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HataYda diinkii 
mii akereler 

Sarışın kadının memleket 
dışından geldiği anlaşıldı 

Fra'.'sa~ • • Bak~'.'ı .. d~. Zabıta ve adliye üç ölümle neticelenen 
Par ıs elçımızle goruştu esrarlı facianın kahramanları arasına 

aazeı Atıtakyııdan bw mananı 
Antakya 13 (Hususl) - Genel kurmay sanın prk orduları kumandanı orgeneral 

1kincı baıkanı orgenearl Aıı.m Gilndüzlln Hutzingem'Jn riyasetindeki Franaız he-
~aaetı altındaki heyetimiz bugün, Fran- (Deııamı 11 inci ıaflfada.) 

Mussolini tahlif edilen siyah gömleklilere ıordu: 

" İtalyanlar, harb olursa sizin için 
imkansız şey var mıd1r? ,, 

ltalyan Başvekili, " Hayır" cevabını alınca ilave etti: 
"Bir gün bu cevabınızı size hahrlatacağım 1,, 

yeni isimler karışmasını bekliyorlar 
Katil ile sarışın kadının eşyalarının zabıtaca tedkiki 

neticesinde çok mühim ipuçları ele geçirildi 
-•••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••• .. ••••••••••••••U• 

Suriye Başvekiline Tahkikat dün gece sabaha 
karşı suikasd kadar devam etti 

Meçhul .ı~hıslar Başvekilin Katilin on beş gün evvel Kartala giderek ailesi efradına 
otomobılıne bomba attılar sarışın kadını takdim ettiği öğrenildi 
ıoför öldü, fakat Başvekile . . w • 

bir ıe1 oım~c1ı Sarışın kadının Eskışehırde yakalandıgı şayıaları 

, 

Derbend cinayeti hftla esrarını mu -

hafaza etmektedir. Adliye ve zabıta tah- Facianın muhasebesi 
kikatırun bir hayli inkişaf ettiği ve ge -
rek adliye, gerek zabıta mehafilinde dü
ğümlerin çözüldüğü muhakkaktır. Fakat 
her iki tarafta da o kadar büyük bir 
ketumiyet muhafaza edilmekle ve bu 
tahkikat etrafında dışarıya bir şey sız
maması için öyle büyük bir hassasiyet 
gösterilmektedir ki gazetecile!'in polis 
müdürlüğü koridorlarından gelip geç -
melerine bile müsaade edilmemektedir. 

Bu bahiste en geniş salMıiyetle söz söy
liyecek vaziyette olan İstanbul müddeiu-
mum!si bile: 

Bu sabaha kadar 
meçhul kalan noktalar 

1 - Şolör ijmer Liitli ne
den öldürüldü? 

-- Henilz söylenebilecek fazla bir ıey 
nonıa 13 - Mussolini tahlifleri yapı • var mıdır? yok, umuyoruz ki tahkikat bu gece sona 

~n siyah gömleklilerin dört taburuna hl- Talntrların chayu, cevabı, ilzerlne l:~tl Mardam erecek, her şey anlaşılacaktır. Bundan da 

2 - lıtanbulda bazı tanı -
dıkları daha bulunduğu anla
ıılan ıarlJın kadın kimdir? 

3 - Katilin ve sarıfın kadı· 
nın eıyaları üzerinde yapılan 
tedlrilrat, tahkikatı nereye 
götürecek? 

•hen demiştir ki: .Mussolini fWllan söylemiıtir: Lond.ra l J (Hwust) _ Berut lima- sizi ancak yarın sabah haberdar edebi -
ta -_Taburlar, size soruyorum. Bir harb cBlr gün suallıne verdlğin.Lı bu cevabı nının tevsii münasebetile yapılacak lirim de.mittir. 
~dırinde sizin için imkansız bir ıe1 size hatırlatacaJım.. (A.A.) merasimde hazır bulunmak üzere Şam Tahkikatı idare eden milddeiwnumt 

4 - Katil hududda met.o-

Roma, ispanyadaki 
kuvvetlerinin tekrar 

harbe girdiğini bildiriyor 
lngiliz Baıvekili buıün Avam Kamaraıında lıpanJ•· 

daki lngiliz gemilerine yapılan ıon 
taarruzlar münaıebetile beyanatta bulunacak 

dan Beruta gitmekte olan Suriye Ba~- muavini Hakkı Şükrü dt hiç bir ıer aöy
roloji memurunu niçin öldür -vekili Cemil Mardam, yolda bir ıui - lernek istemernic:ıtir. 

il d .. , 
kasde maruz ka~tır. Katilin metrukltı "· 

Suikasdcller, B~vekili hlmil bulu- İki adam öldüren, kendi de ölüp giden 5 - Katilin bu cinayetleri 
nan otomobile bomba atmıılardır. Oto- Ali Rızanın hüviyeti İstanbulda ikamet irtikab eaiıinde saklamalı. 
mobilin şoförü ölm.üı, araba hasara ul- ettiği yerler tesbit :dilmiştir. Biz hüvi- iıtediği baılıa ve ~ok mühim 
ramıı, fakat başvekile bir şey olmamıştır. yetini evvelce yazmıştık, eenı tekrar e- bir suçun amil olduiu iddü:darr 

Hüviyetleri meçhul kalan suikasdci- delim: n• dereceye kadar doğTadar? 
ler kaçmışlardır. Ali Rıza bir aralık Eskişehir tayyare a-

Tüyler ürpertici bir 
yangı~ciası 

tölyesinde çahşnuı olan ve elyevm dev- Ali Rıza buraya Sevim isimli sar'fm 
let demiryolları atölyesi şefi sıfatını ta- bir kadınla ikamete başlamıı. ikametinin 
şıyan adamdır. İstanbuldaki bilinen son üçüncü günü pansiyon sahibi kiracıların 
ikametgihı da Britanya otelidir. All Rıza usulen hüviyetlerini tesbit etmelerini ve 
bundan evvel Beyoğlunda Yeniçeri so- nüfus tezkerelerini göstermelerini iste -

Bir ana yanan evine atılarak kağında Eleninin Gamsız apartımanının miştir. Ali Rıza da kadın da aqama bu 
4 numaralı dairesinde oturmuştur. (Devamı 11 inci sayfada) 

beşikteki yavrusunu kurtar- =====================-===::ıa:ı==========-=-===-
dı, fakat kendisi alevler 

içinde can verdi 
(Yazısı 2 lnd sayfada) 

, ......................................................... ~ • • . . 
(Aşk ve macera romam ) 

AZRA il 

Baıtanbaşa heyecan 
dolu bir eser 

Eli tabancalı mücrim 
çocukların adedini 
nasıl azaltabiliriz? 

Hukukçu diyor ki: 
Müşfik, ince, hassas bir ç.ocuk zabı· 

tası vücude getirmeli. 

Doktor diyor ki: 

Muallim Ag4h ~vtıkat lt"fan Emi11 
Sırn Levend KöHmiluııo,ı. 



Z Sayfa 

Her gün 
Şaşırmamak 
Ve yılmamak 
~-- Yazan: Muhittin Blrt•• 

S on günlerde, bi~ Alman gen~rali
nin cihan harbı esnasındakı ha

tıralarını ihtiva eden bir kitabı okudum. 
Kitab, 916 dan itibaren harbin sonuna 
kadar Knfkas ve Filistin cephelerinde 
bir Türk fırkasına kumanda etmiş olan 
General Guhr tarafından ~·azılmıştır. İyi 
bir askeri teknisyen olduğu kadar, ce
miyet, kütle, halk ruhu anlamaktn da 
kuvvetli bir duygu sahibi bulunduğu, 
eserinden çok iyi anlaşılan zat, Türkiyeyi 
harb esnasında en sakat, en kuvvetsiz, 
en yaralı yerlerinde tanımıştır. Gördüğü 
~yler, hangi taraftan bakılsa acıklıdır. 
Züppe ruhlu bir Avrupalı olsaydı, bütün 
o gördüğü sefalet, ziıf, teşkilatsızlık ve 
perişanlık levhaları arasında Türkiye ve 
Türk milleti hakkında çok fena fikirlere 
sahib olabilirdi. Halbuki, General Guhr 
hiç böyle düşünmemiş, bütün müşahe -
delerinin hülasası olarak Türk milletıi 
hakkında çok iyi fikirler edinmiştir. 

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Fransada hakikt ihtiyaçtan 5 defa fazla avukat, 3 defa 
fazla doktor, 2 defa fazla ıanayii nefise mezunu vardır. Al -
manya da ayni fazlalık tehlike.si ile karşılaşınııtır, bunun 
içindir ki yüksek tahsilin sadece yüksek tahsilde mutlak 
mU\·affakiyet kazanacakları tahmin edilenlere hasrı için ça
lışmaktadır. 

= Yüksek tahsil= 

ıı 

UNI\/ E RStTE: 

Liseyi bitiren çocuğunu üniversiteye yollamak her ailenin 
hevesidir fakat yüksek tahsili bitiren nice gençler vardır 

1 

ki hayat merdiveninin ilk basamağında kalmıflardır. Bir ço-
cuğu, muvaffakiyet prtlannı nefsinde toplamış olmadtkça 
üniversiteye yollamakta ısrar etmektense muvaffak olacağı: 
sahaya sevketmek elbette müreccahtır. 

Sözün 

Haziran 14 
= 

Kısası 
---

Yazı Ço~ Olduğu. /çin 
Bugün Konamadı 

······························································ 
Giresunda bir 
yangın faciası 

Giresundan yazılıyor: 
Şehrimize bağlı Haınidiye köyünde Ali 

Gürelin evinde gece yarısı bir ) angın 
çıkmış, uykuda bulunan ev halkı, )·an • 
gın epey ilerledikten sonra uyanabilrniŞ· 
lerdir. Ev halKı telaş ve heyecanla keil" 
dilerini güç halle dışarıya atabi1miş1er " 
dir. Can havliyle iki yavrusunu da dı " 
§arıya çıkaran Ali Gürelin karm telAf 
arasında beşikte yatan çocuğunu batır " 
lamış: 

- Çocuğu kurtarın! .. diye hnykırrnıŞ" 
tır, bu esnada Ali Gürel çocuğu kurtar' 
mağa koşmuş, fakat yüzüniı yalayan kıl" 

Eserinin sonlarında bir cümle gördüm; 
üzerinde derin derin düşündüm. Türki -
yenin, mütarekenin ilk günlerindeki pe
rişanlığını tasvir ettikten sonra milli mü
cadeleden rnuzaff erane çıkışını birkaç 
kelime ile anlattıktan sonra diyor ki: 

~1:;~~~=~~M:§?f ~ 
87 yaşında bir alim /' ........................................................ '\ Eski /ngiltere hariciye §ikteki ya\TUsunu kaparak pencerf>detl 

H •• b • f k : 1"1 D ki ld dışarıya atmış ve kurtarmıştır. Fakat bU 

cBu kalkmışı bütün dünya hayretle 
seyretti ve bunda cŞarkın bir mucizesinh 
gördil. Halbuki, bizler gibi, Türk milleti
nin içinde bulunmuş ve onun askeri kıt'a
lannı sevk ve idare etmiş olan ecnebiler, 
bu işten dolayı ne hayret etmişler, ne de 
bunda bir mucize görmüşlerdir. Vatanı 
uğrunda ne büyük fedakarlıklara katla
nılabileceğini harb esnasında pek güzel 
gördüğümüz bu milletin, Atatürk gibi 
büyük bir inaanın idaresi altında bir 
hamlede kalkınmış olması gayet tabii bir 
hAdise idi.> 

Hlila çalışıyor ergun ır 1 ra ~ ı.•aZırı o or o u esnada fec1 bir talihsizlik olmuş, evill_ 

: ı tavanı müdhiş bir gürültü ile çökE're• 
y anhş saymışım kahraman anayı ateşler arasmd3 hırak" 

Vg ki§i konu§Uyorl4rdı. 1çte11:nden mıştır. Geride üç küçük yavru bırrıl<B11 

biri: genç ananın ölümü burada derin akiS " 
- Üç at gördüm, dedi, ayaklarını ler bırakmıştır. 

ıaydı, on bir çıktı. 
B:iri: 
- Bildim, dedi, bir atın bir ayağı 

kınk olacak. 
- Hayır. 

Ôteki atıldı: 
- Ben blildim, biri bw •Jlağını kal

dınnıştır. 

- Hayır. 

ikisi birden düşilnmeyc başladılar. 
Vg at gördüm diyen: 

Uç sene kadar bir zaman uırfında Tür
kiyenin en geri ve en zayıf yerlerinde do
laşmış ve yalnız geri, acıklı ve fena ıey
ler görmüş, takat, htılls bir asker yüreği 
taşımış bulunan bu yabancı kumandanın 
bu phadetl bizim için sade kıymetli de
ğildir. Ayni zamanda bize şevk, kuvvet, 
istikbale karıı um emniyet verecek bir 
müşahededir. Hakkımızda bu kadar iyi 
bir fikir sahibi olmuş ve bunu bu tarzda 
ifade etmi§ olan eski ruah arkadaşına 
evvelA teşekkür ederiz. 

... ıi 
: 

- Ne düşünüyor.un.uz, dedi, o ka
dar mühim değil, ilk defasında. yanlış i 
ıaymışım, bir daha ıaı,rdım. On iki 5 
çıktı. s . 

* Bu sözleri bugün hatırlayıp buraya Dünyaca tanınmış meşhur ten a -
kaydedl.§im ıebebsiz değildir. İki hafta - Iimlerinden Sir Oliver Lodge 87 ya -
dan beri y~ bir safhası. inkişaf etmek~e şına basmıştır. Daha hAla zindeliğini 
olan. milli ~ır davanın bır .~uçuk senelık muhafaza eden filim, yeni bir eser ha -
ıeyrınl takib ede ede bugune kadar ge- zırlarnaktadır. Resimde kendisini kızı 
lecek olursak görürüz ki General Guhr ile birlikte görüyorsunuz. 
çok doğru va bir hakikati çok basit ve 
samlmt bir dille ifade etmiştir. 

Hatay davasının son safhasında Türk 
milleti sözünün bir kere daha üstün ol -

_ duğunu gördü. Bir Türk askeri heyeti 
Hataya girdi ve onun arkasından bir 
de Türk kıt'ası Hatay topraklarına gir
mek üzere bulunuyor. Halbuki davanın 
bu safhasında i§ler henüz 'buraya kadar 
gidecek değildi. Fakat, Martel - Garo 

100 el çantası olan kadın 
Amerikada yeni bir moda baş göster

miştir. Şık kadınlar, el çantalarının çok
luğu ile övünmekte, gittikleri yerlere 
on ,on beı tane çanta götürmektedirler. 
Tanınmış zenginlerden birinin karısının 
tam 100 çantası vardır. Ve her çantanın 
içinde de tek bir tuvalet eşyası bulun -
maktadır. 

politikasının yardımı sayesinde Türkiye ====;:::=========== 
bu nevi tedbirlerin zaruri olduğunu gör- rım bunun ne demek olduğUıPU iyi anlı-
dfl ve bunların alınmasını kat'i bir dille yarlar mı? 
lstedL Türk milletinin dilinde artık ciste- Anlıyanlar anlamıyanlara anlatsınlar: 
met,, calmab demek olmuştur: İstedi ve Bu i§te bir mucize yoktur; çetin ruhlu, 
aldı. sakin, fakat milcadeled bir milletin ka-
Hayır, edebiyat yapmıyorum; bu, ar- zanmak iradesi, muzaffer olmak azmidir 

tık bZ5yledir ve bunun sebebi de gayet ki Türkiyeyi, cihan harbinden sonra kal -
basittir: Türk milleti, Türk hakkı uğ _ kınan ve cmuzaffer olan mağlubların> 
runda, TQrklütün aelimetinden bahse.. başına ıeçirmiftir. Evet, bugün Alman
dilen her yerde ve her şeyde fedakarlığın ya da harbden muzaffer çıkıruf bulunu
en azaınt hadlerine kadar gitmeğe hazır- yor. Fakat, Türk mağlubiyeti bir gün da
dır. Vatan ulrunda can vermesini değil, hl kabul etmeden muzaffer oldu ve ar -
hatta senelerce sefalet çekmesini dahi kasında bugün on bet senelik bir zafer 
bilen bir milletin 'Sesi, elbet işitilecek ve tarihi vardır. Hatay davasının bugünkü 
dinlenecek bir sestir. İşte, sırf bu sebeb- vaziyeti, büyük mu.zafieriyetin deva
den dolayıdır ki Martel - Garo politikası mından ve inkişafından başka bir şey 
lflb etti ve bunun içindir ki şu daki - değildir. 
tada Hataydı birçok şeyler değ~miş bu- Hayatla ve tarihle pençe pençeye mü
lunuyor ve yanndan itibaren daha pek cadele eden bu milletin bütün muvaffa
çok feyler delifecektir. General Guhr'un kiyetlerinin yeglne sırrı fUI'adadır: Şa -
4edlll gibi bunda bir mucize yoktur; bu prmamak ve yılmamak! 
it pyet tabii bir teYdir, Muhittin Birgen 

* 

. 
\. ....................................................... ,/ 

Silah yağmuru 

Şikago emniyeti umumiye müdürlüt
tünün müsadere ettiği ailihlar, sahilden 
beı mil ötede Mi§igan gölüne atılıyor. 

Yanında iki bavul makarna 
taşıyan tenor 

Mef}ıur tenör Benjamino Gigli boğa -
zına çok düşkündür. İtalyan yemeklerine 
bayılır. Her nereye gitse, makarnasını, 

yanında taşır. Onun için daima, iki bavul 
stok makarna ile seyahat eder. 25 sene -
denberi prkı söyliyeıı tenor, 300 defadan 
fazla Rigoletto'yu okuduğu için, cartık 

gına geldi, başka ıarkılar bulmak llzım, 
demektedir. 

Eski İngiliz hariciye nazırı B. Edene 
Kembriç ünivenıitesi tarafından fahri 
hUAult doktorlufu ünvanı veilıniı, ve 
bunu bizzat, nazınn eski baıvekill Lord 
Baldwin tevcih etmi~tir. 

Sigara kagıdsız sigara 
yapıldı 

Sigara tiryakisi bir Macar gazetecisi, 
uzun çalışmalardan sonra, sigara kiğı -
dına ihtiya9 kalmıyacak bir şekilde Si -

gara imali usulünü bulmuştur. Ameri -
j kan müesseseleri, bu icadın ihtira bera-
1 tını satın almışlar, ve gazeteci de, lcadı-

1

( nın ince noktalannı anlatmak üzere A -

merikaya gitmiJtir. 

Kara s~daga tutulan 
maymun 

Bundan dört ay evvel, dünyanın en 
büyük gorili diye maruf kocasını kay
beden maymun Moina, hllA yeis için -
dedir. Bir türHl sevgili Mok'unu unu -
tarnarnaktadır. Şimdi Londra hayvanat 

bahçesindeki köşesinde, eski neı'esini 

kaybetmiş, huzursuz bir halde, hiç ko
nuşmadan, kendi.sine uzatılan oyun -
cakları isteksiz iateksiz alıp bir tarafa 

bırakarak oturmakta, düşünmektedir. 

İştihadan da keailm.if olan difi may -
munun hayatından endişe edilmekte -
dir. Zira gün geçtikçe kilOIUJldan kay
betmektedir. 

Avrupanın en büyük milli ldHleslıti, 

en JGbek ldlltilrilnü ve en kuvvetli u
brllt makine.uıt temsil eden Alman mil
leti, henüz Sildet Almanları meselesini 
halletmif değildir. Fakat, Türkiye Ha -
tay davasının halli yoluna artık ayak 
1Naamıt bulunuyor. Acaba, vatandqla -

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
İstanbul gümrüklerinin 837 malt yılı varidatı, yapılan bfr oldutunu göre bu mikdarın dörtte 'birine çok yakın bir tıs

istatistik neticesinde 81.438.249 lira olarak teıblt edilmiıtir. mmı sadece latanbul gümrilklert temin ediyor, dcmek
Devletin 838 büdcesinde umwnt varidat no milyon lira tir. 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T ER 1 N A N M A 1 

Hariciye Vekaleti teşkilAtı 
kanununa ek kanun 

:Ankara 13 (Hususi) - Hükumet Mec
lise Hariciye Vekaleti teşk:Iatı kanununa 
ek bir kanun layihası tevdi etmiştir. 

Amerika ve Avrupa işleri 
Londra 13 (A.A.) - Amerika birle~~ 

devletleri büyük elçisi B. Kenedi, çar " 
pmba günü Vaşingtona hareket edece.it· 
tir. 

Deyli Ekspres gazetesinin bildirdigıne 
göre, B. Kenedi, B. Ruzvelt için A vruP3 

vaziyeti baklanda bir rapor hazırlarnak" 
tadır. Büyük elçi, Amerikaya hareketill " 
den evvel başvekil B. Çemberlayn, hari
ciye nazırı Lord Halifaks, büyük devlet" 
lE>r mümessilleri ve ezcümle Fransa .Al• 
manya ve İtalya büyük elçileri ile bireJ 
kere daha görüşecektir. 

Sovyet Rusyada seçim 
Moskova 13 (Tas ajansı bildiriyor) -

Gürcistan ve Ermenistan sosyalist So\" 
yet cumhuriyetleri ve Gürcistana tabi 
Acaristan ve A~hazistan muhtar cumhıJ• 
riyetleri yüksek meclislerine meb'us se • 
çimi, dün yeni Stalin kanunu esasisi ıntı• 
cibince yapılmıştır. Seçim, meb'uslar arıı· 
sında Stalin, Molotof ve Mikoyanın d• 
bulunduğu Gürcistan ve Ermenistan se
çim dairelerinde hususi bir sevinç ve ht" 
yecan içinde geçmiştir. 

Geredede sıcaklar fazlalaştı 
Gerede (Hususi) - Şiddetli sıcakl" 

devam etmektedir. Bu sıcaklar v~ :kıl'" 
raklık devam eder, yağmur düşmez:st 
yazlık ve güzlük zeriyat yanacakur. 
Havaların fazla sıcaklığından halk "/llr 

lirelere can atmağa başlaDU§tır. Bı; ; 
en fazla rağbet gören mesire Kaynarı.t' 
dır. Burada yerden sıcak ve soluk sWI' 
fışkırmak&dır. 

-········································ ........... .....-
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14 Haziran 

Orman kanunu Mecliste 
hararetli müzakerelerden 

sonra kabul edildi 
\'eni kanun birçok güçlükleri bertaraf ettiği gibi orman 

sanayiinin inkişafına da yardım edecektir 
Ankara 13 (A.A.) - B. M. Meclisi bu- cOrman kanununun ihtiva ettiği ana 

run Refet Canıtezin başkanlığında klp- fikirleri haleldar etmeksizin bugün daha 
lanarak inhisarlar umum .müdürlüğünün ileri gitmiye imkan görülmedi.• 
1934 yılı ve tütün, tuz ve müskirat inbi - Aliedclin Tiritoğlu takriri ile bir tadili , 
tarı idarelerinin 933 yılına aid ·hesabi istihdaf etmediği ve maksadının bugü
kat'ileıint aid mazbataları tasvib etmif ne kadar köy olup bir köylü gibi geçın -
Ve askeri memurlar hakkındaki kanuna miş vatandaşlann haklarının tanınması 
bit· madde ilavesine, ordu ve .zabitan he- olduğunu söylemiştir. Bu miizakere so -
Yetine mahsus terfi kanununun bazı mad- nunda Alaeddin Tiritoğlunun ta~rirı o -
delerinin değiştirilmesine aid kanunla - kunarak kabul edilmiş ve maddenin o 
tın da ikinci müzakerelerinı yaparak ka- suretle tavazzuhu için takriri encümPne 
bul etmiştir. verilmiştir. 

Orman kanununa ek kanun layihası - Orman kanununun 37 inci mnddecunin 
nın rr tlzakercsinde muhtefü hatibler söz ormanlardan çıkan hasılatın bedel tari -
alar k kanunun birçok güçlükleri ber - feleri mıntakalar itibarile ve piyasa icah· 
taraf ettiği gıbi orman sanayiinin inltişa- larına göre orman umum müdürlüğii ta -
fına da geniş bir mikyasta yarc!Jm edece- rafından tanzim edilerek Ziraat Vekaıe -
ğin ı işaret eylemişler ve bazı temenni - lince tasdik edileceğine aid muadrlel 
ılerd.e bulunmuşlardır. maddenin müzakeresi esnasında da söz 

Bu arada Tahir Hitit -Manisa- kanu - alan bazı hatibler bunun tathikatınr.ınn 
llUn muaddel 18 inci maddesinin orman- çıkacak güçlükler üzerinde durmuslnr, 
lara 10 kilometre mesafe dahilinde ol&n Ziraat Vekili maddenin bu sıw~tle tanzim 
köylere tarife bedelile orman verileceği edilmesindeki manayı izah eylemiştir. 
Yazılı bulunduğu halbuki orman kanunu- Bu müzakereyi müteakib madde 
llun muvakkat 7 inci maddesi hükmüne olduğu gibi bırakılmış ve diğer madde
&öre bu gibi köylerde satış bedt>!ile bazı ler de okunarak tasvib edilmiştir. 
müzayede ile orman verilereği tasrih e - Meclisin bugünkü toplantısında mah 
~lnıiş ve bu muvakkat maddenin bu rukat kanun layihasile orman umwn 
hukmü tadil edilmemiş bulunmasına na- müdürlüğü teşkilatı hakkındaki kanun 
<:aran arada bir tezat husule gelmekte ol- layihası yüksek mühendis ve teknik o
~Uğunu kaydetmiştir. kulları mezunlarının mecburi hizmet-

. AH'ıc·ddin Tiritoğlu, ayni madcenin ikin !erine, Ziraat Vekaleti vazife ve teşki
<:ı fıı kasına nüfusu 2000 den aşağı olan Iatı hakkındaki kanunlar ve ulusal bay 
kasabaların yalnız mahrukat bakımın - ram ve genel tatiller hakkındaki kanu
d~n bu kanuna göre köy gibi muamele na bir fıkra ve bir madde ilavesine aid 
~o~~elcrini temin edecek bir fıkra ilave- layiha da müzakere ve kabul edilmiş -
8~ı ıstemiş ve bu maksadla da bir de tak- tir. 
tır :·ermiştir. Bu sonuncusu ile gençlik ve spor 
Zıraat Vekili Faik Kurdoğlu da ver - bayramı günü olan 19 Mayıs günü u

di?ı cevabda Meclisin tasvibine arz~ - lusal bayramlar arasına alınmaktadır. 
lnı:ı olan kanun layihasının gerek mem - İlAve edilen madde hükmüne göre 
lek~tın mahrukat ihtiyacı ve gerek su - de ckanunda tayin edilen genel tatil 
tetı umumiyede kereste ve diğer ihti - günlerinin sonu Cumartesi gününe te
~açJ rı bakımından temin etmPkte oldu- sadüf ettiği takdirde müteakib Cumar-

u menfaati ifade ve kanunun istihdaf tesi bütün gün tatil yapılır.• 
:~ı~.' ~aşlıca üç maksadı iş".iret eyliyerck B. M. Meclisi Çarşamba günü top -

tn•ştır ki: !anacaktır. 

Noterlik kanun layihası 
Meclis ruznamesine alındı 
Yeni birçok esasları ihtiva eden kanunda, bir .. Noter 
yardım sandığı" ku~ulması için de hükümler var 

Ankara 13 (Hususi) - Noterlik ka- kümler bulunma~dır. Bu sandık ö _ 
il.un l :- ·h b ·· M l" · l ayı ası ugun ec ıs ruznamesı- en n<>terlerin mirascılarına veya yaş 
~ alınmıştır. Adlı ye Encümeni liyiha tahdidi, mal fili yet suret ile vazifelerin -
'Aaer:nde bazı ~cğışiklikler. yapmıştır. den ayrılanlara yardunda bulunacak -
le Y~.hanın enc~mende aldıgı .son ş~k - tır. Bu yeni kanunun adli yılbaşı sayı
d gore her aslıye mahkemesı nezdin - lan, tatili müteakib Eylulden itibaren 
le~i ~un~.arın _kaza !e~re~inde not~r iş- mer'i olması tesbit ~dilmiş ve kanunun 
b· nı gormege salahıyetı olmak uzere neşrinden bu zamana kadar tatbika -
n~~eve~a b~·kaç noter bulun~ı:aktı:.. ~u tını kolaylaştıracak tedkiklerin yapıl -
Olın:~ıklerın aç~lmasına . gelırı. m~saıd ması ve nizamların hazırlanmasına 
1. ~an yerlerın noterlik vazıfesı, ad- meydan bırakılması mülahaza olun • 
ıy: \•eka.Ietince bağlı bulundukları muştur. 
adlı \"e .. . . • . b . dl" • 
~e ~ encumen1?.ın .. s~~ecegı . ır a ı - . Layihaya tasfiye için de bir hüküm 

.. emuruna gordurulecektır. ıJave olunmuştur. Bu hükme göre ka-
t Noterlik mahkemenin bulunduğu ye nun hükümleri yürürneğe başladığı ta
t e ) akın ve iş merkezlerinde açılacak- rihten itibaren 6 ay içinde adliye ve -
:· Noterler tatil günlerinde iş yapa - killiğince sicilleri itibarile noterlikte 

. 1Yacaklardır. Ancak vasiyetname tan kalmaları caiz görülmiyen veya ehli -
2un ve tasdiki ile gecikmesinde ı:arar yetsizlikleri sebebile kendilerinden is
~ula~ ~d işleri yapabilecekler ve ti~ade. edilmi~en noter ve noter mua -

halı ıcab ettiren sebebleri, tanzim vınlen noterlıkten çıkarılacaktır. Bu 
Ve tasdik edecekleri kağıdda göstere - kanunun tatbikinde medresei kuzzat 
Cekıerdir. ve nuvap mektebleri mezunları hukuk 

l 
Yabancı memleketlerde noterlik iş- fakültesi mezunu sayılacaklardır. 

er· k fes~ O~loslar veya konsolosluk vazi- 38 beyaz Rus Türk 
vatandaşhgma kabul edildi 

llON POSt'A 

Japon kuvvetleri 
Hankova doğru 

ilerliyorlar 
Londra 13 (Hususi) - Japon kuv -

vetleri yeni hedefleri olan Hanko\''a 
doğru ilerlemektedirler. Şimdi bu şeh
rin 150 mil uzağında bulunan Japon 
kuvvetleri, harb malzemesi ve ağır top 
larla takviye edilmektedir. 

Hankov'a yapılacak hücuma iştirak 
etmek üzere bugün Vahu'ya 300 Japon 
tayyaresi gelmiştir. Japon deniz ma • 
kamları, İngiliz ve Amerikan gambot
larının Yangtze nehrinden çekilmeleri 
için alakadarlara ihtarda bulunmuş -
lardır. 

Mahaza bu gambotlar nehirden çe
kilmemişlerdir. 

Diğer taraftan Yangtze sahilindeki 
sedlerin, son bombardımanlar netice -
sinde yıkılmış olduğu ve nehir sulan
nın civar sahalan tamamen istila etti
-,i haber verilmektedir. Bu mıntakada 
bulunan Japon kuvvetleri geri çekil -
mek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Kanton ve civarındaki kasabaları bu 
gün tekrar bombardıman edilmiştir. 
Şehirde fazla insan zayiatı olmamakla 
beraber, köylerde ölülerin adedi iki 
yüzü bulmaktadlr. 

Çekoslovakyada 
yapılan seçimin 
son neticeleri 

Prag 13 (Hususi) - Üç pazarclanheri 
devam etmekte olan belediye seçiminm 
son safhası dün neticelenmiştir. Bratis -
lavada ve diğer bazı yerlerde vuku bu -
lan ehemmiyetsiz hadiselerden başka, 
her yerde sükun ve intizam muhafaza e
dilmiştir. 

Ekseriyeti Alman olan şehirlerde ve 
kasabalarda Henlayn'ci unsurlar, reyler 
yekununun yüzde 65 i ile 85 1 arasında 

rey kazanmışlardır. Henlayn'a iltihak et
miyen sosyal - demokrat Almanlar yüzde 
50 ile 80 arasında tehalüf eden kayıplar 
kaydetmişlerdir. 

Komünistlerin hep birlikte Hcnlayn 
lehind~ rey vermeleri çok manidardır. 
Bazı kasaba ve şehirlerde komünistlerin 
yüzde 90 ı Henlayn lehinde rey vn_rıniş
lerdir. Komünistlerin kütle halinde B. 
Henlayn fıkrasını takib etmeleri bu fır
kada sol cenah temayülünü kuvvetlen -
dirmesi muhtemeldir. 

Jehleva - Çekoslovakya - 13 (A.A.) -
Buranın başlıca namzedi sosyalıst - nas
yonallerden Hott, içinde bulunduğu in -
tihab bürosunun Henlayn taraftarları ta
rafından istila edildiğini görünce ka!b 
sektesinden birdenbire ölmüştür. 

İngilterenin 
silahlanması 

80 milyon sterlinlik yeni bir 
dah "li istikraz ya pılı yor 
Londra 13 (Hususi) - l\1illi müdafaa

nın takviyesine sarfedilm~k üzere, çar
şamba günü 80 milyon İngiliz lirası 1.u
tarıncla yeni bir dahili istikraz açıla -
caktır. 

Yüzde üç faiz getirecek olan bu ıstik
razın bir kısmı 1954 ve diğer kısmı da 
1958 senesinde itfa edilecektir. 

Yugoslavya da iz mir f uarma 
iştirak ediyor 

İzmir ı 3 (Husust) - Dost Yugos -
lavya hükfımeti, Hariciye Vekaletimiz 
vasıtasile 938 İzmir enternasyonal fu -
arına iştirak edeceğini bildirmiştir. Fu 
ar komitesi müttefik devletin pavyon 
yerini tesbit etmiştir. Diğer taraftan 
Belgrad radyosu vasıtasile fuar ayln -
nnda propaganda mahiyetinde neşri • 
yat da yapılacağı bildirilmiştir. 

eQ!ını go~en memurlar tarafından ifa 
ili ecektir. Layihada noterlerin tayi -
tas:suUeri, dosya, kayıdlar, tanzim, 
~k, ve tebliğ, noter senedlerinin hü 
l>o 

1 
ve kuvveti, mürakabe, teftiş ra -

li r arı, inzibati cezalar, noterlerin ma
lar llles'uliyeleri, noter yanında çalışan
hakknoterlerin ücreti ve mezuniyetleri 

Ankara 13 (Hususi) - Rus mültecile- Alt )At• U 1 1 
rinden 38 kişi Türk vatanöaşlığına ka - m p C1 m ve g muş en yapı an 

ında hükümler vardır. 

ğ .. A.nkarada bir cnoter yardım sandı -
kurulması için de 1.3.yihada hü -

bul edilmiştir. eşyaya damga vurulacak 

lzmirde turistik yollar yapıhyor 
Ankara 13 (Hususi) - İzmir vilayeti 

turistik yollarının inşası hakkındaki ka -
nun lAyihıw Meclia ruznamesine alın -
mıştır. 

Ankara 13 (Hususi) - Altın, platin ve 
gümüşben yapılan her nevi eşyaya dam
ga vurulması mecburiyetine dair hük\1 -
met Meclise bir kanun IB.yihası vermiş -
tir. Layiha maliye ve büdce encümenle
rine havale edilıniftir. 

izmirde bir tütün 
eksperi öldürüldü 

Cinayet, işcilerden birine 
şarkı söylettiği için işinden 

çıkarılan bir ustabaşı 
tarafından işlendi 

İzmir 13 (Hususi) - Bugün Kordonda 
bir tütün .mağazasında bir cinayet işlen
miştir. 4 numaralı mağazanın eski usl.&
başısı Receb, mağaza içinde tütün eks -
peri Haydarı tabanca ile yaralıyarak öl
dürmüştür. 

Cinayet, Recebin bundm bir müddet 
evvel iş esnasında işçilerinden Coyaya şar 
kı söyleterek müessesenin iş ciudiyetıni 

ihllll etmesi ve Haydar tarafmdan da 
işinden çıkanlmış olması yüzünden iş -
lenmiştir. Katil tabancasını Haydarın ü
zerine boşalttıktan sonra kaçarken Hü -
kfımet konağı önünde jandarmalar tara· 
fınrlan yakalanmıştır. 

iş konferansı 
Cenevredeki konferansta 
mura hhasım1z iktısadi 

vaziyetimizi anlatb 
Cenevre 13 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 

• Orta Avrupa 
davası 

o 
Yazan: Selim Ragıp Em~ 

rta Avrupanm vaziyeti dün ne 

ise bugün de aynidir. Bir taraf-
tan Çekler nezdinde yapılan tahrik.it. 
öbür taraftan Südet Almanlarının her 
gün bir parça daha artan hassasiyeti. 
sulhun mukadderatını pek az akıl ve 
mantığa, pek çok ta tesadüf ve kadere 
raptetmiş bulunuyor. Maamafih dava o 
kadar girüt, karşılıklı vaziyet almış bir 
halde bulunan menfaatler o kadar zıd -
dır ki, bu işi bugünden yarına ve taraf
ların kaffesini memnu nedecek surett6 
halletmek kolaylıkla mümkün değildir. 

Fakat sulhu korumak ve bir ananiyet 
meselesinden bir muazzam harb çıkar -
mamak için yapılan büyük gayretleri de 
takdir etmek lazundır. Sarfolunduklan
nı bariz bir surette görüp inkişaf seyrini 
takib ettiğimiz bu gayretler sayesinde -
dir ki Çeklerle Almanları karşılıklı ve 
nisbeten sakin bir halde mü7.akere ha • 
linde görüyoruz. Diğer ekalliyetler de 
Slovaklann, Leh ve Macarların ana ve 
esas haklarının korunması etrafında ya
pılan temaslar ~ görüşmeler, bu vadide 
her halde hayırlı bi rnetioeye varılmak 
istendiğini isbat ediyor. 

Almanlar tarafından Çeklere verilen 
sekil?: maddelik muhtıranın bir müzakere 
esası olarak kabul edilmiş olması, bir ara 
eir hayli gerilmi§ olan sinirleri gevşet -
miştir. Bir esası görüşmek demek, onu 
berveçhi peşin kabul etmek manasına a
lınamazsa da, bu hususta konuşmıya razı 
olmak ta nihayet müsamahakar düşünüşü 
ifade eder. Bunun neticesi olarak elde & 

dilen malumatı gösteriyor ki Südet Al
manları Çekoslovak devletinin esas me.,. 
cudiyetini yıkmıya çalışmak istemiyor -
lar. Bu devletin istiklfiliyeti çerçevesi da
hilinde en geni§ bir muhtar idare kurul
masını iltizam eyliyorlar. Bazı gazete 
neşriyatının çok defa düzelen havayı 

arasıra ihlal ettikleri görülmüyor değil -
dir. Fakat şimdiye kadar gösterilen iyi 
niyet sayesinde muhtelif zorlukların önü 
alınabilmiştir ve cereyan eden müzake
reler bitmeden, binnetice müsbet veya . 
menfi bir şekil almadan, bu hususta kat1 
bir hükme varmak mümkün olmıyacaktır. 
Bütün tahminler, şimdilik Avrupanın bu 
köşesinde sulhun korunup kurtanlabile -
ceğini gösteriyor. Şayed netice bunun 
aksi şekilde çıkarsa, dünyanın muazzam 
bir badireye;:girmiye nam:ıed olduğunu 

hemen kabul edip hareketimizi bunun 
icablarına uydurmamız lfızıın gelir. 

Sel4m Ragıp Emeç 

Cenevrcde toplanan beynelmilel iş kon
feransında, umumi raporun münakaşasuı 
da, Türkiye murahhası B. Necme:cidin Sa
dak Türkiyenin iktısadi vaziyeti hakkın
da beyanatta bulunmuş ve bir yıllık ik
tısadi cihan vaziyetini hüW.sa eden rapo
rundan dolayı beynelmilel mesai büro -
su müdürünü tebrik ederek bu rapordan 
tebarüz eden bedbin havanın içtimai te
rakki gayretlerine engel olmamasını te -
menni ederek bu hususta beynelmilel 
vaziyete nümune olacak m!!li bir tecrübe 
mahiyetinde Kemalist Türkiyenin dev -
lctçi sistemini izah etmiştir. B. Necmed
din Sadak, Kemalist rejimde ideolojik 
münakaşalar ve sınıf kavgr.lan hulunma
dığını, ve Türkiyedeki devJetçi sistemin 
ne bir infirad, ne de otarşi olmadığını, 

devletin muayyen ve mümkün ı;ahalar -
da hususi teşebbüslere yer ayırdıktan 
sonra bir plün dahilinde saııayil<>şme ha
reketini inkişaf ettirdiğini anlatarak Tür
kiyede şimdiye kadar açılan fabrikalar 
hükumetin bu işe ayırdığı sermayeler vt: 
istihsal ve iptidai maddeler hakkında is
tatistik malümat vermiştir. Tiırkiyede 

hüklımetin ziraat, demiryolu ve yol işle
rine, nüfus siyasetine, muhacir işlerine 
verdiği ehemmiyeti söyledJkten sonra bu 
devletçilik ve sanayileşme hareketi saye
sinde Türkiyede işsizlik b.lmadığını bıl
diren murahhasımız sanayi hareketinin 
memleket mahsullerine yeni bir mahreç 
teşkil ettiğini ve amelenin patron tara -
f ından istismarı mevcud olmadığı için 

gerek nmelenın. gerek köylünün bu sa - G Saray Belgraddakı· 
nayi hareketi sayesinde iştira kabiliye- • 

tinin arttığını ve bizzat müstahsiller ıle ı·kı·ncı· maçını da 
işçilerin bu fabriftalar mamulatına miiş -

teri olduklarını ve Türkiyede hayat se - 4 o ka beıı· 
viyesinin yükseldiğini, iş kanununun tat· • Y 1 
bikinden sonra maliyet fiatının artma - Belgrad 13 (A.A) - Bugün Gala-
çhğını ve gerek fabrikalarda gerek rna - tasaray Yugoslavyalılar ile karşılaş -
denl~r.de fenni usuller ile rasycııalizas - mı.ş ve birinci devreyi 2-0 galib bitiren 
yon ışıne çok ehemmiyet verildiğini anla- Belgrad takımı neticede 4-0 Galata -
tarak demiştir ki: saraya galib gelmiştir. 

cDünya bir kargaşalık ve ıztırab dev- Diğer taraftan Beogradski de Uj 
ri yaşıyor. Fakat ümidsiz1ik göstermek in best'i 3-1 yenmiştir. 
sanlığa yakışmaz. Her halde Kemalist 
Türkiye kendi hesabına sulh ve içtimai 
terakki yolunda çalışmakta devam etmi
ye kat'i olarak azmetmiştir.• 

Tiran Elçiliğimizde 
Resmi kabul 

Tirana 13 (A..A..) - Türkiye elçisi 
ile Bayan Tuğay dün akşam elçilikte 
parlak bir resmi kabul yapmışlardır. 
Resmi kabule hükfımet erkfınile yük -
sek devlet memurları, ecnebi mümes
siller ve diğer bir çok zevat iştirak ey
lemiştir. 

Elektrik şirketinin satm ahnrnası 
IAyihası mecliste 

Ankara 13 (Hususf) - İstanbul elek -
trik şirketi imtiyazı ve tesisatının satın 
alınmasına dair olan llyiha Meclise ve -
rilmiştir. Bundan başka İstanbul elek • 
trik işleri umum müdürlüğü teşkilltı ve 
işletmesi hakkında da Ml?Clise bir ka -
nun lıiyilıası tevdi edilmiştir. Her iki li
yilıa nafia ve büdce encümenlerinde ted
kik olunacaktır. 

Hamidiye Mısırda 
Mekteb gemimiz "Yaşasın 

Atatürk ,, seslerile 
karşılandı 

İskenderiye 13 (A.A.) - Anadolu a -
jansının husust muhabiri bildiriyor: 

Hamldiye mekteb gemili dün d6rtte ı.. 
kenderiyeye vbıl olmuştur. Haınldiye ~ 
mana girerken topla seliml.amlf ve s. 
hil bataryalan tarafından bu seJAm ıade 
olunmUftw'. 

Liman medhalfnde halt motörJ erle ıı. 
midiyeyi karşılı.yarak güvertede topla -
nan kahramanlanmız ile pnlı bayrajrı.

mızı alkışlamış ve c Yaşasın Atat.ürk> dt
ye bağırmıştır. 

Dünya kupası maçlan 
Paris 13 (A.A.) - Dünya futbol ku~ 

sının çeyrek finalleri: 
Bordoda: Çekoslovakya He Brezilya sı

fıra karşı sıfırla berabere kalmışlardır. 

Lilde: Macaristan İsviçreye aıhra kar
fl 2 aoııe &alib ıelmifür. 



Sergi sarayının yeni 
yeri neresi olacak? 

Maçkadaki metruk ltalyan sefarethanesi binası il~ 
aürüldüğü gibi Galatasaray lisesinin buraya nakliJe 

serginin Galatasarayda inşası da tasavvur ediliyor 

Is tan bula bağlı köyler de ,__K_ant_arc~8!. _cina_ye--.ti 

plinla imar edilecek !t! t::, .. =:!..!'>;;:;". 
mİf 6ir luılJe 6alancla. Bir İstanbul Belediyesi daimi sergi sa - çilerek Maçkaya bakılması henüz ita 

bir karar değil, bir tasavvur halinde 
dir. Bu tasavvur da muhtelif itir 
uğramaktadır. Maçkanın Taksime 
zaran merkezden uzaklığı bu itiraıla 

Mimar Prolt bu yıl sadece ıebrin Anadolu ,akaıının ..._ __ am_.ı._sanna1t ___ ın_a_a1_ın_c1_._~ rayını Taksimde yapmaktan vazgeç -

imarile meeaul olacak ye ıelecek yıl plin tamamlanacak - miş. • Henüz resmen ilin edilmemiş olma-

Şehircilik mütehassısı Prolt'un bu Kartal, Çatalca, Yalova ve Silivrinin i
seneki mesiisini İstanbulun Anadolu mar pllnları mahaJJI belediyeler tara
yakasının imar plAnım hazırlamağa fından hazırlatılacak, bu işde İstanbul 
hasretmiştir. Eğer vakit kalırsa bu ara- belediyesinin müdahalesi görülmiye -
da Boğaziçinin Anadolu yakasının pli- cektir. Mahalli belediyeler, kazaları -
m da hazırlanacaktır. nın imar pllnlannı münasib gördük -

Prost, gelecek yaz tekrar çalışmak leri şehir mütehassısına yaptırabile -
üzere şehrimize döndüğü zaman Ana- cektir. Şehircilik mütehassısı Prost, 
dolu yakası nAzım planı Şehir Mecli - ıehrin plinım hazırladıktan sonra İs -
sinden geçirilmif bulunacak, ıehrin u - tanbulda tekrar kaldığı takdirde lıtan
muml planının tamamlanmasına geçi- bul kazalarının planlarının da ona yap 
lecektir. Gelecek senenin Eyl11l ayına tırılması muhtemeldir. 
kadar İstanbul şehrinin imar pllnı ta- Belediye, köylerin de münasib bir 
mamlanmış bulunacaktır. imar pllnına dayanmak 1Uretile imar 

19 39 senesi yaz aylarında imar iş - olunmasını temin edecek, buralarda 
leri için çalışılırken şehir içinden §~ - yapılan yollar ve evler, daimi kontrol 
bir dışına çıkanlacak bostan, fabrika altında bulundurulacaktır. 
vesaire de tesbit edilecek, bunların na-
kil olunacağı mahaller belli olacaktır. Prost Floryada tedldkat Japtı 

Belediye, şehir dışına alınacak, fab- Şehircilik mütehassısı Prost ve be-
rikalan ve bostan ve sairenin esamisi- lediye imar şubesi müdürü Ziya dün 
nf şimdiden tesbit etmiştir. Bu arada Floryaya gitmişler, Floryanın imarı, 
Atpazarının da şehir dışındaki yeri tes yeniden açılacak yollar. ve dikilecek a
bit edilecektir. ğaçlar etrafında tedkikat yaptıktan aon 

Şehir hududlan dışında talan Şile, ra tekrar dönmüşlerdir. 

Gizli bir yağ iibrikaSı·--·aaikaiı şimendifer 
bulundu konferansları bitti 

Dün zabıta gizli bir mahliit yağ ima- Bir müddettenberi Bükreş ve Sof -
Uthanesini meydana çıkarmıştır. yada devam eden Balkanlar arası de -

Zindankapıda Çömlekçilerde yağ - miryallar konferansında Türkiye de -
eılık eden Agop Eyübde Sillhdarağa miryollarmı temsii eden murahhasları
caddesinde hükt1mete haber vermeden mız dün şehrimize gelmişlerdir. Dev -
liZli bir yağ imallthanesi açmış ve ça- let demiryollar ticaret Reisi Naki Kös
hşmağa başlamıştır. Dün hidiseden tem ve hareket müdür muavini Ferid 
haberdar olan Eyüb Emniyet Amirliği Demirci'den milrekkeb hey'etimiz dün 
mezklir fabrikada yaptıiı bir aramada akşam Ankara ya gitmişlerdir. 
600 kilo pamuk yağı ile 18 teneke sa - Konferanslarda beklenen sonuçlar 
de yalı ve yağ imaline mahsus kazan, elde edilmiş ve esaslarda mutabakat 
fıçı vesaireyi müsadere etmişlerdir. t- hasıl olarak protokollar imzalanmış -
malAthane sahibi Agop ile fabrikada tır. Bu suretle fimdiden sonra Balkan 
çalışırken yakalanan Hırlsto, Koço ve ~tantı~a dahil ~evl~tler arasın~~ ~ak 
'Yasil imlindeki .işciler yablanmıılar _ liyat muşterek bır nızamname hükum
dır. !erine tlbi olacaktır. Diler taraftan Tür-

kiyeden yabancı memleketlere nakle -
Donanmamız dilen eşyalar muayyen tarüelere göre 

ve bir tek hamule senedi ile muvasalat 
Limanımızda mahalline gidebilecektir. Halbuki şim-
Donanmamızın bir lmmı başda Ya- diye kadar herhangi bir yabancı mem

vuz amiral ıemili olduiu halde lima- leketten gelen ve gönderilen bir maim 

11ımıza gelmiş ve Haydarpaşa açıkla _ nakliye tarifesi mal'Om olmadığı ve he
ımda demirlemiştir. Demirleyen harb sabı mümkün bulunmadığı gibi her 
lemilerimlz Yavuz Kocatçe Tınaz _ memleket hududunda yeniden hamule 

te .,_. to ·c1o' uhribl .'1 İn" il senedi tanzimi ve o mem.Ieket demir -
pe, ~er rpı m en e, on 11 .. t' . h _ ...... edil k öd" 

denizaltı ·ı rind ürekk bt" yo an ucre ının e:wau ere en -
gemı e e~ m . ~ . ır. mest icab ediyordu. Bu da bu hudud -

G61cllkte yerli mühendislerımız ve larda birer mümessil veya komisyon -
ltcilerimiz tarafından inşa olunarak cuya bu işlerin yaptınlmasıtıı ve bin -
geçenlerde denize indirilen yeni yağ netice masrafın artmasını istilzam et • 
lemiaİ de donanmanın ~tinde o- tiriyordu. Yeni şekle göre bir malın 
larak limanımıza plmiştir. nakliye fiatını burada besab ederek ge-

rek burada ve gerek mavasalatta öde -
Belmf ham Jalancla 11ktmlaeak mek mümkün olduğu gibi nakledilecek 

Eminönü meydanının açılması ha - eşyanın nakil masrafı bidayette bilin • 
leblle belediyeye devredilen Bektaş mek gibi ticarette elzem olan bir za -
hanının şartnamesi tamamlanmıştır. rurete cevab vermektedir. 
Ban yıkıcıya verilecek ve Valide ha - Hülisa demiryolları konferansları 
nı gibi yıktınlacaktır. Meydanın diğer memleketimizin dış piyasalarla ticarf 
kısmındaki istimlik muameleleri de - ve ekonomik bağlannı arttıran ve dü-
vam etmektedir. zen veren ehemmiyetli bir hAdisedir. 

Yeni bağların vergiden 
muafiyeti düşünülüyor 

Şarap imalib da serbest bırakılacak, inhisar resmi 
ve difer bütün takyidat kaldınlacak 

sına raimen kat'iyeti üzerinde ısrar e
dilen bu yeni kararın başlıca sebebi 
Taksimde yapılacak bir sergi binasının 
ıehir için bugünkü vaziyette tahammü
lü ıüç bir yük teşkil edecek olmasıdır. 

Bir hesab meselesi 
Taksimde sergi sarayının inşasına 

tahsis edilmesi düşünülmüş olan top -
rağm sadece istimlak bedeli 1,250,000 
liradır. Bu sahanın üzerindeki kışla ile 

' müştemilltının yıkılması, arsanın tes

nn başında geliyor. 
Bir kısım alakadarlar da Sürp 

mezarlığının daimi sergi binası için 
muvafık yer olacağı mütaleasındad 
lar. Bunda hakim olan esas Ta 
kışlası meydanının istimlak bede · 
yüksekliğidir. Maamafih Galatasaı 

lisesinin İtalyan sefareth.., .... i F!l 
alınarak oraya nakli ile Ji bina 
Galatasarayda olması fikrini ileri sil 
renler de vardır. 

Şehir işlPrl: 

viye edilmesi, yerine muhteşeme ya -
kın bir ıergi sarayının yapılması için 
750,000 lira koymak asla müballgalı 
bir rakam sayılmaz. Şu halde daimt ser 
gi binası Taksimde yapılacak olsaydı Kılıçalipqa camüni kapıyaa 
asgarf 2 milyon liraya çıkacaktı, de - dDkkular yıkbnlacak 
mektir. Tophanede Kıhçalipaşa ca 

Buna mukabil daimi sergi binasını tramvay caddesine isabet eden 
yapmak için hatıra gelen yeni saha 1- mındaki evkafa aid dükklnlar 
talya hükiimetinin yıllarca evvel Maç - önünü kapadıklarından vakıflar ida 

Fadtıt1a ıahne olan fabrika kada sefaret binası ittihaz etmek üze- resi tarafından yıktırılmak istendi 
re yaptırtmaya başlayıp da bilahare yazmıştık Belediye fen hey'eti vakıf 

Otomobil cinayetile meş~l bulunan muhtelif muharebelerin yekdiğerini ta lar idaresinin bu yoldaki müracaıa 
zabıtanın, Kantarcılarda yenı ve esrarlı kib etmesi üzerine yarım bırakmış ol- muvafık bulmuş ve yıkılmasını t 
bir ikinci cinayeUe °:rş~laştığuu dünkü duğu saraydır. etmiştir. Yakında vakıflara aid bu 
sayımızda haber vermıştik. Rivayetin çıkması üzerine biz küçük kanlar yıkılacak ve böylece Toph 

Kantarcılar.da Ahmed N~r~lın ~un bir derinleme yaptık ve öğrendik ki: civan genişlemiş ve hem de Kılıçali 
fabrikasında ışlenen bu fecı cınayetın es- İtalya konsoloshanesi bu binayı sa - paşa camiinin cephesi açılmış olacak 
ran çözülmeje başlanmıştır. tışa çıkarmış ve son zamanlarda l 2S t 

Cumartesi günü fabrikanın sahibi öğle- bin lira kıymet üzerinden bir toprak .!:· .............................................. _. 
den sonra geç vakit fabrikadan ayrılmış- pek"latörü ile mutabık kalmıştır. Fa- •--. 
tır. Bir müdden sonra döndüğünde bekçi ~ t u ha üzerindeki yarım bina malze
Şevkiyi ortada görememiş ve fÜpheye ae ~a·n bu fiata dahil olup olmadığı 
düşmüştür. Fabrikadaki kapılan da açık ::Sında ihtilaf çıktığı için konso -
bulmuştur. . loshane keyfiyeti İtalyan hükfunetin -

Zabıta, tahkikata ~şl~mış, kısa bir. a- den sormak mecburiyetinde kalmı\tır. 
raştırmadan 10nra dunkü sayımızda bil - y . 1 henüz neticelenmemış· tir. 
di di~·mız hil ş ki . dini anı mese e r aı veç e ev . nm cese sa- Demek istiyoruz ki, daimi sergi bi -
b~ kazanında, çuval içme sokulnıuı va- nasının burada yapılmasına gerçekten 
zıyette bulunmuştur. k 'l · · b' · k' ka 

A arar verı mış ıse ır emrıva ı rşı -
Dün geç vakte kadar hadiseyi tahkik d k 1 k b sahayı yeni sahibin -

ed .. dd . ..-t .. Orh K'" sın a a ara u 
en mu eıumwıu mu~vını ~ . o- den bilAhare birkaç misli fazlasına sa-

ni, nihayet ilk neticelerı elde etmiştır. t 1 k . · · d'de ·şe ınu'"da .. ın a mama ıçın şım ı n ı -
Fabrikada bir muddettenberi yapılan h 1 ed'l 1. i t" ı gösterilmeli -

d lı ...ı-kat ak'ala dikk ti a e ı me ı ve s ıca evam .u v rı nazarı a dir 
celbetmlştlr. · 
Tahkikatın tevsii ile bu hırsızlıkların Bir hesah meselesi daha .. 

failinin ameleden Mansur olduğu neti - Sabık İtalyan sefarethanesi muh -
cesine vanlmıştır. teşem bir binadır ve pencereleri, kapı-

Cinayetln de bu adam tarafından if - ları, dahili tezyinat müstesna olmak ü
lenmiı olması ihtimali üzerinde durul - zere esaslı .kısımlan şimdiden tamam
muı ve hakikaten birçok da delil toplan- dır. Uç kat üzerine çok geniş salonları 
mıştır. Bu sirkat hAdiseleri ile sonraki ihtiva ettiği cihetle bu halinde dahi bir 
vak'a arasında sıkı bir münasebet oldu - sergi binası olarak kullanılması müm -
ğu anlaşılmaktadır. Şevkinin hırsızı ya - kündür. Fakat kifayet etmediğine bük 
kaladığı, Mansurun da ele geçmemek medildiği takdirde binayı serginin si -
için bu cinayeti irtikab ettiği tahmin e- nema, tiyatro, gazino, müdüriyet pbi 
dilmektedir. Mansur polisçe yakalanm11 şubelerine tahsis ederek bahçesinde tek 
ve serbest bırakılmamıştır. Şevkinin ce - kat üzerine teşhir daireleri yapmak 
ledi kaynar bir halde bulunan sabun ka - mümkündür. 
zanına atıldığı için erimiş ve yalnız ke- Şimdi bir hesab daha yapalım: Bu 
mikten ibaret kalmıştır. sahanın fiatı l 2S bin liradır. Binayı ki

fi gelmemiş, bahçeiinde yeni teşhir da 
ireleri yapılmasına lüzum görülmüş 
farzederek taksim için koyduğumuz 
7SO bin liralık inşa bedelini bu tasav -
vura nakledelirp, yekftn 87S bin liraya 
çıkar, mutasavver Taksim sergi binası 

Yeni kömür 
depoları 

lngilterede hazırlanan fiatının yarısından da eksiktir. Ostellk 

ProJ· eler Londradan bu parayı çıkarıp bir de kar temin et-
mek de mümkündür. 

geldi, tedkik ediliyor 875 bin liralık bir yekun bulmuştuk. 
tngilterede hazırlanarak İstanbula Bu yekuna Taksimin istimlak bedeli 

gönderilen yeni kömür depolarının in- olan 1,2SO,OOO lirayı da ekleyelim, ö -
şasma aid projeler tedkrk olunmakta ' nüınüze 2, 125,000 liralık bir rakam çı
dır. Bu avanprojelerde depoların ne - kar. 

Beklediğiniz 
ı•z programı doluıor 

ACELE KAYDOLUNUZ 
16 Temmuz· 

20 Aju•to• 
Birinci mevki vapurlar 

F«e, Yunanlatan, Arnavutluk, Da. 
maçya, Bulgaristan, Ren sahil ve 

şehirlerini gezerek 

AVRUPANJN 
•• 11Uzel merkezlerl ol•• 

EERLiN, ViY ANA. 
PEŞTE, PRAG, MÜNiff 
KOLONYA, BÜKRF.Ş 

K11 birinci aı111f otellerl11de 

TAM 35 GON 
Rahat ve eğlenceli bir seyahat 

290 Lira 
Miiracut 

N A T T A 
Galatasaray Tel. 44914 

Ddal 
anıza ferahhk, 

tazelik verir ve onu 
dezenfekte eder. 

ODOL çok iyi dnnfekte edıa bir .-,dlr0 

O.u kullanular ..... 1ohı ile aiU., 
almakta• keadileriai konam.. olurlar. 
ODOL •t,.ıu:runua aı i k r •'P la r ı a ı 
öldüraıekdelci ku9"tiai diin1ada heru. 
itilir. Bu kuYVeti llJ81İade OD OL• 

rede ve ne şekilde kurulması icab et- Taksim güneş, hava ve ıokak geniş
tiji hakkında kayıdlar vardır. Fakat a- liği itibarile ideal bir ifraza tabi tutul
razi sahihlerinin birdenbire fiatları art mamış olmasına rağmen bugün İstan -
tırması ihtimaline karşı depoların ne- bulun en AvrupakAri bir semtidir. Eli
reye kurulacağı şimdilik kat'I surette mizde kalan Taksim kışlası ile müıte -
söylenememektedir. Avanprojelerin ted mUAtını sabık şirketin usullerile sat -
kikinden sonra İngiliz müesseseleri a- mada devam ederek itmam edebiliriz. 

Tepinievvelde Ankarada toplana - Şarapcıhk mmtablarmda prıp i · sıl projeleri yapacaklar ve bunlar da Bu sahanın satış kıymeti takribi olarak 
ak olan Büyük Ziraat kongresinde p- mali için yeniden bağlar tesis edilecek tktısad VeWetinin tedkikinden sonra 3 milyondan fazladır. İtte kıflı saha -
rap ifl. bqlıca bir mevzu olarak ted • ~e .. mevcu~ bailar ~ iyi prap ~eren kat, şeklini alacaklardır. sının satın alınmasını, serti binasının 
kik,~~~· Memlekette prapcıbk uzum nevileril~ genışle~~~~ır: Ec Yeni depoların Kuruçeşmeden baş- yapılmasını bedavaya getirdikten baş -
11111 ati ko1tleşınceye kadar prapcılar nebi ~plık uzüm nevilen uzennde ka bir yerde kurulması kararlaştığı ka belediye hesabına temin edilmiş bir 

atısdaki elqİJİp m•J•• 
lanıe11eınek kınntalannı 

"baalartlaa dit 
aralarıada v • 1 ı h • t 
•tıu• lçiıacleki dmala 
kat 1erlerinde lralu 
• r t ı lı 1 a r ı 1olcetlır. 
OOOL ıtıu fıralllatıet 
bir teaıiahk verir ve bu, 
kı ati i •• bakaa l.er 
hılaaıa lt119Ui1etidir. 

aatml surette fenni mürabbe altında de tecrubeler yapılacak ve elde edile - takdirde buradaki depolar tamam n milyon liralık bir kir. 
bulundurulacak, prap mmtakalarında cek neticeye göre ecnebi prapllk üzüm kaldınlacaktır e Fakat bu tahakkuk edecek mi? 
ııtbııune praphaneleri vücude getpi - nevileri memleketimizde tamim edile - · * 
llrek prapcılara fennt prap imali öi· cektir. utıfı üzerine mevzu kayıdlarm ref'i de Dün sergi binası işi ile allkadar o -
ıettleaektlr. Ayrıca prap inhisar res - Memlekette Amerika çubuklarile büyük ziraat kongresinde tedkik edile- lan muhtelif daireler nezdinde bir tah
minin de bO.bütilD blc:lırılmuı dütfl- yeniden telil ohmacat bağlarda lla - cek ve bu hUIUllarda kararlar vmile - kik yaptık. Bize aöylendiiine gör111J 
aoJmettecUr. bet w Wral a1mmem•m ft prap cektir. Serp MDuı itin Takalmdm vaıp • 

feluıadebafa cl'SBAll• ......... 
Buıünden lt.ıbaren ilç btlyilt mm 

1 - AJMI Batülı ...... imi 
<Ttırkçe ı6zU1 böyilk fllm) 

1-Petrolm........_. 
(Biiytlk heyecan ve macera fllml> 

1-TaJfm 
• <Bi1111k dram) 



• 
lzmir fuarı mükemmel 
bir şekilde hazırlanıyor 
Ooo e yakın yabancı turistin lzmire gelmeleri teınin 

idildi. Egeded giden Yun~nlı mübadillerden 3,500 
kişi de fuarı ziyaret edecek 

Fuarda. yeni yapııan Akbabalar kafed 

ltrnir (Hususi) - Fuar komitesi, arı, geçen fıene
lif seyahat acentalarile ve turizm terle mukayese e

t rıle temasa ~eçerek 20 Ağustos- fülemiyecek, ol -
Ylfıl arasında Izmire turist grup - gun bir eser ha • 
celbetmeğe teşebbüs etmiştir. !inde yükselmek· 

Ye kadar elde edilen anlaşmala- tedir. Fuarın mu-
16re Bulgaristandan 4 kafilede 2000 vaffakiyeti için 

İzmir fuarını ·ziyaret edecektir. en ufak noktalar· 
~erin ekseriyetini Bulgaristanda- 1a meşgul olmak· 
Seır~ler teşkil edecektir. tayız. Bu sene da 

ıyeden 400 kişilik bir kafile 26 hil ve haricden 
sta İzmir fuarını ziyaret ede - daha fazla firma-

dir: Mısırdan '· 60 ~işilik bir grup nın fuarımıza iş _ 
hır vapurla Izm'ire gelerek fu- t'rak d ğihi Dr 8 hcet u 

~Yaret edeceklerdir. İzmir ve ha - .. ı . ~ ece • e z 
n giden Yunanlı mübadillerden umıd ediyoruz. Mevcud pavyonlar ki-
~i fuar ayında hususi vapurlar- ralandığı için yeniden bazı pavonlar 
İımire gelerek hem es- inşasına teşebbüs edilmift1r. 
r bulundukları ye~leri g~. - Bu sene, müsbet çalışmalarımızla 
' hem de fuarda bırkaç gun ziyaretci sayısını bir milyona çıkara • 

ı,_ · eklerdir. Dost Yunan turistleri- w •• • • 

._..,şılamak ve ağırlamak için bir ca.gımızı umıd ediyoruz. Ayrıca elek-
.. Yunan dostluk komitesi faali - trık ve ışık oyunlan, geçen senelerde 

leçecektir. Fuar komitesi de Yu- olmıyan bir hususiyet halinde ziyaret-
~rıstıerini .. ağırl~?'aca~tır. . . cileri tatmin edecektir. Atrakisyon 
-. rın en guzel koşelerınden hırı o- işleri ilerlemiştir. Türkiye ziraat üriln· 

~t Yunanistan pavyonu inşaatı lerı pavyonu, kapalı atış poligonu kısa 

.eı~1·ye f k •tesi . . Dr bir zaman sonra tamamlanacaktır lz-'""' ve uar omı reısı • • 
Uz, fuar hazırlıkları hakkında mire gelecek ziyaretcilerin her tilrlü 

tu izahatı vermiştir: esbabı istirahatlerini temin edecek ted 
-938 yılı İzmir enternasyonal fu- birlerimizi tamamlıyoruz.• 

Adana Hava 
hararetle 

iş göreceği lllM;:! 
inşaatı dı 

edilmek üze • 

meydanı inşaab 
devam ediyor 

. ~ 

~· 
~ Gı::: " ~· .• -

Çanakkaleye 2000 
göçmen yerleştirildi 

Çanakkale (Hususf) - Nazlm vapuıl
le Romanyadan gelen 2000 muhacird.en 
1200 kadarı Eceabad kazasında, müteba· 
kisi de Ezine, Ayvacık ve Erenköy köy
lerinde isklıı edilmişlerdir. Muhacirlere 
vapurda ve karada mütenevvi meale ye
mekler verilmi§tir. 

Göçmenler, beraberlerinde, 1200 den 
fazla hayvan, 300 kadar da araba ıetir
mişlerdir. 

Muhacirler, çıktıkları iskelelerden, et
yalarile beraber, gidecekleri yerlere ka
dar otobüs, otomobil, kamyon ve araba
larla ıevkedilml§lerdir. 

Bigada mekteb 
sergileri 

Biıa (Hususi) - Orta ve ilk okullar 
yıllık sergileri açılm11tır. Sergiler bir 
hafta devam edecektir. "Açılan Oç sergide 
tqhir olunan el işleri ve Biga mekteb 
yavrularının vücude getirdiği eserler her 
türlü sitayi§in fevkindedir. 

Öfretmen Kevserin vazife qkından 
dolan bu salon dolusu resim hünerleri 
pek az yerde tesadüf olunur birer san'at 
eseridir. Bu öjretmenden aldılı ilhamla 
Yakub adında bir köylü çocuğun özlü sa

' n çamurdan yaptığı gdze1 bir bn.t de o-
kul ıalonunu liialemektedir. Okulun he
nüz birinci sınıfında bulunan Pekmezll 

.,, .. 
Doğu mektubları : 

Van bütün Anadolunun 
en güzel, en şirin şehridir 
Fakat 101 çok tehlikelidir. Her virajı bir uçuruma 
yuvarlanma tehlikesi arzeden Diyarbakır-Bitliı ıoselİ 

korkulu bir rüya gibi geçiliyor 

Van göttlnden. gılzel bir gönlmlf 

Van (HUSUBl) - Kısmetmifl cYoh de- dar bir odanın ır· ~den seyreder halde 
nen bu upuzun berzahlar göze alınır da görebilirsiniz; bi.; .:uzı ona kaldırarat: .. 
cVan> a gidilir miydi? .. Görüldükten IOJL- * 
ra da bu yerden ayrılınır mıydı? BitliJte müdJıiş bir korku il• sarııldıt: 

Vanda tabiatin, müsrif bir zamamnda Bitlis - Diyarbakır yolunda devrilen kam
ihsan ettiji bol bir güzellik var: Uzun ve yor • .ın ortaya getirdiği facia hiklye edi
geniı mail satıh, göz doyuran, gönül do- liyor. On iki ölü, sekiz yaralı ... Yarın bia 
yuran bir yeşillik ile.mi... Arkasındaki de, iki gün evvel faciaya sebeb olan ba 
daj, başka türlü, eteğinin ucundaki gt;l, yoldan geçeceğiz 
bambaşka türlü güzel... Şarkı hatırunı Dün, Tatvan - Bitlis yolunda en yük.-
geliyor: sek derecesini bulmuş olan sinir bozuk.-

köylü Yakub unayii nefisede çok muvaf- cBeste güzel, güfte güzel, az güzel, luklarımıza bu havadis tuz, biber gibi 
fak olan müıtema bir istidaddır. 1e1 güzel> geldi. Tehlikenin dehşetini göre, göre içl-

Malatya Halkevinde 
müzik çallşmaları 

Burada da zemin güzel, dal güzel, 1e- ne atılacağız. Kurtulursak yaver talihı
ma güzel, göl güzel. cBir>, ciki> ile sayı- mlz var demek, kurtulmazsak bu mck
labilecek müstesnalarmı ayırın, doğu, tub, gazeteye gönderdiğim yazıların so
orta, batı Anadoluda Van kadar, güzel- nuncusu olacak ... - Ahaye 
lilile mestolunacak yeri zor bulursunuz!. 

Bir adam Kızılay hesab1na 
hayat sigortası yaptırdı 

Gölünde seyahat, ayrı bir zevk!. İki ta
raflı gördüğünüz sahiller, sizi, uyutul
mak üzere yeşil, ipek iki kolla sarılıp yu-
muşak bir kucakta yatınlınıt olmanızı Sındırgıdan yazılıyor: Burada oturan 
dO)'Ulmaz uadetlerine gıötürilyor. Dedeağaçlı Abbaa oğlu Hasan Şahbaz mı 

cTatvan> gölün, pınltılı bir nihayet yıl müddetle senede yüz lira vermek IU• 

nokfasL Orada biten su ve orada başlı- retile bin liraya kendini sigorta ettirmif
yan toprak güzelliği değiştiriyor ve işlet- tir. -~-~n Şahbaz on ~lın hitamında ve
me idaresinin kurduğu beyaz binaıar, aç- ya olumn anında bu bın liranın kendi • 
tJ.lı beyaz yollar, nizamladıtı beyaz ça- sine veya ailesine değil, Kızılay kuru -
kıllı yefil parklar, hazzile ıa1Ye4en muna verilmesini şart koymU§tur. 

mu'ud bir rüyanın, bir küçük vakfeden LUI b .. . . . 
IOnra açıillUf ikincı tuıı gibi muhayye- e urgaz camumn manaresı 
lenlzd• tarif olunmaz bir tüfatın ihtisas.- yapıhyor 
1arını yaptıyor... Orada bıraktığınıı bir Lüleburgaz (Hususi) - Sinanm eser-
IU bediuı idi, burada buldutunuz bir lerinden olup Balkan harbinde yanan ta
toprat ıiiridir. Burada da muhit gilzel, rihi büyük camün duvar aksamı bir 
muhat güzel, sema güzel, göl güzeli... müddet evvel yeniden yapılDll§tı. Şım:li * Umumi Müfettiş Kizım Diriğin hımmed 

Tatvandan sonra yol arkadqlarmıı al· ve para yardımile minarenin tnpsıc.a 
ze fU enditeyi aşılıyacaklardır: Diyarba- başlanmqtll'. Mhıa.n$lin in1411 haziran. 
lma, Al gitsek te sailam ,ıdebilecek nihayetine kadar bitirilecektir. 

mtyfz?. Ondan ötea1 daha per'İf&ll ve kor- Edirnede piyango talililari 
tunç olmak üzere Tatvandan ltlbartn 

Malatya (Hususi) _ Şeh.rimia Hal- Bttllse bd&T yapılmamıı baktlmamıı Edirne (Husust) - Bu defaki tayyare 
kevl bütün tollan faaliyetlerine de • bir JOl üzerinden gitmeğ~ mahkllmsu- piyangosunun en büyük ikramiyesi olan 
vam etmektedirler. Müzik kolu fayda- nm. Yolun. perişan edlci bozuklutuna, f5 bin lira Edirne meteoroloji rasad me
lı phpnalar ı&termektedir. Genç kız- gittikçe daralan ufkun mellli yük.lene- muru Mustafa il~ kasab Ktmilin mii#e-
larımı k · d leri ceJttir c u .. •han> dan sonra arkanızda reken aldıklan bilete isabet etmiştir. za eman. pıyano ers ve • · ,._, Ç . 
rilmekte, gençliğin musiki kabillyet - bir parça genlf rüyet sabası ıörilnünilz. orluda kıraz bayramı 
lerinin ne§VÜDemasına çalışılmakta • Piyade ga"mlzonu bu sabanın da bitim Çorlu 12 (Husust) - Adet olduğu veç. 
dır. Yukarıdaki resimde piyano dersi yeridir. Dört tarafınızı, elele vermif, ba- hile burada kiraz bayramı büyük bir 
alan genç bayanlarla muallimleri ve zan birbiri~in. ~cağ~da bafdat kurmut neı'e içinde yapılmış, bil tün halk kırlara 
kol başkanı laman garillmektec:Ur. dallar çevırmıştır. Götü artık, nstll açık, dökülerek bayramı kutlulamı§larchr. 

Trakyada köy kahvelerinde 
kAğıd oyunu yasak 

LClleburgu (Husud) - Köy bhvele
rlnde kliıd oyunları OJ'IWU1\Ul kayma
kamlıkça yasak edilmlftir. Bu tedbir mu
hitte memnuniyetle karplanmıftır. 

Boyabad kıt' ası 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

. .. son İspanya hadiselerin· 
den sonra, 

. . . harice bombardıman 
tayyaresi satılmasını menet-
nılfl 

Hasan Bey - İyi etmlf a
ma İspanyada yıkılacak. 7a
kılaeak JE kalmadı kil 

Boyabad orman muhafaza mdfrezMi, kumandan Osmanm idaresi altında orman 
muhafazası sahasında büyük bir feragatle çabfmaldadır. Bir brd91 HVIİll 
ile birbirlerine ballı ola bu kıt'a· erlerinin her biri Türk ordusunun blrw bh· 
nmıan unsurudur. Resimde orman muhatazaa tıt'aaı erleri komutanları Ue 
birlikte lörillmetttdh'Jer. 
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1 Htdiaeler Karıınnda 1 
VAPURDA 

P azar akşamı geç vakit Haydar

paşadan vapura bindim. Ka

dıköyünde dolmuş olan vapurda otura
cak değil ya, ayakta duracak bile y<>r 
yoktu. Bir kenara güç bela yerleşebil

miştim. Duvardaki bir levha ile burun 
buruna geldik: 

cKamaralarda yatmak memnudur.• 
Onun yanında bir başka levha vardı: 
c Yerlere tükürmek memnudur'.• 
Keneli kendime: 
- Ama da levha bolluğu! 
Dedim ve salonu dolduran halka şöyle 

bir göz gezdirelim. 
Konu komşu oldukları vaziyetlerind~n 

belli bir grup belli ki tenezzuhten dönü
yorlardı. İçlerinden biri bir sepet açtı. 
Sepetten bir salatalık çıkardı. Soydu ve 
yanındakilere ikram elti. Soyulan sala
talığın kabuklarını yere atmıştı. 

- Oldu olacak bir tane de: 

c Yerlere salatalık kabuğu atmayınız.> 
Levhası konulmalıydı, dedim, yan ta-

raftan bir bağırışma işittim, döndüm: 
- Vallahi Necati ben bu işe bayıldım. 
Bir şey yok, konuşuyorlardı: 
- Oldu olacak, bir levha daha! 
c Vapurda bağıra bağıra konuşmayın!> 
Salonun bir ucundaki genç bir erkek 

salonun öbür ucundaki genç bi: kıza ba
ğırdı: 

- Bana birkaç kiraz atl 

Genç kız, olduğu yerden birbiri arka
sına birkaç kiraz attı. Genç erkek ancak 
birini tuttu. Öteki iki kirazdan biri yaş
lıca bir adamın §apkasına, biri de biT 
genç kadının omuzuna vurdu ve yere 
düştü. 

- Oldu olacak, bir levha dahal 
cBirbirinize yemiş atmayınız.> 

Vapurun kuytuca bir köşesine baktım: 
- Haydi bir levha daha dedim.. Bu da 

1 

muhakkak lazım: 
c Vapurda öpüşmeyiniz.• 
Terbiyeli terbiyeli oturan bir genç kı

zın yanındaki genç bir erkek ayağını a
yağının üzerine atmıştı. Ve ayağile biraz 
ötede oturup kötü bir güftenin kötü bes
tesini güf tcden, besteden daha kötü bir 
sesle tekrarlıyan adamın şarkısına tem
po tutuyordu, o ayağını oynatırken kirli 
ayakkabısı ikide bir genç kızın etekliği
ne sürünüyordu. Genç kız elbisesini ko
rumak için öte yana kaçtıkça tempo tu
tan ferahlıyor, oturduğu yere daha yer
leşiyordu. 

- Haydi bir levha daha! 
cAyakkabılarınızla yanınızda oturan -

lann üstlerini başlarını kirletmeyiniz.> 
Vapur, köprüye yanaşıyordu. Eğer yol 

biraz daha uzamı§ olsaydı, bu levhaları 
o kadar çoğaltacaktım ki vapurun du -
varlarında levha asacak değil, bir çivi çi
vileyecek boş yer kalrnıyacaktı. 

ismet H11lusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Temerküz kampları ne zaman 

kuruldu ? 
Temerküz kamp

ları ilk defa 1901 
senesinde İngiliz-~ 
ler taraf 1.ndan, Ce
nubi Afrika harbi 
sıralarında tesis 
olunmuş, ve bura
lara Bocr kadınla
rı ve çocukları 

yerleştirilmijti. Bu 

sistemi evvela tenkid edenler olmuş, hat

ti Loyd Corc Avam Kamarasında, buna 

En sıhhi şekilde traş nasıl 
olunur? 

En sıhhi şekilde 
nasıl traş olunur? 
Pres Medikale gö
re Amerikalı iılım
ler bunun tecrübe
sini de yapmışlar. 
Tavsiyelerı şudur; 

Evvela yüz, cil
di tahriş etmiyen 
bir tuvalet sabuni .. 
le ve sıcak su ile 
yıkanacak. Bu ameliye bir buçuk dakika 

kadar sürecek ve yüz, iyice Qvulacak, 
fena halde hücum etmiştir. 

• bunun sebebi yüzdeki tozları ve ter ba-
Bugünkil temerküz kampları ıiyast fi- kiyesinl eidermekür. Sonra, el ile bir 

kirlerinden, muhalefetleırinden dolayı mikdar traş sabunu alınacak ve icabı 
yakalanan kimselerin sevkedHdikleri bir 

yer halini almıştır. 

* 
Panslavizm nedir? 

Bu Panslavizm, Şarki Avrupada otu-

mikdar su ile bu sabun, iyice yüze yayı· 
lacak, sonra ustura ııcak suya batınlacak 

ve yüzün en kolay taraflarından işe başla 

nacak. Bunun sebebi ıert kıllı kısımla-
' 

rın sabun altında daha fazla kalıp yum!.1-

şamalarını temindir. 

tan bütün Slav halkının bir bayrak al- lar, Sırblar, Hırvatlar, Bo~naklar, Kara
tma toplanmasını güden. fikirdir. Bilin- dağlılar, Slovenler, Lehliler, Moravyalı
diği gibi, Ruslar, Rütenyalılar, Bulgar- lar Slav addolunurlar. •............................................................................................................................. 

Bir kadın neden 
istemez? Çocuk 

cHer kadının kalbinde bir beşik ya
tar> derler, bu cümle ile kasdedilen 
hüküm her kadında anne olmak arzu
sunun tabiatten doğma bir his oldu4 

ğudur. Buna rağmen işte Buyükadacfa 
oturan bir erkek okuyucum bana an· 
latıyor ki, kansı günün birinde anne 
olmak ihtimalinden kaç•nmaktadır. 
Halbuki erkeğin en büyük heves , ken
di tabiri ile: 

- Evde bir beşik görmex, baba di· 
yen tatlı bir se:t işitmektir. Karısı ona 
bu zevki tattırmaktan itina ile ka~ı· 

nınca benden soruyor: 
- Sebebi ne olsa gerek?. 

* · Bir kadının anne olmak isteyişi '!· 

sas, istemeyişi marazdır, başlıca ild 
sebebden ileri gelir: 

1 - Kadın eğlence hayatının müp
telasıdır, bu hayattan annelik dolayı 
sile birkaç ay için olsun ayrı, uzak k!ll
mıya tahammül edemez. Yanlış bir dlı.
§Ünce ile anneliğin vücud zarafetini 
bozacağını farzeder, bu hevesi büsbü· 
tün abnamakla beraber kalbinin bi~ 
köşesinde saklar, anne olmayı a1iye 
bırakır. 

2 - Kadın kocasından eınitı değiJ. 

dir, rnunasebetlcrinin devam edemiye
ceği zannındadır. Aralarınd.ı canlı bir 
bağ vücude gelmesini istemez, anne· 
likten kaçınır. 

Okuyucumun bana anlattığı vaıi. 

yette bu iki sebebden hangisı rol oy 
namaktadır, onu tayin e:.mek ve o;:a 
göre tedbir almak kendisine düşer. 

* cAyasloğ> da Bay (B. D.) ye: 
Herkesin karakteri bir değildir. Ba· 

zıları yumuşaklıktan, bazıları sertlik .. 
ten, bazıları ise hAkirniyetten h<'şla· 

nırlar. Evvelemirde muhatabınızı tcd
kik ediniz, uzun uzadıya tedkik ediniz, 
hakiki karakterini bulunuz, ondan son
ra nasıl hareket edecelinizi tayin e· 
dersiniz, fakat kendinizde, tedkik ve 
tahlil kuvveti yok ise fU noktaya d:k· 
kat ediniz: 

- Kadın kendisile meıgul olandan, 
kendisine ehemmiyet verenden hoşla
nır. Bu arada yumuşak eldivenin için
de bir çelik el kuvveti hisseders? büs
bütün bağlanır. 

Siz yumuşak, müşfik bulunacaksı,

nız, fakat yumuşaklığın ve şefkatin 

altında irade kuvvetinin de bulundu
ğunu o keifedecektir. 

TEYZE 

SON POSTA 

~ 
İki güzel 

Rob döşambr 

f1 . • 

Hemşerilerini boğazllyan iki 
kardeşin muhakemelerine başlandı 

İdam talebile mahkemeye sevkedilen suçlu: "Bizi öldiİ" 
receklerdi. Canımızı kurtarmak için bu işi yaptıkn diJO' 
Beyoğlunda ıece yarısı hemşerisi Hü- salonuna girince birdenbire yere yı)ıl -

seyini ustura ile boğazından keserek öl - mış ve ölmüştür. Ölümün kalb sekte 
düren ve Hüseyinin arkadaşı Aliyi de a- .den olduğu anlaşılmıştır. 
ğır yaralıyan kömürcü Abdürrahman ile e· k" ~df 
kardeşi Eminin Ağırcezaya verildiklerini ır öylU odun keserken uı 
evvelce yazınl§tık. Gerede (Hususi> - Kazaya üç saat ısı 

fede bulunan Mengen nahiyesinin Rukll 
Abdürrahman mahkemeye taammü - din köyünden berber Ahmed dağda 

den adam öldürmek suçundan, idamı ta- k~erten üzerine fenalık gelmlş ve be:.ııı 
leb edilerek, verilmiştir. Cinayetin ıor - ölmüştür. Hükümet tabibi Ahmedin P'" 

gu tahkikatı sırasında, bir para mesele - sektesinden öldüğünü tesbit etmiştir. 

sinden dolayı tasarlanarak işlendiği an
laşılmıştı. Tahkikata göre, Abdürrahman Polisle: 
iki hemşerisi ile köyden İstanbula gel - _ :U 
dikleri sırada, arabada parasını kaybet- Yayalar köyü cinayetinin f P. 
miş, bulamayınca hemşerilerinden fÜP - yakalandı 
he etmiye başlamıştı. Yayalar köyünde ağabeysi İbrahlnl ~ 

tından vurulan Zekeriya hastanede ol!ll • 

S ğd F il
• 

1 
Bu küçük fÜphe bilahare zuhur eden tür. Katil ağabey Üsküdarda tevkif ed 

a a: an a veya ka ın şantunzdan. h"d· 1 1 b- - !. ih b f · a ıse er e uyumu~ ve n ayet u ecı mtştir 
Uzun kol, uçları yuvarlak reverle!' ar- -1 . t k d tı · ~ 
k d 

.. .. ' .. cınaye e a ar varmıc . Ku00 çu"kyalıd b" t bil ka 
a a scntur, ustten konulmuj cebler. On ~ a ır o omo • 

düğmeli. Dün yapılan muhakemede, katil Ab - Şoför Ali idaresindeki 47 numaralı o~ıM 
Solda: Daha şık. Beli saran kuşak sol dür~~hm.an. had~ey~ ~öyl~. aı_:lat~ı~ır:. mobil Maltepede Küçükyalıda asfalt ";-. 

yana sarkmış. Kapaklı kollar kısa ve şis- Huse .. yın .. ıle A. lı hızım kom.urc.u er. ukka- sür'atle giderken telgraf direğine çarP ıre' 
• t d k d d f rdil t" orada çalışmakta olan amele Basanı ıığ .., 

kin. Önde tek düğme. Sağ rever marka nının us un e 1 0 amız a mısa ı er. ~ yaralamıştır. Otomobllln ön kısmı parçsl" 
işlenmiş. Muslindöİen veya lenetter. ya- ~ulmak. için, İst~nbula gelmişle~cli. Tel- mıştır. Şoför tevkif edllmlştir. 
pılabilir. lal Halil vasıtasile bunlara bır garson M" safi l"k k 

mua\·inliği bulduk. Sonra ertesi akşam 1 
r 

1 
te avga B • 

iki
• bluz Ve 1·k1• etek meyhaneye gittik eğlendik. Ferdası gü - Dün Sarıyerde karşılıklı bir y:u 

nü benden elbise yaptırmak için 25 lira lama hadisesi olmuştur. • 
para istediler. Vermedim, sonra da, biz Bağla_r yolu~d': otur~n. ter:i par3~ 
gidiyoruz, diyerek, çıkıp gittiler. Gece ol- kepolos ış ortagı Ibra.hımı evıne d ~f!IJ) 

,, 

Soldaki etek: Bu etek ipeklidir. Önü 
yuvarlak bir şekilde belin yukarısına ka
dar çıkıyor. Sol yanında bir godesı var. 

Soldaki bluz: Bu eteğin bluzudur. Fan
tezi ipekliden olabilir, işlenebilir de. ö
nü arkası yakadan büzgülüdür. 

Sağdaki etek: Her hangi ince bir yün
lüden yapılabilecek bir etek. Üstünden 
bluz yerine kazak giymek güzel olur. Ön 
dikişleri kazağın dikişlerine uydurul -
muştur. 

Sağdaki bluz: İşte bu eteğcı yaraşan 
kazak. Emprime ipeklidendir. ÖnU düğ
meli bir bandın altında büzülmüştür. 

du. Saat 12 sularında kapı çalındı. Aç - etmiştir. Ev sahibesi Izmaro ve _ye er 
tun, gene onlardı. İçeri girdiler, gene her Sofya hep beraber otun~p ra~ı ıçeıllJ• 
zamanki gibi yattık. Meğer bunlar bizden ken fazlaca sarhoş olan Ibrahım ıle • 
zorla para almağa gelmişler. Soyunmadan maro arasınd~ bir ağız kavgası b~lfl ği 
yatağa girmelerinden fiiphelendim. Gece mış, nihayet Ibrahi:m eline geç r~,. 
yarısından sonra ustura ile üstümüze hü- çakıyı kadının koluna saplamıştır. • 

' 1 dıy ·· p ac:ke cuın ettiler. Beni çenemden yaraladılar. rısınm yara an gını goren ar "' fi • 
İşte o vakit, canımı kurtarmak için, ustu- ~ıo.~ ek_mek .~ıçağını ~aparak :mi~ ;ff 
rayı Hüseyinin elinden kaptım karan _ nn uzenne hucum etmış o da onu 
lıkta salladım. Neresine tesadüf' etti bil - lundan yaralamıştır. ıs 
mem. Sonra, kapıya varmak için, aşağı 

kata atladım. Hüseyin, beni takib etti. 
~ağıda da, boğuştuk. Bu sırada, bekçi
ler geldi, yakaladılar bizi. 

Suçlu Emin de vak'ayı aşağı yukarı ay
ni §ekilde anlabnış, duruşma phidlerin 
celbi için talik edilmiştir. 

Salmatomrukta bir şUbheli 
ölUm vak'ası 

Müddeiumumilik fÜpheli bir ölüm tah
kikatına el koymuştur. 

Salmatomrukta Avcıbey mahallesinde 
Fatma isminde bir kadın evinde ölü bu
lunmuştur. Tahkikata muavinlerden Hik
met vaziyet etmiş, bu sırada yapılan bir 
ihbar da hadiseyi şüpheli bir mahiyete 
sokmuştur. İddiaya göre, o civarda Lan
dros isminde bir eczacı kalfası, Fatmaya 
morfin yapmış, ölüm bu suretle vukua 
gelmiştir. 

Cesedi muayene eden adliye tabibi En
ver Karan, otopsi yapılmasına karar ver
miştir. Tahkikatın seyri ve morgun ve -
receği rapor hldiseyi aydınlatacaktır. 

Bir avukat muhakeme esnasında 

Bu sırada isti:mdad eden Sof'~ 
sesine zabıta memurları yetişerek c: 
lesini de cürmü meşhud mahkeme 
göndermiştir. 

Bir yavrucuk ikinci defa kaıa1' 
uğradı 

Beşlktaşda Şerbethane sokağında (ltll 
1 

• 
Ahmed Hamdlnln oğlu 5 yaşında Receb İı" 
velce kırılıp alçıya konmuş olan bae~ 
kazaen mangala çarparak devirmiş dok ~ 
ateflerle yüzünden ve gözünden yann1ıt .... 
Yaralı çocuk Şişli çocuk hastanesine ıtaldl 
nlmıştır. 

lki çocuk dut ağacından düıtüle' 
Beşiktnşda Uzuncaova caddesinde ot~.: 

ran Mehmedln oğlu 11 yaşında Meıuned P.

halledekl dut a~acından düşerek başı • 
muhtelif yerlerinden yaralanmış, Şişli ~ 
cuk hast.anesine kaldırılmıştır. 41 * K1sıklıda Camı sokağında 8 nuınar• 
oturan Ekrem oğlu 12 yaşında Adnan e~ 
babçeslndeld dut ağacından düşerek ınu!l • 
ut yerlerinden yaralanmış, numune }la 11 

nesine kaldırılmıştır. Jr 

Bir qekçi çukura düştü, yaral•": 
Heybelladada Akçakoca sokdında otıJ , 

ran eşekçi Niko Berberoğlu sokağından ıı'~ 
çerken belediyenin yaptırdığı ve üzeri •;.a 
bulunan kanallzasyon çukuruna düşere1' • 
kalçası kırılmış ve başının muhtelif yeri• 
rlnden yaralanmıştır. 

duştu nıdu 
Dün Kadıköy .ulh :mahkemesinde ant Kadıköy Halkevinde bando 

bir ölüm vak'ası olmuş, bir avukat, mü- teşkil ediliyor 
vekkilini müdafaa ederken, düfiip ölmüş- Kadıköy Halkevinden: 
tür. Evimizde bu sene bir bando ıcurıl 

1 

Bu .zat .İstanbul barosu avukatlanndan lacaktır. Çalışmak isteyen genç e~ 
İbrahımdır. Avukat İbrahim mahkemeye Cuma ve Salı günleri saat 14 den ı 7) 
gelmiş ve duruşma aırasmı bekleml§tir. kadar ikişer resimle idareye müra :a•' 
Fakat sıra kendisine gelip te mahkeme lan ./ 

Bacaksızın maskarallklan : Kırılan lamba 

, .. • • 
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eli ESKi GONLER illi 
Bir çapkınlık gecesi 

Yazan: Muallim Nihad 

80Jtl POS!'A 

f Niğde tahrirat lralemiııcl. baılaJlp lstanbulcla l 
----~ i darağacı albnda biten memuriyet hayab : 8 j ~---~ ' ····-···-· ·--' 

Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı Y8 eski nıeb'us Ebubekir Hazım 

Annemin, kucağımdaki heykel yüzünden baıgösteren §Cllkınhğı ıeçince 
kaşlan çabldı ve hiddetli bir sesle : " Çabuk, bu çamur piçi al, nereden 

Hüseyin devam et
ti: 

getirdiysen, ora7a götür! • diye bağırdı 
" 11.rn ild büyük insan 

kadar müteessir • 

( ____ ~_mur __ g~_e_şi_iş_ıe_boo_~_ı ___ J 



Vari• 
Zeqin dayı 1elenine 18Jlfl

ıordu: 

- Sen benim 1eılne varisim 
olacabın! 

- İyi ama dayı Jirml ıenedil 
ayni MSzil söylüyomm, b41l IÖ

ltlnil yerme getirmedin! 

* .. 
- Çok ifim var, bapmı Jı:ap

Jacak zamanım yok! 

- Ne il görünOnl 

- İpizler cemiyeti idare he-

~eünde azayım! 

* 
Okudunuz mu? 

Gen9 romancı, nJpnlııma IOJ'• 

Cu: 
. - Son Jazdılım romam otu

iunuz mu? 

Sevlilisi ba§llll kaldırdı: 

- Hayır, dedi, 1a lizl 

1 Hoş siJzler .. • 1 
Ceza 

Kadın çocuğuna IOrdU: 
- BuraJ& limoııata koymuftum, 1eı1 

el içtin? 
- Ben içmedim, bisküvi içti. 
- Biakllvi ne oldu? 
- Ceza olsun diye ben ele biü(lviyi 

pilmt 

• Misal 
Bir baJ&D anlabyordu: 
- Çok çirkin imanlar vardır ld, kalb

imi çok temizdir. 
- Hakkınız var bayan, maell liz çok 

-.a blhlisiniz! 

• Hayret 
Açıkı~ açıkgözlülüjünden ıa~ açtı: 
- Ben mürekkeb kullanmadan yazı 

pzmayı ketfettim. 
- Hayret edilecek bir kefif. 
- Hakikaten öyle, artık yazı yazarken 

kw'fUll kalemi kullanıyorum! 

• Papaaan 
ltadm kocasına darıldı: 
- Bu pis llflan papağ~ 1en ötreı

ln delil mi? 
- Ben ölretttm ama, 16ylemiyeceksin 

tlye de tembih ettim! 

• Güldüğü zaman 
- Koc1nızın bıyıklan ne kadar bOyilk. 

1 - Evel. 
- Gilldülü de 

ıım~ belli olmaz. 
" ~Sı•~"'-,. . - Onun kolayı-

~~ nı buldu, &üldüğü 
zaman, aüldüğü 

belli olsun diye e
lle bı'ıklarını yukarı doiru kaldırıp dış
ı.mı g&terlyor. 

Cevab 
9ı.fefbur riyaziyeci 
aıom dötelinde ya
bJordu. Sesi, 1&duı 
keatlmi,U: konuşmu.. 

yordu. Konuıturmak 

istediler, sual ıordu
Iu, cevab vermedi, 

nihayet birinin atlı

na gelip 10rdu: 

- On ikinin mu
nbbaı nedir. 

Riyaziyeci yatalm

• dogruldu, elini p

Cinıl ca.zlbe 

- Madem 1ai kızımı denizden k•.u-ıor· 

dınız onu ıize veriyonım. • 
- Fakat betı nHyfm/ 

- ÖVletl•• q ditle kızımı kurtardı-
nız. Siz acele et!Mıeydiniz, hnhald4 
bir be1c4r adam onu kurtanrdı. 

- Babam, uılu dunırıam bana bir 
bilikıet alacağını IÖ!/ledi. 
- Bu yaptığın nedir? 
- Hiç, biliklet lıtemiyonım. 

llDiran ı 

Dünyanın en asri ve en 
garib mektebi 

Gülünüz 
Fotografçı evlenen dul kadın

la, dul erkelin resimlerini çe
kiyordu: 

- Biraz ıülünüzl 

Dedi, gülmediler .• 

- Canım, ikinci defa evlendi

lfnizi aklınızdan çıkarıp biraz 

.ıülilnüzl 

* Kusur 
- Elektrik süpürgen iyi ama 

btr tek kusuru var. 
- Nasıl bir kusur? 
- Süpürge sopasının gördülil 

iti görmüyor! 

* 
Uyu 

Kadın kocasını uyandırdı: 

• - Zannedersem dedi, odada 

bir fare var. 

- Odada bir de kedi bulun

dufunu farzet te rahatça uyu

mana bak! 

1 Gilzel fıkralar 1 
Kime söylemeli 

Bay hJddetliydi, bayan da hiddetli, baJ 
batırdı: 

- Kızıma IÖyle, o herife vanra bet 
para bile urfetmem. 

Bayan clilfündü: 
- Bunu kızımıza delil, k~ ala· 

cak adama söylemeliyim! 

• Müjde 
Beı yqındalti çocula söylediler: 
- Bir kardeşin oldu! 
Çocuk sevindi: 
- Öyle 1ae gidip anneme müjde vere

yim! 

• 
Ez em em 

Kolunda bir tahtakurusu yakaladı. Ye-
re attı: 

- Ezsene! 
Dedim. 
- Ezememt 
Dedi. 

- Neye? 
- DamarlarCnda benim kanımı taşı-

yor. 

• 
Kızmıya başlıyorum 

Hasta, doktora muayeneye geldi. Di-
linl çıkardı: 

- Hele dilline 
de bakın! 

Doktor suratını~m~~~I! 
astı: 

- Dilim bozuk ~~~~iiJ~ 
mu doktor? o 

- Onu bilmem ama sabahtanberi on 
basta geldi Onu da bana dillerini çıkar
dılar. Artık kızmaya başlıyorum. 

Kız ye erkek talebeye kemend atma, dans, ıazeteciJils, 
telsiz, golf, tarih, lisan ve askerlik dersleri ıösteriUJGI 

Golf ümnde 

Amerikada Texasm vlsi çayırlarına 300 
bin İngiliz lirası harcanarak yepyeni bir 
mekteb vücude getirilmi§tir. San An • 
tonyo balkı, bu yeni müesseseden ziyade
aile memnundurlar. Burada !394 talebe 
okumakta, 89 hoca dara vermektedir. 150 
seyyar propagandacı, bütan e7aletleri 
dolqarak, açık hava mektebine talebe 
toplamaktadırlar. 

Boşuna zahmet San Antonyo mektebtnd• ukerlik, •· 

Bayan hiddetliydi, rlh, lisan ve hesab dersleri verilmekte, 

hizmetçiyi çatırdı: AdAbı mua,eret, dans, gazetecil.lk ve tel· 
siz dersleri gösterilmektedir. Müeane • 

- Seni sabahleyin 
nin iki jlmnastikhanesi, küçük bir ti • 

bakkalla uzun. uzun yatrosu, kantini, birçok klüblerl ve blJ 
konu§up pkalaıır- llllhhanesi vardır. Haftada bir kere balo 

ken gördüm; bir da- verilir. Talebe, kendi elden düpne oto • 

ha bakkala kendim mobillerlle mektebe ıelirler. 

gideceğimi Kız talebe, ya harlkullde ,Ozel cWdl • 

Hizmetçi, bayanın m1f tuvaletler, ipek çorablar giyerler ve 

yüzüne baktı, ga. yahud süveter ve kısa ökçe ile ıe•rler. 
lilmsed..i: Erkek talebe ise kravat takmu, ceket 

giymez, ıömlek ve bol paçalı pantalonJa 
blma koydu, dÜfiln- '-_-B-1JN1&--, mah--oo-ld_uk_I ---....i1iaı......1 
ill, 11yıklar gibi ce- Nik'bitı- Biç mena1c et!M, 1t1bah~ 

- Seni çok ıetnyonım. 
- Boıuna zahmet ge•rlır. Mektebde kemend atma tallın- Kemend atma taUml .. 

etınlt olursunm ba- leri de yapbnlmaktadır. lllfll', görü§iirler. Buralarda sevtfdl 

ftb verdi: hri mi gö.Wm ~, .-Meae- 1 
- Yüz kırk dörif fial 

Jan; o 11rıpnlardan Haftalık balolarda kız ve erkek taıe- lebelertn yüzde otuzu billhare bir 
h)f hazzetmiyor. be hiç'bır ka.Jıd, mtırabbe olmadan ta - ı. evlenmektedir. 

- Hayır, ben ıenl çok mnyorum. 
- Ha111r, MJIW, beta ıeni GOk ım110-
nı-. 



14 Haziran 

'Yukarıda gördülüni1z resim, deniz si
labıan yarlfllllD Avrupayı nereye sürük
lediğini tasvir ediyor. Resmin sol tara -
fındaki çerçeveye bakınız: Yalnız Av -
l'upada büyük den.is devletlerinin 1942 yı
lında ne kadar kuvvete maille olacakla -
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rını anıamış olursunuz. 
İngiltereye aid kısımda yeni gemiler 

Nelson hizasından itibaren aşağıya doğ
ru olanlardır. 
Fransanın yeni gemileri ise Dunkerque

den aşağıya doğru başlar. 

i . 

. -

' ·~~ J -'"~~·/ 

İtalyanın yeni gemileri de Vittorıo·dan üç tanesi onar bin tonluk kilçfik cep yenileftirilmi§lerdir. Güvertelerinde tay· 

sonra gelenlerdir. zırhlılandır. yare bombalanna kartı, teknelerinde de 

Buna mukabil Alman çerçevesinin için- . Maamafih yeni yapılm.ıf olmıyan ıe • torpile t.arıı tertibat yapılmıştır. Çelik 

dekiler tamamen yenidirler. Fakat bun- mileri de ehemmiyet.m 1aymıyalım. zırh arttınlmıt. bölme mikdan ziyade • 
lann da cedvelin üst tarafında görülen Bunlann hepsi de ıon ihtiyaçlara göre leştirilmiftir. 

Mücrim çocukların cezasını Bütün !Amerikayı ayakland1ran çocuk 
arttırmalı mı ? hırsızı haydud nihayet yak!landı mı? 

Memleket münevverleri ileri sürülen 
fikir için ne diyorlar ? 

it.. Alil uharrir ve edib Bürhan Cahid 
1 WU adliye ve zabıta dosyalarının 

lon günlerde çocuklar tarafından işlen
~ cinayetlerle dolmağa başladığından 
-.rtisle çocuklaI'ln lşledili cürümlerin 
~~s_ının artırılmasını ve küçüklerin iş
""'UUtleri suçların cezasına babalannın 

"- iştirak ettirilmesini istemektedır. 
AYni mevzua Kurundaki bir başmaka

learie temas eden Asım Us d~ adli bazı 
kararların ve müeyyıdelerin mektebler
~ bıçak ve tabanca kullanabilecek talı?-

ler için bir teşvik tesıri yapacağından 
lllbhesi olduğunu anlatmaktadır. 

Bu ınevzu etrafında terbiyecilerimizle 
.:!'11iyettar hekim ve hukuşinaslarımı

'lle düşündüklerini öğrenmek istedik. 

Agah Sırrı Levent diyor ki: 
-.:.uuaı lisesi direktörü, İstanbul erkek 
'ı ı edebiyat hocası ve Halkevi başka-

Agfı}ı Sırn Levend dedi ki: 

na meydan bırakılmadan örtbas edıH
yordu. 

Bugün pısırık çocuk yoktur ve şükran
la kaydedelim ki elinde tabanca, belınrle 
saldırma ile gezen talebe dahi mevcttd 
değildir. Ama denebilir ki hocasını teh
did eden veya silah çeken talebe bugün 
mevcud değil mi?. Mcvcuddur. Fakat bu; 
normal değil, belki anormal bir hadise 
olarak telakki edilmelidir. Halbuki dün
kü eli tabancalı çocuk normal talebe a
rasında dahi bulunuyordu. 

Bugün bu kabil hareketleri yapan ta
lebe bizde nefret uyandırmaktadıx. Za
ten efk5rı umumiye de ona karşı Iazım 
gelen aksülameli göstermektedir. Şübhe 
yok ki iyi bir mürebbi herhangi bir hu
dise karşısında bu gibi hadiseye ve bu 
gibi hadiseyi yapan talebeye karşı ne 
suretle mukabele edilmesi lazım gelece
ğini derhal bilir. 

çocuklarından başka bir fCY bekliyeme
yiz. O itibarla da aile teşkilatının kuv
vetlenmesi, aile reisinin çocuk üzerinde
ki hakimiyetini istemek ve bunun temi
nine çalışmak ta en birinci vazifemiz ol
malıdır. 

Bence çocuk masumdur. Çocuğa ka
nuni ceza vermek suretile terbiye etm~k 
değil, onu ailenin yardımile mekteb için
de ve mürebbinin otoritesi dahilinde ter
biye etmek icab eder. Bunun için de mü
rebbiye geniş mikyasta salahiyet vermek 
lazımdır. Yalnız dikkat edelim; mürebbi 
tabirini kullanırken kendini bu işe tama
mile vermiş, ehliyetli mürebbileri kasde
diyorurn. Yoksa çocuğu kAhil bir adam 
gibi her vak'a karşısında adliyeye sevkct
mek ve inzibat memurlarını mekteb ve 
terbiye işlerile daha yakından al8kalan
dırmak hiçbir zaman doğru değildir.> 

Avukat irfan Emin diyor ki: 

Taw Kqın ç~mı anyan 
g6nülhlln 

Tayyare'lft- ıfGpılan t4harriyata i§tira)c 

eciiyor?a.r 

.,.;- Bugün gençlere ve çocuklara aid 
'hı.Çok acıklı hadiselerle karşılaşmakt:l
lu, Bunlann yalnız çocuk babalarını de
~ lnemleket gençliğile ilgili olanları da 
"1t leessir etmemesi kabil değildi:. An
ıt ben kendi hesabıma bu hadiselerm 
~k ~emiyet ve gerek keyfiyet itibarile 

İşte asıl nazik ve mühim mesele budur; 
çocukların kabahatlarını karşılarken 
mürebbinin bu işdeki rolün'.i ve vazife
sini tesbit etmek lazımdır. A 

Maznun ıoför (ıolda), Lfndbergln çocu-
6unu kaçıran Hauptmana ıayanı hayrd 

vukat İrfan Emin Kösernihal derecede benzemektedir 

A lllubalağalandırıldığına kaniim. 
ha Caba eski devirde çocuk daha mı ter-.:li idi, daha mı az hadise çıkarıyordu? 
4lı, akkak ki bir kısım pısın k çocuk var
~ fakat onun yanında belinde tabanca 
te a saldırma taşıyan mektcb talebesine 

tesadüf etmek mümkündü. 
~V'ar ki o zaman neşir vsısıta1an bu
~ • kadar geniş olmadığı için bunlar 

ıu kalıyor ve hAdiselerin yayılma~-

Maalesef her mektcb öğretmeni iyi bir 
mürebbi sayılamaz. Mürebbilik için bu
rnda saymağa Iiizum görmiyeceğim bir 
çok vasıflar vardır. Eğer çocukların da
ha iyi yetişmesini istiyorsak bir an ev
vel bu mürebbi zümresini yetiştirmeğe 
ça1ışrnalıyız. Yoksa rnekteb hayatı için
de kendini, okutmakla mükellef olduğu 
üç beş saatlik dersle vazif cdar addeden 
bir muallimden daha fazla mürebbilik 
bekliyemeyiz. 
Şimdi ehemmiyetle bir noktayR daha 

temas etmek icab eder ki o nakta da aile 
meselesidir. Bugünkü aileden bugünün 

oğlu da sualimiz karşısında 

elindeki sigarasını tazeliyerek demıştir 
ki: 

•- Teneffüs ettiği hava itibarile de 
yepyeni bir devrin ışıklan içinde yetişen 
çocuklarımızın eskisine üstün bir fikir 
seviyesinde bulunduğuna kimsa ıübhe 
edemez. Eski pısırık çocuk §imdi atılgan 
bir hüviyet halinde cemiyet içinde dola
şıyor ve bu vaziyette olan bir çocuk için 
müsbet veya menfi bir harekette b11lu:1-
mak tabii ve zaruridir. Hepim:zin istedi
ği ve cemiyetin beklediği netice bittabi 
kutubda toplanmak icab eder. 

(Devamı 10 uncu ıayfa.da) 

Amer1kada petrol ttıccarı Kq'ln bet ya
ıındakl oR'lunun kaçırıldJ.tını, bütün Ameri
ka zabıtasının seferber edlldlğlnl yazmq, 90-

cuğu kaçıranlann babasına üç mektup ya .. 
zarat 12 bJn Ura fidye! necatı muayyen bir 
yerde otomoblllnln penceresinden atmasını 

blldirdiklerlnl, zavallı babanın bu parayı 

atmasına ratmen çocuğuna tavup.madılı

nı, yavrucutun hayatından iimld keslldl • 
ğlnl llAve etmııtık. Ajanslar, çoculun ölü o- Cesed denizin dibinde aranıyor 
larak bulunduğunu yazdılar. Son gelen ha- manın en üst katında muhafaza altında bu
berlere göre bu yazının içinde re.mılnl &ör - lundurulmattadır. 

düliinllz fOför bu cinayetin suçlusu olarak Petrol tüccarımn çocuğu bir Cumartesi 
tevkif edllmlotır. günii taçınlmıştı. Bunu taldb eden Pazar • 

Suçlu tendJainl haltın hücumundan tur- te.sl sabahı, çocuiun amcası 1-tJı uykwun • 
tarma.t için, Mlaml'de elli tatlı bir aparu • (Devamı 12 inci uyfada) 
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Mücrim çocukların 
cezasını arttırmalı mı? 

Rumen Kralının 
tenezzühü 

Romanya Kralı Samajeste Karol, 
Luçyafaru} yatı ile evvelki gün Kara -
denizde mütenekkiren bir seyahat yap
mıştır. (Ba§tcırafı 9 uncu aaJlfadtı) 

Çocukların cezai mes'uliyete çarpılma-
61 yolunda yaş dtjI'ecesiııin indirilmesine 
taraftar değilim. Unutmamak lizımdır ki 
cezai takibatın asıl hedefi suçun önüne 
geçmek ve suçlulan ıslah etmektir. Ço
cuk niçin ve nasıl cürüm işliyor ve b':ı

inun önüne geçmek mümkün müdür? 
!Devletin zabıta teşkilatı denebilir ki yru-

ız cezai ehliyete sahib olımlan takib e
decek tarzda kurulmuştur. 
• Halbuki büyükler için suç sayılmıyan 
bazı halleri çocuklar için memnu fiillt.:r 
.arasında kabul etmek lazım gelir. Kenar 
köşede, hatta kalabalık içinde en kötü 
~özleri çağından büyük mücrimlerlıı bi
llc tasarruf edemiyeceği bir salahiyetle 

1uluorta haykıran beş, altı yaşlarında 

!osur fosur sigara içen ve bin türlü haya-
ızca hareketleri en ta~i bir şeymiş gibi 

ıyapan ve görenek dolayısile bu yaptık-
8.armı etrafındakilere öğreten çocuklar 
•aramızda dolaştıkça; bu çocuklan haya
ıt ın her devresinde ayn ayn suç kahra
ımanı olarak görmemek gayri tabü bir 

• ~şe) olur. Bunun için hatıra gelen ut ça
ıı·elerı hemen şurada sıralamak mümkün
Lklür: 
t 1 - Müşfik, ince, hassas ve muasır ter

iye bilgisine vakıf olgun bir çocuk za
ıtası vücude geti~k. 

~ 2 - Çocuklanna karşı nezaret vazife 
t~e mürakabesini yapmıyan ana, baba, 
!vasi gibi kimseleri mali mes'uliyetten 
lbaşlıyarak cismani cezaya kadar şümu
fünü artıran kanuni bir mes'uliyet alun-
1 da bulundurmak. Hatti fikrimce çoctk
liara aid bütün inzibati ve kazai teşkilatı, 
!bunlara merbut müesseseleri; çocuk 
mevzuu üzerindeki medeni ve cezai 
ımes'uliyetleri ihtiva eden suçlu çocuklar 
lkanunu yapmak. 
f 3 - Çocuklara aid neşriyatı kuvvelle 
tkontrol etmek; ve onların çağlarına göre 
l zararlı olabilecek filmleri görebiımeleı i-
ne kat'iyen müsaade etmemek. Çünkü 
çocuklarda espiri dimitasyon denilen 
taklid temayülü gayet fazladu ve çocult
iar her gördüklerini yapmak temayülü
nü cibilli olarak taşırlar. 
t 4 Kimsesiz ve bakımsız çocukla -
ıra sahib çıkacak müesseseleri artmnaic, 
tçocuklarile meşgul olamıyacak i§cilerin 
evladlanna mahsus bakım evlerini ç->
ığaltmak. 

t Asıl mesele budur. Yoksa çocukları 

ı.lcüçük yaşlannda mücrim ve mahküm 
, vaziyetine düşürerek manen öldürmek
~e hiçbir içtimai fayda müüıhaza edile
mez. Ceza evlerimiz bugünkü halile kır
S<mı aşanları bile zehirleyip baştan çı

karmaktadır. 

Yeni cezai temayüller suç işliyen ceı:a
ya ~hliyeti haiz kimseleri bil~ adli tev
bih, tecil, meşruten tahliye ·gibi birçok 
imkanlarla ceza evlerinde çürütmekten 
çekinirken vatan yavrulanna ceza evle· 
rinin zehirli havasını teneffüs ettirmek 
cürme karşı cürümden daha fena bir 
§eyle mukabele etmek olur. 

Doktor Şiikrü Hazım diyor ki: 
~ inır hekimi Şükrü Hazını 'Ii-
~ ner de şöyle söylüyor: 

c- Müsaade ediniz de evvela cürüm 
üzerinde duralım. Cürüm antisosyal bir 
harekettir. Antisosyal hareketleri yap
mak içinse her şahsiyet, her bünye mü
said değildir. Cürüm işleyip işlememeyi 
sadece bir ·terbiye ve telkin meselesi ac
detmek; bahsi basit telakki etmek olur. 
Bugün mütearife olarak bazı insanlar 
cürme istidadlı doğar; onlarda bu istida
dın filiyat sahasına intikal edememesi 
için sarfedilcn emekler çok defa boşa gi· 
der. Onun için bugün mücrimleri iki gru
pa ayırırız: 

l - Cürmü itiyad etmiş, soyu sülalesi 
' mücrimlerle yüklü olanlar. 

2 Ani bir hiddet ve teessürün sevki 
ile cürüm işliyenler. 

Bırinciler için en iyi yol onları yalnız 
cimim işlemiyecek hale getirmek değil; 
kendileri gibi mücrim ve yüklü insanlar 
yeti •iremiyecek vaziyeti temindir. Me
denı dünyada bu usulü tatbik etmiyen 
yerler pek az kaldı. 

İkınciler için yerine göre terbiye ve 
tecziye her ikisi de kullanılmaluiır. 
Şimdi sözü çocuk cürümlerine nakle

debılıriz. Cürüm işliyen çocuklar karşı
sında genE' böyle düşünmek mecburiye· 
tin deyiz. 

F kiden de mücrim çocuklar vardı. 

Mecburi tahsil usulu eSk:iden sokak ço
cuklannda görfilen cürümleri şimdi mek
teb çocuklanna geçirmiştir. Bir an için KDstenceden hareket eden Luçyafarul 
çocuk cürümlerinin arttığını kabul etsek yatı Karadeniz sahillerinde bir müddet 
bile bunda içtimai sebebler aramak za- dolaştıktan sonra evvelki gün öğleden 
ruretindeyiz. Mektebde başka, evinde sonra Boğaza gelmiş ve hafıf bir se -
başka, sokakta başka; hat~ yalnız başka yirle Marmaraya çıkmıştır. Yat Mar
değil, birbirine zıd telakkilerin tesiri al- maradan döndükten sonra saat t 6 da 
tında yetişen çocuk; maneviyatı sarsıl- Kızkulesi açıklarında dernirliyerek bir 
mış ve bozuk bir haldedir ve bu zıd te- müddet tevakku~ etmi~tir. Bu sırada 
likkilerin tesiri altında istikametini kay- yattan aynlan bır motor Galata rıhtı -
betmek tehlikesi altındadır. Eğer çocuk mına yanaşmış ve nhtımda bulunan 
irsen de yüklü, bünye itibarile ne\'ropat Rota ~lanyhia .bdandır~lhkD~çyak vapuru .vası-

. . . .. .. . sı e şe r en çı e , ısta oz, vesaıre a-
veya pısıkopatiye meyyalse curum içın 1 k ta d" ;;..+;; y t d · li b . . ara ya onm"'"'l~ .... r. a eınır u-
en uygun şeraıt ve zemm haztrlanmış de- 1 d • d Ro k ı . . un ugu sıra a manya onso osu ve 
mektir. Bunun karşısında tedbır; ne sa- k ı 1 k k" t•• ı ta 't d . . .onso os u er anı mo or e ya gı -

ece terbıye, ne de sadece teczıyedır. miş, fakat Majeste Karol kimseyi kabul 
Bu derdin kökleri çok daha derinde, etmemişlerdir. 

içtimai bünyemizdedir. İçtimaı bünyr- . 
mizde istikrara, durulmaya ihtiyaç var. Yat ~aat 16,5_ da demır alarak hare-

Mücrim olan çocuksa: onu cürme teş- k~t etmış ve Bogazdan tekrar Karade -
vik eden ruhi yapılışı ve içindi:! yaşadığı nıze çıkmıştır. 
muhittir. Bence tedbirlerimız iki hedefe Romanya Kralını getiren yat iki se
tevcih edilmelidir. Birincisi irsen cürme ne evvel o 1.alllanki İngiltere Kralı Ed· 
müstaid, yüklü olanlara karşıdır. Düşkün vard'ı İstanbula getirmiş olan Nahlin 
ve hasta ruhlu erkek bermutad ke~disi yatıdır. Yat bir müddet evvel Sama -
gibi düşkün ve anormal bir kadınla ev- jeste Karol tarafından satın alınmış -
lenebllir. Bunlann yetiştireceği nesil; ü- tır. 
zerinde durulacak büyük bir meseledir. 

İkincisi içtimai bünyede ıstikrarsızlık
tır. Şimdilik hiç olmazsa bunun zararla
rı halka anlatılmalıdır. 

Ana, baba ve mekteb ancak birbirini 
tamamlıyan iki muhit olmalıdır. Bıri di
ğerini nakzederse bunun zararını çocuk
ta görürüz. Yani çocuk mücrim ise 
mes'ul olan biziz. Böyle çocukları ana ve 
babalarından ayırarak başka muhite 
nakletmek ve orada yetiştirmek tecrübe 
edilebilecek bir çaredir. 

Hocaların yalnız talebeden şikaye' et
meleri kafi değildir. Bizzat kendilerin~n 
de omuzlarında ağır bir vazife bulundu
ğunu hatırlamaları icab eder. Bununla 
mücrim çocuk tecziye edilmesin demt>k 
istemiyorum. Mücrimin tecz!yesi başka, 
cürme mani olacak esaslı ledbı.rleri dü
şünmek gene başkadır. Cürüm ve müc
rim, bizim için içtimai .bünyeyi tedkike 
yarıyan iki mevzudur. 

Hekimlikte bir düsturumu! var: İyi 
bir teşhis yarı tedavi say1lu- deriz. Müc
rim çocuk meselesinde de bence ilk ~ 
teşhistir. Tedavi sonra gelir ... 

Gerede hukuk hiklmlifi 

Gerede <Hususi) - Üç aydır munhal bu
lunan hukuk hAklmllğlne Fatsa hukuk bil.
kimi İbrahim Tokar to.yin edllmş, yeni M
kim, yeni vazifesine başlamıştır. 

··························-·································· 
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iran transit servisleri 
ıslah ediliyor 

Trabzon - İran yolu üzerinde dev -
let demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü tarafından yaptırıl
makta olan otobüs, kamyon ve otomo
bil nakliyatı üzerinde yeniden bazı ka
rarlar verilmiştir. 

Bu kararlara göre yol üzerinde ye -
nidcn bilet büroları, mecburi ve ihti -
yari duraklar vücude getirilecek, mun
tazam seferlerden başka mevcud va -
sıtalann kifayetine ve ihtiyaca göre 
munzam seferler yapılacaktır. Bilet 
alan yolculardan bilet üzerinde göste
rilen tarihle harek~t edemiyecek o -
!anlar, keyfiyeti bu tarihten 24 saat 
evvel bilet bürolarına bildirecekler ve 

en gün sonrayı geçmemek şartile ha -
reket tarihini değiştirebileceklerdir. 

Ancak 24 saatten daha sonra yapılabi
lecek müracaatlar, nakil ücretinin yüz 
de onu mukabilinde kabul edilecektir. 

Trabzon - İran hattındaki otobüs -
lerde, münhasıran aileleri efradımn ku 
caklarırlda bulunmak şartile üç yaşı -
na kadar çocuklardan ücret alınmıya -
cak, 7 yaşına kadar çocuklar da yarım 
ücretle seyahat edeceklerdir. 

Yolcuların otobüs işletme idaresi e
linde ziya ve hasara uğrayacak eşya ve 
hayvanlarının hakiki kıymetleri idare 
tarafından ödenecektir. 

Mü tef errih : 

llaDnm 14 

istanbulda üçük do umae1llk sana ii 
gittikçe inkişaf ediyor 

İstanbulda dokumacılık son zamanlar
da geniş bir jnkişaf halindedir. Öteden
beri yatak ve yorgan çarşafı, yüz havlu
ları yapan bu el tezgahlan son zaman -
!arda kasketlik kumaşlar, köylüler için 
pantalonluk pamuklu kumaşlar,• kadife 
pantalon kumaşları ve yün omuz atkılan 
da yapmağa başlamışlardır. Etmeyda -
nında, Samatyada, Topkapıda, Şehremi
ninde, Yeniköyde ve Üsküdarda yüzler -
ce fabrikanın ilk nüvesi tezgahlar oldu
ğu gibi evlerde de bine yakın tezgah ol
duğu tahmin edilmektedir. Yerli ve ec -
nebi pamuk ipliklerini kullanan bu mü
essesecikler 1.stanbulda ayni işleri yapmak 
için açılan dört fabrikaya iş yapmak im
kanını dahi bırakmama.1rtadırlar. Ayni 
zamanda mamulatlarının nevi ve çeşid
lerini her gün arttırmaktadırlar. 

Bu küçük müesseselerin bir satış koo
peratifleri mevcud olduğu için çıkardık
lan masnuatı Anadolu ve Trakyaya sevk 
ve kolaylıkla yeni siparişler bulmakta -
dırlar. 

Yemeklik zeytin fiatlarmda 
yükseliş 

Son günlerde piyasada yemeklik .zeytin 
fiatlarında gayri tabii bir yüksel~ kayde
dilmektedir. Rekoltenin yıllardanberi gö
rülmemiş bir mikdarda ve 20,000,000 kilo 
mikdarında olmasına rağmen bu yükse
liş piyasada spekülasyon yapıldığını an
latmaktadır. Filhakika g~n seneler re
koltenin noksan oluşu yüzünden mevcud 
stoklar tamamen sarf edilmiş ve önümüz
deki yıl mahsulünün az olacağı hakkın -
daki tahminler büyük sermaye sahihlerini 
yeni stoklar yapmağa ve fiatları yükselt
mcğe sevketmiştir. Gemlik havalisi mal
lar yüzde (20), ekstra mallar yüzde (30) 
yükselmiştir. Romanya, İskenderiye ve 
Rusyaya yapılan yemeklik zeytin mik -
darı 500,000 kilo ve tutarı 100,000 lira ka
dardır. 

Bu sene ilk defa olarak Amerikaya da 
2000 kilo kadar zeytin ihraç edilmiştir. 

Gerek bu ve gerekse Bombey TürkofiSİ 
vasıta.sile Efganistana yapılan nümunell) 
lhraç tecrübe mahiyetindedir. 

Müstahsil köylüye zeytin 3,M ~ 
malolduğu halde mahsulün dip zeytiııletl 
5-8,5 ve yemeklik mallann 9-11 kuJ'UŞ -

tan satılmıştır. FiaUaruı şimdiki yükSt' 
1.işinden müstahsilin elinde fazla nıik " 

darda mal kalmam~ olduğu için istifade
si pek az olmaktadır. Elinde mal k:alal1 
müstahsil şimdi 11 den 22 kuruşa ~ 
satmak imkan1annı bulınakfbda. 
Diğer ihraç mallarında olduğu gı'bi bd 

maddede mütevassıtlar fiatlar fu:erindt 
müessir olmakta devam ettikleri iç.in fB»" 
la ihra çimkaruan hasıl olmam.aktadıt· 
Buna mukabil Yunanistan hariç piya5ll .. 

Iarda bütün zeytin alıcılanna ihracat 1'P 
maktadır. ........................................................ .....-

Edirnede karga mücadelesi 
Edirne (Hususi) - İki aydanf>etl 

devam eden karga mücadelesi netict' 
sinde 4-400 karga öldürülmüş, 40,2·45 
aded karga yumurtası itli! ediJnıjştit· 
Mücadeleye hitam v~ oımald' 
beraber haftanın yalnız salı ve cunıııt" 
tesi günleri şurada burada tek tük 
kalan kargalara silah atılmasına bil ' 
kfımetce bir ay daha müsaade ediltnif° 
tir. 

Kızılcahamamda imar faaliyeti 
Kızılcahamam (Hususi) - Bu sene 1'l" 

şın şiddetinden ve vukubulan seylilblar
·ı:ı 

dan bozulmuş olan yolların ve şoseler• 
tamirine başlanmıştır. 

Kaymakam Vasıf Kolçak bu y0Ua:-t1• 

bir an evvel ikmali için sevkedilen aıııt>· 
leyi ve yapılan işleri bergün gözden g~ 
çirmektedir. Hükümet dairesi önilrıdC 
yapılan parka dikilen muhtelif çaııı .,e 
sair ağaçlar kamilen tutm~ ve bursd• 
bir de havuz yapılmağa baştanmışt~ 

Eski günler : Bir çapkınllk gecesi 
(Ba§ tarafı 7 nci sayfada.) 

ladım. Benim arkamdan .ıtlıyan arkadaş 
bu işde biraz pısırık olduğu için süzülür 
gibi kendini binanın dibine bırakmış. 

Ben tam bahçe kapısını bulup sürgi.ısünü 
çekerken evvela bir: 

- Güm! .. 
Arkasından da bir: 
- Ay! Yandım! sesi geldi, hemen geri 

dönüp sesin geldiği yere itoştum. Bir de 
ne göreyim? Zavallı arkadaş'. Beline ka
dar bulaşık çukuruna gömülmemiş mi? 
Var kuvvetimle uğraşıp, dıdınerek fakiri 
bataklıktan halas ettim. Fakat aman ya
rabbi! O ne tahammül edilmez koku idi. 

- Arkamdan gel! .. kumandasın: verip 
bahçe kapısını açtım. Kendimizi bostana 
attık. Arkadaş muttasıl yanıma sokul
mak istiyor, ben kokuya dayanamadı

ğımdan: 

- Aman, Allah aşkına! Üç adım geri
den gel! Leşten de beter kokuyorsun! dı· 
ye söyleniyordum. 

Bulgar bahçıvanın mahsuJatını çiğne
memek için su arıklanndan sendeliye 
sendeliye ilerledik. Uzakta bahçıvanın 

kulübesinden hafı! bir ışık sızıyordu. 
Kapıyı vurdum, çatlak bir ses: 
- Kimdir be o?. diye ba!;rırdı! 
Ben kısık bir sesle: 
- Aç yabancı değil! Dostuz!. diye ses

lendim. 
Arkadaşa döndüm: 
- Aman, sen sokulma! Kokunu duyar

sa herif bizi mutlaka kovar. 
Kapı açıldı. (Dançef) yoldaşla ev sa

hibi hanımın dediği gibi pE>k çabuk an
laştım. Herif çıktı, bize yol göstermeğe 
hazırlandı. Bu aralık gözüne arkadaş iliş
ti ve kokusunu duydu: 

- Bre ayol! Bu lağımcı da kim? 
- Benim arkadaşım!. Bulaşık çukuru-

na düştü de, böyle çekilmez kokular sü
ründü. 

Bulgar Dançef önde, biz arkada bosta
nı bir baştan öbür başa katettik.teı::. son
ra Langanın tenha bir sokağına çıktık. 

iş bir araba bulup arkadaşın evine ka-

pağı atmaktı. Arkadaş bu tarafları be~: 
den iyi biliyordu. Bir çeyrek sonra cB 

te' deye çıktık. Fakat bu kadar hava ile 
mas etmesine rağmen zavallının k~~;· 
su hala tahammül edilmeı: bir derecc-""'e 
idi. Birden aklrma geldi: . 

bil' 
- Yahu! Şu pantalonu çıkarsan ıJ 

çeşme başında bir sudan geçirsen, hat 
donunu da ... 

~ d ııı 
- Ama ettin! Sokaklarda beni A e 

babamız gibi gezdireceksin!. 
- Yok canım! Bir sudan geçirir, sı"'

rız. gene giyersin. Yaz be, üşüyecek de-
ğil . ' sın ya._ 
Razı edemedim. O aralık arıaııruzdıD 

bir araba gürültüsü geldi. Durduk, J>e1'· 
ledik. Oh ne fila! Boş bir kupa arsb85'' 
arabacı da biraz çakır keyif! Seslenip d~ 
durdum. Pazarlıkta uyuşruk. VaktB. 
bizim koku saçan çapkın (!) arkadaş btıt" 
mek için sokulunca herif o sarhoşlu~~ 
rağmen bu çekilmez musibet koıtııı
sezdi: 

- Arkadaş! Bu yanındaki lağımcı ~ 
nedir? Ben arabamı pisliğe bulıyamııfl'1, 

Tatlılıkla herife işi anlattım. RaZJ ~ 
madı. Ancak kendisinin oturduğu ye ııl 
ayak basılan kısmına çömelmeğı kBbJ.llı 
ederse götürebileceğini söylerli. Za"9 . 

arkadaş! Çarnaçar bu müstekreh "~ 
yete rıza gösterdi. O arabacının aY'9ğ 
dibine çömeldi. Ben de arabar.:m içiJle gi 
rip yan gelelim. Ön pencereden fı1'a!:. 
nın o vaziyette oturuşunu gördükçe ~ ~ 
kabaları salıvermemek için kendiJ!ll ı" 
zaptediyordum. 

Eve geldiğimizde bir kıyamet te ~ 
rada koptu. Arkadaşın yalnız bir bü~t 
anneciği vardı. Sevgili torununu bO~ 
leş kokar görünce açtı ağnr.ı, yunıd~ ot· 
zünü!. Aman efendim, neler söylerJ11~ 
du. Ben, bana gösterilen odaya çe~ 
yattıktnn sonra altımdaki odad:ı bD ,r 
teyzemin, arkadaşı hala haşim haşiJJl bııf' 
ladığmı duyuyordum. Fakat arkD~ !"' 

mın en ufak bir mukabelesi işitılıPl~r 
du. Bu terbiye mi idi, değil mi idi?· 
miyorum. 

M uaU.i m N i1l/Sd 



Sanşm kadmm memleket dısmdan 
geldiği anlaşıldı 

zam edilmiştir. 
İpsala muhabirimizin verdiii 

malfunat 
Diğer taraftan İpsala muhabirimiz 

de İpsalada cereyan eden vak'ayı şöyle 
anlatmaktadır: 

- cAli Rıza otomobili ile buraya 

(Btı§ tarafı 1 inci sayfada) duğu anlaşılıyor. Bu suçun saklanmaEıı cuma günü saat 12,30 da gelm'iş, ilk 
~ halledeceklerini söyliyerek çıkmışlar, için de kendi ölümile de neticelenen ıki mektebit\ önündeki meydanlıkta oto-

Hatayda dünku müıakereler 

Türkiye - Fransa dostluk 
muahedesinin ana çizgileri 

ır daha da pansiyona uğramamışlardır. büyük cinayet işlemesi saklanmak iste - mobilini durdurmuştur. İpsala uğrak (BG.§tarufı 1 inci sayfada) 
!şyaları da burada kalmıştır. Bu eşyalar nilen suçun cinayet suçundan daha bi.i - bir kasaba olmadığı için halk otomobi- yeti ile müzakerelere başlamıştır. 
labıta tarafından alınmış ve dün hakim yük olduğu ihtimalini veriyor. lın etrafını sarmış, şoföre : Heyetimizle Fransız heyeti arasında 
le nıüddeiumurni huzurunda açılmıştır. Meçhuller - Kimi getirdin, kim geldi? diye yapılan ilk temaslar samimi bir hava 
llakinı ve ınfüldeiuınumi muavini Hülasa ortada henüz halledilme sormıya başlamışlardır. içinde cereyan etmiştir. 

1\-Hidüriyette miş birkaç meçhul var. Bunları şöylP. sı- Fakat Ali Rıza bunlara cevab verme- Heyetimiz şerefine bugün mükellef bir 
Fakat bu eşyaların açıhşı adliye dai - ralamak mümkündür: miş, bir müddet onlarla İstanbul hak- ziyafet verilmiştir. 

resi.:ıde ve salahiyettar hakimin kürsü - ı - Ali Rıza şoförü nerede ve ne için kında konuş'tuktan sonra jandarma Antakya ve İskenderun halkının se -
ltinün bulunduğu bir mahkeme salonun- -öldürmüştür?. karakoluna gitmiş, karakol kumanda - vinç tezahüratı devam etmektedir. 
d_a olmamış, müdiıriyette cereyan etmiş- 2 - Bu cinayeti işlerken yanında bir nına: Paris t 3 - Hariciye Nazın Bonne 
tır. Saliıhiyettar hakim Sultanahmed bi- başka adam veya kadın var mı idi? - İstanbulda Tepebaşmdan İpsalaya bugün Türkiye ve İngiltere büyi:k el-
linci sulh ceza hakımi Bay Reşid ile Der- 3 - Sarışın kadın kimdir? Nerededir? bir kadın müşteri getirdim. Buradan çilerini kabul etmiştir. 
bend cinayeti tahkikatına el koymuş o - Ne gibi saiklerle Ali Rızaya bağlanmış, yıidınm tel!jra~ almış, annesi hasta Ankarada diin yapılan görüşmeler 
lan müddeiumumi muavini Hakkı Şükrü bu kadar cinayetlere rağman hiıla ne için imiş, tam kasabaya girdiğimiz zaman Ankara 13 (Hususi) - Hariciye Ve-

neceğı ve Hatayda mahalli asayiş ve 
ehemmiyetin muhafazası için • Fransız 
kuvvetlerine iştirak ve yardım edecek 
Türk askerinin mikdarının tesbit olu
nacağı anlaşılmaktadır. Anlaşmanın 

imzasından kısa bir müddet sonra in
zibat kuvvetlerimiz Hatay topraklarına 
dahil olacak ve vazifeye başlıyacaldar
dır. 

ispanyadaki kuvvetler tekrar 
harbe Uirdiler 

(Ba§ tarafı l inci sayfada) 
ye nazırı Lord Halifaks hava nazırı Slr 

' Kingzlivudla uzun müddet görüşmüş -
tür. 

tlnniyet müdürlUgune gitmişler, emni - ortaya çıkmamıştır? beni ilk mektebin önünde durdurdu, kaleti umumi katibi Numan Menemen
Yet ıkinci şube müdürü Ntvzadın oda - 4 - Ali Rızanın Yenikapıda arab~cı «Evimiz burada, sen mektebin önünde cioğlu ile Fransa büyük elçisi Bonso 
•ında her ikisinin huzurile eşyalar ve lıu Ahmed isminde birini yanına aldığı sriy- bekle dedi• ben mektebin önüne gi- arasında bugün uzun bir görüşme ol-e" 1 İspanya limanlarında İngiliL gemilerı-

vYa ar meynnında bulunan mektublBir leniyordu. Dün bu isim değişti. Arahacı derken kadın ortadan kayboldu. Saat- muştur. Bu görüşme akdı mukarrer 
~~ılrnıştır. Bu eşyalar bir sandık ve bir Ahmed değilmiş, Ali imiş, Uzunköprüde lerdenberi bekliyorum, kadından ha - Türk-Fransız dostluk muhaedesi !le ne karşı yapılan hava hücumlar! ve bu 
"'il ı münasebetle alınması icab eden tedbir • 

vu derunundan çıkmış bulunmakta - yakalandı, mevcuden İstanbula gönde - ber yok. Parayı almadım, şunu arayıp Türkiye-Fransa{:)uriye muahedesinin 
dır. Bunlar meyanında bu mektublar - rilmesi için Uzunköprü Zcıbıtasına ı>mır bulun demiştir. ana çizgileri etrafında cereyan etmiştir. ler, başvekilin yaptığı görüşmelere mev· 
dan başka bir yatak, 50 çift çorab, muh- verildi> denildi. Bu arabacı Ali kimdir? Otomobilde bir mektub bulunmuştur. Bugün bir taraftan Antakyada kur- zu teşkil etmiştir. 
tel'f k d J Çcmberlaynın, yarın toplanacak olan 
ı.,_ı a ın çamaşırları, bir fotoğraf ma - Ali Rıza ile ve sarışın kadınla alakası ne- andarma bu haklı müracaat kar - may heyetleri arasında Türkiye-Fransa Avam kamarasında bu mesefo hakkında 
"1lesi vesair bazı evrak vardır. dir? şısında kadını aramıya, Alı· Rıza da ka- iş birligın~ · in Hataydakı· tatbı·k şekilleri 

- beyanatta bulunacağı bildirilmeltedir. 
Bu evrakın bü~ ük bir kısmının, hadi - 5 - Ali Rıza İpsalada meteoroloji me - sabayı dolaşmıya başlamış, bir müddet nin tesbitine başlannuş iken, diğer ta-

leye müphem bir vaziyette karışan, fa- muru Muhiddini öldürmiiştür. Bu ikiıu.:i sonra da bir kahvede oturup kahve raftan da Ankarada Türkiye-Fransa Parisde görüşmeler 
~at gene hadisedeki başlıca rollerden bi- cinayeti niçin ve nasıl irtikap etmiştir. halkı ile görüşmeğe başlamıştır. Bu siyesi münasebetlerinin bundan son - Paris l3 - Hariciye nazırı Bone, Fran-
l'ini ifa eden sarışın kadına aid olduğu 6 - Ve nihayet Ali Rıza bütün bu ci- arada meteoloji memuru Muhiddin gö- raki seyrini tanzim edecek temel taş- sanın Barselon sefiri Labon ile Sovyetler 
•nlaşılmaktadır. nayetleri ne için yapmış, bu arada da zükmilş, uzaktan kahvede Ali Rizanın larının konması için ilk esaslı adım a- birliğini Paris maslahatgüzarı Hirsfeldi 
ka ~ene bu evrak arasında nazarı dik - kendisi ne için can vermiştir. Demek ki oturduğunu görünce biraz sararmış, tılmış bulunmaktadır. kabul etmiş ve kendilerile İspanyadaki 

tı cclbedecek bazı yeni mallımata gizlemek istediği bir maksad veya bu d- mümkün olduğu kadar Ali Rızaya gö- Sefirimiz Fransa Hariciye Nazın vaziyet hakkında görüşmüştür. 
rastlandığı da tahmin olunmaktadır. nayetlerden çok daha büyük bir suç vaı- zükmemeğe çalışarak bir başka kahve- ile görüştü Roma 13 (A.A.) - İtalyan matbu • 

Bavul ve sandıklarda bulunan bazı u- dır. Bu suç nedir? de oturmakta olan arkadaşı jandarma Paris t 4 (Hususi) - Dün Hariciye atı Kastellonun Frankocular tarafın • 
~k te!ek eşya da şüpheyi davet edici bir Dün geceki tahkikatımız başçavuşu Aliyi çağırarak : iI'fazın Bone tarafından kabul edilen dan işgaline büyük bir ehemmiyet ver-
Ususıyet taşımaktadır. Dün gece geç vakte kadar çalışan _ Ali namusun üzerine söz verirsen Türkiye büyük elçisi Davas girgin va- mekte ve bu muvaffak:yetin nihai za • 

Ali Rızanın gezdiği yerler Son Posta muharrirleri, karşılaştıkları sana bir şey söyliyeceğim, demiş, fa- ziyetin bertaraf edilmiş olmasından fere yol açacağı mütaleasında bulun • 
l<:atilin hüviyeti tesbit edilip te ilk ip- güçlüklere rağmen bu suallerin bazı - kat daha sözünü tamamlamadan Ali hükCımetinin memnuniyetle tahassüs - maktadır. 

~u ele alı.?d~ktan ~onra yapıl8:11.tahki - larını aydınlatabilecek yeni malumat Rıza yanlarına gelmiş ve Muhiddine: lerini nazıra bildirmiştir. Son vaziyet 
kat çok mühım netıceler vermıştır. Fa - elde etmişlerdir. _ Oo ... Muhiddin nasılsın bakalım, Hataya gidecek Türk askerlerinin Burgos t 3 (A.A.) - Frımko kuv -
b t yukarıda da tafsil ettığimiz veçhile Dün gece öğrendiğimize göre ismi- yahu demiş jandarma karakolunda an- mikdan vetleri Kastellonun ilk evlerine gir -
u neticelerden en ufak bir serrişte elde nin sevim olduğu kat'iyet1e anlaşılan lattığı hikayeyi anlatmıştır. Muhiddin Antakya t 4 (Hususi) - Kuımay miştir. 

'lınek mümkün olamamıştır. sarışın kadın, bundan üç ay evvel ec- buna inanmamış: heyetleri arasında dün başlıyan görüş- Valensiya t 3 (A.A.) _Şark cephe-
da Son Posta muharrirlerinin İstanbul - nebi bandıralı bir vapurla !stanbula _ Yalan söylüyorsun Ali Rıza diye meler hakkında kat'i bir ketumiyet sinde dün geceki muharebeler fevka • 
tik} k<:11di k;ndilerine. ça~ış~rak elde et - gelmiştir. Bu vapur İstanbul hattında haykırmış, fakat daha cümlesini henüz muhafaza olunmaktadır. Ancak göıüş- 19.de şiddetli olmuştur. Kastellonun fi
hu ~rı malumatı karılerımıze peyderpey calıştığı cihetle, tekrar limanımıza gel- tamamlarken beynine yediği bir taban- melerin en kısa bir zamanda neticele- malinde ~siler tazyiklerini mütemadl-
birdırdik. Bu malu~~~a ilave ed~ecek hi~ mesi beklenmekted~r. ca kurşunu ile oraya yığılıvermiştir. s:::B=u=m=ek=tu=b=d=a=n=M=u=h=i=d=d=in=il=e=A=lı=. =R=ı- yen arttırıyorlar. Cumhuriyetciler kuv 
'bı, .. Şey yo .. kt.ur .. Butun bu malumat A. lı Gene Sevimin Istanbulda tanıdıgw ı l" b. k ·· k 
ol\.... h Ali Rıza Muhiddinin yalan söylü - za arasında bir kadın rekabeti olduguw vet ı ır mu avemet gosterme tedir. 
+ ..... nın u.vıyetı anla.şıldıkt.an . s.onra. :ıs.·- ve münasebatta bulunduğu daha baş -
"'·•buld b k ı k h yorsun cümlesini işidir işitmez ta - anlaşılmaktadır. a ır aç saat 1 gezıntısıne ın ı- kaları da oldug·u anlaşılmıştır. Şimdi - Galatasaray 4-0 mıXIOb lar t d bancasını çıkarmış onun beynine sık- Çünkü mektubda §Öyle bir cümle 9 
lisa e mektedir: Bu~lar~ da şu şekil e hü- lik beş kişi arasında geçen ve bunlar - mış, kaçmıya teşebbüs etmiş, yakalan- vardır: Galatasaray takımı dün Belgradda 

etmek mumkundur. dan üçi.inün ölümüyle neticelenen bu ması için takiblıre başlanıldıgıv esnada M h 0 dd' be h tt 'k Y l k il k 
Ali Rıza Tepebaşında faciaya yeni isimlerin karışması muh- c u ı ın n aya a ı en sen o- ugos avya ta ımı e arşılaşmıştır. 

b Şoför Ömer Lutfinin cesedinin Der - temeldir. da ayağı bir çalıya takılarak düşmüş, nunla birleşemezsin. Bu fikrinden vaz Kalabalık bir kütle önünde yapılan 
etıdde bulunduğu güne takaddüm eden İstanbul müddeiumumiliği ve zabı- elinde duran tabanca tekrar ateş al - geçmeni sana son defa ihtar ediyorum. maç Galatasarayın aleyhine neticelen-

l_iin de Tepebaşında Kahire kahvesine tası İpsala ile daimi muhabere halin _ mış, kendi kafasına isabet etmiş, o da Zaman gene birbirimizi karşılaştıra - miş, Yugoslavya takımı 4 gol yapIIlllt 

:Yah gözlüklü bir adam gitmiş, orada şo- dedir. Tahkikat dün gece de sabahao =r=a=d:::a:::ıı:.:tsl~mu:·ş~t:ü;:r.:;::=:::=:::::=::;:::c~ak=tır=.>=============G~a;la;t~a~sair~aiy:iib;ir~g~ol;:b:il:e:a:tam~a;m;;ıış~tır-. 
0~~le_:le konuşmıya, kendisinin de şoför kadar devam etmiştir. 

Ugunu, birkaç sene evve! Tepebaşında Salahiyettar makamlar, hadise etra-
S.lıştığını söy]emegv e başlamıştır. Fakat ta}ti fında yalnız şunları söylemektedirler: 
1- ·, yeni şoförl<'rden hiçbiri kendisini _ Bu cinayet normal vaziyetin fev-
lı tııyamamışlardır. Ancak minare soka - kinde ve t 5-20 senede bir vukua ge -
s·?da garaj sahibi olan eski şoförlerden len hadiselerdendir. 
t'?leYtnan ile 2765 numaralı otomobil so-. Sanşın kadın ve Ali Rızamn ailesi 
~ru Karakaş Mustafa kendisini tanıdıış- Katil Ali Rıza da aslen Kartallıdır. 

r Ve o zaman: Ve ailesi efradı Kartalda oturmakta -
ı. - Vay Ali Rıza, eh, ne iilemdesin an- dır. Babası bir müddet evvel vefat e -
~ t bakalım, diye kendisile yarenlik et • den Ali Rıza on seneden beri ayrı bu -
eğe başlamışlardır. 

lunduğu valide ve hemşirelerini gör -
Ali Rıza Maviköşede mek üzere, refakatinde metresi Sevim 

~ >Ji Rıza burada bir müddet şoförlerle olduğu halde hadiseden on beş gün ev
l.ı onuşup o zamandanberi ııerelerde ça - vel Kartala gitmiş ve yanındaki kadı:ı:ıı 
r:14tnı anlattıktan ye elycvm Malatya - ailesine nikahlı karısı olarak tanıtmış
cı·:arbakır hattında çalışt!ğını söyle ~ tır. Birkaç sant Sevimle orada kaldık
~ t:_n sonra kalkmış, bir taksiy·~ atlamış, tan sonra ayrılmış ve bir daha dönme
ı.ı:.ı~derede Beyazparka gitmiştir. Bu miştir. 
ben ının numarası 2972 d'.r, şoförü de Der- Ali Rızanın Kartaldaki hayatı 

dde cesedi bulunan Öme: Lı1tfidir. Ali Rıza Kartalda şoför Ali diye ta-
l>"/\.li Rıza burada Ömer Lutfiye iki şişe nınmaktadır. On sene evvel Kartalda 
ı, lra ısmarlamış, Ömer Lutfi tanımadığı simidci fırınını işleten bir Bulgarın 
~~ cônıerd müşterinin ikram ettiği bi - Yanala isimli kızı ile evlenmiş, bundan 
~·rı lialid isimli arkada~ile bir arada iki çocuğu o1muştur. Çocuk1arından 
~ ~r. Biralar bittikten sonra Ali Rı- birisinin ismi Kenandır. Ali Rıza bilah
te . er Lutfiye rakı da 1kram etmek is- ara Yanaladan ayrılmıştır. Yanala ile 
lid l'tıış, fakat Ömer Lutfi de, arkadaşı Ha- Halebe de giden Ali Rıza orada Haleb 

de reddetmişlerdir. demiryollarında 4 lira yevmiye ile ça-
)3 Beyazpark'dan ayrılış lışmıştır. 

•tı Undan sonra Ali Rıza tekrar taksiye On sencdcnberi Kartalın semtine 
tfıraınış ve Büyükdereden geri dönmiiş - uğramıyan Ali Rıza Derbend cinaye
lıe · Otomobile bindiği dakikadan, tinden 3-4 gün evvel Kartala uğramış, 
.\lj:i~z.Parktan ayrıldığı dakikaya kRdar ablası Şahendenin evine misafir olmuş, 
tir ız.anın yanında kad111 görülmemiş - '-'anındaki sarışın kadını: · Ba J 
~ .... yaz.parktan ayrıldıktan sonra da _ Karım, Sevim diye takdim etmiş, 
~:eYan eden hadiseler şimdilik tama - fakat ablası buna inanmamıştır. Ali 
\at7 . .meçhuldür. Bu meçhullerin tahkı - Rıza ablasına Halebde bir memuriyete 
b'Ul ıdare edenler tarafınd.m halledilmiş tayin edildiğini, bir kaç güne kadar 
Çokunduğunu sanıyoruz. Ancak bunlar Halebe gideceğini, bankada bir mikdar 
~ ~zli tutulmakta, tahk1katın bu ka- parası bulunduğunu, bu parayı alır al
~ &ız.Ji tutuluşu da şimdilik ortada 3 maz hareket edeceğini söylemiştir. 

Cesed ·· A 

luıd gosteren bu hadi'icnin sanılrh - Sarışın kadın yakalandı mı? 
Oldu ~n çok daha ehemmiyetli bir vak'a Son dakikada aldığımız ve tevsiki-
°'1lf~ zan V<' kanaatini vermektedir. ne imkan bulamadığımız bir habere 

lirıd ızanın bu cinayetleıi irtikab edı- göre Ali Rızanın metresi Eskişehirde 
e Sakfomak istediği bir başka suc;; ol- yakalanmış ve mahfuzen İstanbula i-

11\llDIMl~ADA ~ 
CAN KUClTAlllll. 
-

' R·~~ -... 
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ll .,,. SON POSTA Bawau ı• 

~,__.. "Son Posla,, nın Hikayesi ~-1 ·,.; Bütün Amerikayı ayakland1ran çocuk 
1 Ü Ç M E K T U B i h1rsızı haydud nihayet yakalandı mı? 
~1111-11111111111 .. UllllHllll-lb.. Yazan : Muazzez Tahsin Berkand Afdm-lllfrl dan u:!~~~~8!n!nU::e:a::~n '° -IY:t;ı~~ı~~:~12 ~~~a~ır~~k!~:~uaı:;:1: 

före benzin vermiştir. Ayni toför birkaç gün kat çocuğu kaçırmadığını aöylemlftlJ'. 14al-
NİHADDAN NECDETE ..sonra, çocuğun babasına üçüncü mektubu, nun tatbik edilen her türlil tazyik .. kille • 

Kardeşim Necdet, kapının eşiğinde buldum diyerek verince, rine rağmen, çocuğu öldürdlltünü iUraf e.-
Annemin hastalığı yüzünden bu sene §oför hakkındaki ilk şüphe uyanmıştır. ınemlştlr. 

yazı Erenköyünde geçirmeğe mecbur Ç'-ocuğun yengesi şoförün de bulunduğu Taharri memurlarının: cÇocutun ner~ : 
k ld ğ k .. "ld" ıın; ü b'l' blr mecllsde·. •Evimin muhafaza altında bu- de olduğunu sen bize kendin gösterdin ......... a 1 ıma pe uzu u6 .. m ı ıyorsun. w rd r»J. 

ıunuşuna sevlnlyorumıı dediği Talı:lt maznun rada bulunduğunu nereden b yo un. 
Hatta ilk günleri adeta somurtmut, aile- şoförün: ' yei necat parasını kendin iade ettın. eöyle, 
den ayrılıp Adada bir oda kiralıyacağı- _ Pek öyle sevinmeyiniz madam, evinize çocuğu sen mi öldürdün?. mealindeki su İ 
mı söylemiştim, fakat babam bu fikrime allerine karşı şoför, kırmızı, tüystll yusun 

iıç dakika.da girebilirim, demesi nazarı dik- sıvazlamak, ve taş bebek gibi blflDI salla • hiç ·"anac:madı; iki yere masraf edecek k i Ib tmi t si .. te ktf dil •· ~ '$ at ce e ş, ve er e gun v e m.., - maltla mukabele etmiştir. vaziyette olmadığını söyliyerek beni de tir 
· Sorgu tam dört saat sllrmüttilr. 

kendilerile beraber buraya sürükledL Şoförün sabıkası olmadığı, o fma adar Bir katilden ziyade, metteb &aıebeliııl 
Tam bir hafta, bahçenin sık çamları- hüsnü ablA.kı De tanındığı, bir müddet Kaş benzeyen maznunun öldilrdütil çocutun ad& 

nın gölgesine koyduğum salıncaklı san- ailesinin hizmetinde çalıştı~ ve istenen 12 casına giderek: cıHaydudu ben de aram•I 
dalyada sallanarak içli bir kız gibi haya- bln llralık fldyel necatın, tüccarın banka - istiyorum:. sözlerlle bir slllh n bir ot.ornobtl 

dakl mevcudunun yekunu olduğu anlaşıl • aldığı meydana çıkmıştır. Şoför, mettubl:ırl lılta gömüldüm. Bu hayalatın beni Tak- mıştır. yazdığı kurşun kalemini göstermlf, ..,. bir d• 
sim stadyomuna ve Florya plajına sü- Maznun imzaladığı ifadede: kabataslak harita çizmiştir. 
rüklediğini söylemeği lüzumsuz sayıyo-

rum. 
Manastıra kapanmış papaz hayatımın 

dokuzuncu günü iş değişti: Annemin ıs
rarlarına dayanamayıp akşam serinliğin
de şöyle bir dolaşmağa çıkmıştım. Tren 
saatine rastlamışım. Bir de baktım, çok 
güzel giyinmiş bir genç kadın, yanında 
üç dört yaşındaki çocuğile birlikte, tren
den çıkan yolcuları bekliyor. İçimde ıey
tandan gelen bir his kabardı.. ondan iki 
adım uzakta ben de gôya birisini bekli
yormuşum gibi durdum. 

Bir dakika geçmeden, son derece za
rif, son derece şakrak, biri esmer, diğeri 
sarışın iki kadın trenden inerek bize doğ
ru yürüdüler. 

- Nermin .. Selma ... Geldiğinize ne ka
dar sevindiğimi bilemezsiniz. 

- Asıl biz sevindik Nezihe ... On bet 
gl.İn burada ne güzel eğleneceğiz. 

- Tabii... Kocam Anadolu seyahatine 
çıkar çıkmaz ilk işim sizi davet etmek 
oldu. Gelmezsiniz diye öyle üzülüyor
dum ki ... 

- Niçin gelmiyelim yavrum? Hava, 
su, yeşillik, her şey var ... 

- Banyo yapmak ister.scnl.2 Suadiye 
de yakın. 

Üç arkadaş ağır adımlarla ve beni gör
meden yürümeğe başlamışlardı. Belli et
meden arkalarından yiirüdüm. Esasen 
evime giden yol da bu idi. 

Bir de ne göreyim? Bu üç güzel kadın 
yanımızdaki köşke girmesinler mi? 1ıte 
o dakikada sporcu Nihad canlanıverdi. 
Ne yapıp yapıp bu iki misafirin hiç ol
mazsa bir tanesini elde etmek lazımdı. 
Hemen o akşam planımı hazırladım ve 
faaliyete geçtim. 

Ya benim planım mükemmeldi, yahud 
tehirli kızlar da benim gibi macera arı
yorlardı. Nasıl olduysa oldu, Erenköyü
ne geldiklerinin üçüncü gecesi, saat on
da, bizim bahçenin sık çamları arasın:la 
Nerminle buluştuk, ertesi gece ayni saat
te de $elmayla .. 

Bu tatlı günler on gün ka'dar sUrdtl. 
Tabii ben iki arkadaşı birbirinden ftib
heye düşlirecek bir söz söylememek, bir 
hareket yapmamak için bütün dikkatimi 
sarfediyordum? HatU anlan kuşkula.'1-

Vçüncü gece Nermi nle bahçede bulU§tuk 
dırının korkuslle ihtiyaten sabahlan on- lümsedi .. ben de güldüm ve bir aaat son
larla birlikte Suadiyeye bile iitmlyor- ra sokakta buluştuk. O kadar hoş bJr 
dum. Her akşam, gaJı sarışın, gih esmer gençti ki o akşanı siz erkence yattıktım 
bir kadınla geçen iki saatlik tatlı hayat sonra ben yavaş yavq aşağı inip bahçe 
benim bütün günümü doldurınağa kAfi kapısından sokağa fırladım. Nihad beni 
geliyordu. Artık neş'em yerine gelmiş, bekliyordu ve bu sevimli macera böyle
dünya ile, daha doğrusu Erenköyle ba- ce gün aşırı randevu vermek suretilc tat
rışmıştım. lı tatlı devam etti. Kim bilir daha ne kıı-

Fakat her gecenin bir gündüzü olduğu dar da devam edecekti, fakat ... 
gibi her gündüzün de bir gecesi varmış... Evet bunun bir fakatı var Nezihe ... 
İşte bu sevimli saatler birdenbire ve an- Bu akşam, gene her vakitki gibi erkence 
lamadığım bir sebebden sona erdi. İki odalarımıza çekildikten sonra ben ya
gece evvel Nermin randevuya gelmedi.. vaşça aşağıya indim. Tam bahçe kapısı
dün gece de Selma ... Bu sabah hizmetçi nı açacağım sırada yolun öte tarafından 
vasıtasile yaptırdığım gizli araştırmalnr gelen bir gölgenin de kapıya yaklaştığı
neticesinde onlann evvelki sabah ilk nı görerek korktum ama gölgenin beyaz 
trenle lstanbula döndüklerini öğrendim. bir elbise giymiş Selma olduğunu anla
Birdenbire benden niçin kaçmışlardı a- yınca bu korkum meraka çevrildi ve 
caba? İki gündür bunu düşünüyoru..ın bekledim. 
ama bu bilmeceyi bir türlü çözemiyorum. Evet bu gelen Selma idi ve o da beni 
Birkaç gün bekliyeceğim onlardan bir görmüştü. Kapı yanında birleştik. Ilkın 

haber gelmezse İstanbuıa' inip muamma- ikimiz de bir şey söyliyemedlk, son
yı halletnıeğe çalışacağım.. yoksa iki ör- radan ben cesaretle sordum: 
kadaş sırlarını birbirlerine açarak beni - Nereye Selma? 
yüzüstü bıraktılar mı dersin? Gülümsedi ... Fakat tanışalı çok olma-

NERI\1İNDEN NEZIHEYE dığı halde aramızda teessüs eden haktki 
Neziheciğim, 

Bu mektubu sana derin bir sinir buh
ranı içinde yazıyorum. O kadar asabt
yim ki, utanmasam gecenin bu saatinde 
senin odana gidip içimin acısını senin 
kardef kalbine tevdi edeceğim. Fakat se
nin beni teselll etmek için söyliyeceğin 
sözleri dinlerken utancımdan yerleri! g~
çeceğiml tahmin ettiğim için seninle yüz 
yüze gelmemeği ve söylemek istediğim 
şeyleri sana yazdıktan sonra sabah kim
seye görünmeden, bir hırsız gibi ayak
larımın ucuna basarak buradan kaçmağı 
tercih ediyorum. 

Vak'a haddi zatında çok basittir Ned
be: 

Erenköyüne geldiğimizin lkincl günü, 
çamlığa bakan balkonda saçlarımı kuru
tuyordum. Komşu bahçede sevimli "le 
yakışıklı bir genç gördüm.. bakıştık.. gii-

samimiyete güvenerek ve şimdiye kadar 
birbirimize böyle şahsi vak'aları söyle
mek itiyadında olmadığımız halde bü
yük bir açık kalblilikle cevab verdi: 

- Bir randevum var Nermin ... 
Ben de gülümsedim ve itiraf ettim: 
- Benim de ... 
Elele vermiş duruyorduk. Bu sefer o 

cesaret gösterdi: 
- Ben komşunun oğlile buluşacağım .. 

sen kiminle Nermin? 
Arkamda buz gibi soğuk bir elin dolaş

tığını duydum, fakat inkar edemedim: 
-Ben de ... 
Ellerimiz ayrılmıştı.. gözgöze bakış~ 

yorduk ... Selma yava§Ça: 
- Nihadın iki akşam arka arkaya ba

na randevu vermesine sevinmiştim; de
mek yanlışlık olmuş.. timdi anlıyorum .. 

Diyerek eve doğru yürüdü. 

Silivride asri bir benzin 
deposu yapılacak 

Silivri (Hususi) - Bir eaz kumpan -
yası belediyeye müracaat ederek bura -
da bir benzin satışı deposu yapmak iste-

diğini bildirmiş, belediyeyle firket ara
sında bir anlaşma yapılmıştır. Bu an -
!aşmaya göre, belediye, ıırkete, asfalt 

Edirnede yeni bir Abide 
yapıhyor 

Edime (Hususi) - Hasköy Jandal'l°' 
karakol binası arkasında yapılacak olaO 
park ve Balkan harbinde burada phid 
olan yüzbaşı Said ile arkadqlan Jllldl'" 

na dikilecek abidenin inşasına bqlanınıt-
tır. 

cadde üzerinde bir arsa verecek, ıirket ===========-===-=-=-==~ 
buraya benzin satış tesisatını havi bir bi- tanbulda Eminönündeld hellya benzeti• 
na ile yanında umumi bir hell yaptıra - lecektir. İnşaata çok yakında başlan• .. 
caktır. Bu hela asri ve temiz olacak, İı · caktır. 

---- . ...... .. 

Baş, diı, nezle, grip romatizma, nevralji, lcırıklık ve blitlD 
ağrılarınızı derhal keaer. icabında günde 3 kaıe ahnabilir. ............. 

Bir saniye abdallaşmıı gibi orada kal- na belki şaşacaksın, fakat mektubumu 
dun ... Kapının öte tarafında Nihadın okur okumaz hemen Nermintn odasın• 

sabırsız adımlarla dolaştığını duyuyor koş, o sana bunun sebebini lzah e<fe
gibiydim... Zihnim Selmadan Nihada, cektir. 
Nihaddan Selmaya gitti ve derhal ka- Yalnız şunu yazmadan geçemiyecelird 
ranmı verdim. Nezihe; hem senin, hem de çok aevdili'° 

Hayır, bir haftalık alellde bır macera Nerminin bunu bilmenizi istiyorum: 
uğuruna, yeni başlıyan çok kıymetli bir Benim, yeni başlıyan çok kıymetli bft 
dostluğu feda edemezdim. Madem ki Nl- dostluğu birkaç günlük bir macera uJU• 
hadla Selma buluşuyorlar, o halde ben runa feda etmeme imkln yoktu. 
ortadan kalkarsam Selmacı.k her akpm Nermine ICıtfen sö 1 . b b kat! ... ırı .. r· .. ğl a· bil ,_ y e, en ır :ır ıs--
rahatça gon unu e en ıre ece.iL, Büyükadaya, ablamın yanına gidiyoruDl; 

İş~e bu kararı verdikten sonra odama ~renköyden • senden değil _ bıttıkiJJI 
geldım ve sana yazıyorum. Bu mektubu- sonra İstanbula indiği zam bana be" 
mu yann ben gittikten sonra odamda bu- men telefon etsin. 
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lacaksın... İstersen Selma ya da oku ve Gözlerini öperim N ezihecifim. 
benim böyle veda etmeden bir hırsız ef-
bi ilk trenle 1stanbula gittilfme danlma. 

SELMADAN NEZİHEYE 
Sevgili Nezihe, 
Beni affot, sana yatınala cesaret ede

mediğim bir sebeb yüzünden yarı.ıı sa
bah ilk trenle İstanbula döneceğim. Bu-

y ARINKİ NÖ'BHAMIZDA: 

Arkadaş duşmanllgı 
Çeviren: FaOc Beretlld 

~ «Soa Posta .. nın edebi romanı: 41 ~ büsbütün şımaracak olan Nazlının be- anlamak istediğim bir nokta var, bu yapalım. Şimdi sen içerdeldne ıantY' 
nimle kalmak için türlü bahaneler icad kızla münasebetin ne dereceye kadar verirken ben bu kızdan bahaederiJllo 
etmesinden korkuyordum. Sıdıka iJe ilerledi. Nişanlı olduğunu söylerim. Onlat dl 
bir ikinci tesadüf daha tehlikeli olabi- - Hangi kız, ne münasebeti? Neler burada iken düğUnünil yapmalarıııl 
lirdi. Daha sonra yanımda kararımı söylüyorsun Jale? teklif ederim. Yalnız bir prtla? 

• Bürhan Cahid ~ bekliyen Jalenin de sabırsızlandığını, - Gevezeliğe lüzum yok. İtiraf et. - Ne gibi? 
Nazlı yarın İstanbula dönüyor ve Bayrakdaroğlu anlamamış gibi doğ- ve huysuzlandığını hissediyordum. Va- Vaziyeti bilmek isterim. - Düğün hazırlığı olup bitinceye ki'" 

tabii biz de kendisini yalnız bırakacak ruldu: ziyetim çok naziktL Aklımdan bin bir Kapının iki tarafını aaran taflanlar dar bizi burada alıkoyacaksın. 
değiliz. - Ömer bey oğlumuz varken bize endişe geçiyordu. arasında durmuştuk. İki elini omuzlan- - Anladım. 

Jale canı sıkılmış göründü: söz düşmez ama bu meselede Ömer JıUe geçirdiğim buhranı pek iyi an- rna koymuş, karanlıkta gözleri.mi HÇ- - Anlaştık değil mi? 
- Vazgeçin rica ederim. Bense yarın beye aid bir şey görmüyorum .. o be- lamış gibi birdenbire söze karıştı: rneğe çalışır gibi yüzünü yüzüme yak- - Tamamen. 

bizim çiftlikte toplanmamızı teklif e- nim gibi vak'anın yalnız şahididir. - Çok d~ünmeyiniz Ömer beyefen- laştırmıştı. - O halde yürü!.. 
decektim. Ama ev sahibi sıfatile ve o köy kızının di. Hareketiniz bir fedakarlık bile olsa - Peki, dedim. Her feYi anlataca - Şimdi Nazlının bulundulu mtsı~ 

Suna dudağını büktü: vekili salahiyeti ile nezaket gösterip nihayet muhterem bir misafiriniz, ğım. Bu kız hoşuma git.mifti. Kendlsine dairesine çıkarken başıma gelenle 
- Çok naziksiniz hanımefendi. Fa- özür dileyecek olurlarsa o başka! bilhassa bir kadın misafiriniz için bu bir kaç hediye verdim. SM bir kız.. ne düşünüyorum ve halime acıyorum. I~ 

kat köylü kızların şehirli kadınlara Feridun dedi ki: esirgenmez zannederim. Haydi kalkı- bileyim ki bu alakam onun kalbinde tanbulda bekar salonlarında ayak üst 
meydan okudukları ve himaye gördük- - Herhalde bunu yaparsa vaziyeti nız beraber gidelim. bir buhran yapacak. Halbuki nişanlı- bin bir macera planı kurup tatbik ede"' 
leri bir yerde daha fazla kalmayı ken- kurtarmış oluruz. Nazlı hanımefendiyi Ve benden evvel ayağa kalktı. Öte- dır. Aslan gibi bir nişanll81 var. Çift- bir çok yerlerde (Don Juvan aduıı Jel'" 
di hesabıma ben de tehlikeli buluyo- de İstanbula dönmekten vaz geçirtiriz. kilere dönerek: likte korucu. zanan ben burada, bu dağ başmd• bit 
rum. Herkes susmuştu. Mesele dönüp do- - Müsaade eder misiniz, dedi. Ömer -:- Şu bi~de iken sana köyden haber kaç kadının elinde adeta oyuncak 0JuP 

Fer dun güldü: laşıp gene bana gelmiştL Nazlının ben- beyefendiye rehberlik edeyim. getıren delıkanlı mı? k 
1 

t 
- Latifeyi bırakalım. Fakat bana den beklediği tarziyeyi vermek lazım Onlar genç ka.dın~ beni yola getiri· - Bravo. . a mış ı~. ... . ek gıbl 

öyle geliyor ki Nazlı hanımefendi bir geldiğine şüphe yoktu. t~tanbulda, u- şine o kadar sevınmışlerdi ki alkışladı- - Onları evlend~.r~~ne! Hele ~ale, bu zekası bir fUDŞ bi .. 
tarziye bekliyor. Bu olursa meseleyi zun seneler tanıdığım, salonunda, sof- lar: - Ben de onu duşundüm. Fakat fır- çakan guzel kadın bana ne kadar 

ÇINARALTI 

k patmak mümkün olacak! rasında teklifsizce bulunduğum bu ka- - Bravo .J&1e hanımefendi Haydi sat olmadı işte. kim olmuştu. 
Buhran geçiren, baygın yatan Nazlı- dın belki de ömründe ilk defa böyle siz de yardım ediniz. - Doğru söyle. Bu kızla alAkadar İçeri girer girmez: 

nm. , aziyeti etrafile anlattıktan başka acı bir hakare~e benim e~de uğra- _Şimdi Jale ile adıml .. anm.ız. ~ittikçe olmakta d~~am ed~cek misin? _ İşte Ömer beyi getirdbn N'•~ 
bir de tarziye istemiş olmasından anla- mıştı .. nezaket ıcabı bu tarzıyeyi benim agırlaşarak köşke dogru yürüyoruz. - Ne munasebet. hanımefendi dedi Kendiai b{ltilll ı• 
cıılıvor ki avukat gibi konusmus. vermem lazımdı. Şaka değil, İstanbu- Tarziye meselesinde bana yardım et- - Açık konuşalım. Saklama benden? . . . . ' · . _-cıı• 
" J • • d · .... · ı k nd' in + ... ., kkü tti K Do.. .. h uma gı'd' mımıyetı ıle muhterem ~...-Bayrakdaroğlu Feriduna baktı: lun en şık ve kibar bir hanımefen f.aı tıgı ıç n e ıs e "'"'ie r e m. a- - grusu şu .. once oş ı - .. .. . . . Oto" 

- ·Tarziyeyi kimden istiyor? bir köy kızından atefi gözbebeklerln- ranlığa girdiğimiz için lrolumu tutmuı: yordu. İşi ciddiye dökünce korktmn ozurler ~~lıyor. Öyle dejil mi 
Suna atıldı: den fırlıyan bir tokat yemişti. tu: ve elimi çektim. bevafendı · 

- Herhalde Ömer beyefendiden? Yalnız bu tarziyeyi verdikten aonra -Te§ekküre lüzum yok, dedi. Yalnız - Tamam. O halde bir bqka plln (Aricaa_,) 



...._, 14 Haziran SON POSTA 

'l'etrıta numara.sı: 32 

(Her hakkı mahfuzdur) 

Perili 
hunları nasıl öğrendiniz? 
.._Gördüm .•. 
~İşte bu olmadı ... Meraklı bir bes
~ e gi'bi konuşuyorsunuz... Siz her 
~an arasına girişinizde bütün san • 

ları karıştırır mısınız? 
İhtiyar bir müddet düşündü, sonra: 

~ .._ Size doğruyu söyliyeceğime söz 
~d"!ı· .. Söyliyeceğim dedi ... Bunları 
'ın dıga koyarken gördüm ... Tavan ara
D. da idim... Fakat sandığı açan beni 
'
011lledi... 
t ~-Pimiz gayri ihtiyarl öne doğru e
be]tj .ış, ihtiyarın ağ~dan kelimeyi 

b 1Yorduk ... 
"idvan Sadullah sordu: 
.._ Kimdi, bu? İsmini söyleyiniz! 
.._ S"' h" ~- up ı. .. 
~rkomiser sevinçle bağırdı: l .Tamam ... Dava halledildi ... 

konağın damında 

~stıcvabın bu şekil almasına yalnız 
~~an Sadullah memnun olmamış gö- ~erkomiser cfakat t>u yoı hayli tehlikeli imi§> dedi. 

~~Yordu. Daha doğrusu bermutad yardımile tavan arasına çıktık. İhtiyar Serkomiser: 
~ıy~tmı çehresinden anlamak kabil dama çıkılan kapağı yuvasından ma- - Fakat bu yol hayli tehlikeli imiş! 
~t/dı ... Uzun müddet düşündü. Sonra haretle •kaydırdı. Sonra yaşından ve dedi. 
lU .. 

1~ ismi taayyün etmemiş gibi su - vücudu·· nden umulmıya,....'k bir çevik· İhtı·yar bun"' t k k ı· ·ı b 
"tine devam etti: """ - e e ıme ı e ceva 
-.... K: likJe kendisini yukarıya çekti. Elinde- vereli: 

'lıa enan beye ve Selma hanıma ki Ifımba ·ıe delig~i aydınlattı Arkasın- - Alı11tık. 
ı. Yalet) im ·ı b" takım kt b • 

1 
• "" "it ~ zası e ır me u - dan serkomiser çrktı ve birer birer onu Gene birer birer yangın duvarım a-

~tig~nderiliyormuş. Bu hususta bir takip ettik. ı.:arak ihtiyarın evinin damına geçtik ... 
nız var mı? "" 

llıdv · Bereket versin dam o kadar meyilli Orada da tavan arasına inilen delik 
1Q b· an Sadullah bu suali pek ümid- değildi ve yangın duvarı hemen !ki sanki buradan gidilip gelineceği düşü
~at'ı.~r bşek:ld~ sormu~ub Ö!le ya ihti- metre 

1

mesafede bulunuyordu. Yoksa nülerek duvarın hemen bitişiğine a -
~•ltat udn ar an neb a e:ı ol~c~ktı? 0 sırada esen şiddetli rüzgarla a~ağı çılmıştı. 
tlıL a amın ceva ı intızar hılafına 1 k pek mümkündü (Arkası var) 
~Şayanı dikkatoldu.:y ===uv=ar==a=n=m=a===============·=·=·==================================== 

~~~;~~Eii~i;:;~~ ~ .. ~~~~~~::::~:~: :!~~=!~ .. 
•1lzde mi? B k 1 L A N 
...... Evet. .. Evde... ugün Ü program 1938 yılının 10 Hazirandan ve yeni lift.na 
' D 1 kadar pazardan başka günlerde 

' urunuz ... Yerini söyJemiye lü- S TA N B U L 
ı.... Yok ... Dıvann kulağı vardır. Bi- gldl.t - ıello cedveıı 
.,. .. SO 14 Haziran 1938 Salı 
Itır nra gidip alınz. Bu mektubu ne ötıe neşriyatı: 

etıe ele geçirdiniz? 12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava-
~:-. Mehtablı bir gecede aşağı inerken dis. 13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh
tı. .... na hanımın kapısında, eşikle kapı telif plı\k neşriyatı. 
''Stnd Akşam neşrly&tı: 
~d ~ a beyaz bir kağıd parçası bu· 18.30: PlD.kla dans musikisi. 19.15: Konfe-
~h Ugunu gördüm. Pencereden giren r:ms: Fatih Halkevi namına: Bilrhan Felek 
~ tab tesadüf bu ya tam sofanın o (Olimptyadlar). 19.55: Borsa haberleri. 20: 
~nı aydınlatıyordu. Meraka düş _ Grinviç rasadhanesinden naklen saat ayarı. 
bıt. · Yavaş yavaş Herdeki 0 beyaz ka- 20.02: Vedia Rıza ve arkadaşları tarafmdan 

'l! ç kt Türk musikisi ve h~lk şarkıları. 20.45: Flava 
....._ e im. Bir zarf meydana çıktı. raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca 

»e vakit oluyor bu iş? eöylev. 21: Tahsin Karakuş ve arkadaşları 
: Takriben on gün evvel... tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
....._ Mektub makine ile mi yazılmıştı? 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: 

lia\nyo el yazısı ile... Plakla sololar, opera ve operet parçaları. 22. 
J u. 50: Son haberler ve ertesi günün programı. 

\ıı~~ükemmel... Ne yazıyordu mek- e 
.. ANKARA 

~'b~Zdivaca mini olmak için savru-' hn takım tehdidler ... 
....._ ıa yerinde ne vardı? 
, (Hayalet) kelimesi . .. 
~ b~azanın hüviyetini anlatacak baş
' ır hususiyet?. 
~ a~unla pek . meşgul olmadım ... 
~t . dogrusu bir şey anlamadım ... Fa

....._81z görürseniz belki anlarsınız. 
llıi~ız~ll mektubu şimdi gidip alabilir 

~:ay hay, bence hiç bir mani yok .. . 
, ~ Sadullah serkomisere baktı .. . 

~I> ""rnan bey, sizin Hüsnü beyle gi· 
Sa gelıru~niz münasip olacak dedi... 
, ~a fikrinden cayarak ilave etti: 

\fllnı ahud hep beraber gideriz. Miid-
).ıÜdurn·i bey siz de gelir misiniz? 

~'1-di: deıumumt muavini telaşla cevab 

th;;t'abii. Ta bit .. 
......_~ar kalktı, gülümsiyerek sordu: 

' ereden gideceğiz? Benim yolum
)oıllrı~ı, sizin yolunuzdan mı? Sizin 
"~tı ı ~emekle sokak kapılarından 

tt,
1
d\. tabıf yolu kasdediyorum. 

an Sadullah· 
b' ~ . 
~~ t 1bette sizin yolunuzdan! dedi. 
~ ~an arasını bir daha görmüş o-
i e~ ern de damdan dama geçerek 

tösı~ a~a~mda nasıl gidip geldiğinizi 
bıı- tsınız. 
~ 1Yar öne düştü. 

~ .tkorn· 
~I Sıka ıser cebind.en elektrik feneri-
~~tru;arak yaktı. Ihtiyarda da bir 

feneri vardı. Bu iki fen erin 

14 Baı.iran 1938 Salı 
ötıe neşriyatı: 
12.30: Karışık pll\k neşriyatı. 12.50: Plı\k: 

Türk musikisi ve halk §arkılan, 13.15: Dahi· 
li ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 

ıS.30: Plakla dans musikisi. 19.15: 'TUrk 
mus1klsi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza. ve 
arkadaşları>. 20: Saat ayarı ve arabca neş
riyat. 20.15: Tilrk musikisi ve halk şarkıları. 
(Handan ve arkadaşları) . 20.45: Ke
man solo: Viyolonist Necdet Remzi At.ak, 
21: Konferans. 21.15: Stüdyo salon orkestr:ı.
$ı. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki prog
rnm. 

Modern Türkiye - Bu mecmuanın 16 ıncı 
cı sayısı çok zengin münderecatla çıkmıştır. 
Süvaı·iJerimlzln dönüşüne aid bol resimli bir 
ilave He Galatasaray pilavına ~id blr röpor
taj, Pol Jeraldlnin (Aşk ve Öğüt) isimli bü
yük eseri de münderecat arasında bulun • 
maktadır. 

Poliklinik - Bu aylık tıb mecmuasının 
Haziran sayısı çıkmıştır. 

M ut ia - Muğla Halkevinln çıkardığı bu 
kültür mecmuasının 14 üncü sayısı ltıtlşar 

etmiştir. 

Erclyeş - Kayseri Halkevtnln mecmuası
dır. 3 üncü sayısı intişar etmiştir. 

Deli Petro - Kanaat Kitabevinin neş -
rlne başladığı Ankara Kütübhanesi adlı se
rinin dördüncü numarasını ~kil eden De
li Petro intişar etmiştir. 

Deli Petro tanınmış Rus edibi Dlmltrl 
MerJekovski'den telhis suretUe Fikret Adil 
tar.alından tercüme edilmiştir. 

Petronun oğlu Aleksi lle ve taassup, ce
halet ve irtica hareketıerUe mücadelesini an 
latan bu eser zevkle okunmağa değer edebi 
blr romandır. 

-en 
~ ::e 
~ 
al 
:il 
rJ> 

-...;ı 
rJ> -rh 

~ 
~ 
a::ı 
ı.ıJ 
il> 

il> 
-< 
ı-
~ 

~ 
a::ı 

~ 
~ 
&ol 
a::ı 
ı.ıJ 
il> 

..J 
:::> 
a::ı 
z 
-< 
ı-

.!!1 

No. Yollar 

lO Şlşll • Tünel 
Tünel - Şişll 

l l şı.şıı - Beyazıt 
Beyazıt - Şl.§ll 

l 
2 

Harbiye - FaUh 
Fatih - Harbiye 

A Harbiye - Aksaray 
12 Aksaray - Harbiye 

16 
Maçka - Beyazıt 

Beyazıt - Maçka 

~ O!Jll (depo) Eminönü 

16 
Eminönü - Maçka 
Maçta - Eminönü 

17 
Şl.§11 - Blrkecl 
Sirkeci • Şlşll 

ilk Son 
kalkış lı:allı:ıı -5.40 23.40 
6.00 24.00 

6.20 23.15 
7.02 24.00 

6.30 24.30 
~.45 23.45 

6.40 24.00 
5.57 23.20 

6.10 23.20 
6.55 24.05 

6.10 6.55 
6.40 20.50 
7.05 20.20 

6.25 20.00 
6.55 20.30 

~ Mecidiyeköy - Eminönü 6.45 18.45 

17 Eminönü - Mecidiyeköy 7.17 19.15 

A Taksim - Fatih G.4G 20.30 
18 Fatih - Taksim 7.24 21.08 

KurtulU§ - Beyazıt 6.00 23.10 
19 Beyazıt - Kurtul\lf 6.45 23.55 

A 
Şişli (depo) Eminönü 6.05 6.43 
Eminönü - Kurtuıuı 6.35 20.45 

19 KurtulU§ - Eminönil 6.57 20.15 

Beşikta§ - Bebek 5.23 -
122 

Bebek - Eminönü 5.45 23.40 
Eminönü - Bebek 5.55 21.20 
Bebek - Be§lktaı - 1.00 

~3 
Ortaköy - Aksaray 5.50 20.50 
Ak.saray - Ortaköy 6.35 21.35 

~4 
Beştktat - Fatih 6.30 20.40 
FaUh - Beşiktat 7.10 21.20 

Aksaray - Topkapı 6.23 -
132 Topkapı - Sirkeci 5.40 23.30 

Sirkeci - Topkapı 6.12 24.00 
Topkapı - Aksaray - 24.35 

Aksaray - Yedlkule 5.30 -
l3l Yedltule - Sirkeci 6.45 23.35 

Btrkecl - Yedlkule 6.17 24.05 
Yedtkule - Aksaray - 24.40 

Aksaray - Edlrnekapı 5.25 -
37 

J:dlrnekapı - StrtecJ 5.45 23.45 
Slrkecl - Edlnıekapı 8.14 24.20 
'edlrnetapı - Ataaray - 24.45 

Sayla 13 

F otograı tahlilleri 

Yumuşak başh olması 
beklenen bir tip 

Geyvcden Ali de 
karakterinin tah
lilini istiyor: 
Başkalarına , 

rilecek ehemmıyet 
yerinde oldukça 
muvafCakiyet se
bebleri çoğaltılmış 
olur. Söz dinle
mekte dikbaşlılık, 

zararlı hadiseıeı 
yol açabilir. 

• Mütehammil bir genç 
H aydarpaşadan 

M. Ekrem. de ka .. 
rakter'inin ta1ıHli· 

ni istiyor: 
Arkadaşlaı .ıı şa .. 

kalarına taham
mül göstermek u . 
zımdır, daha son· 
ralan bu taham· 
mül bir olgunluk 
hasıl eder. Bir işin 
sonunu almaktaki ıcele, sür'at ifade et. 
melidir. 'Oste, başa çekidüzen verilirken 
her tarafta ayni ahengin devam etmesf 
faydalı olur. 

rine yalan ve hile 
karıştıramaz. 01-

d uğu gibi görünür 
ve davranır. 

genç 

1 
Sokulgan olması beklenen 

bir genç 
Sıvasta.n. Betora 

l«lrakterinin tnh~ 
lilinıi istiyere'-: ro· 
ru.yor: 

-MuvafjCJ v 

ca.k mıyım? 
Bnşkalarile ko.. 

nuşurken daha 
yumuşak başlı oı .. 
mağa ve çabuk 
kızrnamaga dikka 

edilmesi ve muvaffaklyet, etrafı kazan• 
makla da mümkün olacağına göre daha 
sokulgan olması Iazımdır. 

• 
Çabuk kızan 

Ge~edcn Ke-
mal de karakteri 
ni soruyor: 
~i ve hesal:ıru 

bilir. Bnşkalarına 

kolaylıkla bağlan· 

maz, çabu"t kızar, 

parlar, fo kat hid
deti kinsiz devam 
edebilir. Menfaat
lerini paylaşmak 

bir tip 

istemez. Zarar veı •cek işlere atılganhli 

yapmaz, vaziyeti kJllar hareketini ona 
' göre tanzlın eder. 

• intizamı seven bir tip 
Na.zWiden Şe11-

kurd da karakıc. 

rinin tahliliııi i ::t • 

vor: 
Allyişe, nüma .. 

}'işe yer verıniyen 
içli ve sakin bi:r 
\ayatı vardır. Ha
aiseleri yaratmaz, 
daha ziyade ken· 
dlsi hadiselere ma

r 

ruz kalır. İntizamı sever, ıyı ve temiz 
giyinmekte itinalı davranır. Misafırleri· 

ne mahcub bir eda ile ikramda bulunur 

• MUtereddid 
lstanbuldan Nev

za.d da karakteri
nin tahlilini isti
yerek soruyor: 

- Sevilecek fü. 

yim? 
Sevileceklerin -

den şübheye dü-

bir tip 

• tenler, sevmesin; 
Pilot olmak istiyen bir genç kız ibilmesını öğreP 

Sacide im.za.ı::i7e 

soruluyor: 
- Pilot oın., 

istiyorum, muvaf • 
fak olur muyum? 

Özden gelen di
leklere - kanunt ve 
sıhhi mAni olma~ 
dıkça - daima ka· 
vuşmak mümkün
dür. 

• Neş' esiz bir tip 
Urfadan Feri· 

dun da karakteri· ---~..,................,., 

nin tahlilini i~ti .. 
yor: 

İçli ve duygulu 
olmak iyi bir ıey· 
dir. Yalnız buna 
ne kadar lüzum 
varsa fca bmda çe
tin işlerle müca· 
deleye de bir o k .. -
dar ihtiyaç vardır. Sebebll 1ebebsiz 
neı'esizlenmek, kırılmak :zek.l kudretle
rini zlfa ulfatır. 

• Neş'eli bir tip 
Kalecikten Ak
~ oğlu. da rumı 
ıoru.yOT: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Vazife ve mes'u .. 
liyet ica blan hari
cinde daima neş'e
sini muhafaza edi
yorsa hayatta mu
vaffak olmuş sa
yılabilir. 

melidirler. Du. 
gunluğu neş'esizlik ifadesi ise bu halile 
mücadele etmesi lazımdır. 

• Sevimli bir tip 
lıtanbu.ldan Se.

d.ad da ıunu. sorv
'JIOT: 

- Muvaffak ola-
cak mı11ım? 

Zeki ve sevimli 
olanlar etrafını 
kolaylıkla kazana
bileceklerine göre 
muvaffakiyetleri -
ni kolaylaştırmış 

ı 
1 

olurlarsa da etrafı kıskançlığını tahrii 
etmemeleri llzımdır. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

laim • • • • • • • • 
Adrea • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlllt ic;tn bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi ıarttır. 

·····························································• 
Edirne tenezzüh ıeferi kaldırıldı 

Pazar günü Devlet demiryolları Av
rupa işletmesinin tertib ettiği İstan • 
bul - Edirne teıı~zzüh katan rağbet ... 
sizlik dolay .s:: . .! lağvedilmiştir. PazaB 
günü bu tenezzune iştirak eden yalnı2" 
otuz üç yolcu görl.tldiığü ve diğer is 4-

1 
tasyonlardan alınan malfunat da men~ 
ft olduğu için bu katarın tahrikinden· 
sarfınazar eclilıneie zaruret hasıl ol .. 
muştur. 
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Yazan: A. B. 

Civanna odaya girer girmez derhal parmağını dudaklarının üzerine koymuş: 
''Susunuz, rica ederim, susunuz! Çok büyük bir tehlike içindeyim!" diye mırıldanmıştı 

Türk, Rumen ve Mısır 
atletleri karşılaşıyor 

Müsabakalara temmuzun ilk haftasında şehrimizde 
başlanmış olacakhr. Milli atletizm takımımızın ıe9' 

meleri de önümüzdeki pazara yapılıyor 

ömer Besim 

Yaptığımız neşriyat 
semere verdi 

F enerbahçe··~tadı Tür1' 
atletlerine yeniden açıl 

Bundan :birkaç sün enel bu~·~ 
larda atletizme vurulan ctar~ 
bahsetmiş ve bu arada Feclera.t ,... 
la - Fenerbabçe aruındakt lhtll1f ..S , 
ıünden, «Kadıkö7 stadının kaP111 lıl' 
ha7et Türk atletlerine kapandıh 

mlltik. ~ 
Atlethm FederuJODa Rebi v. -•-"" 

Aflr ~nın muharriri Ömer ~ 
cönderclltl l>lr mektubcla netrlf _.,,.. 
nazan dikkate ahnclıtını ft Dl~ 
nlyetl>aht netice ftl'diltnJ bil 
Ye d17or ki: tıet' 

«- Fenerbahçe stadmnı ati• -" 
kapatılması hakikaten acınac~ 
haldir. Buna ne kadar üsüld .. ~..J 
tasaTV111' edemeuln. Stadın ,...;,. 
yollanmqtır. Ümld ederim ki ..ı.
cukların istifadesine açıJmqtır.• '-

Atletizm Federasyonunun nı;..-1' 
ortasında patlak ..-eren bir J11 ;-' 
rir'atle hallehnlt olmasına :111 
bulmımakt&.yız.D 
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IOJT POSTA .,.,. 11 

Bozuk, dllinlz pastı, MAZON MEYVA JUZU'nu kabız çekiyorsanız 
mutlaka 

tecrübe ediniz. Mide n bar saklan J"tnD• .. ....,_ 

mnz. İçllmem JAtıf, temi ~olQ " mtlle1)'1ncfıt. mt
blr müstahzaratıa tıyaş bbul .cm~ 9lDkı .n -. 
rece teksif edllmlf btt tmd m. On bıl:nJeroe 1rif11 .- • 
de MAZON l.lteyinh ft mtl e&blb lllmD w ........ 
reddec11n1z. Boros marlı::uı na dıtka&. 

( Harici Askeri Kıtaah llinlan \ 
Ankara garnizon birlik ve müesseseler i ihtiyacı için 9'JOOO kilo .adeyalJn pa

~~ığında talih çıkmadığından 20/Ha.ziran/938 ıwat 14 de Ankarada Levazım 
~rliğı Satınalma Komisyonunda paza rlıkla ebiltmesi y2pılacaktır. .Muham-

"'n bedeli 90160 lira, ilk teminatı 5758 liradır. Şartnamesi 451 bruf mukabi
linct.e Komisyondan alınır. Kanuni t:icar et odası ve prınamesinde yuah V8ika-
larıa komisyonda bulunmaları "22, c3522. 

~ 

'1'ekicdağınm 125000 kılo sığır eti ve Ma lkaranın 70000 kilo •tır eti kapalı zarf
la saUn alınacaktır. Tekirdağ sığır etinin muhammen bedeli 35000, Mal.karanın 
18200 liradır. Tekirdağ etini:ı ilk teminatı 2625, Majkararun 1365 liradır. İhaJe
li Teltirdağının 4/Temmuz/938 günü sa at 11 de Malkaranın ayni ri.Ildt! aaat 15 
de Tekırdağında yapılacaktır. c20> c3520, 

,.,,,,,,,,,. 
~iltme günü istekli çıkmıyan İzmir de Erat pavyonu inşaatı kapalı zarfJa 

eltailtıneye konulmuştur. Keşif bedel1 2 01 bin 555 lira 11 kuruştur. İlk teminatı 
~ lira 76 kuruştur. Şartname keşif ve projeler on lira altı kuruşa M. M. V~
'*teti Satınalrna Komisyonundan alınır. EksiJtme 1/Temmuz/938 Cuma günü 
"-t 15 de Ankara'da M. M. Vekaleti Sa tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Ek
llll..ıeye girecekler kanuni teminat ve 24 90 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeJe
~ yazılı belgelerle idari şartnamesi nin dördüncü maddesinin cF11 fıkrasına 
l\ıuı belgelerle birlikte teklif mektubl arını eksiltme saatinden behemehal bir 
laat evvelw kadar yukarıd'i adı geçen komisyona vermeleri. cl9> c3519> 

İstanbul Askeri Levazım Amirliği ilanları 

On bin kilo İdrofil pamuğu 30/Haziran /938 Perşembe günü saat 12 de Topha
•~e İstanbul Levazım Amirlıği Satınal ma Komisyonunda kapalı zarfla eksilt
~Ye konulmuştur. Tahmin bedeli 16500 lira ilk teminatı 1237 buçuk liradır. Şart
'-nıesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beralıer teklif 
""ektublannı ihaJe saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri, .9, ,3475, 

"tüz bin metre 30 santim enınde ve 13 bın paket muhtelif ende idrofil gaı: 
~ alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltme si 30/Haziran/938 Perşembe gamı saat 
lt.30 da Tophanede İstanbul Levazım A mirliği Satınalma komisyonunda yapı-
1'caktır. Hepsinın tahmin bedeli 16500 lira, ilk teminatı 1237 buçuk liradır. 
iartname ve nümunesi komisyond:ı gö rülebilir. İsteklilerin kanuni vesi~ala
l'ile beraber teklif mektublarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-
-.ıen. .10, c3476> 

Defterdarda bir numaralı Diklnıevinde 500 bin ve Tophanede iki No.lu dikime
""-de 150 bin adet boş makara tahtası 20/Hnziran/938 Pazartesi günü s:ıat 11 
ile Tophanede levazım amirliği satmalma Komisyonunda açık arttırma ile satı
lacaktır. Makaraların beherinin tahmin bedeli yedi santimdir. İlk +eminatı 34 
lira 12 kuruştur. Şaı tİıame ve nümunesi Komisyonda görülebilir. Hepsi birden 
"tuabileceği gıbi bir No. dnki ayn iki numaradaki ayn satılabilir. İsteklilerin 
~uni vesikalariyle beraber belli saatte Komisyona gelmeleri .• 2, c3322s 

~ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunca 16 Haziran 938 tarihinde 
";lk eksiltme iJe aJınacak olan çamaşır yıkama, sıkma ve ütü makinelerinin 
llrtnamesinde değişiklik yapıldığından eksiltmesi şimdilik 2* kalmıştır. (3527) 

Dört çeşid 105 aded tartı aleti 30 Haziran 938 Perşembe günü saat 11 de Top
hanede İstanbul Levazım Amirliği Satı nalma Komisyonunda kapalı zarfla ek
liltınesi yapılacaktır. Hepsinıır tahmin bedeli 6125 lira ilk teminatı '59 lira 37 
kuru§tur. Şartnamesi komisyonda görü lebilir. İstekJilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektublarını ihale saatin den bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(3529) 

~tıhtelif cb'adda 1700 düzüne röntgen filmi 29 temmuz 938 cuma günü saat 
lı,ao da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund.ı ka
htı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 8549 lira ilk teminatı 
lıtı lira 17 kuruştur. Şartname ve nümu nesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka
~1\i vesikalarile beraber teklif mektub larını ihale saatinden bir saat evvel 
~a vermeleııi. (3528) 

ııı......:--------------------------------------------------------------------------------------------~-------------

....._ Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llinlan 

~ 20 ton Aleıninyum alınac:ak 
lı 'rahmin edilen bedeli c22.000> lira olan 20 ton Aleminyum Askerl Fabrikalar 
~unı Mıldürhiğu Ankara Satınalma Komisyonunca 9/8/938 Sah günü saat 11 
~ kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
'l'~iblerin muvakkat \eminai olan c 1650, lirayı havi teklif mektublannı mezkur 
:ıtıde saat 10 na kadar komisyona verm eJeri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
ltıunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyooa mü-
~tlan. c3509ı 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

İstanbul semtindeki müşterilerimize kolaylık 
tu1ş Yerleri İstanbul cihetinde oJan sayın müşteriJerimizin Galataya kadar yo
b\q lın~nıaları için tahsile verecekleri sen edlerden b~ bü tiin şube ve ajansları
~ uzerine verecekJeri l:ıavaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden iübaren, Mısır 
~rşısı civarında Tahmis sokağındaki emtea depomuz bürosunda idi günlerde 
~~okuz buçuktan on beş buçuğa, cumartesi günleri dokm bu.çuktan on bir 
~a kadar kabul ederek emirlerini sür'atle yapacağımızı .-.deriz. .M98ı 

Kültür Bakanlığından: 
el ltarr inkılibımızm onuncu yıldönümü dolayı.ı ile DltiU ıs.taahil tara.fa
.:: .Ankara'da açılması kararlaşan cOn :yıllık Türk Nefriyat Sergisi. ve bu 
il ~de açılacak müşterek satış mağazası hakkında göl'Ü§Ülmek here her türlü 
~'fir ınüesaeeelerimW.n birer salahiyetli mümeuillertlli ll/Hniraa/1988 Per
ı...~h. «ünü saat on beşte Basma Yazı ve Resimleri Derlmae Dinlctılidliindıt 
-~"11Dalan rica olunur. .ıne. .... 

Kumbarat biri 

~·--> Diş T ABIBI ..--•;.1ıııt. lstanbal bqind icra memur-

RA TlP TIJRKOGLV luğuna: 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. 26, Kat 1 de hergO.n Oğlederı 
sonra saat H den 2V ye kadar 
hastaları kabul eder. 

Kenanın .,dokslya zimmetinde alacalı 

olan meblAld&n dolaJı mehca w atl§ı ta
rar altına alman 'ft t.amamma ehlmatuf 
tarafından 5'74 lira t:ıym9' ıatdlr edllmi' o
lan Ş.l.şllde Kliıdhane caddesinde 203 nu -

~--•••••••••••r maralı arsa olup 8ol "" arta tarafı küoadı 
mutasavver yollar ft blr tarah İZ3et paşa 

Dr. Ihsan Sami .__, ver~ arauı cephea Jtiiıdhane caddeslle 

Ö K & O R O K Ş U R U B U mahdud 'ft 5'7'6 metre mtlr&bbaında olan boş 
Ôkstlrtlk ve nefes darlığı, boğmaca amının tamamı l.91k arttuma1a vaz'edll -
ve klzamık OksOrnkleri için pek ın1f1ilr. 
tesirli ilQçtır. Her eczanede ve ecza Arttırma Pfltbldlr. fştiru edecek müşte-

depolannda bulunur. • rllerln kıymeti muhamm.tnenhı s '1 buçuk 

--------···-·--··· nı.met.lnde P97 ~ ,.,a mllll bir banka
nın teminat mektubunu bAmll olmaları ıcab 

eder. Müt.eratım ~ tamlfai, tenTlrlye ve 

S PO S t va.kıt borçlan borçluya lılddir. Arttırma ıart-0 D a nameaı ıo-a-ss iariblDe mhd1f euma gü-

1=--======-===-=:::aı:::ıı=======I nl1 dairede maballl mabeqeesnıa tallk edl -
Yevmi. S11ul. Ban.dl• n Balk ıraaete.a ı~. Blrtncl arttırma 1-7-38 tarihine mu----Yerebatan. çıt&Jçetme eotak. 11 sadif Çarşamba günü dairemizde aat a den 

l S T A N B U L ıe ra tadar icra edllecıt* birinci arttırmada 

~ 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
idare Merkezi : ISTANBUL (GAfAT4 

TiirAiyeJ•ki Şubeleri ı 

1STANBUL (Galata ve Yenicamlf 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yruaanidandalıi Şabel.m I 

SELANiK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servW 

1------------------------------1 bedeli ıtıymetl mahammlnenln yüzde yetmiş 

Guetemizde Ç'lltan 'fUl ve beıttnl buldulu takdirde~ bırakılacak - ~--•••••••••••• 
resimlerin bütün haklan tır. ADI takdirde aon arıwmanın taahhü -
nrahfuz ve aazetemiı:e aittir. dt baki taıınak bere anmma 16 giin dal». 

ABONE FIATLARI 
ı..ndkl edilerek Sl-7-ıa Wihme miiaadıt 

Pertembe günö saat 14 den MI :ra tadar da
..-=9""=11::::1:=;=-ı::ıı:::::;mı-:.I irede yapılacak WDd arttırma neticesinde 

1 6 a 1 en çok arimaam üstftnde bıratılacak:tır. 
Sen Ay A7 Aw 

~ 2oet numaralı icra .,. ınA8 'kanununun 126 
L. L. L. ıc,, 

mcs madcı.tDe 1evfıbn hatları tapu aicll-
TORK.tYE l-IOO 750 ~ lC>O ıerDıe sab~ obmyan tpotetll alacaklarla dl -

YUNANİSTAM 2840 1~ 710 270 ter alf.tadaranm ft trtuat hakkı aahlblerl
ECNEBİ 2700 tfOO 800 800 nilı bu hatıarım n hmualle faiz ~e masa-

Abone bedeli pefilıdlr. AdNI rUe dair oWı lddial&nm illn taı1hlnden yir-

defiltirmek J6 bruftur. mı sin sarfında enala müsblteıertyJe 
bld1kte da1rem1u blld1rmaler1 llzımdır. Ak· 

GeNn .,.Jı ..,.; ocrilma. • w.tdlrde haklan w.'"' *1llerlle sabit a1-

'
,,!!!_,_.ıan raa'ııli·~ _,__ _ ırunnıar •&it bedeıtntn pa71qmaında.ıı 
ICUIMU"8 IW& U&UUllCa. b~ bJırlar. Jıalteraııldm 'ftJlgi. a.l'rirt,ye we 

CeHb için mektublara 10 kur"fluk tamtftyedeıı n.m oıa.n belediye rtsumunu 
Pul Uvesi lhmıdır. ve ..uıt lıeueıd bedel1 mDDJededen '9nzll 

~------···-· olunur. 30 emıellk am bedeli mGf'eriye o-
PwtCI ~ : M1 btanı.t kidir. Dam fMla maltmat alm&t ı.t.eyen -
'leigrtıl : Sen PGlta ledD tn/MM .....-~ mnead n-
~: iOIDI • .._,_ rak w _,,.,..., bacllı -,ıe ~ tQmeı ra-

,__ ___________________ _, 

BANKA KOIERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermıyeal Liret 100.-,00I 
İhtlyaı ~ ı.treı 141.1u.-.. 

Merkezi İdare: ?ıdı.Allo 
:ttaıyanm baflıca teb!rler!Dde 

ŞUBELERi 
İngiltere, tnic;n, A~ ~ 
rı.stan, YlJ.IOl!aTYJ., ~ Bd
ıartstan. Mlm', Amerıka Cmn•tdrl 
Mütt.ahldui. BıallJ'a, um. trraımı, 

.&l'Jaııtuı. Peru, Ebat&' • 

~ 
Amyaıyonlal' 

lsTANBUL 8UBB m:uam 
Galata Vo)Nda ., ... Da -

Pa1A1 ama: ~ ~ 
..... feYtr1-Di 

iıunt.>da~ &Wem ıpıa 

Telılf - il~ - ·da: lllalfıl ..... w. -
IZM .. lBllJm 

pgrmm l6ltp m'sr na Ma cııkl --·· ,...,_ ,.. ___________ _ 



ıa Sayfa 80!1 POSTA 

SER BET • LiMONATA • DONDURMA MiDEYi 
BOZAR 

BUZLU SU 
iÇiNDE İÇİNİZ 

Midevt - Müştehi, Müleyylndlr. Limon - Portakal - Çilek - Mandalina - ACJaç çileai - Ananas • 
Frenk üzümü - Slnalko - Şeftali - Muz - Kayısı - Armud. Şlt••I 25 - 40 • 60 Kr. 

-· • 

Hasta _kan Sağlam kan 
. 

Kanda bulunan kırmızı yuvarlaeıklar; bayat makinesinin en birinci kuv· 
vetidir. Yqatan bu kudreti her mevsim değifınesinde tazelemek., çopltmak, 
sağlığın esasmı teşkil eder. 

Kan, kuvvet, .i§tiha turubu her zaman kanı tazeler, kuvveti uttmr, it• 
tihayı çoialtır. Hafıza ve zekayı parlatır. Uykuswluiu, fena tltifüacelerl 
ıiderir. Sinirleri yatqtınr. insan auıkinesine Jizmı olan kalori •• enerjiyi 
vererek azmil inde aahibi eder. Azami bir hafta içinde vücudü tazell1en ve 
ıençlettiren (FOSFABSOL) hayat eksiri bütün cloktorlarmm tarafmdaa 
takdirle kaqılammftır. Ruhumuzda daima Det'e ve heyecan yaratan 'bama 
bel revşeklip ve ademi iktidarda da 'büyük faydalar temin eder. Her ecza. 
nede bulunur. 

Nasıl 

EKMEK 
hiç bir evden eklik 
olmazsa • 

NERVIN 
de 
HiÇ BiR EVDEN 
ekılk olmamalı 

Çl11kl1 

SiNiR AÖRILARI 
ASABI ÔKSOROKLER 
BAŞ DÖNMESi 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

BALSAMiN KREMLERİ 
Gece - gündüz - yağh - yağsız 

ve acı badem 

BALSAMIN KREMLERi 
Bnttın dilnyada birinciliği tudik edilmiş sıhhi pzellik kremi• 
ridir. Gece için yağlı • ı&ndnz için yağsız ve halil acı berl

çeşidleri vardır. Huaual vazo ve tiiblerde Atılır. 

INGlıJZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • latanbul 

1 İstanbul Belediyesi llinları J 
Beykozda Kavakdere caddesinde 105 sayılı hane son derecede harab ve -,,,,. 

inhidam bulunduğundan izalei mahzuru için sahiblerine lhtarat yapılmak..-' 
adresleri aranmış ise de buldurulamamış tır. 15 gün zarfında mahzurunun~ 
ne tevessül edilmediği takdirde yapı ve yollar kanununun 44 üncü maddell .., 
ciblnce Belediyece hedmedileceli teblil makamına kaim olmak ilıere illa tJJr 
nur. (B.) (3534) 

SiNiRDEN 
uerı gelen boton ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllmHHIDlllllDllHIDIHllllllllllllllllllllllDlllllUll 

Rahatsızlıklan 1 Tfirk Hava Kurumu 

~ ~1 v~I E~D E !!!!!!!!!!R ======-'_ Bu·. vu·. K Pı· YANGOSU •----.-. Rahatını, keıeaini ıevenlere tavlİye - -:= 
•• •• EN G 0 Z EL 

K u ş T u v u kullanınız. Hıfzıssıhha noktai nazarın- ~ 3 üncü keşide 11/Temmuz/1938 dedir. 
Bir liraya kumqile kllflOyO yAlhklar dan her hususta iyi imal = 50 000 

Yorg!ln, şilte ve yastıklarda mobim tenzilat yapıldı. KuştOyll tumq- edilmit ÇOCUK ARABALARI, § BDgilk ikramiye: • Liradır ••• 
larının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlftr çok ucuzdur. .. iyi prait ye en ucuz == 

Adres: lstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştoyo Fabrfkıtsı Tel: 23027. fiatlarla yalnız. §§ Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
Satış yerlerimiz: Ankarada, .,Beyotlunda Yerli Mallar Pazarı. Büer Matazalarıada § ( 10.000 ve 20.000) liralık iki adet mllkAfat vardır ... 

Eg-zema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak için 

EKZAMiN 
Venüs 

Kremi 
Terkibindeki busuıt mad

dei hayatiye dolayıstle clldi 
besler, taravetini arttınr. 

Yeni bir ten yaratır. Ventıs 
Kremi asri kadın ıtızellili
ntn bir bl&'lmıdır. 

Venüs 
·Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerlle kullananları h•J· 
rete dOştırtır. Dudaklarda 
2• uat sabit kalır. Şık ve 
kibar famllyalann kullan· 
dıklan ye~ne rujdur. 

Ven es 
Briyantini 

Baştaki kepekleri ~zale eder. 
Saçları parlak tuu:-. Dökülme
sine mani olur ve kıvırcı~ ya
par. Saç meraklıları ve eençle. 
rin hayat arkadaşıdır. 

Venüs 
Puorası 

Terkibi altın kremli 
24 ıaat haYalandırılmıt 

fevkalade ince ve hatif V• 
nOs pudrasJle tuvalet ıoren 
bir oilt dUnyanın en tara
vetli gQzelliğlnl ifade eder. 

Limon çıçeaı 
KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 derece. 

dir. O kadar ki en büyük zevk 
ehlini ve müıkülpesend olmak. 
la lanUUIUf kimseleri bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

satılmaktadır. 5 Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyanpP 
§ ittirak etmek nretile Iİz de taliinizi deneyiniz. •• 

···························-·-Neffiyat Mü~ürü: Selim Ragıp .!m.e~ 
...... S. Ragıp EMEÇ 

SAıurLERİ: A. ftrem UŞAKLlGlL 

•• en us 
Alllğı 

Her cildin rengine gOre 
çeşidlerJ mevcuddur. YOze 
sQrlUdottınde cilde fevka· 
l&de tabıt bir renk nrir; te
ni bozmaz; g11zelleştirtr. 

en Us 
KiRPİK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venna aorm• 

ılle tuvalet gOren kirpikler 
boyar ve gozell•rek kall>
lere ok gibi saplanır. 

en Us 
Çam 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve ıinirleri b~ 

zuk olanların kalbine ferahlık 
verir. Ve gönlünQ açar. Ada 
çamlarının lltif ve ııhhl koku
ları VENOS çam koloııyaaında 
mevcuddur. 

~il il il il lll il lllllllll il il il llllllllllllllllllllllllftlllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllll 
Çorum Orman Baımühendisliğinden: 

ı. - Çorum Vilayetinin İskilip kazasında hududları şartnamede yazıh ~ 
suyu Devlet Ormanından 876 metre mik ib gayri mamul dikili çam aPC'I Gll 

içinde çıkarılmak üzere 20 gün müddetle açık arttırmıya konulnnqtur. _ __. 
2. - Arttırma 28/6/938 tarihine milsadif Salı günü saat 14 de Çorum un-

idaresinde yapılacaktır. 
3. - Beher gayri mamul metre mlklbının muhammen bedeli 480 kunqtaı'· 
4. - Muvakkat teminat 302 lira 20 kuruştur. ~ 11M&,ı 
5. - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler bu JDDClll"'

içinde Çorum Orman Başmühendla muavinliğine ve İstanbul Orman ~ 
dis muavinliğine ve Ankarada Orman Umum Müdürlütüne müracaat 
ler. c3501> 

OSMANLI BANKASI 
T0RK ANONİM ştRKETI 

TFSts TABiBi : 1183 

....,..ı: 11,111,• basWa llnll 

Türklyenbı bqlıca phlrlertlı 
Paris, Marsilya, Nia, Londra ve 
Mançester'de, Mıaır, Kıbrw, Irak. 
tran, Filistin ve Yunanlltan'da 
Şubeleri, Yugoslavya. P.omanya. 
Suriye ve YunanilWıda l'ilyallerl 
nrdır. 

Her tUrlO banka muameleleri 
yapar. 

Doktor 

lbrahlm Zati· iJget 
Belediye taroısında, Plyerlotl 
addel1nde 21 numarada beqb 
utıtden sonra baıtalarım kabul 

~----- leler. 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman HeKim) 

...._. ......... : Puu!dU -: 

~ (1 - •> IJlftnJOI• ......,. - "' 

ilin Tarifemiz 
Birinci 1Ghile 
/irinci Nhile ıso • 
Vp;nca aalaile 200 • 
Dörlliincii Nhile 100 • 
iç aalaileler '° • 
Son Nhile 40 • 
Muayyen bir müddet zarfında 1# 

laca mikdarda ilin yaptıracaklar ır 
nca tenzilltlı tarif emlzclen 
edeceklerdir. Tam, yarım ve~ 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife IJll' 
plf edilmiftir. 

Son Posta 'nın ticarl ilhlarull "' 
ifler için ıu adrese milracaai J'
melidir: 

tllaeddl l'enatll """"" ~ ... 


