellsi Halken hlmaye.slnde tJI,. 

Beraberce, salona girmişlerdi. Kont kurulan Süınerbank bez fabrikası klübfı Dilnya kupası maçlarının mllbJJXl ..ti' 
Şeri de, zili çalarak gelen uşağa: sporcuları muntazaman ekzersizlerlne bat - sun oyunları bugiin Fransada ya~~ 

- Gaston!.. Çabuk git. Tineti gör. ıamı§lardır. Yakın bir zamanda genç blr ta- Bu maçların en mühimmi nansa -
lamla müsabakalara başlıyacaklardır. 

Şimdi, Madmazel cavannayı• ziyarete 
geleceğiz, kendisine haber versin. BarutgUcO sahasındaki maçlar 

Dedi. Bugün Barutgilcft alanında yapılacak 

(Arkan var) maçlar: 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Bakırköy Rum - Barkohba genç takım -
lan, Barut.gücü 3. genç - Barkohba B. ta -
kunları. Barutgücll 2. genç ve Tophane Genç 
lerbirllği genç takımları, Barutgilcü ı. genç 
ve Tophane Oençlerblrliğl B. takımlan, Ba
rutgücQ - Fatih Gençlerblrllğl B. takımlan, 
narutgücft ve FaUh Gençlerblrllğl A takım-

1===============1 lan, Bakırköy BarutgUcü stadında ka111 -

Çocuklarda kızartı 
Ve çılı anlar 
Bir ile beş yaş arasındaki çocukları 

clldlerlnde kırmızı taneler görillür. Bun
lar tam bir kan çıbanı şeklinde de~Udir. 
Bir ekzema veyahud clld hastalığı ~ek
linde de değildir. Kaşınır ve çocukları ra
hatsız eder. Vücudün muhtelif yerlerin
de küme küıne görülür. 
Bunların sebebi münhasıran clhazı haz
mlye alddlr. Bazı çocuklarda :rumurta ye 
met, bazılarında da beyin yemek gibi 
sebebler tahtı tesirinde çok görülür. Ba
zılarında da fazla şeker ve çlkoırı.t ye
mekle hasıl oluyor. Her halde böyle vak
alarda bu gibi gıdaları muvakkaten kes
mek lbımdır. Daha ziyade sebzelere, 
meyvalara ehemmiyet vermek Te çocuk
lara fazla sebze, meyva ve hamur lşl gi
bi feyler yedirmek çok muvafıktır. Ka
raciğerin vazifesini lAyıklle yapmasını 
teshil edici oeylerl terclh etmelidir. 

laşacaklardır. 

Vefahlarm yılhk kongresi 
Vefa İdmanyurdu Genel Sekreterliğinden: 

26/6/038 pazar günfi saat 10 da İstanbul 
Şehzadebaşı Letafet apartımanında yıllık 
kongre yapılaca~ından sayın üyelerin teı -
ritlerl rica olunur. 

Ayvahkta iki klUp kapatlldı 
Balıkesir, (Husust> - Pazar günkü Ug 

maçlarında aralarında müessır bazı bMlse· 
ler geçen Ayvalık İdmanyurdu ve Akınspor 
ltlüplcrl parti genel sekreterliği tarafından 
kapatılmıştır. 

Okspor kurumunun ilk atışları 
Olı:spor Kurumundan blldirllın~t.ir: 
Ulusal sporlarımızın atası ve mllll büıı -

söz: 

İsviçre - Macaristan ara:ıındadır . ../ 

--i~~i····;;~;~;-·-~~ 
11 iklncl kAnun 1D1l t&rihll ~ 

14. üncü maddesln• g6re 

tLAN ıJl#' 
1938 yılının 10 Hazirandan ve yeo1 

kadar pazardan bqka g0nıerd' 

gldlf - gellf cedvell ,,,,,,,A.. 
.nt. ~ 

No. Yollar ~J 
lO Şişli - Tünel 5.40 ~-

Tünel - Şlşl1 6.00 ,,_ı• 
l l Şlşll - Beyazıt 6J0 ~-

Beyazıt - Şl.şll 7.o2 ~ 

12 
Harbiye - Fatih fJ.30 'Jfl 
Fatih - Hamiye 5.45 ;.fJ 

6.40 ~ 
5.57 ~ 

A Harbiye - Aksaray 

12 Aksaray • Harbiye 
1-

1
-
5

-M-aç_ka ___ B_ey-azı-t---:6.lO ,.-

~ Beyazıt - Maçka 6.5' ~ 
~ oııu (depo) EnılnönD 6.tO p-"_. 

ffi 
16 

Eminönü - Maçta &.~ ~ 
fh Maçka - Eınlnönü 7,.,., ~ 

- il--şı-,u---8-lr-k-ec-ı---~6-:! ~ 
~ 17 6.l1" .. 
U> Sirkeci - Şlf ll ... ., il - Göz - Gö:.ıı renıl. 

e - Yıllık - San'at. 
7 _ Kısa zaman _ Dinlenme. Cenb isteyen olı:ayacalanmum posta 
1 - Evlerde erzak konulan mahal - el• pula yoliamalannı rica ederiz. Abl talt-

Ültimatomdan 
Daha ciddi bir 
Türk sözü/ 

(Başta rafı Z ind ıa11fada.) 
arkasından ganimetlerini toplamakli meı
gul bulunuyor! 

"iiJ. MccldlyekÖJ - EmlnÖD: ~~ ~ 
Eminönü - Mecldl1ekÖ~ 

1şaretl. 41rcl• btelderl mukabelesb blablllr. 
9 - Beyaz - Al ı:fyen. \. _____________ __, 

.............................................................. 10 - Cemi edatı - Evvelden çlngenelerln 
oynattılı:.lan vahşi hayvan - Bir nota. 

YUKARIDAN AŞAÖI: f ' Nöbetci eczaneler 

3 
4 

5 

6 
1 

8 

9 

iyi - Edatı 

t---+--------

Bu gece nöbetd olan eczaneler pnlardır: 
İstanbul cihetindekUer: 

Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
<Esad). Beyazıdda: (Asador). Samatya
da: CErofilw). Emlnönünde: CMehmed 
KAzıın>. Eyübde: <Hikmet Atlamaz). Fe
nerde: (Hftsamcddln). Şehremininde: 
<Hamdi). Şehzadebaşmda: (Unlverslte>. 
Karagümrükte: (Fuad). Küçftlı:pazarda: 

(Necatı Ahmed). Batırköyiinde: CHllll). 
Beyotfa clhetindeldle.r: 
İstllı:.lll caddesinde: (Kanzuk). Dairede: 
CGöneı>. Torı>çularda: CBporldla>. Tak
llmde: (Nlzameddln). 'TarlabaftDda: (Ni
had). Şlflide: (Halk). Beflktafta: CAll 
Rıza). 

Botazlçl, Kadıköy Te Adıılardaldle.r: 
Usküdarda: Cİskelebaşı). Sanyerde: CA
aaf>. Kadıköyünde: <Moda - Merkez>. 
Bllyllkadada: CŞlnul Rıu.). Heybellde: 
CTanq). 

.............................................................. 
Dr. HAF iZ CEMAL 

(Lokman Heldm) 
DahW,. mütelıauan: Pazar.dan m~da 

herctln <2 - I> DlftDJOla nu:nara lM. n ıe-
1eıoıı11 lllM - l10M 

Taksim - Fatih 6.~ Jl-
18 Fatih - Tatalnı '/J '}Jf 

Kurtulut -Be~t 6.~ '}~ Hatay davası halledildl mi? Bittı mi? 19 6"*' 
Beyazıt - Kurtulut • ıl 

cEveb veya chayır~. Temmuzun on be- ,. ' 
şine kadar kat'i bir §ey söyliyemeyiz. A Şişli (depo) Emlnönil 6.~ ~19 
Bugünkü alametler, bu safhanın da hal- Eminönil - Kurtuıuı 6.

51 
Y. 

ledildiğini gösterir. Fakat, temmuz 15 in 19 Kurtul\11 - Emlnön11 6. / 
neticelerini gözümüzün önünde görme- -.;..--...... -~~~-~rza .ti 

Beşlktaa - Bebek .ııı ~ 4 
den henüz challettik!:. diyemeyiz. Bellti, ~ Bebek _ EminönD 5 . .., P' .. 
asıl dava o zaman da halledil.mi§ bulun - ~ 2 Emlnönll _ Bebek ıs-'5 J-
mıyacaktı:r. Fakat, zarar yok, bekleriz, ffi Bebek • Beflktaf - <fi 
sabrederiz ve memnun oluruz. vıo tJO ~ 

Evet, memnun oluruzj tftnkO, bu ba- ~ ,ı , 
histe her gördüğümüz mukavemet, blzfm f-o 3 e ,,, 
için yalnız bir zafer vesilesidir. Hiç bir '5' Beflktaf _ Fatlh ;6

1

··'°
1100 
~ Jll 

propaganda TO.rkiyeye fU Hatay davaaı CQ 34 Fatih _ Beş1kta.f ~/ .. 
kadar hariçte ,eref ve nt\fuz kazandır· _..;.. _________ ıs.:d ~ 

mıı değildlr ve kazandıramaz. Ayni za - Aksaray - Topkapı ıs.40 'i-
manda hiç bir ıey, Türk mllletınin nef .. 2 Toptapı - 81rkec1 ıı.S ~ 
sine itiınad duygusunu bu derecede kuv- Slrkeal - 'l'ol>kapı 

vetlendiremezdl İnsanlar gibi, millet - '2i Topkapı - At.saraJ - / 
ıer de yendikçe kuvvetlenirler. Türk mil- ~ .__A_t.sa_r_a_y ___ Y_e_d-lk_ul_• __ 6~ ,S.~ 
letl, on sekiz aenedenberl yenmekle meş- ll)I 

3 
Yedikule _ Slrkecl ıs. 

1 
t'-1 

guldür. 6.1 d. Blrli:ecl - Yedlkul• .,.., 
İcab ederse daha da yeneceğizj çünkü, S Yedikule _ AksD.raJ 

her mUşkülO. yenmek için her milşkülil ~ 1-------~ 
yenmeğe hazır olmak lAzım geldiğini çok ~ Aksaray - Edlrnekapı 
iyi öğrendik ve çok güzel tatbik edlyo - Edlrnekapı - sırked 
ruzt 37 

Slrkecl - Edlrnek&P1 

* 

Muhittin Birgen Edirnetapı - Atsara1 



erikada milyoner olan Türk anlafiyorl Kim haklı, kim haksız. 
(Ba§ tlınıjı 7 tıci ıoyfada) Tarabya sahilinden geri dönerken, Bay 

~ IÖ'l.Ürne çarpan kusurlar onıan, bu İsmail Kadri Törkmen, kendisini mete
~i &nladılınıa iyice inandırmıştı. liksizlikten milyonerlile yükselten hl
:41tabı • istifade edeceklerinden kat'iyen diselerin son safhalarını da ıu suretle 

diler. Bir gün beni çağırdtlar, ve: tamamladı: 
lltr._ ~ize dediler, bir teklifimiz var!.. - 'Oç sene sonra, konturatımız ıona 
~Uddet için, fabrikamızda maaşla erdi. Bu müddet zarfında, onlarla ara-
llıı.ı Size ayda bin dolar maaş vere- mızdaki mütekabil itimad ve ııevgi büs-

1'-- bütün kuvvetlenmişti! 
-.:ıı. bu teklife dudak büktüm, ve: Fa.kat ben, üç senede, müstakil b~r fi 
~ kat'iyen ... dedim... Ben, memur o- görebilecek. mikdarda para arttırdığlm 
~ lıleınuriyet kal>ul e;seydim. ba- için, aramızdaki mukaveleyi temdid et

bıı ınaaşın birkaç mislini verebilecek met istemedim. Onlar hissemi evvela 
lar yok değildi ••• Bu itibarla. be- yüzde 35 e, biraz sonra yüzde kırka, ve 
~ görünr.. nihayet yüzde elliye çıkardılar! 

r, bu kat'i eevahl aldıkları halde, Yani fU anda Barrera Hennanos ıirke-
bırakmadılar. Fazla ısrarları tine yan yarıya ortağım. 

da, bana, düşünmek içiJ? bıra:ı Maamafih, bundan 'ba§ka bazı lfler de 
\1ernıelerini istedim ve iki gün görüyorum: 

Onlara: MHeli, Büenos Ayrea'teki Simpleks 
liındi de dedim, benim bır teklifim prketine aid olan Partikular fabrik.asmın 

" Sizin fabrikanız, c35> senedir çalı- tütün müteahhidiyim. Bunlara, bet seııe 
Bu otuz beş senelik Iaatyetin he- müddetle senede asgarl 500 bin kilo tü

yedinci •Jfadaki 
meselelerin cevablan 

-1-
Bir küçük taşık içme bJDU 111 

dolduıııJan hardalı kınlmakta 
menetme.1. J"akat harareti ebllıti
li için küçük bir ligona hizmetinl 
görebilir. 

-2-
Erkekler nazariyat itibarile b -

dmlarm rahatlanm ve emniJet)e -
rini temin etmekle mükelleftirJer. 
Bunun için merdift'ndm inerken, 
otomobilden 'ftJ'& ftpdan p -
brbn &ıe ıeçerler. -·-iman yum IU byıhma daha fu. 
la maruz bulunduğu için daha fa
la içer. l'abt buzlu BU tehlikeli, 
sıcak me§?Ubat faydalıdır. 

bittabi mevcuddur. o hesabıarı tün vereceğim, ve kilo başın.3 matiyet fi- T akirlla .... g memleket hastanesi 
edelim. Bu otuz be~ sene içinde, atından 20 sent alacağım! 

Jll en fazla kazandığınızı anlıya- Cuninigham Staples Simithfield prke· genişletildi 
Ben Bize, fabrikanın kazanemı, o .. tile biraz al.ikam var!.. Onlara da Tftrk Edirne (Httsusf) - Tekirdal memleket 
brın da üstüne çıkarmayı taahhud tütünü verecetun.Aynca, me'1ıur Habaiıa hastanesi yeni ilAve edilen bir paviyon

Siz de bana, fabrikaya temin e- pürolanm çıkaran Menendez n Şürek._ la. bütün tehir ve mülhakabmn hastane 
o fazla bzancın yüzde onunu sı şirketinde de yüzde 25 hissem var!.. ihtiyacını karşılıyacak bir hale getiril-

' r İaimleri bile kolaylıkla ezberlenemiye- miştir. 
teklifimi, büyük bir sevinçle, ve cek olan bu koca prkeUer hesabına gö- ===--ıııı::ıı=--==-===-======-== 

kabul ettiler. Ertesi gün 1§• baş- rülecek kim bilir ne ta.dar l§f bekliyen 
Bu suretle ben onların bana tek- ııazik muhatabıma. daha fazla vakit zi-

'.ttikıeri maaşın dört, beş mislini ka- yan ettiremezdim. Geç uyanan bu iz9an
a başladım. Bu vaziyet brşısmda Ja aynJmıya hazırlanırken bile. bu tec-

1'.t_. sahibinin gözleri faltaşı gibi açıl- rübe]i tütün kurduna bir su.ı daha sor
-nsi ınühendis, diğeri doktor olmak maktan kurtulamadım ve: 

'.t Okuınakta bulunan iki oğlunu der- - Bizim sigaralanmızı nasıl buluyor-
~ ~erinden aldı, yanıma verdi sunuz? dedim. 

Giilümsiyerek düşündü Ye: 
- Sigara paketlerimizin feJdlleTl, 111-

garalanmızın paketlere istif edihş tan
lan tenkid edilebilir. .. Soma, meseli, 
sigara Jı:ağıdlaırını yapıştırma usulleri
miz de, bir parça daha mükemmelleştiri
lebilir; ve bu suretle, tiryakiler, bir pa
ket tütünle birlikte, üç gram da kola iç-

mekten kurtarılabilir!.. 
Fakat bunlan size sıöylemiye ne lüzum 

var? Ben zaten, sigaralarımız hakkında
ki düşüncelerimi tesbit edip, alüadarla
ra bildireceğim. Bunu milli bir vazife a
:rıyorum. 

Burada bulunduğum müddetçe, mem
leketime dilediğim derecede yanyabilir
sem, Amerikada çektillm sıkıntıların 

bütün aolarmı gidermşi olacağım! 
Muhatabımın sözleri biterken otomo

bil de, Parkotel bahçesine girmişti. Bay 
İsmail Kadri Türkmen elimi sıkarken: 

- Gördünüz mü? dedi ... Yolumuz d:l, 
benzinimiz de, sözümilz de ayni zamanda 
bitti! Naci SadullaJa 

KATRAN BABBI BBBBM 

Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 
Milde ve Bor garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan 86,300 kilo sığır eti :ta

palı zarfla abnacaktır. Eksiltmesi 27/~/1938 Pazartesi günü saat 9.30 da Tümen 
Arttırma Komisyonunda yapılacaktır. Sığır etinin muhammen bedeli 15534 lira 
olup ilk teminatı 1165 liradır. İstekliler şartnameyi hergün komisyondan paraSlJI 
alabilirler. cl8, c349J, 

""""""' LWeburpz merkez birlikleri için 190000 kilo, Kaynarca Jçin 29000 kilo sılıJ 
eti ayn ayn kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. L.burgaz merkez birlikle
rlnhı muhammen bedeli 57000 lira, ilk teminatı 4100 liradır. Kaynarcanın mu• 
bam.men bedeli 8120 lira, ilk teminatı 609 liradır. Merkez birliklerinin sığır eti 
22/Haziran/938 Çarşamba &ünü saat on altıda Kaynarcanın sığır eti 
22/Haziran/938 Çarpmba günü saat 11 dedir. Şartnameyi okumak istiyenlerhı 
bergüıı mön•kasaya i§tirak edeceklerin 938 senesine aid Ticaret Odası vesikala
riyle ihaleden bir uat evvel mektublan nı Lüleburgazda Askeri Satınlma Ko-
misyonuna vermeleri. c8a c3345> 

""""""' 
Maniada Tiimen kıtaatmın ihtiyacı bulunan 3GOOG kilo sadeyalı kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmu§tur. İhalesi 23/6/938 Perşembe günü saat 17 dedir. Tahmin 

bedeli 27000 lira, ilk teminatı 2025 liradır. Şartnamesi hergün Manisad.a Tüm• 
Satmalma Komsiyonunda görülebilir. İs tekJiler ihale kanununun 2. 3 üncü mad

delerinde ls~nilen vesaiki haiz olmakla beraber teklif mektublannı ihale saa· 
tinden bir aaat evvel Manisada Tümen Satmalına Komisyonuna vermeleri. 

c10> .,3347, 

1 lstanbal Askeri l.evaum 
.... 
Amirliği bin lan 1 

Dilrimevlerl için 800 kilo makine yağı müteahhit nam ve hesabına 17/Hazi • 
ran/938 CW ı&nü ..t 11 de Tophanede )nazım lmirJiii abnalma :tomisJo • 
nunda ·~ ebiltme f1• almacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 15 kuruştur. 
tık teminatı 10 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İstekli· 
ler kanunt vesikalariyle beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

c1a c3252:t 

----İstanbul Levazım Amirliğine bağh mtiessesat için 88500 kilo taze fasulya, il 
bin kilo kabak, 17800 aded hıyar 22/Haziran/938 Çarşamba günü saat 11,30 da 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda bpah zarfla eksiltmeal 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 11 M'l buçuk lira ilk teminatı 834 lira M 

lrunıştur. Şartnamesi komisyond.ı görülebilir. Anadolu ve Rumeli eihetler1 ayn 
olmak üzere iki kısma ayrılabilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber te~
lif mektublarını ihale saatinden bir saa~ evvel Komisyona vermeleri. c3> c3348:t 

1 Deniz Levazım Sabnalma Komisyonu lıanlan 1 
1 - Tahmin edilen bedeli cl0200> lira plan «6000> kilo kösele, 23/Haziran/938 

tarihine rastlıyan Perşembe güniı saa! ı 4 de kapalı zarf usulile alınmak üzere 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı c'l65> lira olup şartnamesi komisyondan her gün pa -
rasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifa~ dahilinde tanzim edecekleri Jra
palı teklif mektublarmı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kada 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli c230> kUIUf olan c5000, kilo vab
ta 23/Haziran/938 tarihine rastlıyaıı Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf um· 
Jile aıınmak üzere miinakasaya konu1m uştur. 

2 - Muvakkat teminatı c882> lira c50:t kul'U§tur. Şartnamesi komisyondan: 
lıer cün bedelsiz olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatına uygun olmak üzere tamim 
edecekleri kapalı teklif mektublannı belli gün ve saatten bir saat evveline b· 

dar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanhfma makbuz mukabilinde verme • 
)eri. c3352> 

KAPALI ZARF USULI b..E EKSiLTME iLANI 
Beton arme köprü lnta•b 

Nafıa VekAleti Samnn Su itleri lelıizinci ıube Mllheacüliğinda 
1 - Eksiltmeye konulan i§: 

Samsun - Çarpmba §Osesinin 17 cl kilometresinde; Ham111I1 bataklıkları 

ana kanalı üzerinde yaptırılacak betonarme §Ose köprüsünün inşaatıdll'. 

Keşif bedeli (15423.80) lira olan bu if 1/6/938 tarihinden itibaren (11): 
gün müddeUe eksiltmeye çıkRrılmıştır. 

2 - Eksiltme 16/6/938 tarihine ıastlay an Perşembe günü saat on beşte Samsun 

su işleri sekizinci tube müheııdisliji binasında eksiltme komisyonu odasın:· 
da vahidi fiat üzerinden kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: eksiltme prtnamesi; mukavele projesi, bayındırlık ifleri genel 
şartnaJlleli, fenni prtname ve projeleri (78) k\ll'Uf mukabilinde Samsuıı 
su qleri le'kiziııci §Ube mühendisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1156.79) liralık muvakkat teminat 

vermesi ve on bin liralık .ıc:öprü işlerini taahhüd edip muvaffakiyeUe bi • 
tirdiğine ve bu kabil nafia i§lerini başarmakta kabiliyeü olduiuna dala 
Nafia Vekiletinden ahnmıı müt~ahhitlik vesikası ibraz etmesi. istekllle-

rin teklif mettublarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar su iflerl sekizinci pıbe mühendisliğine makbuz mukabilinde ver • 
meleri !Azundır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

15 - İfi. üzerine alan müteahhit yüksek Vekaletçe ihalenin tasdik olundula 
kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren (15) gün içinde muvaJi
bt teminatını kat'i temınatl\ iblAğı ve ayni zamanda mukaveleyi noter· 
likten tescile mecburdur. (3250) 

Emniyet Umum Mlldfirltlğilnden ı 
ı - Elde mevcud nümunesine ve prlnamede yazılı vasıflan dairesinde zabıta 

memurları için azı 0700, çolu 8ooo çift fotin kapalı zarf usuli le 20/6/938 Pa
zartesi günü saat 15 de münakasaya konulmuştur. 

ı - Beher çiftine 475 kuru§ :flat biçilen fotinlere aid şartnameyi almak ve • 
munesini ıörmek istlyenlerin Umum Mü~ürlük satınalma komisyonuna müra • 

caatları. 
3 _ EkllltmeJ• 1ftmek lltiyemlerin 2237 lira 50 kuru§luk teminat makbUll 

wya _. meklubmıu muhteri teklif mektublarmı ve 2490 sayılı kanunun 
2-8 tıncit maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de tadar 
bmi11o• tmUm etmeleri. .mı. 



16 Say. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla DşDtDrl 

Nezle 
Başağrısı 

·Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz. 

Ba lllı teblllıe aıamauarlal alrlr girmez derhal 

Almalı IAzımdır. 

Mikroskop Gösteriyor ki ; 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğn esile kana karışıyor. Ve müdhil ,,., 

afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

\ 

Hayat makinesini arızası& bir ıekilde işleten ve bizi sağlıkla yaıatan ~ 
kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 

Vücudümüze aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kıflllll':,:; 
\'arlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetlınir.d• • 
nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini arttırıyor. 

Vat•ndafl- S•fihAını Bu Afetten Kor~ıd• 
Kinin, arsinik, çelik ve bir çok acı nebatat hülasalarile husust bir 'iıftıı 

ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan stoG 

s;~~~~;;~az~~;~e~ ~;kbi~~şmk~rtu 1 mak ıçırı 
birinci deva B 1 O G EN 1 N dir. 

NEVROZIN soğuk algınlığının fena Akıbetler doğurmasına mani olmakta 
beraber buton ıztırablan da dindirir. lcabında ıınnde 3 kaşe alınabilir. 
lamlne dlkk•t, taklldlerlnden aakınınız, ve Nevrozla ,-erine 

batk• bir marka verlrlerae •lddetle reddediniz. 
~ ~ .... ·~· : .. .f. ; . . · B İ O G E N İ r-11· ~ \. ~ kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri~-

~-O lendirir, i~tihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürilr. tll• .. ~ 
rak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. SıtınaJllll bü ot· 
şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanede bulUO 

KUMRAL 
Si VAH 

Saçlara gayet tabii surette i.
tenilen rengi Terir. Ter Ye yı· 

kanmakla kat'iyyeo çıkmaz. 

BU tün dünya sergilerinde sıhhi ey· 
safı haiz uç boyal11n arasında bi -

rinci gelmiştir. Stıçlan ve cildi 

kat'iyyen tahrif etmeden iatenilen renkte bo· 

7ayao yegine ııhhl ıaç boyalandır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - lsTANBUL 

iç ve dış basur memelerinde, basur 
memelerinin her tarın iltlhablarında, 

cerahatlenmiş fistOllerde, kanaJllD basur 
memelerinin tedavisinde 

R 
daima muvaffakiyetle 
ŞiF AYI TEMiN EDER 

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

İlan Tarifemiz 
Birinci •ahüe 400 lturuı 
ikinci ıahile 250 » 
Üçüncü •ahil• 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç sahi/eler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında Caz. 
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
rıca tenzilAtlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam. yarım ve ÇE>yrek 
ıayfa iHinlar için ayn uir tarüe der
piş edilmiştir. • 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

blncıWı: K:ollelı:&U ııflrkeU 
K:ah.nun&nude Haa 

Ankara cıacldMl 

Son Posta Matbaası ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

ADEMi iKTiDAR 
BEL GEVŞEKL.iGiNE KARŞI 

Tabletleri her eoczanede arayınız. 

çıbanları ve parmaklannın 
ara11ndaki kaııntılRr için 

Dolama, meme iltihabı ve çat· 
laklıklar, flegmonlar, yanıklar, 
traı yaraları, ergenlikler, ve 
koltuk alb çıbanları için 

• 
1 

VIROZA 

z 
En çabuk ve en emin . bir auretto TEDAVİ EDER 

• 

kullanınız 

PATI 
kullanınız 

Fiatı 90 kuruştur. 

• K 
ile teskin ve izale edilir. 

Her eczanede ıatıhr • Her evde bulundurmalı 

UÖUR OişeslndeJJ 

En büyük ikramiyeyi kazanarı 

3225 
numara 

45000 
LiRA 

Talihli sahibinin arzusu üzerine 
ismi ilan edilmemiştir. vö"' 

Uğur Gişesi • öMEB 

T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: k 
İstanbul semtindeki müşterilerimize kola~',.. 
tş yerleri İstanbul cihetinde olan tayın müşterilerimizin Galatayı ~:~

rulmamaları için tahsile verecekleri aenedlerden başka bütün ıubt ~ reo ~ 
mız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden Hlba ,6oı.r6' 
Çarşısı civarında Tabın.la aokajındıkt emt'ea depomuz bürosunda idl oo tP 
saat dokuz buçuktan on beı buçula, cumartesi günleri dokuz buÇU~ ,-,-• 
buçuğa kadar kabul ederek emirlerini sil r'atle yapacağımızı arzederı.s. 

Yazın zevk ve nquini... Boğazın latif serinliğini.·· 

1 Klştl7K ~!~~.:!::N ~!ıı;;~~~sıNfı" 
Hayat yerici müziği ile de 

N rrı Tarabya'daTIBA. TLIT A ote• 
Temin edebillrainiz. 


