
HALKIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

HALKrN 
ı::::::::,,,.__ 

Sene 8 - No. 2828 ÇARŞAMBA - 1 S HAZİRAN 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı; s klll'Uf 

Hatay vaziyet 
tekrar gerginleşti 

Eskişehirde tutulan, 
''sarışın kadın,, değil! 

Antakgada lıükiimet dairesi Sevim "Aradığınız ben değilim, 
taşa tutuldu, yaralananlar var benim saçlarım siyahtır,, diyor 

·················································-····-····· 
Askeri hey' etimiz her Kahraman suvarilerin Kadm bu sabah getirildi, katil Ali Rızayı 
tarafta alkışlanıyor kıymetli atları Mehmed ismile tamdıgmı söylüyor 

Orgeneral Asım Turk hey'etlerile Arab 
köylerinden giden bir hey' eti kabul etti 

Antakya 14 - Anadolu ajansının hu .. 
•usi muhabiri bildiriyor: 

Hatay garajında şoför muavini G>sman 
bu gece saat 10,30 da Rum ortodoks ma
hallesinde dar bir sokakta öldürülmUıtür. 

Bu hadise üzerine hükumet bir taraf
tan mahallede araştırmalara başlamı§, 
dıger taraftan da İttihadı Vatani ve Us
he cemiyetlerinin bazı elebaşılarını tev
kif ettirmiştir. 

Mcvkuflar arasında bulunan Arsuziyi 
serbest bıraktırmak için hükCtmet daire
sini çeviren Aleviler i§i cebir §&kllne 
&okmuşlar ve bahçe kapısını kırarak ev
Velkı gün Süveydiyede olduğu gibi hü • 
lurnet dairesini taşa tutmuşlardır. 

Mütearrızlar hükümet dairesine git .. 

,,, Sevimin "Sarışın lladın,, diye line sürdlllJü 
geni bir isim: Artist Necla 

Zabıta ve Adliye eırarengiz hidiıenin, bugün Sevimin 
ve arabacı Ali Rızanın lstanbula gelmelerile 

aydınlanacağı kanaatini besliyorlar 

Jrı€!den önce Turizm oteline uğrıyarak bü
Yuk hamileri olan beynelmilel komisyo -
.lıun ıeıs ve azalarını beraber götürmeyi 
llnutmamışlardır. YP ı " ...... ~ ...,.... .-
Alınan maliı.mattan hülasa olarak alı- b~lıua •nii 

tıan netice şudur: Fnınsız generali Hutıingerin ~nka.ra fKahraınıaa riLvıırileırimJ.dn muhte • 
(Devamı 9 ncu sayfada) seyahatin• ald bir mı,ba Uf Avrupa ıehlrlerinde 71a.ptıkla.n mf.ı. 

... ........_________ aabakalar<Lı bindiklm atla.r c:lfLn ıüvan 

T ki 1 h 
Katil ~li Rızan.ın vcıktıilt ıof6r arkad"flarile çektirdiği bir Tesim. (Ali Rua Ür er a ey ine çalışan ·········.·.··!~.'!~~~!.~.~--~~-~~~!~~.!.............. Jcıjıe~ gazm okuyandır.) 

G k 1 d Derbend cinayeti etrafındaki tahkikat l kikat hldisenin seyrini deliştirmiı delil-A r a b ve Ermeni fesatçılar umru .er e yem düııdedevametın~Ur.Fakatdfiııklltah· (DevamıSinclsaııfada) 

laylnler l"Uyler Urpertici bir aşk faciası 
Hatayı terkediyorlar -

Müsteşar Adil Okuldaşın yatağında yirmi Sekiz 
Garonun istifası Şamda heyecan uyandırdı, tekrar 
\'azif esine iadesi için neticesiz müracaatlar yapıldı 
Şam 11 (Hususi muhabirimiz yazı - tunları mütemadiyen '!W"klerle , tebdU 

~Or) - Şam gazeteleri Hatay işleri et • edilen ve büyük kısmı Arab, Ermeni, 
l'afında heyecanlı neşriyatlarına devam Kürd, Çerkes olan memurların isimlerU.. 
ediyorlar. Fransa hükumetinin Türk.iye- dolmaktadır. (Devamı 9 ncu sayfa&ı) 
Ye Hatay meclisinde yirmi iki meb'usluk 
"'errneği tanhhüd ettiğine tamamen kani 
bulunuyorlar. Hatayda işlerin ,.gidi§i de 
bunu gösteriyor. Şam gazetelerinin sil -

Hatay işleri ve Ermeniler 
Yazan: Muhittin Birgen 

(Yazısı 2 inci sayfadadır.) 

Çemberlayn İngiliz gemilerinin 
himaye edilemiyeceQini söyledi 

meb'usluğa namzed 
gösterileceği söyleniyor yara ~larak ölen koca 

Adıl Okulda§ Must4fa Nuri 
Gümrük ve İnhisarlar Vekll&ti erkanı 

arasında yeni bazı değişiklikler yapıla -
(Devamı ! ncf sayfada) 

Fransa, Mısır ve Hindis
tanda geçen çok güzel, 
çok meraklı bir aşk ve 

macera romanı 

AZRAiL 
Yazan : Vedad Ürfl 

Karısı ile katil, cesedi gömerlerken katilin babası 
tarafından görüldüler, ihtiyar baba, oğlunu bizzat 

adaletin pençesine teslim etti 

Şimcliye ltadar hiç bir muharririn çerini biltün hızile 
tema etmecliii bakiT blr mev.zu onun kalbine sapla -

mıştır. Katın, §erikf cürmü olan maktulün kansı ve 

{ Yakında "Son Posta d~ İlk ağır yaraya maktulün çocukları 
Ç 1 ~ 77 : rağmen Sıddığın kalkrnağa çalıştığını gö-ı dunile hançeri Sıddığa rastgele vurmala 
enıberlayn Avam kamarasında izahat verirken. (Yazıaa 3 üncti tpyfamıaladu). '• ........................................................ ,/ ren Salahaddin sev&iliai Şimatuı 41& ıv- (DetHUM 2 incı sa.ufa.dl&) .. 



2 Sayfa 

Hergün 
Hatay işleri 
Ve Ermeniler 

Yazan: Muhittin Birg~n ·_J 
,Le uriyeden gelen haberler gösteri
e;;;;JJ yor ki Türkiye ile Fransa arasın

da Hatay işleri hakkında yapılan yeni an-
laşmalar, Şamın politika mehafilinde bir 
panik uyandırmıştır. Bu panilc içinde 
Ermenilerin de telUşa düşmüş oldukla -
nnı görüyoruz. Hatta, bu haberlere bakı
lırsa, Hatayda yerleşmiş olan bir takım 
Ermeni köylülerinin hicrete başlamış ol
dukları anlaşılır. 

SON POSTA 

Su.riyede politika muhitinin heyec:tn 
göstermesi bir davayı en yanlış manasile 
anlamanın neticesidir. Bunu bırkaç defa 
bu sütunlarda teşrih etmiş olduğumuz 

için bugün ayni bahse yeniden dönme -
mife sebeb yoktur. Fakat, Ermenilerin 

...,gösterdikleri telfış ve heyecan hakkında 1 ·· ·· Mazı"ye bag-lı kalmak fenadır. İnsanı terakki hamleleri " Amerikalılar senenin bir gününü maziyi hatır ama gunu 
birkaç şey söylememiz lazımdır. yapmaktan alakor, fakat maziyi unutmak ta ayni derecede 

1 · h" b ı d kl rı haber olarak ayırmışlardır. O gu .. n gelince milli şereflerini ve milli 
Ermeni enn ıcrete aş a ı · a - fenadır, insanı temelden mahrum bırakır. Bunun içindir ki 

leri doğru ise bunun gayet manasız oldu- nikbetlerini düşünürler. Sebebleri üzerinde fik1t yo- milletlerde olduğu gibi şahıslarda da arasıra maziyi hatır-
ğu muhakkaktır. Niçin hicret ediyorlar? rarlar, ders almıya çalışırlar. Sonra da şahsi ve ailevi ha- lamak, ondan ders almak, öğüd istemek lAzımdır. Geçmiş 
Hataya Türk askeri girecek, Hatayı Tür- yatlannın başlıca vak'alarını gözleri önünden hayali bir günlerin şerefinden hisse, nikbetinden ders almak ancak 
kiye işgal edecek, yahud Hatayda mahalli bununla mü~1kündür. 
Türk nüfuzu artacak ve hüklımet Türkle- ~g;,:e;çi;.;;d;,.r~e~s~mı;·~y~a~p~t;;;;ır~ır;;,;l;:a:,;r·~===================::::::::==::==::==:~~:'.:~~~~~~~~~~~~ 

:~ ;:i:%::.~::;:i~:=~:.·~~;: 
Her şeyden evvel §U nokta üstünde Bir artiste göre , ........................................................... ~ En çirkin kadın bile 

durmalıyız: Türk ile Ermeni arasında H b f k 
cTürk, ve cErmenh olmak bakımların - Boşanma sebebleri ergün ır 1 ra Güzel olabilirmlıl 
dan hiç bir mesele yoktur. Yoktu ve yok-
tur. Bununla beraber Türkle Ermeni ara- Üç mektub 
ııında büyük bir facia geçmemiş değildir; Müşteriden terziye mektub: 
fakat, bu, Türkle Ermeni arasında değil, c!ki kostüm ısmarlamak istiyorum, 
ecnebi fileU olan ve ecnebi tarafından si- b k ·· . · ·· den·nı 

ana uma§ numunesını gon .11 
lMılandınlarak Türk aleyhine sevkedilen Terziden mÜ§teriye mektub: 
Ermenilerle Türkler arasında cereyan et- cElyevm yaptığım kostümün bede-
~ bir faciadır. Türke göre Ermeni, Rum, lini ödemeyince yeniden kostüm ya.-
Kürd, Arab yoktur: Türk, insani duy - pamam.ıı 
gulan pekala duyan ve hatta insanlar MÜ§teriden terz:iye mektub: 
arasındaki münasebetleri daima bu duygu cÔmrüm oldukça elbisesiz gezecek 
içinde ölçen bir adamdır. Fakat, her in- değildim ya .. bCI§ka biT terzi buldum, 
san gibi, o da kendisine tevcih edilen her ona diktiriyorum.

11 
düşmanlığa ayni suretle mukabeleye mec
burdur. Vaktile Ermenilere şiddetle mu
kabele ettiyse onlar tarafından §iddete 
maruz kaldığı için etti ve mukabeleyi de 
Ermeniye değil, düşman aleti olarak 

kendisine hücum eden Ermeniye kar§! 
yaptı. Ermenilik namına hareket ediyor
lardı; bunun için, harb gibi büyük bir 
badire içinde yaş ve kuruyu birbirinden 
ayırmıya imkan olmadı. Fakat, o badire 
geçti. 

Türkiye Ermenileri arasında o nevi in
sanlar kalmadı; bugün Türkle Ermeni a
rasında Türk ve Ermeni olarak hiç bir 
mesele yoktur. 
. Halayda panik yapan ve hicrete baş
lıyan Ermeniler eğer Martel - Garo po
litikasının Türkler aleyhine bir kuvvet 
çıkarmak için teşkilatlandırdığı ve elle
rine silah verdiği Ermenilerse, abdestle
rinde şüpheli oldukları için, belki kaç -
makta haklıdırlar. Fakat alelitlak Erme-• ni olmak ne bir günahtır, ne de Türke 
düşman olmak demektir. 

Bunun için Türkün Ermeniye karşı hiç 
bir düşmanlığı yoktur; Türk, ancak ken
disine düşmanlık edene mukabele eder ve 
dostu her kim olursa olsun ona karşı 

ancak dostluk, hürmet ve muhabbet du
yar. 

* Geçmişin acr tecrübelerinden sonra, 

c!yi toprak:ıı filminin (bizde cSan esir
ler, ismi altında gösterilmiştir) unutul
maz yaratıcısı, bu filmdeki harikulade 
oynayı~dan dolayı akademi mükafatını 
kazanan Luise Rainer Nevyorkun en meş
hur piyes muharriri -olan kocasından ay
rılmak üzeredir. Artist boşanma istida
sında §Wllan sebeb göstermektedir: 

c- Kocam Mister Rainer diye çağırıl
maktan hoşlanmıyor ve beni de (sahne -
den çekil) diye zorluyor. Halbuki sahne 
benim hayatım, canımdır. Kocama ba -
kılacak olursa, ailede yalnız birisinin dı
şanda işi olurmuş, kadının vazifesi e -
vinde iş görmek imiş.• 

eminiz ki, Hatayda Martel - Garo politi- Jngilterede boşanmalar 
kasına uyınll§ olan Ermenilerin mikdan 
çok değildir. Biz halk olarak bütün Er- azalıyor 
meni kütlesinin Türke karşı müşterek İngilterede bu yıl geçen seneye nis -
bir dü~ tasavvur edebileceğine betle daha az mikdarda boşanma dava
lnananlardan değiliz. Fakat, Türke düş- lan görülmeğe başlanmıştır. Meclisten 
manhk yapacak profesyonel Ermeni ko- geçen ve boşanma imkanlarını kolaylaş
mitacılan bulunabilir. Bu nevi insanlar tıran kanunlara rağmen, bu yıl mahke -
ise her yerde ve her zaman görülen melere ancak 1233 kişi boşanmak üzere 
mahlQklardır. Bu nevi Ermeniler ücret müracaat etmiştir. Halbuki 1937 de 1512 
mukabilinde ıınde Türke değil, belki de kişi boşanma istidası vermişti. 

\••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"r 

/randa yahalanan 
Müdhi bir kaçakçı 
Uzun zamandır !randa otomobil işile 

meşgul olan bir zat, ülkenin döviz tah -
diaatını aklı sıra hiçe saymak istemiş, 
garib bir usul bulmuş. Parasını hep altı
na tahvil ederek, bununla otomobilinin 
demir aksamını yaptırmış; ve hususi o
tomobil kullanma izni olduğu için de hiç 
bir şeyden tasa etmiyerek yola çıkmış. 
Maksadı İranın Irak hududunda kapağı 
Iraka atmak imiş. Neyse hudud boyu gö
rünmüş. Gümrükte otomobili muayene e
den zeki gümrük memuru otomobilden 
şüphelenmiş. Arabayı sıkı bir tedkikten 
geçirmiş. Derken, bir yerine dokununca, 
demirin tok, donuk sesini alacağı yerde, 
halis bir vınlama ile karşılaşınca kulak -
larına inanamamış, bir daha vurmuş. Ay
ni sesi alınca, mühim bir kaçakçılıkla 
karşılaştığında şüphesi kalmamış. Bu a
çık göz zatın ısrarlarına, 15 bin lira ka -
dar rüşvet teklif etmesine rağmen, me -
mur kaçakçıyı adaletin pençesine teslim 
epniştir. 

-------------------
] a p on yanın yeni haritası .. 
Londrada çıkan (Deyli Telgraf) ga.ze

tesinin yazdığına göre Japonyadan dö
nen bir Avustralyalı muharririn anlattı
ğına bakılacak olursa Japonlar ingilizce 
ve japonca olmak üzere yeni harıtafar 

yaptırmışlardır. Bu haritada Japon im
paratorluğu, bütün Avustralya, Yeni Ze
landa ve Şarki Hindin mühim bir kıs..'?lı
nı teşkil etmek üzere gösterilmektedir. 

Amerikada tuhaf bir anket 
Amerikada çocuk bakımı müessesesi 

tarafından 50 bin anne ile babaya şöyle 

Hollywoodun makyaj mütehassısı 

Wetsınore bir gazeteciye §Öyle demiştir: 
Hollywoodda tabit güzele rastlıyamaz

sınız. Film yıldızlarının güzelliği alelade 
yüzlere yaptığımız sun'! güzelliklerin ne
ticesidir. Güzellik ifade ve şahsiyete isti
nad eder. Dünyada çirkin kadın yoktur, 
diyebilirim. En çirkin kadın bile kendisin 
de bir güzellik bulur veya tevehhüm eder. 
İş o kadının iyi, elverişli noktalarından 
birini bulup meydana çıkarmak, makyaj
la, güzelliği vücude getirecek yüz karak
terini yaratabilmektedir. 

Farzedfniz ki, bir kadının muazzam 
bir burnu vardır. Böyle bir burunla ne 
yapabilir? .. IDç değil mi? .. O halde mü
saadenizle Gloria Swanson'u hatırlata -
yım. B*1lu oldukça biçimsizd.J.r. Ama., 
yüzüne bariz bir vasıf verir, yüzüne ver
diğimiz renk, gözlerine, ağzına yakış -
tırdığunız ifade sayesinde o burun bile 
güzelleşiyor. Ehemmiyet kazanıyor. Son
ra Marlen Ditrihin o çıkık elmacık ke -
mikleri ne berbad şeylerdir. Fakat ben 
onlardan da istüade ettim, ve Marlenin 
hmrusiyetini yaratan bu elmacık kemik
lerini esas olarak kullandım. 

Her hangi bir kadının sahnede gördüğü 
artistleri taklide kalkışması fecidir, gü
lünçtür. Ben elimden binlerce kadın geç
miş bir makyaj mütehassısı sıfatile her 
kadına şunu tavsiye ederim: 

c- Tabii ve bizzat kendiniz olunuz. Öz 
yuvanızın güzeli olmıya çalışınız, yorul -
mayınız. Güzellik yolu sanıldığı kadar 
kısa değildir, acele etmeyiniz.11 

bizzat Ermenilere blle düşmanlık edetler. bilirler. Telaşa, endişeye, paniğe hiç te 
'lürk bu iki nevi Ermeniyi ayırmasını da lüzum yoktur. 

bir sorgu sorulmuşwr. ================ 

pek güzel bilir. 
- Kayınvalidelerinizi sever misiniz? de 92 si ceveb, erkeklerin yüzde 51 i de 

Hatay yeni bir rejime, yeni bir hayata ·"':=::=:==:=::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::=:=:;::;::=:==::;::;::=:=:;::=::=:=:;::;::;::;:=:::;=:=:=:;::;::::;::=::=:=:~ 
girmek üzere bulunurken bir Türk mü - f "') 

Gelen cevablara göre kadınların yüz- chayır, demişlerdir. Muhittin Birgen 

nevveri sı!atlle bunları söylemek bize 1 s T E R i N A N. i s T E R 1 N A N M A ! 
bir vazifedir. Ermenilerin Ermeni olmak 
sıfatile Türklerden korkmalarına ve 
cTürkler geliyorlar!.11 diye panik yapma-

lanna hiç bir lüzum görmüyoruz. Ha -
tayda eğer Türkler ekseiyeti kl:lzanıp hü
kfımeti de Türkler yapacaklarsa Türklere 
kar§l içlerinde hiç bir düşmanlık taşımı
yan Ermeniler de orada Türklerle, bura
da olduiu gibi, pekala kardeşçe yaşıya -

İstanbul l clediyesi lokanta ve gazino gibi yerleri, göze ması l!zım. Tıpkı bütün Avrupa fehirlerlnde yapıldığı gibi. 
görünecek yerlere birer fiat listesi asmıya tAbi tuttu. Fakat İstanbul lokantacılannı bütün dünya meslekdaş -

İyi bir usut ~·akat fiat listelerinin müessese dahiline !arının usullerine uymaktan çekinir farzetmeyiniz. Dün 
asılması yetişmez. Bir defa içeri girildikten sonra dışarı çık- öğrendik ki müessese dışına asılacak bir fiat listesi vergiye 

maç güç olur, birçoklarınca ayıp telakki edilir. Fiat listeleri- tabidir ve İstanbulda müessese dışına fiat listesi asmak usu
nin dışarıdan da görünebilmesi için camekAnlara da konul- lilnün yerleimemiş olmasının sebebi de bundan ibarettir. 

iSTER İNAN, iSTER İNANMAI 

Haziran 15 

Sözün Kısası 
---

Yazı Çok Olduğu /çin . 
Bugün Konamadı 

.............................................................. 
Tüyler ürpertici 
bir aşk faciası 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

başlamış ve zavallıyı .cesedinde yirmi s~ 
kiz yara açmak suretile parça parça .;d 

tanınmaz bir hale getirmiştir. 
Sevgllerine engel olan adamı öldurduk • 

t.en sonra onun kanlı cesedini de ortad811 

lraldırmağı kuran iki hunhnr sevda.zede batı; 
çede bir çukur açarak cesedi oraya gömme 
istemişlerdir. Bu sırada katil SalahaddintıJ 
babası Abdülkadir bir ihtiyaç sebeblle uynll'" 
llll§ ve komşu evin bah~lndekl faaııyet.f: 
mahiyetini öğrenmek istemiştir. Oözünu ta 
ta budaklarına uydurarak içeriye bakan 1~ 
Uyar adam oğlunun ve sevgilisinin kanlı fa• 
allyeUerlnl hayret ve dehşetle görıniıştiır. 

Bu sırada kadın ışık tutmakta ve oğlu dllı 
öldürdüğü adamın cesedini çukura indir -
mekte imiş, Abdülkadir derhal kapının zın: 
cirlnl bağlıyarak koşa koşa köy bekçi.sin 
gidip işi haber vermiş, sonra da köy bekçi • 
sile beraber eve girmiştir. Babasının yanın• 
da bekçi ne geldiğini gören katil Salahad~ 
kaçmak istemişse de ihtiyar baba oğlunu 
yaknsına yapışarak onu adaletin pençesine 
kendi ellle teslim etmiştir .. 

HattA bir aralık tehevvüre tapılan Jhtl • 
yar alçak ve haln evlAdını öldürmek arzuıı: 
nna blle kapılmış ve köylünün müdahalesi 
le güçlükle kurtarılmıştır. 

Her iki suçlu nahiyeden gelen jandarına
ıar tarafından işledikleri suçun hesabını .,eJ 
mek üzere adliyeye sevkedllmişlerdlr. Bu el• 
mı.yet köy halkında umumi bir nefret uyan'" 
dırmıştır. 

Gümrüklerde yeni 
tayinler 

(Btl§taraJı l inci sayfada) 
6 ate• cağı haber alınmıştır. Bu arada Vek , 

müsteşarı Adil Okuldaşın mü~hal .meb ~ 
usluklardan birine namzed gosterılınC 

müsteşarlığa gümrükler umum müdürü 
Mahmud Nedimin, umum müdilrlüğe, İs
tanbul gümrükleri başmüdürü Must~ıı 
Nurinin İstanbul gümrük başmüdürlU .. . . .. 
ğüne, Gümrükler Vekfileti ekonomik ı§ 
ler müdürü Celadetin, Ankara gümrii1' 
müdürlüğüne de İstanbul gümrük baş .. 
müdürlüğü yazı §efi Şevketin tayinleri 
mevzuu bahsolmaktadır. 

Kahraman süvarilerin 
kıymetli atları 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfa.do.) 
~iniQlik okulu erlerinin. nezaretin~e 
Romanya. vapurile Köstenceden şchrı .. 
mize getin1mişlerdir. 

Yeni hayvanlar almak için Fransad~ 
kalmış olan süvari biniQilik mekteb• 
müdürü albay Cevdet Bilgişin ile yüz· 
başı Cevad Kula da yakında gelecek· 
Zerdir. Fransadan satın alınacak yeni 
atlar için 20 bin lira aynlmt§'t'ır. 

Alman Genel Kurmay 
Başkanı Peştede 

Budape~te 14 (A.A.) - Alman ordust1 
genel kurmay başkanı General Kaytelı 
saat 11 de şahsi tayyaresile ve beraberin

e!de üç general olduğu halde buraya g 
miştir. 

General Kaytel, öğle vakti resmi su -
rette amiral Horty tarafından kabul e -
dilmiş ve amiral kendisini öğle yemeği ,_ 
ne alakoymuştur. 
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Almanya ile ticaret 
müzakereleri başlıyor 

lfeyetimiz pazar günü Ankaradan hareket edecek, 
Berlin dönüşü Atinaya da uğrayacak 

luıkara H (Hususi) - Almanya ile münuebetlerimll yeniden tanzim edile • 
'-ret müzakerelerini hükümetimiz na - cektir. 
...... idare edecek olan heyetimiz pazar Geçen yıl bu mevsimde Alman.ya bi7.e 
~ buradan \ıareket edecektir. He - 75 milyon borçlu iken bugün setiz mil -
'- tiç gün kadar 1stanbulda tevakkuf et- yon kadar borcu kalmlfbr. 
~ sonra Almanyaya gidecektir. Heyet Berlin dönüşf1 Atinaya uÇıya -

111izakereler esnasında Avusturyanın rak Yunanistanla yeni ticaret anlapna81 

~ münuebetile Almanya ile iktısadl eau1arı üzerinde göriifmeler yapacaktır. 

Çemberlayn lngiliz gemilerinin 
himaye edilemiyeceOini söyledi 

taarruza uıragan lngiliz ticaret gemileri meselesi dün 
Avam Kamarasında müzakere edildi. / spangada 

Alman askerleri de esir edildi 

Resmi dairelerde yaz 
çallşma saatı 

icra Vekilleri Heyeti 
teklifi kabul etmedi 

Ankara 14 (Hususi) -Resmi daire
lerde yaz mesai saatinin sabah sekiz
den fasılasız on dörde kadar devam 
etmesi hakkındaki teklif İcra Vekil
leri heyetince kabul edilmemiştir. 
Müsteşarlar komisyonunun bu hu -
susta teklifi devamlı olarak altı saat 
çalışmanın gayri sıhht olduğu müli
hazasile kabule pyan görillmemiştir. 

Çinde geni 
Bir hadise 
Japonlar lngiliz toprakla
nnda bir Çin kasabasını 
bombardıman ettiler 

Hong - Kong 14 (A.A.) - Bugün 
l.ondra 14 (Hususi) _ Hükumetçi Is- diği izahatı kAfi saymıyarak, ilk fırsat • öğleden sonra Japon tayyareleri, İn -
~a limanlarında bombardıman edilen ta bu mesele etrafında tekrar istizahda giliz hududundan otuz kilometre kadar 
-...Uiz gemilerinin himayesi meselesi, bulunacağını IÖylemiştir. içeri girerek Kvangtung arazisinde ki-
A\tarn kamarasının bugünkü toplantı - İspanya harbini durdurmak için her in Lungkong ismindeki Çin kasabasını 

a münakaşa mevzuu olmuştur. hangi bir tavassutun muvaffak olmak ih· bombardıman etmişler ve mitralyöz a-
8u nıünasebetle uzun bir beyanatta bu- timali belirir belirmez İngiltere hük\l • teşine tutmuşlardır. Kasabanın sokak

~an başvekil Çemberlayn bombardı - metinin her iki taraf nezdinde tavassut - lan bombaların husule getirdiği çukur-
hadiselerinln Franko ~ezdinde mü- ta bulunacağını da ilave etmiştir. larla doludur. Kasaba halkı iyi sakla -

~l'rer protesto edildiğini söylemiş ve a- llarft vui!eti . nabildiği için bombardıman kurbanla -
"lllln cevablan izah ettikten sonra, la - Londra 14 (Hususı) - Frankıstler nnın adedi azdır. 
l'nYa limanlarına gitmekte devam eden şimdi Valensiya~n ~O mil uzak ~ulu- Şanghay 14 (A.A.) _Çin suların _ 
~z tiqtret gemilerinin himaye edile • n~yorla~. F~tle~ tayyarel~n, fe- da bulunmakta olan ve Cumartesi gü
lblyeceğini ve bu gemilerin ancak kendi cır vaktı Valensıya lımanının cıvarım .. 
-._.uliyetleri altında bu seferleri yapa· bombardıman etmiş ve mühim hasar· nu Vusung açıklarında kara~a otur -
\tıeceklerini bildirmiştir. Iara sebebiyet vermiştir. Bir çok evler- m~ bul~ İz~~ ~dın.~ki Japon •· 
lıahatına devam eden başvekil, tica • de yangın çıkmıştır. Ancak telefat yok- mıra~ ~e~~ Y?,zdurulmuş. ~e Ya~gçe

ttt gemilerinin mütearrız tayyarelere tur. • ye goturulm~tur. Bu ge~ının hahha -
~tı himayesi için hava toplarının kul- Saat 11 de Frankistlerin beş tayya- zırda Hankov a karşı nehırden yapıla -
1-ı1rnası icab ettiğini ve böyle bir ha - resi tekrar limana dönmüşler ve şeh - cak bir taarruzu idare etmek iizere 
-etin de ademi müdahale prensibinP rin varoşlarına ekserisi yangın bomba- Nanken'e yaklaşmakta olduğu söylen -
1buııa.Iif olacağını tebarüz ettirmiştir. sı olmak üzere bir çok bombalar at • mektedir. 
lıtaabaza başvekil, bombardıman ha - mışlardır. ----------

'1erinin önüne geçmek üzere bazı ça • 1.im.anda bu)UPeD dıÖırL &emide &tef 
~r derpiş edilmekte olduğunu da ilive çıkmıştır. 
'tlenuştir. Bilbao 14 (A.A.) - Resmen tasrih 
l>üşünülen çareler şunlardır: edildiğine göre, Kastellonun düşmes 
l - HükUmetçi İspanya limanlarında, üzerine, Franko kuvvetlerinin eli altın 

tclııebi ve bilhassa İngiliz ticaret gemile- da bulunan İspanya eyaletlerinin adedi 
tt için emniyet mıntakaları ayırmak. 3 7 ye çıkm}ftır. İspanya eyaletlerinin 
I..~ . .:- Hükıiınet limanlarınm haricinde, umumi adedi 50 dir. 
~ gemilerine mahsus ayrı limanlar Alman askerleri 
~CUde getirmek. Ancak, b" limanlara Barselona 14 (A.A.) - Havas ajan-
~k olan İngiliz gemilerinin harb sı bildiriyor: Şark cephesinden buraya 
~rnesi ve mühimmat getirmemeleri gelen haberlere göre, bu sabahki mu -
llrttır. harebelerde on bir Alman askeri esir 
t...L~~nkocular tarafından yapılan bu aon edilmiştir. Muharebenin bidayetinden • 
"""üf pratik görülmemiştir. beri ilk defadır ki, bir kara harbinde 
lruııaıefet lideri Atll, bqvekilin ver • Alman askerleri esir alınmaktadır. 

Kızılay zelzeleden evleri yıkılan 
köylere altmışar lira daüıhyor 

Temmuzda ingiHere 
sahillerinde buyuk 

manevralar yapılacak 
Londra 14 (A.A.) - Deyli Telegraf 

gazetesinin bildirdiğine göre, f&I'ld İn -
giltere sahillerindeki müdafaa kıt'alan 

ve anavatan filosu, temmuz ayı zarfında 
büyük manevralar yapacak ve Fört-Of • 
Fort ile Taymis nehri arasında cereyan 
edecek olan manevralara donanmanın 

bütün deniz tayyareleri de iştirak eyli -
yecektir. Hücum eden filo ile hava kuv -
vetlerine verilen vazife, sahile ihraç yap
mala teşebbüstür. 

Vakdlar idaresi 
teşkilatına dair layiha 

~ 14 <Buual) - İcra Vekilleri beJ- nlert tamirle dlleleblllr k6JUllere Jlnnlfer ruznameye alındı 
~ ftrdllt tararlar çel'9ff981 dablllnde Ura para )'&1'dmu ppılacütır. K6fltlnflD 
~ mubtellf .ı.ıe mıntablarına me • teruıe lbtlJ&cı da temin edllecelı:ttr. 
~ &öndermif "sarar görenlere 1fıl'dma 'l'IBI lelse'd• Ankara 14 (Husus!) - Vakıflar umum 
~tine pçm1ftlr. Bu Dk ,ardımlar ta - müdürlüğü teşkilltı hakkındaki layiha 
~ barab olan köyler dlfında kalan " Anbn H <Buud> - Anıalyadan bildi- Meclis ruznamesine alındı. Bu llyiha ile 
..:.""lllllllden de blr kısmı barab olan köylllere rlldlllne IÖre Kat kuuınm Kalkan nabl • . 
~. Kmlay, köylülere çivi, kalma, Yea1nde s aanlJ'e dren zeı.ıe olmllftur. zeı. evkaf kadrosunda çalışanların adedı ~ ,S Ye twr dalıtacatı gibi evleri tama - zele buar J&pımmlf'1r. K6fter mıntata • yüz seksene çıkarılmaktadır. Umum mu
~!Jhlmıı töylenı alt.mı.p.r lira, etim anda bal1ln fmla ile W defa baflf l8lleJıe dür muavininin maaşı doksan liraya 
· · ~ bale ıeıen köylülere elllfer Ura. olmattar. yükseltilmiştir. 

icra mutehassısı 
ekalete 55 rapor verdi 

Mısır Kralı Hamidiye 
süvarisini kabul etti 

4nkara 14 (Hususl) - Adliye Vekile· t.bnderı,e 14 <A.A.> - Anadolu 
~ teşekkül eden icra ıslah komil - sının bansl mahabirl blldlrlıor: 

İstanbulda mevcud vakıf paralar mü
dürlüğü gibi Ankarada da bir müdürlük 
teşkili için kadroya ilive yapılmııtır. Bu 
suretle vakıf paralardan bir kısmı An -
karada gayri menkul iluuatma tahsis e-

1,Jaa • dilecektir. 

~ . f .. L , Bamldlye kumandanı J&nııuta Tlrtıye 
~ ınüteha~ pro esor ~yman an ıconaoıoeu oldulu halde aara71 giderek def - Ylllıselı llıtısad 

Ve ticaret mektebi ı.~ete verdiğı raporları tedkike baş • teri mabauau ımsaıam11 .,. müteaklben 
~tır. İcra mütehassısı Prof. Leyman Mahrule yatı kumandanını s1yaret e&mlftlr. 
j..~Ye Vekaletine, yaptığı tedkikler hak- Mahru.le kumandanı bu ll)raretl iade et- Ankara 14 (Hususi) - Yüksek İktısad 
~ 55 rapor vermiştir. mlf Ye meruimle tar1ııanm11 Te uturıan • ve Ticaret mektebinin Maarif Vellleti
'1utehassıs raporlarında, icra ve iflli mlfbr. Bamldl19 kumandam dün ıece be - ne devri hakkındaki llyiha iktıaad encü

Ununda yapılması icab eden tadilltı 1ed1yentn İran beJ'eti ten1IDe Terdil1 bil - meninde müzakere ve kabul edilmiştir. 
~ görüşüne göre izah etmekte, koo • )'iik a.17afet Ye ıunrede hasır bulanmut Te --------------

atıf ortaklarının diğer alacaklı eşhasa bugün de kral tarafından kabul olUDDlUf - lzmir enternasyonal fuarı 
il borçlarının tesviye suretinde tashi • tur~- hal .......... , bah.1-

11 
Sn ucus .... veril bol etıence w bir çok . . • ulı:enderiyede k ve .1. urA!er ou. y-.. - ...... ' lrib Yapılmasını ıstemektedir. Kanunı ta- lcırimizl her tarafta candan tezahürlerle tar- yenlllklerln doldulu yerdir. Mutlaka lftlrat 

~üddetleri altı aydan iki yıla çıka - ııı'amatıa ve allrlfluHttadır. ve slyaret edlnls. lılUJonlarca mlf&erl mal· 
l'ltl kta, gayri menkul kayıdları Ü7.e - Gazeteler HamJdlyenin ziJ&retlnden ha - ıanıusı beldl;Jor. 
ltJ_e konulan haciz müddeti iki yıla çıka- ı·aretıe bahsetmekte ve babriJelllerlmlstn re • Alaloe - • BJlil 
-"'lllaktadır. ıJmlertm Dtfl'ttmlktedlr. u• 

Amerikadaki çocuk 
katili halk tarafından 

linç ediliyordu 
21 yaşlarında, babası ve kardeşi papaz. 

olan bir otobüs şoförünün petrol tüccan 
Kq'ın beş yaşındaki oğlunu kaçırmak ve 
öldürmek suçile yakalandığı ve 4 saatten 
fazla sorguya çekildiğini diinldl sayımız
da YIZl!llf; maznunun fidyet necat para -
sını kendisinin aldığını, mektublan biz -
zat yazdığını itiraf eylediğini, fakat ço -
cuiu öldürmediğini ısrarla IÖylediğini 
tllve etmiştik. 

Son gelen haberlere göre, katil artık 
meydana çıkmıştır. Ve bu da 21 yqla -
nndakl şoförden ziyade talebeye benzi -
yen tüysüz suratlı Makkoldan bafkası de
lildir. Katil, Amerikan polisiııiıi çok .W 
ve ince elemeleri sayesinde dayanamıya
rak, çocuğu kaçıranın ve öldürenin ele 
kendisi olduğunu itiraf etmqtir. 

Katili linç etmek istiyen balkı zabıta 
müşkülatla dağıtmıştır. 

Türkkuşu 
tayyarecileri 

rekor kırdılar 
Ankara 14 (A.A. )- Türkkqu mual -

limlerinden Ali Yıldız, yanında muallim 
namzedi Sezai Göksu olduğu halde kra
nih tipi iki kişilik bir yelken planörile 
İnönü yüksek yelken uçuşu kampından 
havalanarak 14 saat 20 dakika süren bir 

e Müstakbel bir ihtilafda 
neden lngiltere Fransa 
ile beraber yürümek 
mevkiindedir? 

Yuan: Selim Ra1111 F..meç 

A vrupada Almany~ın ku~etlen· 
miye başladığı gunden ıtibareıı 

Fransa ile İngiltere arasında sıkı bir teş
riki mesainin temeli atıldığı bir hakikat
tir. Berlin - Roma mihverile beraber de 
iki memleket arasında askeri bir ittıfak 
meydana getirildiğini iddia edenler ço -
ğalınl§tır. Maamafih, bugün dahi, böyle 
bir ittifakın mevcud olduğunu kat'iyetla 
iddia etmek mümkün değildir. Fakat Al· 
ınan - İtalyan teşriki mesaisi karpsında 
tıpkı (1912) de olduğu gibi İngiliz • 
Fransız erkanıharbiyeleri arasında öyle 
bir anlaşma esası kurulmqtur ki bir 
harb vukuunda ve bu iki memleket ayni 
safta mevki almak istedikleri takdirde 
aynen (1914) deki gibi bir hareket bera
berliği teessüs edebilecektir. İngilterenin 
böyle bir anlaşmayı başka bir memleket.
le yapmıyarak tercihan Fransa ile yap • 
masının başlıca sebebi, bu iki memle • 
ket arasında, bilhassa müstemlekecilik 
bakımından esaslı hiç bir ihtilifın mev -
cud olmamasıdır. İngiltere ile Fransa, bu 
husustaki ihtilaflarını ta (1902) senesinde 
tamamen tasfiye etmişler ve emperya -

uçuı yapmışlar ve Alınan tayyarecilerin- list emellerini, nüfuz mmtakalannı anı -
den Ernest Jachtman ve Flossdorf tara- larında ayırmak suretile tatmin eylemİf" 
fından bir Rm-4 plinörile Wenningstad lerdir. Vaktaki 1912 de Almanyanın meş
Syltbsde 3 teşrinisani 93'1 de yapılmq o- bur Fu hareketi tezahür etmif ve Lord 
lan 13 saat 59 dakikalık dünya rekorunu Haldanm İngiltere ile Almanya aruında 
21 dakika fazlasile geçmiye muvaffak ol- bir tahdidi teslihat yapmak te§ebbüaü a
mqtur. kim kalmıştır; İngiltere için tabii müt.

Parti Grupunda 
müzakereler 

tefikin hangi memleket olabileceji ken
diliğinden tezahür etmiştir. Büyük barb -
den aonraki vaziyet ise İngiltere ile Al -
nıanyayı mütemadiyen birbirinden uzak
laştınnıştır. Bu uzaklaşmada ballıca i -

Ankara 14 (A.A.) - C. H. Partisi b- mil Almanyanın müstemleke talebleri ve 
mutay grupu bugün -14-6-938- Trabzon tayyare silihınm aldığı büyük ehem • 
saylavı Hasan Sakanın başkanlılmda miyet olmuştur. Bunun tesiriledir ki daha 
toplandı. 1921 de İngilterenin artık bir ada olmak-

lfasfnece tabHle •blaıı pJl'I mm • tan çık:mıf olduğu ilin edilmif ve 1934 
kullerin borçlan hakkında tedkibt le - de Jse İngiliz hududlannm cDouvres. ka-
rası için teşkil edilen grup komiJyonu y~l~ın~n. Ren sah~erine in~ etti
raporu müzakere edilmiş ve rapor, pup i~ hakikati bız~t İngiliz bqvekill Bald-
umumi heyetince tasvib olunmuştur. vın tarafından ilan olunmuştur. 

Bu aebebledir ki İngiliz hududlanna 
yaldqmak esası dahilinde prktan garba 
doğru gelecek olan her taarruz, İngilte
renin hayat! menfaatlerine talltlk etmif 
sayılarak İngiliz kuvvetlerini kal'fllında 
bulacaktır. Böyle bir vaziyette, İngilte -
renin tabii müttefikleri olarak ilk safta 
ıu memleketler sayılmaktadır: 

Şimali ltalyada genif 
mikdarda arazi su 

altında kaldı 
Milano 14 (A.A.) - Şimali İtalyaya 

yağan fiddetli yağınıa-lar, büyük ha -
sarları mucib olmUf, birçok köpriller yı
kılmış, geniş miktarda arazi su altında 
kalmıı ve üç kişi ölmüftür. 

Portekiz, Irak, Fransa, Mısır. Buna 1917 
nisanında yapılan teminat anlqmasile 

....................... ·-·-·····--· (Devamı 9 naı •ıdflUJ 
1 ............. ·-············-·········-··---······---------

Sabahtan Sabaha : 

Af iyidir, fakat ______________ ....., ________ _ 
Siyasi mahkWnlann affı için kanu n. hazırlanması idi cürümler ifleyip 

mahkiun olan ve bugün mevcııctı.n otuz bini bulan vatandqlan Om.ide dü· 
filrdü. Bir noktadan haklıdırlar. Vatanın büyük tehlikelere düftillil R(inler• 
de nankörlük eden, bozgunculuk eden ve bu hareketlerile vatan haini sayı. 
lan siyasi mücrimler affedilirken cü rüınleri nihayet kendileri gibi bir v1ttan· 
daşın zarar görmesinden ileri gflmi yen leli cürüm mahkftmlan elbet te bu 
milli şefkatten pay umarlar . 

Cumhuriyetin on beflnci yıldönü mü bOyük bayramı af sahasını belkı d• 
genişletir. Bu hükfunetin ve Meclisin vereceği karara bağlıdır. Umid edelim 
ki siyasi mücrimlere gösterilen ft!fbt idi cürüm mahk(imlan hakkında dı 
gösterilsin. 

Yalnız bir nokta var. Otuz bin vatandqı yuvalarına, çoluk çocutlarmA ka· 
VU§turmak yü)sek bir fullet jestidir. Fakat bu jesti yapark/n bir de aJa. 
leti adaletten hak bekliyea muum lan .ayni zamanda adaletin binnefia na-

' 
hunu dilfünmek lbımdır. Ceza kan unlanmız günahkirlara karp esasen za. 
lim değildir. Birçok katil failleri kanunun hafifletici maddelerinden lltifade 

ederek döktükleri kanı birkaç yıllık malıkdmiyetle ödeyip kurtuluyorlar. Ba 
bal kanunu müessir bir tedib vuıta11 olmaktan çıkanyor ve hldiselerin te
kerrürüne sebeb oluyor. Ceza kanuıı lannı daha ziyade mücrimler bilir. der. 
ler. Doğrudur. Öyle mahk1lmlar vardır ki fazilet ve medeniyet namına bir 
ıey bilmedikleri halde ceza kanunu maddelerini bir avukattan daha iyi bi
lirler. Bunun manası fUdur. Cürilml• ceza arasındaki nisbet mücrim ı~hine 
fazladır. Ceza kanununun bilhaaa cinayete, ırz ve namusa tecavüze, kız ka
çırma cürümlerine temas eden ma<tdelerinl şiddetlendirmek lizımdır. 

Bundan başka bir af yapıldılt takdirde hapishaneleri yeniden mücrimler. 
le doldurmaktansa, zaten büyük bir inp devrinde olan memlekette m~ 
kılmlara mahsus if sah•lın ayırmak ve hapishanenin dört duvan arısında 
birbirlerinin kanlı macerumı dlnleyip zehirlenen ınahkUmlan buralara 
sevketmek mesailerinden iltifade etmek llzımdır. 

Al. iyi bir şeydir. Yem müuimler yeti§tirmemek sartile! 



Kartal cinayetinin . - .. 
ıçyuzu 

Mimar Prostşehirden tramvay servisini 
kaldmlmasım tavsiye ediyor 

Şehir için en muvafık nakil vasıtası olarak otobü• 
tavsiye edili7or ve iıe başlanması İcab ettiği söyleniyor 

Kantarcılar cinayetinin 
faili tevkif edildi Kardeci Zekeriyayı öldüren Şehlrclllt mütehassısı Proat, pbr1n imar ı - Tramvay günden güne democı_;,:.; 

Y pllnmı bulrlarUıı mtinüale lfledDlD &an- maktadır. Parls, Londra gibi mlblm • 
lbrahim adli1eye bizzat zim~ ile de megul olmaktadır. Pllnda, Ka- tebirlerinln belediyeleri tramvaylan ]tal~ ... Maktul kazanda kaynaya kaynaya eridiji için 

kazan muhteviyab 60 kilo arllDlf t sli ıd ratöy, J!lmlnönil Te cl't'l.rlllda topJanmıı olan ma yolunu tercih etmektedir. Alır yol --; 
e m o u ticaret 1tler1n1n merkezi .weu dalıtılmıf inme ve binme güçl\iiü T8 tebllkeal. ,.... ... 

Kartal kazasına bailı Yayalar köyü bulumnatıadır. Böylece silniln muanen aa- lılılı haaeblle tramva1lll İstaı:ıbuldan da 
muhtarı lbrahimin birkaç gün evvel kar- atıerlnde Tell.ltl natllyede bat IÖltem1 iz - dmlmuı tavsiye edllmettedlr. fi'" 
.:ı-ı '7 -"'-..: dtham 6nlemnlf balmıaeak, kira bedellerin- 2 - Otobüsle natllyat dünyanın b~__., 
..... ,. ~,yayı de 1eı111te dn 9Dr1llen tıaı !artı on.dan kal rabnda ren.c bulmQftuf. Tramn.ya JPlll""":: 
tabanca ile vur - dınlacattır. le ucuz OlUfU, liir'a\le yol alıfı, iDJ.p ve_. 
dujunu ve Zeke • Mistatbel "' modem iaıanbulun veaaltl tehllteainin u1ığı haseblle İstanbul teJıd 
riyanın Niimune natllyeat de modern olacattır. Bu ite latan- çln en müsald nakll vasıtaaının otobÜI 
hutanesinde öl • bulun 2man De beraber flmd1den bqlamat dutu ztkredllmekted1r. 

JUUrl oldalandan feh1rc01t Ml&ebunsı 3 - Tramnyı terkedtp yerine otobll 
Prost bu huauatatı tedtıtıeı1nl bir rapor ha- mes1 i§lne şimdiden başlandığı takdlrd düğünü, firar eden 

katilin evvelki gün 
Usküdarda yaka
landığını yazmış-

llnde beledtıeJe TermJttır. sene içinde gaye tahakkuk etm1f ola~ 
Prost'ml raporunun metninden Nalla Ve- Blektrlk llrketi, Nafta Veklletıne 

kOJetl de haberdar edllmlftJr. Beled!Je, ve - bulunmaktadır. Yakında tUnel ve tl'Şlll 
saltı nakliye 11Ierlnl tanzim ederken bu ra- tlrketlerl de belediyeye devredllmi§ 

tık, yapılan son porun muhw.tıaımı ehenmıiyetle nazarı 1- Proat'un nokta! nazarının tatblkl dab• 
tahkikata göre ci- tibara ıııeaımr. laylqmlf bulunacaktır. Maamafth traıll 
nayet şu şekilde Karde§im öldü.Ten Bu raporda bllhasaa ıu cihetler tebarüz et .servisinin tehrin lklncl sınıf caddelerin• • 
olmuıtur. lbnıhim. tlrllmlttlr: lınması da mümkün görülmektedir. 

Cesedin atıl dağa lc&ıcıa 

İbrahim kardeşi Zekeriya ile iki sene
denberi dargın bulunuyormuş. Vak'a gü
nü Zekeriya ağabeysi İbrahimin tarlası -
na giderek yengesi Fahriyeyi aramış, 

tarlada çalı§makta olan Fahriyenin ağa -
beysi Şükrü de kız kardeşinin biraz ev
vel köye gittiğini söylemi§tir. Zekeriya 
beygirine binerek yolda merkeble köye 

Kantarcılarda sabun fabrikasında qie
nen cinayetin esran tamamile çözülebil
JDiltir. 

~ gitmekte olan yengesine yetişmiş, ve 
Fahriyenin üzerine yürüyerek muhtelif 
yerler!ne tabancasının sapı ile vurmuş, 
merkebden indirerek bir hendek içine göTahkikat neücesinde aydmhla çıkan 

hidisenin cereyan teklini aynen JUIJO
ruz: 

tiırmüş, tecavüzünü arttırmıştır. 

Zekeriya bundan sonra hayvanına bi-

Dün de yazdıiJmız gı1>i fabrikada 8 ay
danberi devamlı bir tekilde hırsızlık vak'a 
lan olmaktadır. Bu vakalann failleri u
zun müddet meçhul kalmış, bilihare 
muhtelif ameleler tarafından bu sirtat
Jerin parti parti işlendiği anJaşılınıştıT. 
Giridli Şevki fabrika sahibi Ahmed Nur
aJm emniyet ettiği bir adamdır. Bu 
vak'aların faillerile daimi şekilde mü
cadele etmif, hatti bir kaçını da ortaya 
çıbrmııtır. 

Katil Maktul 

damı feci bir tekilde boğarak öldürmüş -
tür. Soma da, çuvala sarıp kaynar kazana 
atmıştır. 12 tonluk olan ve 120 derece ha-
rarette bulunan kazanm muhteviyatİİıda 
24 aat sonra eriyen et ft yatların blrik
mnlle • kiloya yakın bir fark ohmıftur. Geçen cumartesi günü saat 4 ıularmda 

fabrika sahibinin dışarı çıkmasını gözli- Mansurun fabrilwun arka kapısına afd 
Jen ameleden Mansur, biraz sonra sokak anahtarı da elde ettifi ve fimdiye kadar 
kapısını çallJllftır. Kapıyı açan bekçi çaldılı sabunlan muhtelif yerlere sattı
Şevkiden kendisine ıabun vermesini il- fi anlaplmqtır. 
temişür. Şevki, tabiatile bu teklifi red - Yapılan bir Oıbara göre, bülln bir de 
detqtir. İçeri girmifler, bu sırada lrii - şeriki dhmii vardır. Fakat, Mansur hl -
çiik bir mücadele sahnesi de geçmipir. diseyi itiraf etmekle beraber, buna dair 
Şevki arkasmı döndüiü sırada, MaDIUJ' bir l'J' IÖyleınendftir. 

l nerek köye gelmiş, yengesi de biraz son
ra bitkin bir halde atılda çalışmakta o
lan kocası İbrahimin yanma gitmi§ ve 
hAdileyi anlatrnıftır. Bu vaziyete IOll 

derece hiddet eden İbrahim kop koşa kö
ye gelmi§ ve kahve önünde oturan kar -
deşi Zekeriyaya tabanca ile ateı ederek 
sol yüzünden yaraJamlfhr. Bu sırada 
kahvede bulunan Zekeriyanın 18 yaşın -
dakl kardeşi Mustafa da tabancasını çe -
kerek kaçmakta olan afabeysi İbrahimin 
arkasından üç el silah atmış, fakat isabet 
ettirememiştir. N"'umune hastanesine kal
dırılan Zekeriya aldığı yaraların tesirile 
ölmüş, katil İbrahim de iki geceyi Ka -
yışdalı eteklerinde geçirdikten sonr 
Dudullu muhtan ile birlikte Usküdar 
miiddeiuınumlliline giderek teslim ol -
JDUfhır. Kartal sulh ceza Jıilbnllfinde 
ilk sorgusu yapılan İbrahim tevkif olun

yanında bolunan ipi kement yaparak, KaW nöbetçi m1h ceza b.&küni tarafın-
'bekçinin boiazma dolamıı ve zavalh a - dan dün geç vakit tevkif edilmiştir. 

Emektar tabiiye ı Genç Osman Kasiı 
muallimi don defnedildi sabn allnacak 

Memleket irfan Aleminin kıymetli ve Sultanahmed eamll clvamıdaki genç 
kudreUi umvlarmdan ~biiye muallimi Osman kun nkdlar idaresi tarafından 
Saraceddinin vefatını teessürle haber al- bir şahsa aatılmıpır. Bu kasır, halen ev 
cbk. olarak kullanılmaktadır. Osmanlı tart -

Merhum kırk aenelilı .maarif hayatında hinde mühim bir yer işgal eden genç Os
l»inlerce talebe yeti§tirmiş ve irfan ile- man zamanının güzel eserlerinden biri 
mimize birçok değerli kitablar hediye et olan bu bina müzeler idaresi tarafından 
miftir. Son senelerde Kabat31 lisesinde sahibinden abn ahnmuı ve muhafazası 
tabliye muallimliği yapmakta olan mer- istenilmektedir. 
bumun dün mühanı vardı. Talebeleri Vakıflar idaresi ile bu hususta temas
imtihan kapısmda beklerken muallim - 1ar yapılmaktadır. Müzelerle vakıflar 
lerinin gece yansından sonra ölmüş ol - idaresi anlqtıiı taktirde genç Osman 
duğu haberini almışlardır. kasrı satın alınacak ve muhafaza oluna-

Merhumun cenazesi dün öğleden sonra caktır. 
Bqiktaştaki evinden kaldırılml§. tale -
belerinin elleri üstünde Teşvikiye ca - Evlıafla esnaf 
miine gettrilmişti.r. Te~ikiye c:llmiinde Arasında bir lhllliJf 
namazı kılındıktan sonra Maçka kabris - 1 --' " ____ ...._u -~-- • • ene-

d fn
-Ml .. Cen . • caxc.a mu~ v~, yırmı s 

tanına e "'"~ ~~r. aze me~asımm- lik icareleri alındıktan ımıra sahibleri -
de. &tan bulan bütün. maarif ertanı, n:uı~ ne temlik edllmektedtr. Temlik lfleri için 
allim1er blabahk hır talebe erupu, ak- n-ı. _,__ ı·lr miid.1-•ı- iki. ' Ter~ wau on ııene L ~ se-
raba ve ıile dostlan balunmu§tvr. Mer - nesi . ti 
L-- -'--~ dil .,_. t ;-+Y • geçmq r. 
a~ .amana er, aı.ICiıne az.,"'~erı- Vakıflar idaresi. diikkin, mağaza ve 
lllizl IWl&nz. sairede mevcud olan malrinelere alltı sa-

bite adı. vererek onların kıymeti üzerin
Vali Atm.,a ama - ıidiJor den lcare almaktadır. Halen icarei müec-

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
'Ostündağ yanında Şehir Meclisi Aza -
smdan Necib Serdengeçti, muharrir 
Selimi İzzet Sedes ve İktısad Müdürü 
Asım Süreyya olduğu halde Cuma gü
nü Atinaya hareket edecek, beş gün A
tfna belediyesinin misafiri olduktan 
soııra tekrar Cuma günii fstanbula dön 
müş bulunacaktır. 

Belediye İktısad Müdürü Astnl Sü -
reyya bu seyahat esna.5ında Atina be
lediyesinin şehre aid icraatını gözden 
geçirecektir. 

celeli valuflarm yirmi senelik icare1eri 
toplanmakta olduiundan dükkAn, ma -
ğaza ve sairesinde makine bulunduran -
la-rdan fcareleri istenmektedir. Bu gibi 
mal sahibleri alAh sabitenin yirmi sene -
lik icattlertni vermek usulsüz olduğunu 
ileri sürerek Şdrayl Devlete müracaat et
mişlerdir. Birleşik esnaf cemiyetleri, ken
dilerine taarnllm dolayısile mesele ile 
yakından alikadar olmaktadır. Ş\ırayi 

devletten .ıecek brar zamanına kadar 
alalı sabite sabibleri yirmi senelik ica -
releri vermekten imtina etmektedir. 

m'IJflur. 
~~~~~~~~ 

Sergi Sarayı 
lstanbulda yapılacak daimi serli sa -

rayının ıu veya bu yerde yapılacalı hak
kındaki haberlerin dün de aöyledijimiz 
gibi tahminden ibaret olduğu ve bu ser
gi yeri hakkında verilmif kat'i bir karar 
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Her nen
dar Sanayi Birliği umumi kitibi sergi 
sarayının bir makedini Ankarada Baş -
vekil ve İktısad Vekiline göstermiş ve 
sergi arayı etrafında bazı görüşmeler
de bulunmuş ise de sergi yeri kat'i ola
rak tesbit edilmiş delildfr. 

Serginin fevkalade mükemmel olması 
ve fstanbulda zaman zaman kurulacak 
ziraat, sanayi sergileri ve ilerleme ser .. 
gisi adını alacak Yerli Mallar sergı1eri 
de burada açılacafı için bütün teknik ter
tibatı ihtiva etmesi arzu edı1mektedir. 

Bundan bapa serginin halkın eğlence 
ve oturma yerlerini, gazino, bahçe ve 
muhtelif oyun mabaJJerini de ihtiva etme
si derpiş edilmekte olmamna nazaran bi
na yapılacak sahanın hayli genif olması 
zaruri görübnektedir. 

Bu sebebler dolayJlile serginin Taksim 
bflası meydanında yapılmasmı iltizam 
edenler görünmektedir. . ............................................ ....._---.. 

Bozcaada 
Talebelerinin zelzele 
eUUıetzedelerlne 
Yardımı 

Kırşeblr ve etrafı lellıelealndı a -
rar görenlerin lh~ aarfedll
met ftzere Bcm:aada metıebl talebe -
ler1 Bozcaada kiltir me.mmhlla .,. -
11taalle fdarebanemiu M3 kurut ıön
demdflerdlr. 

Ba para bugün taratmmdın bu lf
lerle megaJ olan Kmıay İltanbul p
besi veznesine teallm edlbnlfUr, 

Bo?aıMenm bamQeU1 çocutlan
nı takdir ederiz. 

SELANIK BANKASI 
1 LAN 

•A,, TERTiBi HiSSE SENEDi HAMiLLERiNiN FEVKALADE 
HEYETi UMUllYESI 

.SON POST.&. gazetesinin 7 Haziran 1938 tarihli nüshasında intişar edtA, 
ilin ile, Şirket Esas Mukavelesinde yapılacak tadilit hakkında müzakerad' 
bulunmak üzere, 29 Haziran 1938 tarihinde saat 15 de toplantıya davet~ 
len Fevkallde Hey'eü Umumiyenin, 7 Temmuz 1938 perşembe günü Sil""' ·· 

1 S e Wik edildiği SelAııik Bankasmın .A• tertibi hisse senedi hamillet
iliıı olunur. 

Binaenaleyh, i§bu Fevkalide Heyeti umumiye içtimamda bil'asale vd'. 
bilvetale buhınmat isteyen cA.• tertibi hisse senedi himilleri, içtima .... 
nünden ugarl bir hafta evvel, yani en geç, 30 Haziran 1938 tarihine ka_.. 
hisse aenetlerini: 
İSTANBtJL'da : Şirket merkezine tevdi etmeleri lazımdır. 
Ayni surette, hisse seneUezini, içtima gününden 1 S gün evvel, yani en tA 

23 Haziran 1938 tarihine kadar: 
SELANIK'te : Sellnik Bankasına. 
P.Alds'te : Cambon ıokağı .f3 Numarada: CREDİT FONCİER D' JJJ: 

GERİE ET DE TUNisiE•ye. 
: Boulvard Haussmann 9 Numarada: SOCİET.E G--PAlds'te 
RALE'e. 

Tevdi edebilirler. 
Ticaret Kanununun 38S inci maddesi mucibince her cA• tertibi hisse 

nedi hlmili, velev bir hisseye malik olsa bile, mikdar tahdid edilmeksi 
hissesi adedince reye malik olarak müzakereye iştirak hakkını haizdir. _ _. 

.. MECL1sl b>JPıP 
'WW 

SELANIK BANKASI 
1 LAN 

"B,, TERTiBi TEIETTO SENEDi HAllLLERININ 
HUSUSi HEY'ETI UIUllYESI 

.SON POSTA. gazetesinin 7 Haziran 1938 tarihli nüshasında intipr ~ 
ilan ile, Şirket Esas Mukavelesinde yapılacak tadilit hakkında miizakera 
bulunmak üzere, 29 Haziran 1938 tarihinde saat 16 da toplantıya davet 
len HUIUSI Heyeti Umumiyenin, 7 Temmuz 1938 perşembe günü saat 16 
tililc edildiji, Sellnik Bankasının cB• tertibi temettü senedi hAmiller 
ilin olunur. 

Binaenaleyh, işbu Hususi Heyeti Ummumiye içtimaında bil'asale veya 
vekile bulunmak isteyen cB• tertibi temettü senedi himilleri, içtim& 
nünden asgari bir hafta evvel, yani en geç, 30 Haziran 1938 tarihine k• 
hisse senetlerini: 

lsTANBtJL'da : Şirket merkezine tevdi etmeleri lazımdır. 
Ayni surette, hisse seneilerlni, içtima gününden 1 S gün evvel, yani en 

23 Haziran 19 38 tarihine kadar: 
SBIANIK'te : Selinik Bankasına. 
PABİS'te : Cambon sokağı .f3 Numarada: CBEDİT FONCİER D' 

PAlds'te 
GERİE ET DE TUNİSİE'ye. 

: Boulvard Hausmıann 9 Numarada: SOCİETE G 
RALE'e. 

Tevdi edebilirler. 
Esas mukavelenin 6 ncı maddesinin 9 uncu bendine tevfikan, her cB• 

tibi temettü senedi hAmili, velev bir temettü senedine maille olsa bile, ~ "'* 
dar tahdid edilmeksizin, temettü senedi adedince reye malilc olarak müıv- , 
reye iştirak hakkını haizdir. 

Nafıa Vekiletinden: 
l/Aıustos/938 Pazartesi g(lnii saat 10.30 da Ankara'd• Vekilet binasmc:la 

zeme Müdiirliiğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda 12000 
muhammen bedelli iki seyyar tq kınna makinesi ile iki aded bitüm teshi!l 
zanının kapalı zarf usulile ebilbnesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve 
ferrüatı bedelsiz Anbrada Velilet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 900 liradır. ~ 
İsteklilerin teklif mektublannı talimatnamesine göre Vekiletten aımmıt~ 

zeme milteahbidlili vesikası De birlikte ayni gün saat 9.30 a kadar k~1 
reisliiine vermeleri lAzımdır. c 1837 • c3536> 



Karabük sür'atle -inkişaf ediyor 
~ranbolunun da Bağlar mmtaka11na nakli kararlqtı
nlmıı bulunuyor, bunun için k-bada inpata 

müsaade edilmiyor 

Eski Muş meb'usu 
evinde öldürüldü 
Muş (Hususi) - Bingöl vilayetinin 

Solahan kazası merkezine yarım saat 
mesafedeki Haraba namile maruf mev
kide evi bulunan MUfUJl eski meb'usu 
Muhiddin kaza merkezine gitmiş. Ka
sabadan evine döndükten sonra gece 
yatmadan evvel kapıya çıkıp etrafa 
bakmış, tam içeri girip bpıyı kapaya
cağı sırada evini çevreleyen tarlanın 
çitinden atılan kurşunla blb ve ciğeri 
parçalanarak derhal ölmüştür. Kurşu
nu atanlar meçhulsa da mahalli vak'a
ya giden Muş müddeiumumisinin yap
tığı tahkikat sonunda altı kişi zanna! -
tına alınarak tevkif edilmişlerdir. Tah
kikat devam etmektedir. 

Çajjışta bir çocuk kudurarak 
öldU 

• . . Pehlivanlar çamurda 
· pref ıapıyorlarmıf. .. 

•.. Garip bir 181 delil 
mi? 

Eskişehirde tutulan, 
" sanşın kadın ,, değili 



6 Sayfa 

HAdiıeler Karıumda 1 

ASARDAT A 
- Şu yıkık duvarı gördünüz mü? 
- Gördük ne olacak? 
- Asarı atikadandır. 

-Ya! .. 
- Şu musluğu kopuk, yalağı kırık 

çeşmeye bakın. 

- Baktık ne olacak? 
- Asan atikadandır. 
-Ya!.. 
- Hele şu bina! 
- Binaya benzer bir şey göremiyo-

rum, bir taş yığını! 
-Ne diyorsunuz taş yığım mı, şu in

ce san'ata bakın, şu taşlardaki. 
- Hangi taşlar canım, tuğla parça -

Jar.ı. 
- Daha iyi ya ... O zaman öyle tuğ -

lalar yaparlardı ki .. bugün bir tanesini 
bir Amerikalı görse milyon verir. 

- Ya, demek öyle! 
- Tabii efendim. Hele he1e şu mer-

diven! .. 
- Yangında yanını.ş bir evin taş mer 

diveni! 
. - Hangi ev, hangi yangın, hangimer 
diven. Mennerdeki ince işe bakın, bu -
gün bunun bir aynını yapmak irokan -
sızdır. 

* Acaba bu tarzda konuşanlann hepsi 
de birer asan atika mütehassısı mı? O
nu biln!em ama, herhalde ellerinden 
çok iş gelen insanlar .. Ellerinden gelen 
:işlere misal isterseniz on\ıl da yaza -
ymı: 

Şehrin bir tarafına birkaç amele 
gönderiyorlar. Ameleler ellerinde kaz
malar çalışmaya ~lıyorlar. Soruyo • 
ruz: 

- Ne olacak? 
- Burasını kazıyoruz, büyük bir cad 

de açılacak 

Ertesi gün ayni yerden geçiyoruz. 

Amele yok. ~ne soruyoruz: 
- Ne oldu? 

- Durduruldu. 
- Niye? 
- Şu ileride bir çeşme var ya! 
Bakıyoruz, ve çeşme dediklerini gö-

rüyoruz. ,.. 

- O çeşme neymiş? 
- Galiba asan atikadanmış! 
- Galiba diyorsunuz. 
- Evet, filanca kişi asarı atikadan 

olduğunu söylemiş. Şimdi tedkik ede -
ceklemıiş, eğer hakikaten asarı atika -
dansa, dokunulmıyncalanış. 

Günler geçiyor, aylar geçiyor. Ev
kaf idaresi müze müdürlüğü ile mek -
tublaşıyor, belediye vilayete yazıyor. 
Yazılıyor, çiziliyor, ve nihayet cemi 
cümle birlik olarak karar veriyorlar: 

- Asarı atikadan değildir. 
Ameleler yeniden çalışmaya başlı -

yorlar. Ama bu çalışmaları da pek u -
zun sürmiyecek, Çünkü elli adım iler
de yıkık bir hamam görünüyor. 

İsmet Hul(ısi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? 3 
Kus yiyen örümcekler 

-~ 

Bu örümcekler (16) santtm uzunlu
ğundadır. Cenubi Amerikanın fimal kıs
mında bulunurlar. Burada fare büyük
lüğünde olan örümceklere de rastlaıı

maktadı.r. Bazıları, damlarda, yangın du
ftrlannın dib1erinde ağlarını kllrarlar. 
Apartıman duvarla.nnda yürüdükleri de 
g6rülür. Bir kısımlan da, ağaçlarda tüne
,erek kuşlara hucum ederie.r. 

* Tembel, obur bahklar 

'1'uma balığı, deniz hayvanlan içinde 
en oburudur. Sazan balığı :ise son derece 

logiliz bahriyelilerinin yakası 
Vaktile İngiliz 

bahıiyelile

rinin saçları uzı;n 

ve daima da yağlı 
idi. Elbiseleri veya 
gömlekleri kirlen-· 
diği için, bunun ö
nüne geçmek ar
zusile resmi lıir e
mirle, neferlerin 
dört köşe bir yaka takmaları, arada sı
rada çıkarıp yıkamalan adet oldu. Bu 
yaka, bugün ihtiyaç kalmamakla °OOrRber 
daha hala kullanılmaktadır. 

Bu yakalarda bulurum üç çizgi, bımk
rının itikadınca, Amiral Nelsonun Nil, 
Kopcnhagen ve Trafalgar zaferlerine a
ıamet imiş! 

nekre istidadı olan bir mahluktur. Sazan 
balığı makbul olduğu içın hm;usi havm:
larda yetişir. Fakat tembeldir. Bu sebeble 
sazan balığı yetiştirilen havuzlarn turna 
balığı koyarlar. Bu balıklar, hem sazan 

balıklannı tahrik ederek fazlalaşmaları .. 
nı temin eder, hem de bunlarla mücadele 
etmek suretile kesifleşen nüfusta makul 
bir müvazene husule getirir. 

9!!!'····-···················································································································· 

Bizde flörte 
Verilen şehil 
Ankarada oturan Bay cT. İ. Ç.:. 

dost olarak evlerine gidip geldiği bir 
ilenin küçük kızı hakkında içinde 

yenilmez bir meyil duymuş. Bakmış 
ki o da kendisine karşı lakayd değil
t}ir, o zaman, iki genç arasında bir 
flört devresi başlamış, fakat macera 
çok geçmeden ailenin göı;ilne çarp
mış. Bana gelen mektubda musarrah 
ôeğil ama öyle anl~ılıyor ki bu dost 
evinin kapısı gence karşı kapanmı.5. 
Mık karar vermek zamanıdır, deli
kanlı dürüst davranarak kızın baba
smıa müracaat et.ıniş, sevdiğini iste .. 
nıiş. Aldığı cevab: 

- Henüz evlenmesinin vakti gel
medi. Tahsilini bitirm~i 1izım, §ek
lindedir. 

Okuyucum benden: 
- Bu muamele doğru mudur? di

ye soruyor, hem de akıl .danışıyor. 

* Ben muamelede filhakika bir eğ-
rilik görüyorum. Fakat bu eğrilik 

aile reisinin hareket şeklinde değil, 

pkuyucumun yaptığı teşebbüstedir: 
Bir ailenin mahremiyetine gıriyor, 

orada dost muamelesi görüyor, artık 
o ailenin şerefini kendi şerefi gibi te
lakki edecek yerde yaptığı hareket 
evin kızı ile göze çarpacak derecede 
taşkın bir flörte girişmektir. 

Aile reisinin verdiği cevab gencin 
kendisine gösterilen itimadı suiisti
mal etmi§ olme.sından tesir almış o -
labilir, fakat bu tesirin izdivac tale
bi önünde erimesini, sükfuıa yer ver
mesini beklemek doğru olurdu. An
faşılan aile reisi talibin umumi vazi
yetini de matluba muvafık bulmamış 
olacaktrr. 
Şübhe yok .ki evlenmelerde kızın 

rey hakkı vardır, ve ilk safı işgal e
der, fakat bilhassa yaşı küçük olan 
kızlarda babanın -yol göstermek, fren 
yapmak, temyiz h3kimliği rolünü ifa 
etmek h~m htıkh, hem de vazifesi
dir. 

Okuyucmn benden bir de akıl is
temişti. Söyliyeyim: 

- Çocuğlln], mesele üzerinde faz
la ısrar etmeyiniz. 

SO!f POSTA 

~ 
Yaz için gündelik 

roblar 
~ı 

Bilhassa genç -
ler içindir. Yaz 
sabahlarına, bah -
çede, kırda geçe -
cek günlere çok 
uygundur. Ayni 
zamanda şıktır. 

Çünkü sadelik~ 
uzaklaşmıyan bi -
rer değişiklikleri 

var. 
Alttakinin çiz -

gileri zıd istika -
metlerde birleşti -
rilmiş. Bilhassa 
korsajın sivri ön 
parçası vücude çok 
incelik verir. Yaka 
ile kemer düz koyu renk. Ufacık la bir 
demet çiçekle süslü. Bu korsaj şekli, ve 

Razirnn ıs 

Bir mahkô tımarha eye 
sevkedilirken kaçtı 

Mahkumun muhafazasına memur jandarmaya 3 aJ 
hapis cezası verildi, fakat bu da tecil olundu 

Müddeiumumilikçe, 1lrar eden Te henb Her 1ki taraf t& lddialannı teyld rnaıcs'' 
ele geçmiyen bir mahktDnun bu ~ et.ra- diyle bir t.akım dellller lleri sürmektedlrl~~ 
tında t&hkikat yapılmaktadır. Ma.hkemece açılan hazırlık tahk.lkatlll"" 

Bir katle tefebbüs bldises!nden dolaJl A- Uonaıtnl müteakib, ihtllM duruşma safb• ' 
Rır~a yapılan muhakemesi aonunda e ae ama intikal edecektir. 

--~--~---------------ne, 8 ay müddetle hapse mahltf1ın olan Said D } • 
oğlu Mehmed, hapishanede bulunduğu sıra- ev et mahallesJ 
da bazı gayrltabilllkler göstermtetlr. Bunun 
üzerine Tıbbı Adilde müşahede altına alınan 
maznun da ıasevvun meşagU ve ruhi inhl -
tat gibi marazı Mllt t.esbit edllm1ttlr. Suçlu 
da Bakırköy emrazı akllye hastaneatne nak
ledUm~Ur. Bir müddet evvel de. müddeiu -
mumillğe sevlı:edllnıişUr. Fakat, nraktati 
küçük bir noksan üzerine, bunun ikmali için 
yeniden hastaneye gönderilen Meh:med, Ba
kırköy clvnrında jandarmanın elinden tur -
hılarak kaçmış ve bütün araştırmalara rat
men ele geçlrlleınemt.ştlr. 

Maznunun muhafazasına memur edilen 
Balı:ırköy jandarma efradından Ahmed te, 
Asliye 3 üncü cezada muhalı:eme altına alm
mlf ve hadisede tedbiralzliiU görülerek dün 
3 ay hapse, bu kadar müddet te lmmt hiz-
metlerinden mahrumiyete mahltf1ın edil -
mlştir. Ancak Jandannaya henüz giren Ah
medin bu ceza,,ı tecll edllmiştir. 

Kaçak mahkıim ise daha yalı:alanama -
mıştır. MüddeiumumUiğtn emrlle polls Tt 

Jandarma her tarafta araştırma yapmakta-
dırlar. Yakın bir yerde saklandıtı anlaşılan 
firarinin bugün, yarın yakayı ele TereceRt 
muhakkaktır. 

SahtekArhk yapan bir genç 
mahkemede 

Şükrü lsınlnde btr genç, Maref&} Fenl 
Çakmağın kartvizitini ve imza.sını taklid et
mek, bu suretle de Maltepe askeri lisesine 
glrmeğe teşebbfıs etmek suçundan Ağırceza
ya verilmişti. Dun muhakemesine balolmıt

tır. 

Sultanahmeddeki inşaat 
için hazırlıklara başlanıyor 

1939 senesinde inşası hazırlıklarına bs.f 
lanacak olan Sultanahmeddeki yeni bt' 
lediye binasının maketleri tamamlnıunıf 
tır. Yeni belediye binasının tramvay cad• 
desine isabet eden tarafında adliye S'' 
rayı, Marmara cihetine isabet eden tı ' 
rafında da yeni vilayet binası kurul_aca~ 
tır. Her üç bina cepheleri Sultan~~ 
caınline karşı bulunmak üzere ayni sı; 
rada olacaktır. Bu civarda inşa edilect 
vilayet binasının da maketi yapılmıştır· 

Belediye binası hükfunet imar işleri j~ 
nakdi yardımda bulunacağından ın.ab . 
U büdce ile yapılacak, vilayet binası i~ 
Dahiliye Vekaletinin yardımı beklene ' 
cektir, 

Sultanahmed civarında devlet ınahP' 
lesinin kurulması için pek az vakit 1',1· 
dığından bu civarda ev, dükkan vesaite' 
si bulunan, mağaza; lokanta, bakkal 'il 
saire dükkanı işletenler memnun görnıt' 
mekte, herkes yerini sıkı sıkı muhafaı' 
etmeğe çalışmaktadır. Adliye binasıJlı' 
inşaatı başladıktan sonra kira bedelle ' 
rinde bir mik.dar yükselme görüleceği tJf 
bu mikdarın devlet mahallesi kuruıı.ınc' 
daha çok kabaracağı pek tabiidir. 

b~ bir. dc~et çiçe~~e y~k~d~ki dü~ _çiz.gi Diğer taraftan müddeiumumllllı::çe tahtl
gundelık bır rob ıçın kafı hır yenılıl;tır. knta devam edllmiş ve Şükrü halı:k:ında -,e-

Ayasofya meydanı 
Yerebatan sarayının üstündeki adadaıd 

evlerin istimlak muameleleri ilerleme•' 
tedir. Ağustosa kadar istimlak muaıne' 
leleri tamamlanmış olacak ve ondan sa'' 
ra evlerin yıkılmasına geçilecektir. 

Yukarı.da soldaki ayni derecede sade nl ııuçlar tesblt edilmiştir. İddiaya ııöre maz 
ve ayni derecede sade şık. Yuvarlak pike nun muayene raporları ta~zlm ederek, ~un
ynkanın parçasından düğme yerine fii.. !arı da kullanmağa teşebbus etmiştir. Şükril 

ise: yongalar konulmuş. Ceblerin kenarı da 
bu parçadan, kendileri büzgülü. 
Yukarıda sağdaki çizgili kumaş ıolıada 

verev, korsajda et~in önünde Pnine, 
yanlarla kollarda uzunluğuna konulmuı 
Bu çizgi farkları yaka, kol ve belrleki 
düz çizgif erle birleşince cidden lwş bir 
değişiklik yapıyor. 

Bu modellerin üçü de karışık kumaş
lardan yapılmalıdır. Düz kumaşta pek 
göstermezler. 

Yazlık bluzlar 

- Bütün bu işleri hazırlıyan, raporlan 
tanzim ve kartvizit ve imzayı talı:lid eden, 
Cemal lsmlnde biridir, deml.ştlı'. 

Müddeiumumilik Oemall polla vasıtaslle 
Poliste: 

aratmakta.dır. Henüz bulunamamış, Cema - Bir çocuk pencereden sok ğa 
!in mevhum, yahud hakUd bir şahla olup ol-
madığı da, t.esblt edilememiştir. d(iştft öldü 

Ağırcezadald davaya gelince, dlier dosya- Küçükpazarda İşlek sokak 85 nuınllt~ 
ıarla tevhld edllmek üzere, talili: edilmiştir. evde oturan 1 yaşındaki Midhat evin 9 ıJ\"0, 

Bl'r kadın mahkum kocasına re yüksekll~indeki penceresinden sokağa "ır şerek başından yaralanmış, kaldırıldığı Ş 
afyon verirken yakalandı u çocuk hastanesinde ölmüştür. el' 

Beıiktaşta bir çocuk yan rak öl 
Zehra lsminde bir kadın, dün hapisha -

nedekl mahkCım kocasını zlyarete gitmiştir. Beşlktnşda çok feci bir vak'a 0ı.ınuşt~ 
Zehra blr aralık kocasının eline 75 gram Ahmed Hamdi isminde blrlnln 6 yaşınd~ O' 

afyon sıkıştırırken, gardiyanlar tarafından Aysan ismindeki kızı ayağından malCıl oJd ~ 
cürmü meşhud halinde yakalı'ı:nmıştır. lu için iyi yürüyememektedlr. Bu yüzd.,, 

Kocasını keyif verici zehirlerle zehirllyen dlln birdenbire müvazenesini kaybetınl~ 
Zl!hra Asliye 5 inci ceza mahkemesine gön- mangala yuvarlanarak, vücudünün muh tıl' 
d ril 1 tir yerlerinden yanmış ve zavallı yavrucuk 

e m § • raz sonra da, ölmüştilr. 

Sanasaryan hanı davası Bir avcı kendi silAhile yaralaods 
Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü olan, oe' 

Sannsaryan hanı dalma ihtillfiara .sebeb Şilenin Ağva nnhlyeslnden Ahmed Jf' 
t k!l eden bir binadır. Fikri bir av _es_?asında elindeki çiftenl.O ~.1 
eş . .. zaen yere duışup patlaması neticesinde ~ 
Bund~n bir _müddet. evvel Ermeni mute - omuzundan dır ve tehlikeli surette yar&, 

velll hey etile Istanbul belediye&l arasında ıanml§, nfunune ha.stnnestne getirilerek te 
dan mevzuu olan bu han, Asllye 2 inci hu- davl altına alınmıştır. 
ı..uk mahkemesinde yapılan muhakemeyi 
müteakib, davayı kazanan belediyeye seç - Bir araba dolusu cam kınJdı ~ 
mlştı. Vatman Yusufun idaresindeki 135 nu~ .. 

Şimdi ise, ayni bina Evkaf Müdürlüğü lle ralı t.ramvay ara.bası Sirkeciden geçer~ 
belediye arasında bir ihtilaf doğurmuş ve 3014 numaralı cam yüklü bir beygir o.ra1" 

Solda: Beyaz krep satenden bluz - Jı- hldlse Asliye 3 üncü hukuk mahkemesine ln aına çarpmış, arabadaki camlar klJ'ıl~ 
le. Düğmeleri reverleri zıd her hangi tlkal etmiştir. tramvayın ön sahanlığı ezllmi.§tir. 

. • Ihkaf vakfiyesine i&tinad ederek San:uar- 1 . d 
bır renkten yapıl.ır. . . yan hanının lı:endlne ald olabileceğini iddia çerenköyünde bır ahır yıın ı ' 
S~ğda: Beyaz pıke cek~t - ll_elının sı- etmektedir. İçerenköyde çiftçi Ahmede ald 5 nurıı' 

k1bgı ve kapanışı, cep1erı, hatta yakasız Belediye l.ııe, mülk olduğunda ısrar K - ralı erin ahırında bir yangın çıtmış, -~ 
yakalı, hepsi genç gösterır. mt!kt.edtr. tamamen yandıktan .sonra söndürül~ 

Bacaksızın maskaralıklara · Yalnız kalınca ... 
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Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Devlet kapısında elli yıl izmirdeki güreş 
Bir ~ır .gez~ntisi? .. ~e Pe~be a~ı.?da, küçük bir kı~ g~_lin Tekirdagv lı Hüseyin 
seçıldı Guveylıgı - kılıgım, dıger çocuklardan duzgun • • 
olduğu için - bana verdiler ve ikimizi evlendirdiler ıle Kara Alı nasıl 
Bu ağaççağızı, para veren olmadığı için barla, mesire yerleri, daha kalabalık, 

&atamadılar!.. Şimdi şu ağacın dibinden daha hareketli olurdu. Bu hareketli ve 
hep biçare Esmanın sesi gelecek sanı- alacalı kalabalık, her cuma günü, İs
Yorumı partadan mesirelere, bağlara, bahçelere 

Bu sözler yuregıme sıcak bir zehir uzanan tozlu yolları, içine renkli akşam 
gibi akmıştı. Ben, İspartaya gelirken bulutları aksetmiş ırmaklara döndürür
babamla görüşmüş, Hüseyinin Niğde- dü! 
Ye aldırılmasını kabul ettirıni~tim. Kadınlar, erkeklerinki derecesinde 

Halbuki Halime hanımın verdiği ha- mükellef olmıyan yemeklerini yedik
ber, benim, bu vad üzerine kurduğum ten sonra, ağaç gölgelerine serilirler, 
büttin hülyaları da yıkmıştı. tatlı rüyalarla dolu bir uyku kestire

Babam benim aşın teessürümü gö - rek, cuma eğlencesinin keyfini sürer-
tünce: lerdi. Ben, hem erkeklerin, hem kadın-

- Üzülme, dedi. .. Ben tahkikat yap- lann gezintilerinden istifade edebilir
tırır, gittikleri köyü anlar, ve Hüseyini dim. Ve kadınların kafilelerine katıldı
Yanımıza mutlaka aldırtırım! ğım cumalar, bu uyku saatini dört göz-

Evvelce verilen karara göre, İspar- le beklerdim. 
tada sekiz on gün kadar kalacaktık. Çünkü yemek üzerine, cYaprak dö
i'akat babam, çocukluğumun en tatlı kümü> başlayınca, yani kadınlar, birer 
hatıralarını tazellyen o muhitte fazla birer ağaç diplerine dökülünce, ben de 
kalmanın beni çok hırpalıyacağını an- soluğu, «Ayazma> nın sol tarafında bu
laınış olacak ki, İspartaya varışınıız1n lunan tepe yamaclarındaki kestanelik
heınen ertesi sabahı: te alırdım. Çünkü o saatler, kestanelik, 

- Toplanın ... Bir kaç saat sonra ha- fırsattan istifade oyuna dalan çocuklar-
teket ediyonız1. dedi!. la dolardı. Çocukların çoğu kızdı. Hem 

karşılaştılar? 
Tekirdağlı 8 inci dakikada 
büyük bir tehlike atlattı, 

ondan sonra da kesildiği 
görülüyordu 

Ondan sonra, benim ısrarlarımla ya- kız çocuklarının en büyükleri, on dört, 
l>ılan bütün araştırmalara rağmen, za- on beş yaşında vardı. Halbukl, kadm
'1allı Hüseyinin ve ailesinin izi bulu - lar arasına kabul olunan erkek çocuk
llaınadı!.. ların en büyükleri dokuz, on yaşını 

Ne olduğunu, nerede kaldığını, nasıl geçmezdi. Bu itibarla, kestanelikte ter- Tekirdağlı ite Ka1'a Ali lzmi,.de 
bir Akıbete uğradığını bilmediğim Hü- tib olunan oyunlarda, hakimiyet kız- güreşten evvel 

•eYini düşünürken timdi bile gözle - ların elindeydi: Hep onların istedikle- İzmir (Hususi) _ cBen Tekirdağlı-
liın doluyor. Ve gayri ihtiyari: ri, onların hoşlandıkları oyunlar oyna-

- Zavallı Hüseyin!.. nır, onların dedikleri olurdu. Yani, İs- yı yenerim> diyen Kara Ali pehlivan 
sekiz bin seyircinin alkışları arasmda 

Diyorum. Sonra, cemiyetin lakaydisi parta mesiresinin bu yeşil köşeciğinde, 
Yii~ünden, llyık oldukları terakkiden mes'ud İsparta kızları, küçük çapta bir minder üzerine çıkarken halk: 

- Berabere kalmak yok, mutlaka 
mahrum kalmış nice cevherli varlıkla- cKadınlar saltanatı> kurmuşlardı. galebe isteriz, diye haykırıyordu. Stad-
rın, tıpkı Ispartalı Hüseyin gibi sönüp Bir gün, bilinen bütün oyunlar oy-. yom diyebilirim ki şimdiye kadar hiç 
littiklerini düşünüyor, ve ilave ediyo- nanmış, ne oynanacak bir oyun, ne de 
l'Uın: çocuklarda kımıldanacak takat kalma- bir futbol temasında bu kadar büyük 

bir kalabalığa sahne olmamıştı. 
- Zavallı Hüseyinler!.. mıştı. O zaman, kızlar, oturduğumuz * yerde yani yorulmadan oynıyabileceği- Tekirdağlı, seyircileri selamlarken, 
Size İspartanın, hafızama yığdığı miz bir oyun oynamamızn karar verdi- usta bir minder kahramanı, Kara Ali 

hatıra stoklan arasında büyük yer tu- ler. Gelin - güvey oyunu, ittifakla mü- ise mahcup bir köy çocuğu hissini ve -
tan bir maceramı daha anlatmadan nasib görüldü. riyordu. 
tvvel, biraz, İspartanın hususiyetle - Pembe adında, güzel, küçük bir kız- Fotograflar çekildikten sonra orta 
l'inden bahsedeyim. cağız gelin seçildi. Güveyliği, -ihtimal hakemi yarsübay İsmail Doğanın işa-

0 zamanki, yani elli, altmış yıl ev- kılığım, diğer çocukların kıyafetlerin- retile iki pehliv<:tn minder üzerinde yer 
'1~lki İspartada haşhq, yani afyon 1.i- den daha düzgünce olduğu için? bana lerini aldılar. Güre~e başlandı. 
l'aati, gülcülük, gül yağcılık ve halıcı- verdiler!.. Tekirdağlı daha birinci dakikadan 
lık ço~ ileriye .götürülmüştü. . Mahiyetini kırk yıl kadar sonra öğ- itibaren haşin, atılgan ve sert hamlele-

Bu şlerd Isparta kadınları da Is rile Kara Alinin üzerine binerek ne~i -"~ ı e, : ,• - rendiğim sıkılganlık yakama o gün ya-
l'Urta erkeklen kadar ça~ışırla.~d~:· pıştı. Ve gene sıkılganlığım, bu rolden ceyi almak istiyordu. Hamleler o ka -
Haftanın muayyen bır gununde, istifa etmeme mani oldu. Fakat rolümü dar sert, girişmeler o kadar haşindi ki 

~e!11ur İplik camiinin önü, be_Yaz ör- hiç de iyi beceremedim. seyirciler neticenin pek çabuk elde e -
tiiıu kadınlardan müteşekkil bır kala- Pemb d d h'l 1m k .. b. "k dilcceğinc zahip oldular. 
halık] d 

1 
dı e e a ı o a uzere, uyu Ç . .. .. . 

a o ar . - .. küçük, bütün kızlar, o gün benimle, İs- ok mütevazi gureşen, gosterışten 
Satıcıları, hep beyaz ortu1er takan part l l N' . N ' -d n . G " hiç mi hiç hoşlanmıyan Kara Ali, y:ı -

kadınlardan müteşekkil olan bu pa - dadı.kalrın. c ınıııı, b beıgkel 1 erın ~bç~ ğız bir köy delikanlısı hassasiyetile bü-
Zard takıml . k1 kl ce e ı erı yapma e e oynar gı ı 
d a, .çaınaş~ arı, ıpe e, ap- oynadılar ve yakın bir istikbaldeki tün hamlelere karşı tebessüm ediyor ve 
anla ışl~ peşkirler, çevreler, ço- h ' . bu tehlikeli dakikaları geçiştirmeğe ça 

tapı h ld . ı . d h b' k ayatlarınm en tatlı fasıllarına benı a-
ar ve epe e ış enm~ a a ır ço let tt'l 1 !ışıyordu. 

ley} t lırdı e ı er.... d · 1 T k ' d "'l B er sa ı . . Halbuki gelin hanım, orada bulunan Kuvvetin en emın o an e ır ag ı, 
u çevreler, peşkirler arasında, na- k 1 k" ....... d" B - galebeyi bu hnssasile temin etmek is-

kışlarının düzgilnliiğü, inceliği, ve bil- h-~z arıdn en udçı:guy 1~· .. uk~~ rabgmcn, temesine mukabil, Kara Ali mukave -
hass . kl . . -~- . t ' 1 ıç ya ırgama ıgı ro unu, or e e oy- dd k h' 1 a ıpe ennın reı~ce ım ızac arı . . h h d meti ve ci en ço ma ır o an oyun -
hat-.-~ d ~ k 12d k tı· . nuyormuş gıbı ra at ra at oyna ı. 1 k'b . k d b' k k .... unın an ıev a " e ıyme ı escrıer K . . . arile ra ı inın arşısın a ır aya a 
bulunurdu. ına gec:sınde~, gel!p ~etırme .~la- dar sertti. 

lialbuki Niğdede böyle sade kadınlar- y~na, ved g:lın ~~~ı~~e a~etın:edn gu~:- Sekizinci dakikada bir oyun yap -
dan müteşekkil bir pazar yoktu. Hatta, r~n ~~.r .... ~ge a~o ~r~ m;s.ı~~ -~ ar, u- mak isteyen Tekirdağlı Kara Alinin 
~iğde pazarında köylerinden odun, kö- uln kugun etBerı le sı fsız, 

1 
usursu.z kapanına kapıldı. Az daha sırtı yere 

llıii ... ' . .. .. . o ara yapıldı. oşa mış asu ye tepsı-
l r, yag, yumurta getıren koylu oacı- 1 . • f .b. 1 d Türk"l .. 1 d' gelecekti. Yaralı bir aslanın müdhiş 

ıô.tdan başka bir tek kadın satıcı görli- Ke~:ı, .~ke gı1 . 1
1
ça ıkn ı. u 1~~ ~~y en ı. gayretini göstererek minderin yanına 

eın d ' I uçu ge ın c, aynana 10 unu yapan 
F ez ı.. t büyük bir kız karşı kar~ıya geçip şıkır kadar gelebildi, ayaklarını minderden 

akat çalışkan sparta kadınları, s:ı- k k t bk h k'k' d" ..... 1 dışarı çıkararak yüzde yüz bir tehli -
~e Çalışmak haklanna değil, eğlenmek ~ı ır 1~yı:ıyar~b.' ı k 

1 
/ 1ı 

1 
u;un er- keyi önledi. 

aklarına da ayni derecede sahibdiler. et ~ ug; gı d 
1
' r~ s 

1 
as~~~~ apısı~ı Bu sırada sekiz bin insan ayakta: 

İsparta erkekleri haftada iki gün, İs- alç ı ar··· ekn ent 
1 
aş, rn,Z tu un ~ocd~k--i - Hile yaptın Tekirdağlı, diye ba -

llart k d 1 is haftad b' .. - ar. oyuna arış ı ar... a en, şım ı - d N d bi1 1 i h Ik 
lenı· a a ın an e: .a ır gun eg- halini bilmem fakat, o zamanki İspar- gırışıyor u. e en rmem, zm r a ı 
lcadınrle1 r, geze

1
rlerdi. ahY~ı, ~br~ek!1erle tada, raksctınesini bilmiyen kadın, kız Kara Alinin tarafını iltizam ediyordu. 

ann ça ışma s auın gı ı egen- d - Otuz dakika k2dar atılgan gu··re..:en 
ille .. 

1 1 
' yok gibi i i. Eger o sırada, büyük kız- -. 

~un eri de ayrı ayrıydı... lar beni sıkı bir göz hapsine almış ol- Tekirdağlı bundan sonra yorgunluk a-
\1e pkekldıerinpeğlentlbegüııleri perşe.~b1 e, ma'salardı, ben minimini zevcemle tatlı !§.metleri göstermeğe ve solumağa baş-
ti ~zar . erşeın ve pazar ~un ı:- tatlı muhabbetleşecektim. ladı. Kara Aliyi bundan sonra minde -
rı' ~~kkAnlarını kapatan esnaf, ışlerı- (Arkası va1') rin üzerinde çetin ve mahir oyunlarını 
~ bıtıren memurlar, bağlara, bahçelere T . noksansız tatbik eder vaziyette görüyo-

i~derıer, cAyazma•, cHalüe Sultan> ashıh ruz. f bi Ineşhur mesire yerlerini doldurur- Yazılarımın son gUnlerde çıkan kısım - Tekirdağlı timdi çekingen ve ken-
ô.tdı. . Iarında mfın:ı.yı değiştirecek bazı tertıb ha- disini müdafaa etmeğe çalışıyor Kara 

l 
Buralarda, İspartanın meşhur kebab- taları olduğunu gördüm. Valilerin şehirlerde Ali in d 1 ö 1 . a' .. değil, vllfıyetlerde en büyük mülkiye Amiri n . uman anan g ~ en yer e gu -

'!!aı-~, irınlk helvaları yenilir, halis inek olduklarını, her sene üç ay v1lft.yetlcrl, mül- reşmeği kabul etmek istemiyen raki -
.:gile pişirilmiş nefis kokulu pilavlara, hakatını devir ve teftişe kanunen mecbur bini yere ve minder üzerine iade et -

?lsuz bir neş'e ve iştah içinde kaşık bulunduklarını bllmedlğlm zehabını uyan - meğe çalışıyor. Bu sırada heyecan son 
Çalınırdı! dırac3.k bu hatnları böylece toptan tashih haddini bulmUf; iki Türk delikanlısı 
~d 1 "l günl . . etmeği muvafık buldum. Annem ve bnb::ı. - lanl .b. m;... k tl k ti 

tna .. ın arın eg enme erı ıse, cu- u•ın hemşirelerimi aevmedlklerlnl zannetti- as ar gı ı e ..... eşere mu a a ne ce 
t ıdı. Bu tenezzühe, kadınlarla birlik- rccek bazı kelimeler de yazılarım arasına almağa uğraşıyorlar. 
e Çocuklar d~ iştirak ederdi. Bu iti- yanlışlık neticesi karışmıştır. (Deuamı 9 uncu sayfada.) 

Sayfa 7 

SPOR, SPOR YAZISI 
VE SPOR YAZICILARI 

Bugün içinde 1aıadı- 1 1 cılan vardır ... Uzun boy • 
ğımız cemiyetin kendlal - Yazan : 0 lJa /t lu hlO bir tarife lüzum 
ne göre bln bir tezahürü kalmadan spor ne uzak -
vardır. Blz bunların bir çoklarının akl!lerl - tan, yakından alAwı bulunanların hepsi bu 
nl gazete sütunlarında görürüz. Yazıcı hl- yazıları imzalayabilir. ve bu imzalan da va
dlseyl kendi görüşüne göre eline &lır, n o- aıflandırablllr. 

nu -eğer böyle bir iddiuı varsa- bir aan'at Bu yazıların bir kısmı kalemlerin ucun
eseri olarak, 1çtlmalyatcı Jse llmt bir tedk.lk dan tertemiz Uğıdlara dökülürken yazıcı -
olarak, mlzahcı ise onun içerlslnden bir nük- ıarın gözlerinin önünde umumiyetle ya (x) 
te oıkarıp bir neş'e vasıtası olarak karllerlne ' 
sunar. En büyük kaygusu hAdlsenln ana ka- kl!lbil, ya muayyen bir aporu temsil eden bir 
rakterlne sadık kalmaktır Hadise pyed mu- şahsiyet, ya bir makam, yahud her ne ile o
ayyen bir hedefi kovalay~n bir hareketin ne luraa olsun dolması icab eden sütunun ölçüsü 

vardır. 
ticesi ise yazının her satırında bir itina da-
ha göze çarpar: Hedefi tebarüz etUrmekl Spor sütunundan bir şey öğrenmek dlle-

HAdiseler bazan tenkide de utrarlar. Bu yen yurdd&f, spor terbiyesini o sayfuan nl
tenkidJ yapan tabıt bir 1§den anlayandır. mağa hevesli renç, spora inandırılması lfi.zım 
Bu tenkidin de muayyen bir maksadı bir ga relen uyuşmuş ana, baba, hizmet vesaire 
yesl vardır. Bu maksad da tabll -Amme biz- -hiç akla gelmlyen demeyellm- en son dil
metine konulmuş bir terbiye vasıtası oldu - şünülen ıe,dlr. 
tuna göre- gayet meşru n dürilst bir ıe:v- Bu yazıları bütün bütün tesirsiz sanmak 
dir. yanlıştır. Sütunlar, sayfalar dolduran bu 

Blzlm memleketimizde de hayattan ga - yazılar pek lll kendllerlnden beklenen \'a
zete sütunlarına akseden bldl.selerln hemen zlfeyl yaparlar... Ya falan klübün idaresi 
hepsini böyle mütalea etmek mümkündür. tatmin olunur, ya onun başındaki Bay x .. .in 
Hepsi bu kanaldan gelml§ ve bu süzgeçten gururu okşanır, tarafdarlar sevinir, yahud 
ıetwl§tir. talan zat okur aldırmaz belki hiddet eder, 

Fakat spor; -mevzuların da ln.aanlar cı- karnı atmr, bu işlerin konuşuldutu muhitte 
bi tallhslzlerl vardır- yurd gençlltln1n ,Ut- ya mlnasız blr tebessüm, yahud da bir il .. 
selmesıne VB.!ıta sayılan apor, bir terbiye yo- blrar uyandırır, geçer glder. Sayfalar dol .. 
lu olan spor, blr kütle hareketi olmaaı ıcab muş, matlilp hasıl olmuştur. 
eden spor, mek~bde okutulan ve mektebde Fakat bu ışın pek sathi bir görünüşüdür. 
öğrenilen spor oyle deA'lldlr. Ondan herkes Ve ne yamk iti bu kadar basit değtldir. 
anlar ve onun hakkında canı 1.sterae her 
aklına gelen ne sporu, ne memleketi, ne de Çünkü ancak daracık bir zaviyeden gö • 
yurddaf]ara karşı borçlu olduğumuz .saygıyı rünen, çok defa mAnasız bir hedef için, bel 
düşünmeden aklına geldill glbl yazabilir on kişinin okumuı için yazılan yazıyı sadı 
hattA bazan metelik etmeyen ihtırulann o~ falan klübün mensupları veya (x .... ) okum&.<o 
na telkin ettiği gibi yazabilir. maktadır. O gazetenin ve o spor sütununun 

Bizde çıkan spor yazılarını bir tasnife yeni okumata başlayan Anadolu köylüsün .. 
bağlamak isterseniz töyle bir neticeye va _ den, mekteb çocutundan tutun da memle .. 
rırsınız: ketin kremasını tettll eden münevver ta -

ı - cKliipcülfik olsun da ne olursa ol - takuına kadar her saftan ve her sınıftan 
sun. diye yazılanlar. okuyucusu vardır. Bunlar memlekeUm1zdekl 

2 - cDur ben ona gösteririm• diye yazı- spor hAdlselerlnl ezbere bllen, taklb edilen 
!anlar. değişik gayeleri, yazılara hAklm olan hf\letl 

3 - cBu işden biz anlarız, başkaaının ne ruhlyeyl tanıyan vatan<laf]ar olsalar, gene 
haddine. diye yazılanlar. neyse, faka\ ne yazık k1 öyle delildir. 

• - ıHavadls olsun. diye yazılanlar. ŞlmdJ ali tasavvur edin .. sporu gazete ,n. 
5 - «Memlekete ve spora hizmet etaln• tunlarından, n bu saydığımız, bazan pek 

diye yazılanlar. basit emellere ballı yazılardan öğrenmekten 
Bunları daha çoğaltmak belki mümkün- bafka çarea:t olmıyan vatandaşların acıklı' 

dür. Fakat bu saydıklarım en esaslı ıörü - ha.JinJ.- Bu kurd ile t1lln hlklye.ünden baıu 
nenleridlr. Tabll bu muhtellf tıpdeki yazı - nedir? .. 
ların da muhtelif tiplerde ve ölçülerde yazı- (Devamı 9 uncu sayfada) 

Yarı ağır büyük Mustafa 
Ç. Mehmedle kcirşılaşıyor 

Büyük Mustafa bu güreş~ ıimdiden hazırlanmağa 
başladı ve 95 kiloya çıkh. Karşılatmanın 

çok heyecanlı ve çetin olacaj'ı tahmin ediliyor 
Amatör güreş Alemlmlz ycnl n clddl bir 

müsabaka arifesindedir. Yarım ağır pmpi
yonu Mustafa, Ağır siklet ıampiyonu Çoban 
Mehmede meydan okudu; onunla karfılat -
mak istiyor. 

Haddi zatında amatör mil.sabakalarda 
kat'i surette memnu olan bu kabll kartılaı
malara bizim federasyonun da müsaade et
memesi ıcab ederse de, biiyilk bir samimi -
yetten doğduğuna inandığımız bu mtı..saba

kaya müsaade etmekte clddl mahzurlar o -
lacağını zannetmiyoruz . 

Nasıl blr his ve ne gibi blr dtıoUnce lle 
böyle bir hareketi göze aldılını bllmedlli -
miz Mustafanın kendinden bir siklet JUD
rıda olan Çoban Mchmedle ııttre§D1es1 için, 
hiç değllsc ağır siklet nizamı klla&una oık -
mış olması 1cab ederdi. 

Müsavi slklette güre§ yapmalı tasarlayan 
Mustafa da bu ince noktayı çoktan hesaba 
katmlf olacak ki buırün doksan bet k.lloya 
kadar yükselmiş bulunmaktadır. 

Tam kırk giln sonra yapılması 1t1 tıüp 
murahhaslarının anl&fIDMlle teııbit edilen 
bu müsabaka tarlh1ne tadar Muatafanın öO 
dört kllo daha yükleneblleceğ'lne fttpbe yok
tur. 

Çoban Mehmedle bü~ Mwta.fa 

Yalnız senelerdenberl yarım atırda rft -
re§mekte olan Mustafa zoraki bir ıayretle 

çıktığı aiır ııtıette hiç fUphe yok k1 kendi-
ne mahsus çabukluRunu kaybetmıı olacak- ya.n yana 

tır. müaabakalar bu nevi birer boy ölçtifme de .. 
Oyun bilgisinden z1Jade uı k:unetine lll midir? 

güvenen Mustafa her :ne pahasına oluraa Siklete• kendinden kilçilk bit pehlivanın 
olaun göze aldığı bu müsabaka 191.n c1dd1 bir tarıwna çıkmak zorunda olan Çoban Meh
şetude hazırlanacak 'ft bu sahada yeni bir med, Muatafanın bu detıaıni kabul etmekle 
şeref kaaanmağa çalıfacaktır. bilyllk bir ıport.ınenllk ıöstermiıtlr. 

Ağır alk:let tamplyonu Qoban Mehınede c- samsunlu Ahmedl yen de sıra bana 
gellnoe; b1r rttn Muatafanın kendla1ne mey- gelsinl:t d•meli bile bir an hatırına getir -
dan okuyacaRını herhalde hlO atıma bile mlyen Qoban Mehmed, nihayet er meyda -
tıet1rmemlittr. nında hallolacak bir meaelenln en ktlçtlk blr 

Tam t:ıb1rlle meydan okuma olan bu ha- dedikodusuna blle meydan vermediği için -
rekat ilk baqda lnsanı linlrlendiren bir hl- d1r k1 takdire ve tabrlke lft.yıktır. 
d1se gibl görUnUyorsa da, nllıayet kendin - Amat.örlttk çerçevesi altında cereyan ede
den fazlaa:lle boy ölçÜflllelc arzuau da gayrı ~k bu müsabakanın tarihi olan 24 Temmu
tabU bir hareket aayılamaz. ıu btıtün rttreş meraklıları gibi biz de he • 

Spor aahaaında karfılıklı Jf.pılan bllttın yecanla bekllyoruz. 



1 Sayfa 101' POS~.& 

~111~,. "Son Posta,, nın Hikayesi 

1 ARKADAS DÜSMANLIGI 
~1111-1111111111-llUllllll-llllUllll-lllta.. Çeviren : Fallı Berçmen 
Sonu hep böyle olur işte! Uzun za- şma kafa tutmak için fnla paraya ihti- Kocasının garib vaziyetini gören ka-

\l'\andır birbirinden aynlmıyao.. yedikle- yacı vardı-
ri içtikleri bir, candan yekdiğerine bağlı Vakıa aşk izdivacı saadet sayılırdı ama 

\i.ki dost bir gün gelir aralan öyle bozu- herhalde para için yapacağı bir izdiv~c
lur ki ölünceye kadar konuşmazlar. Bu la Pinguillet'i daha çok çatlatırdı. Bu iz
lki dost artık birbirinin can düşmanı ke- divacın dış tarafı parlaktı ya, 'kiti .. 
sılirler; ve daima birbirlerinin kötülü... Pinguillet nasıl olsa aralarında değildi. 
ğünü isterler. Karısının huysuz, geçimsiz biri olduğwıu 

Pinguilletten nefret eden Vanou hiç te nereden bilecekti~ 
!fena bir adam değildi. Neş'eli, yumuşak Bir gün eyaletlerden birinde bulunan 
tabiatli, muhitinde bulunan herkese kar- büyük bir şatoyu tamir etmek ve füh•e-
§ı lu tufkur, bazan kendisine güzel bir ka- ler yapmak için Vanou taşraya gitti. A-

rısı: 

-Ne oldun? Nedir bu halin? Bir ayna 
d da suratına bak! diye mırıldandı. 

Andri Birabeau'dan 

YARINKİ Ktl'sHAMizDA: 

Meçhul izler 
İngilizceden çeviren: Neyyir 

··································--·························· 
Bir kamyon trene çarpb 

öın bakmadığı zamanlarda bile bir di- çık hava ve bol güneş altında çal~rken 
1 · "ki verecek kadar merha- kendi kendine: Aman yarabbi bana ne- Şoför Arllln idaresindeki 4251 numaralı 
encı!c ! sous . . . . _ . . , kamyon Bakırköy istasyonunda manevra ya 
metlıydı. Fakat kcndısıne Pınguılletten den boyle hır saadet vennedın. Tenha parken 0 sırada istasyona gelen Banliyö tre-
bahis açtınız mı bütün kanı başına sıç- bir köye çekilip çalışsam!. nlnin lokomotlflne çarpmış, kamyon ehem-
ı·ar, h iddetten gözü dönerdi. Pingmllet Fakat birden bu düşüncesini kovdu; ınlyeW surette hasara uğram~. lokomotlfin 

t ? H" k" bilmi d h - · p· ? ae ıenerıert kınlmıştır ona ne yapmış ı. ıç ımsa yor u. ne münasebet! Alla gostermesın.. ın. • .............................. : .............................. . 
Herhalde bunu anlatmamak doğru b!r guillet'e karşı vaziyeti nasıl olurun son-
§eydi! ra. Hayır hayır. Böyle ıey istemiyordu. 

İkisinin arkadaşlığı, hiçbir dostluk iyi Küçük bir saraya ben.ziyen pu şatonun 
başlamış değildi, mimar olmak Ü?.ere tamiri için birçok mimarlar can atmış
mektebe beraber girmişler, aşağı yukan tılar. 
bir s ı ada tahsillerini bitirınlşlerdi. Çok 
zaman paralarını bir araya getirirlP.r, he
ıraberce eğlenirlerdi. 

'.Ahalarının açıldığı tarihten sonra a
tölye içinde artık iki asık suratlı adam
öan başka bir şey kalmamıştL Birbirle
rine cMösyö> diye hitab ediyorlardı. 

Bir gün Vanou cChenavard> adlı mi
mari mükafatı kazandL Bu muvaffaki
~·etinin Pinguillette olan tesirini gördü
ğü zaman keyfinden çaUıyacak hale gel
mişti. O günden itibaren Vanou'nun dü
Süncesi şu olmuştu; benim muvaffakiyet
lerimi duydukça Pinguillel'in alacağı 

tavrı bir gör.meli diyordu. 

Vanou ailesi zengin olmadığı için haf
tada bir defa ona pek az mikdarda harç
lık yolluyorlardı. Bu para He· kitab Alıp 
ihti) açlarını temin etmek şöyle dursun, 
ancak bilardo oynar veya bir bardak şa
rab içebilirdi. 

Haddi zatında tembel olan Vanou Pin
guillct'i kızdırmak ve çatlatmak için Çt'k 
çalıll'mış, mükiıf at almıştı. Fakat ne ya-

zık . ki arkadaşının kıskançlıklarını yn
kından görüp tedkik etmek ona nasib o
lamamıştı. 

' ı Mektebden çıktıkları zaman PinguU-
let'i ıç viIByetlerden birine istasyon bina
sı in~a etmek üzere yollamışlardt. Tabii 
bu şerait altında, taşrada \Ürüyen bir n
ôamm meşhur olmasına imkin var mıy-

öı. Vanou onun vaziyetini bir akrabasın
dan öğrenmişti. O ilerledikçe aikad1tşı

nın muvaffakiyctlerini gazetelerde oku
yarak kıskançlıktan çatlıyncağını diişii

nüp keyifleniyordu. 

Hakikatte de Vanou ilerleıniştl Herkes 
ona cmeşhur genç mimar. diyordu. 

Evlendi. Bu işde de bir seçim yapmak 
mecburiyetinde kaldı. Sevdiği bir kadını 
mı, yoksa zengin birini mi almalıydı? U
zun boylu düşünmedi. Her seyden evvel 
menfaatini gözetlemeliydi. Hele arkada-

Fakat Vanou bu işi, vicdanını epey ra
hatsı% edecek dalaverelerle alabilmişti. 

Neme lazım? Pinguillet'in bundan haberi 
yoktu ya.. onun bildiği bir şey varsa ~u 
meşhur şatonun mimarlığını kendisinin 
yapını§ olmasıydı .. bu lifiydi!. 

Kim bilir pek yakın bir ?~'lmanda res
mt ceridede şöyle bir ilan görerek Pin
guillet delirecekti: 

cLegion d'honneur• nişanının şöwılye 
rütbesini bu kere meşhur mimar Pierrl 
Vanou'ya verilmiştir.> 

Bu hülyayla sevinçten ti~iyordu; bu
nun tesiıile hiç sevmediği 1.°"nsını hara
retle kucakladı. Bunun üzerine: 

- Ne var, ne oldu? diye kansı sordu. 
Ne o yoksa nişan mı aldın? 

- Almak üzereyim. 

- 'Memnun oldum. Rennes'ten teyze-
zaden geldi. 

- A, ne iyi.. ne iyi. Görmiyeli on yıl 
oldu. Nasılsın bakalım? Ne var, ne yo'k? 
Pinguillet ne yapıyor? 

- Ne yapacak? Büyüyor. 

- Ne? O yaşta ıinsan büyür mü imiş .. 
- Tabii canım. On iki yaşına girdi 

şimdi.. 

- Canım ben sana babasını soruyo
rum .. 

- Ha. babası mı? O öleli sekiz, on se
ne oldu? 

- Ne?!l 
Vanou'nun kolu, ayağı kesilmiş bır hal

de kolluğun üstüne çökreüştü. Sekiz se
nedenberi kendi kendisini bu kadar sı

kıntıya koymuş, hayatını altüst etmişti. 
Demek bütün bu C{?zalara ö1müş bi: ada
mın gözlerini kamaştırmak içllı ka Uan
mıştı T Ne sukutu hayal!. Bundan sonraki 
hayatı ne olncaktı! 

Göz ucile hiç ısınaınadağı ve sevmedi
ği karısına bakarak, bundaıı. böyle ça
lışmak ve kamçılanmak için kimden ıku\'
vet alacağını düşündü .• 

AKSIRIK, 
NEZLE 

Bütün göğüs 
hastahklarmın 

kara habercisidir 

Hastalık ihtimallerini 

GRiPiN 
alılrak yok edebfürsini2. Gripin, 
Radyolin müesseselerinde !~v

kalade itinalarla hazırlanır. 

Rahatstuıkları, ağr.ıları defet
mekte bir panzehir kudreti 
göstc>rir. Kalbini:.ı:e, midenize 
ve böbrekleriniZI! yorgunluk 
vermez. 

lcabır.da 3 kaıe alınabilir. 
l.mine dikkat, taklicllerinden 
ıalnnınız '1e gripin yerine 
başka bir marka verirlerse 

'iddetle reddediniz. 

lluiran 15 

~ ERKEKLERi TESHiR EDEREK 

~~·· 

C ildim, hemen yan ölmüş gibi idi, 
yüzü buruşukluklarla dolu, cildi 

solmu§, ihtiyarlamıştı, fakat karakte
rim dalına gençti, dans, eğlentiyi se
verdim.-

Fakat kimse beni dansa davet etmi
yordu. Bunun erkekleri gençliği arı

yorlar. Nihayet bir cild mütehassısı ile 
istişare ettim. Cildimin genç ve taze 
tutan kıymetli bir cevher olan Biocel'e 
.ihtiyacı olduğunu söyledl Fen, son 
zamanlarda bu Biocel cevherini, genç 
hayvanların cild hüceyrelMinden istih
sale muvaffak olmuştur. Bu cevherde 
bizzat sizin cildinizdeki hayati 
unsurlar mevcuddur. Biocel 
şimdi, cildinizin beslenmesi ve 
gençleşmesi için ihtiyacı olan 
tam nisbet dairesinde Tokalon 
kreminin terkibine kanştınl

rnıştır. Bu kremi her akşam 
yatmaulan evvel kullanırım ve 
gayet muvaffakiyetli semereler 

NAS 1 L 

MEŞHUR 
OLDUM 

ART 1 K 
Dünya benimdir !.. 

... 

elde ettim. Diğer taraftan her sabah da beyaz renkli Tokalon kremini .kullan
dım, bu da siyah benler.imi eritti, açık mesamelcrimi sıklaştırdı ve esmer v• 
sert cildimi beyazlatıp yumu~altı. 

M Ü H 1 M : Cild unsuru olan meşhur Tokalon kremleri her yerde satılır• 
MuvaffakiyeUi semereleri garantilidir. Aksi takdirde para iade edilir. 

. 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1668000 Adet 24 X 45 eb'adında §arap mantarı 
. 100000 > 26 x 48 > > > 

100000 > 23 X 35 , Likör > 

I - Yukarıda rnikdar ve eb'adı yazılı 1768000 adet prap ve 100000 adet 1.lk6t 
mantarı şartname ve nümuneleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

Il - Pazarlık 6/VII/938 tarihine rastı ayan Çarşamba günü saat 11 de Kabı • 
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözil geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 'l,5 güvenme pi" 

ıralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c3375• 

~ 

I - CibaU fabrikasında Haziran 938 ip tidasmdan itibaren altı ay zarfında te
raküm edecek 150 ton kadar tlltün tozu pazarlıkla satılacaktır. 
il - Pazarlık ll/Vll/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kab•" 

ıtaşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
III - Satılacak mallar mahallinde hergün görülebilir. 

1V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat parı
lariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilim olunur. c3U4• 

~ Son Posta. DDl edebi romanı: 42 ~ men gene çınarlar altında bu yeni eğ- tim. Kıpkırmızı oldu. Hasan dayının i- remde misafir etmiştim. Gündüzleri 
lencenin programını hazırbyoruz. fadesine göre Zehir Ali evlenmek için erkekler at gezintisi yapıyoruz. Bayrtk 

ÇINARALTI Ben ilk defa ve ilk şart olarak Jale biraz daha para sahibi olmak istiyor- daroğlu pek hoşuna giden bizim tüfe)" 
ile Bayrakdaroğ1unun düğün oluncaya muş. Böyle masrafsızca gerdeğe gir- !erle iyi avlar da yaptı. 
kadar çiftlikte misafir kalmalarını tek- mek fırsatı bulunca ağzı kulaklarına Solucan gibi Nevinin bacaklan art" 

~~ Bürhan Cahid ~ lif ettim. ~ardı. sından aynlrn.ıyan Sezai bey de isteıııi" 
Yarubaşındaki Sezai Nevinle konu- Nişanlı bir kızın başka bir maksadla e- Biraz evvel Jaleden çok yardım gö- Gökdereye, Sıdıkanın babasını ça- ye istemiye bize kanşınağa mecbur <Y 

şur ,·aziyette yatan Nazlı rujunu, pud- fendisine hediye vermesine ıimkan var ren Nazlı da bu -defa teklifimi kabul et- ğırmak için erkenden atlı çıkarmıştık. luyor. 
rasını tazelemiş, mahmur mahmur ba- mı? Buna ihtimal vermek bile Ömer meleri için ona ricaya mecbur oldu. Bir saat sonra bize birçok saı.an balık- Sıdıkayı o gecedenberi görmediJll' 
şını çevirdi. Facia ile başlayıp komedi beyefendiye karşı bilmem, biraz istib- Zaten kararlaştırdığımız bu davet çok ları da getiren kaptana vaziyeti anlat- Biz avda iken çiftliğe çağırıp ölçilsQJttl 
ile nihayet bulan sahnenin kahrama- za olur. Tabii bunu siz de düşünmezsi- ısrar görmeden kabul edildi. Sonra dü- tını. almışlar. Akşam yemekte anlatıyorıat-
nına yaklaştım: niz .. onun için biz bu acı hatırayı unut- ğün için İstanbuldan derhal kumaş ve Böyle iki çiftlik beyinin kararı ile dı. 

- Evet efendim, dedim. Jale hanını turacak yeni bir eğlence tertib etmeyi hediyeler getirilmesi, iki taraf ailesi- ve İstanbullu misafirlerin yardımlan Naık da müdhiş tokadını yedili 10' 
efendi hislerimi anlattılar. Affınızı di- münasib gördük. Sizler de burada iken nin davet .edilip görüşülmesi konuşul- ile kızına düğün yapılması ihtiyar de- için: 
lerim. bu kızı nişanlısı ile evlendireceğiz. du. Elbise işlerine .Jale ile Nazlı ve Su- niz kurdunu çok sevindirdi. Birkaç ke- - Durgun bir kız ama doğrusu nıtd"' 

Büyiik bir hastalıktan kurtulmuş gi- Jale anlatırken Nazlının göz !bebek- na karar verecekler, ben derhal ısmar- re elimi öpmek istedi Ona biraz da mer gibi bir teni var ... diyordu. • 
bi dudakları yavaş yavaş açıldı: leri ışıklanıyordu. lıyacağrm. Bayrakdaroğlu ile Feridun harçlık verdik ve üç gün sonra hazırlık- Jale: 

Teşekkür ederim. Çok naziksiniz Doğrusu Jalenin avukatlığına ben ve ben gelinle güveyin ailelerini ça- ların tamam olacağını müjdeledik. - Sıhhatli bir kız, dedi. Hani erl<elı" 
Öme.r beyefendi. de hayran olmuştum. Müdhiş bir kan- ğınp düğün yapacağımızı söyliyeceğiz. Jale ile Nazlı İstanbuldan getirilecek ler kadınlann yüzlerini şeftaliye, Jdrt" 

Jale parmaklarile Nazlının saçlarını dırma ve inandırma kuvveti olan bu Sabah erken işe başlamak üzer-e oda- şeyler için dolgun bir liste vermişler- za falan benzetirler ya. İşte bu kızı: 
okşadı: kadın arzulannı kabul -ettirmek için larımıza çekilirken bu heyecanlı gece- di. Bunu bizim avukata yolladım ve yanakları sahici birer şeftali. EbrU1 

- Bizim de sizden bir ricamız var kendini hiç yormuyor. nin hatırası olarak Nazlının yüzünde her işini bırakıp bunlan hazırlamasını obrulu ne gürbüz maşallah. 
han mefcndi, dedi. Nezaketinizden. ki- Nazlı birdenbire eski haline dönmek- şak1ıyan tokadın sesi hfila benim kulak- da yazdım. İçinde neler yok neler. Ka- Nevin: _,11 
bar ınızdan bunu beklemek hakkı - ten çekinir gibi ağır, isteksiz hareket- lanmda aksediyordu. put bezleri_ top top patiskalar, basma- - Vücudil de fena değil. Biçitw' 
mızdır da.. burada köy'lüler arasında lerle mırıldanır gibi cevab verdi: * lar, gaz boyamaları, krep damurlar, ne- dedi. 
b"r adet vardır. Kadın olsun, erkek ol- - Bilmem, siz bilirsiniz, nasıl ister- Bizim korucu Zehir Alinin kimsesi ler,, neler. Üç gün sonra bir otomobil Onlan dinlemiyor görünerek uıB~ 
sun münasib fırsatlarla çiftlik beyleri- seniz! yok. Hasan dayı onu bu mesele için ça- bütün bu siparişleri getirdi. lara bakıyordum. 
ne ha 1lerine göre hediyeler. verirler.. Bu fikri Nevin de pek hoş bulduğu ğırdığı zaman sevinçten ne yapacağını Şimdi İstanbul kibar fıleminin bu Bayrakdaroğlu dedi ki: ol 
bah iş alırlar. Bu kız da bu akşamki için ısrar edince zaten biraz daha yu- şaşırmış. güzel ve genç kadınları köşkün bir o- - Tabii böyle şatafatlı bir düğ\1 
eğlence fırsatı ile patronuna bir çevre muşattlmak ihtiyacile kıvraıwı Natlı Doğrusu aslan gibi delikanlı.. Burada dasını, terzi atölyesine çevirmişler, ha- olacağı için de memnun, değil mi? 
hediye etmiş. Fena bir tesadü.fie bu, gevşeyiverd1. İki dakika sonra :ayakta köylüler iri yarı adamlara çınar gibi nl hanl çalışıyorlar. Çok şükür, artık 'Oçü birden cevab verdiler: 
bir hadiseye sebeb oldu. Halbuki o genç ve aramızda idi. diyorlar. Hakikat Zehir Ali de çınar yeni bir hadise yok. - Ne münasebet? }. i 
, " ,.~;n korucusuna nişanlı imiş. Şimdi vaktin pek g99 olmasına rat· gibi delikanlı, Ona kararımır.ı tebliğ et- .Jale ile Bayrakdaroğlunu benim dal- (Arkalı "°'' 

t 
t 
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Kültür Bakanlığından : 
Harf inkılabımızın onuncu yıldönümü dolayısı ile Kültür Bakanlığı tarafın

dan Ankara'da açılması kararlaşan cOn yıllık Türk Neşriyat Sergisi> ve bu 
sergide açılacak müşterek satış mağazası hakkında göl'ÜfÜlmek üzere her türlü 
neşir müesseselerimizin birer salahiyt!tli mümeasillerini 16/Haziran/1938 Per
şembe günü saa. on beşte Basma Yazı ve Resimleri Derleme Direktörlüjünde 
bulundurmah~ . .: rica olunur. cl776> c3506> 

Hatayda vaziyet 
tekrar gerginleşti 

lran Veliabdinin 
nişanlısına hediyeler 

İskenderiye H (A.A.) - Başvekilin ri
yueti altındaki İran :heyeti krala, İran 
Şahı ile oğlunun Prenses l"evziyeye gön
derdikleri kıymetli alır hediyeleri ver -
ml§tir. 

eo bin liralık ıentamık 
ln,Ulz gazetelerinin verdikleri malu • 

mata göre İran veliahdı huausi kltibi va
sıtaaile, nipnlısı Prenııes Fevziyeye 60 
bin lira değerinde bir inci gerdanlık ve 
gayet iri bir yakut yüzük göndermlftir. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Bugünlerde buraya gelen haberler, Ha

taya Türk askerinin de girmek üzere bu
lunduğu merkezindedir. Cerablustan bu· 
raya dün gelen haberlere göre Türkiye • 
Suriye hududu üzerinde Karakamış is • 
tasyonunda bin kadar Türk askerinden 
bir müfrezenin gelmiş ve bunların Hata
ya müteveccihen hareket etmek üzere 
Bireciğe yollanmışlardır. 

Burada intişar etmiş olduğu gibi Ha
tayda da yayılmış olan bu haberler 
Türkler aleyhinde çalışmış olan Arab -
larla Ermeniler arasında, fakat, bilhassa 
Ermeniler içinde büyük bir heyecan u -
yandırmıştır. Hal ve vakitleri yerlerinde 
olan Ermeniler Hatayı terkederek Suri
yeye geçmektedirler. Rivayet edildiğine 
göre fesadcıların tahrikatı neticesi bir 
takım Ermeni köyleri arasında da şim -
diden muhaceret hareketi baş göster -
miştir. 

Garonun istifası hadisesi burada bü -
yük endişe ve heyecan uyandı dı. Muh
telif cemiyetler, muhtelü nüfuzlu in -
sanlar, Garonun tekrar vazifesine iadesi 
için Beruttaki Komiserlik makamına, 

Fransa hariciyesine telgraflarla müra -
caatta bulundular. Bununla beraber bu 
müracaatların neticesiz kalacağını pekA
IA biliyorlar ve bildikleri için de cFranaa 
bizi Türk dostluğuna feda etti> deyip 
durmaktadırlar. 

1Ustakbe1 bir ihtilAfda neden 
lngiltere Fransa ·ile beraber 

yürümek mevkiindedir? 
(Bd§tarafı 3 üncü sayfada) 

Belçikayı da idhal etmek mümkündür. 
Fransa ile mevcud anlaşmanın hususiyeti 
ıudur ki, tahrik yapılmadan vuku bula
cak her taarruz karşısında gerek İngilte
re, gerek Fransa, mütekabilen yekdiğeri
ne yardım edeceklerdir. Bu hesabdan, ta
rafların diğer müttefikleri hariç tutu
yorum. Bunun sebebi şudur ki mevcud 
anlaşmalar dahilinde tarafların rnütte -
fikleri, tabü olarak, bağlı bulunduklan 
memleketlerin yardımına koşacaklardır. 

Selim Ragıp Emeç 

lran petrolleri 
Tahran 14 (A.A.) - Maliye nazırı bu

gün parlamentoda yaptığı beyanatta A· 
rnerikan - İran petrol şirketinin 1936 da 
kendisine verilmiş olan monopoldan vaz
.geçtiğini bildirmiştir. 

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

Beyoğlunda 
BAKER MAÖAZALARINDA 

Yeni bir 
KADIN ŞAPKALABI 

dairesi açılmıştır. 
PARİSİN 

Eh güzel modelleri 
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p RAZ Ali 
Yazan: A. R. 

Antuvan hiç kimseye görünmeden, duvar diplerine sine sine Vespazyö köşküne 
gelmiş, bahçenin yüksek duvarının üzerine çıkarak öbür tarafa aşıvermişti 

C ivolya da söze kanştı: 
- Öyle ise vakit geçirrniyelim. Ben, 

giyineyim. Aşağıya inelim. Sen de o 
&dama bak. Hakikaten, dediği gibi ken
disini orada bulabilirsen, al getir. O
nun la da müzakere edelim. 
Civolyanın bu teklifi, derhal kabul 

edildi. 

• 
Antuvan, manastırdan aldığı iki atı 

Fondi sırtlarının yabani zeytin ve ba
dem ağaçlarından mürekkep sık orma
nına kadar götürdükten sonra: 

- İnsanlardan daha vefakar olan 
aziz dostlar! .. Tam yedi gündenberi si
ze epeyce zahmetler verdim. Kusura 
bakmayınız. Buna mukabil, ben de si
zi, manastırın kasvetli ahırında sade 
saman ile oruç tutmaktan kurtardım. 
İşte, mebzul otlu bir orman. Yeyiniz. 
İçiniz. Kişneyiniz. Neş'enizden, hava
ya çifteler savurunuz. Yalnız, tekrar 
insafsız insan oğullarının eline geçme
miye gayret ediniz. Şimdilik adiyö! .. 

Diye veda ederek, onları orada terk 
etmiş, ortalık aydınlanmadan evvel, 
kasabaya yetişmişti. 

Sokaklar, daha hala tenha idi. Kili
senin sabah çanlarının henüz çalınma
mış olmasına rağmen, dindar ihtiyar
lar, zahid kadınlar, tahta kunduralan
m sürükleye sürükleye kiliseye gidi -
yorlardı. 

Antuvan; bunlardan hiç kimseye gö
rünmeden, duvar d iplerine sine sine 
Vespazyö köşküne gelmiş, bahçenin üç 
metreden yüksek olmıyan duvarırun 
Ü:Aerine çıkarak, kolayca öbür tarafa 
aşıvermL5ti. 

(Vespazyö Kolona), son zaman
larda deniz ticareti yüzünden bir hay

hatta gördüğüm için ~k memnun ol
dum. 
Madınazel Civanna bu sözleri söyler 

söylemez köşke yürümekte devam etti. 
Fahat ihtiyar bahçıvan tekrar seslen

di: 
- Madmazel! .. Bu, yanınızda ki bos

tan korkuluğuna benziyen adam kim? .. 
Herhalde, beraber getirdiğiniz bir 

bahçıvan olacak .. maamafih, fena ada
ma benzemiyor. galiba, kendisine bah
çeyi gezdiriyorsunuz. Bana, iyi bir ya
maklık edeceğine eminim.. geçen sene 
bakla ektiğim yerlere, bu sene ...... 

Antuvan, fena halde sinirlenmişti. 
Dişlerini sıkarak: 

- Hay o bakla ektiğin topraklara 
kendin girseydin de, bizi görmeseydin ... 

Rica ederim, Madmazel çabuk gide
lim. 

Diye, söylendi. 

* Civanna, alt kattaki salonda bekle
yen eniştesi ile hemşiresine Antuvanı 
takdim ederken: 

- İşte .. dünyanın en fedakar, ve en 
vefakar adamı. 

SÖ7.lerini de ilave etti. 
Bu sözler, Antuvana, az çok bir gu

rur vermekle beraber, gene zarif bir re
verans yaparak: 

- Ah, Madmazel.. kısaca, dünyanın 
en vazifeperver adamı dem.iş olsaydınız 
bana daha hakiki kıymeti vermiş olur
dunuz. 

Dedi. 

I 

li para kaybet t'ği için, bahçıvanlarını ı 
savmış, koca bahçe harab bir halde 

2 
.,__...___...__._ 

idi. --ıı--

Antuvan, köşkün bahçeye açılacak ~ t---+--+-
ka p ıs mı sühuletle görebilecek bir yer 4 
intihap ederek, uzün otların arasına 

5 
...._.....__.._......,__. 

gizlenmişti. ~.a---

Civanna, bahçe kapısında goıunur 6 
görünmez ayağa kalktı, işaret etti. 7 
Genç kız, Antuvanın yanına gelerek 8 
hemşiresi ve eniştesile nasıl karşılaş- ..._....,.._.._ 
tığmı ve neler konuştuğunu nakletti. 

9 
t--+--+-

\ 'e sonra; 
- Şimdi onlar, 

bekliyorlar. 
Dedi. 

alt kat salonda bizi 
SOLDAN SAÖA: 

Antuvanın bu sözleri, gerek Vespaz
yö Kolonanın ve gerek Civolyanın pek 
hoşlarına gitti. Ve bir anda onlara, An
tuvan hakkında derin bir kanaat verdi. 

Şimdi burada, bu dört kişi, baş ba
şa vermişler, hararetli bir müzakereye 
girişmişlerdi. Tabiidir ki bu müzakere
nin esası, çıkılacak olan yolculuğa 
aiddir. 

Vespazyö Kolona, Madmazel Civan
naya söylediklerini Antuvana da tek
rar ederek, bir Türk gemisi ile yapıla
cak olan bu seyahatin mahzurlarını 

söyledikten sonra; 

- Üç güne kadar (Nis) e bir gemi 
hareket edecek. Bu gemi ile Nise gi
dersiniz. Oradan daim~ Mar9ilyaya 
ve Tulona gidecek gemi bulabilirsiniz. 

Dedi. 
Antuvan, kısa bir düşünceden sonra: 
- Muvafık!. Çok muvafık!.. 

Cevabını vez:di. 

• 
KORKUNÇ BİR DENİZ 

YOLCULUGU 

Ves
0

pazyö Kolona, (Nis) e gidecek 
geminin kaptanı ile gizlice pazarlığa 
girişmişti. Kaptan, yirmi egü mukabi
linde iki yolcu a1acak.. ve kamarasını 
da bu yolculardan birine terkedecekti. 

(Arkası var) 

İstanbul Asliye Beşinci Hukuk Mabkeme

!!inden: 
Timur tarafından Tophanede Bostaniçln

de Koıtukcu çıkmazında Kıvrıntılı sok:ıkta 

14, 16 No.lı hanede mukim Şerif leyhlne ika
me olunan alacak davuından dolayı müd
deialeyhin tebliğ edilmek üzere mahalline 
gönderilen dava arzuhali sureti kendisinin 
gösterilen adresten çıkarak bir semti meçhu 
le gittiği ve gittiği yeri bilen de bulunmadıAı 
r.ıeşruhatlle blla tebliğ iade edilmiş ve seb!te
den taleb vechile hakkında ilanen tebllğat i
fasına ve tahkikatın 16/'l/938 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 10 da icrasına 

karar verilerek bu babdald davetiye var:ık:ı
sı mahkeme dlvanhane.slne talik kılınmış ol-
duğundan müddeialeyh Şerif bugün ve bu 
saatte mahkemede bizzaL hazır bulunması 

veya vek9.letnameyi hail: blr vekil gönderme
si aksi takdirde kanunl muamele ifa edile
c.-eği malılmu olmak üzere keyfiyet H. u. M. 

K. nın Hl, 142 net maddeleri mucibince ilan 
olunur. (1089> 

ı - Muharririmlz Ercümend Eluemin soy 
adı - Köy evlerinde içinde ateş yalolan yer. 

Antuvan, endişe ile sordu. 2 - Ecnebiler - Gözü görınlyen. ---------------
- Ya, hizmetciler? .. Bunlardan bir 3 - Meşhur bir musikişinas - QaJ tabı. İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 

t k t 
· · bil b' · .. · tehli 4 - Razı olma - Kabul edllmemeal. Müflis Balık Avcılığı Türk Limited 

e anesırun e ızı gorrnesı - 5 _ İp atlamak ma.sdarından emri.hazır - • 
keli olabilir. Ben de az çok o sınıf ara- Ayni aadalı harf birbiri artasına gelecek. Şirketi masasına gelen alacaklı hazine -
.sında bulunduğum için söylüyorum. 6 - Kalın köylü pelerini. nin istediği 1148 lira 27 kuruş hakkındaki 
Bazan hizmetci1erin lüzumundan çok 7 - Efendi olmamak. vesika kayd ve kabule kafi görülmedi -
fazla geveze olduğunu unutmamalıdır. 8 - cer~ - Ezmek masdanndan emrihazır. 

9 - Denız nakil nsıta.ıarından biri - Sed. ğinden kayd talebinin reddine iflas ida-
- Hakkınız var. Bunu, ben de dü- ıo - Bir şeyi yapmak <Cürümlerde kulla- resince karar verilmiş olduğu ilan olu -

su."ndüm. Hemşireme söyledim. Şu an- nılırl - Bu zamanda. (8409) :ıı. nur. 
da, hepsi birer işle meşğul. YUKARDAN AŞAul: ............................................................. . 

Antuvan, bu teminat üzerine ser
bestçe Madmazel Civanna ile köşke 
doğru ilerlemişti. 

Fakat tam köşkün kapısından gire
oekleri zaman, arkalarından bir ses gel
mişti: 

- Ah, sevgili Madmazel! .. Sizi tek
rar görebileceğimi, hiç ümid etmiyor
dum. Hoş geldiniz, safa geldiniz? .. . 

Antuvarun vücudü, buz kesilmişti.. 
Madmazel Civannaya da bir şaşkınlık 
gelmişti. 

Başlarını ses ~elen tarafa çevirdik
leri zaman, ba<>tonuna dayanan ve ye
şıl yünden örme takkesini elinde tu
tan b ir ihtiyarın gülümsiyen çehı esini 
görmüşlerdi. 

Antuvnn, endişe ile sordu. 
- Bu kim? .. 
Civanna, büyük bir safvetle cevab 

verdi: 
- A.. bizim emekdar bahçıvan . .. 

Bize, hiç bir zararı doku~ası ihtimali 
ol a~ an bir adam. 

sonra, bu ihtiyar bahçıvana hi
tap etti. 

- Nasılsın, baba Kastelyo .. seni sıh-

ı - Bayramlarda yapılan - Bir Tü.rk 
zümresi. 

2 - Garib - Yakın olmıyan. 

3 - Bir an - Litlfe. 
t - Öğüdülmü.ş hububat - Bentr. 
5 - Derun - Bir nni tahta. 
6 - Büyük parayı ufak para yapma. 
7 - Yemek masdanndan emrlhazır - Kır

mızıya benzer bir renk - Kırmızıya benzer 
bir renk. 

8 - Geniş M>kak -Bir nen işleme. 
9 - Hazır - Ayının yun.sı. 

ıo - Kanaat getirmiş - OkfAG'a.lı: maada
rından emrlhazır. 

' 
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Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbe&cl olan eeuneler tanlardı.r: 
İstanbul cihetlndeldler: 
Aksarayda: (Pertev>. Alemdarda: (Eşref 
Neşet>. Beyazıdda: (Haydar). Samatya
da: <Erofllos). Eminönünde: <Salih Ne
catl). Eyübde: (Artf Beşir). Fenerde: 
(Hüsameddin). Şehremininde: (Nazıra). 
Şehzadebaşında: <İ. Hakkı). Karagüm
rükte: (Kemal>. Küçö.tpazarda: (Hikmet 
Cemll). Bakırköyünde: (HUM). 
Beyotlu cihetlndekller: 
İstlklll caddesinde: (Galatasaray - Ga
rib) . oaıatada: (Hidayet). Kurtuluşta: 
(Kurtuluş). Maçkada: (Feyzi). Beşiktaş. 
ta : (Ali Rıza). 
Botaziçl, KadıkÖy n Adalardakiler: 
Uskiidarda: (Abmed!Je). Sanyerde: (A
san. Kadıköyünde: (Sıhhat - Rıfat). Bü
yükadada: (Halk). Heybelide: <Tanaş). 

EBTUÖRUL SADi . TBB 
TiYATROSU 

Ui Hazirandan itibaren 

JatanbuJ.da yazlık tem
ıWerhıe bqlıyor 

KUVVET ŞURUBU 

N • 
1 T A. L • 

1 v 
Kanaızlık, kemik haatalıklan , dimağ yorgunlu1dan ile 

vitaminıizlikten doğma bütün zayıflıktan geçirir. 

VITALIN 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet ıurubudur. Çocak• 
lannıza Vitalin kuvvet ıorubu vermekle onlan •ğlam, tir" 

büz ve neş' eli yetiftirirıiniz. 

ViTALiN 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın Yeya ihtiyari.

hayati kudret ve kuvvetlerini artınr. 

INGIL1Z KANZUK ECZANESi 
BEYO<iLU - ISTANBUL 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Semti ve mahallesi Cadde veya 

sokağı 

Babıali, Nallı Mecsid Cağaloğlu 

Aksaray, Gureba Hüse-
yinağa Pervetniyal 
Edirnekapı Avcılar Kırk odalar çıkmazı 

No. su 

8 

5-8 
31-35 

Muhammen aylıfl 
Cinsi Lira KurıJI 

Hane 25 00 

> 

Tekke meşruta

hanesi harem ve 
selfıml~k kısmı 

16 00 

ve mescid arsasL 15 00 
Alemdak, Çatalçeşme Cani avlusunda 1-2 Ev 10 00 
Süleymaniye, Elma -
ruf Ayşekadın hamamı 33 
Aksaray, Gureba Hüse-
yinağa Medrese 18 
Ayvansaray, Atik Mus-
tafapaşa Külhan 9 
Dayahatun Tarakçılar 

Tercüman Yunus Dıraman 13 

Edirnekapı !D~rvişali /Nureddin tekkesi 25 

Sultan selim Mismarcı 

Kumkapı, Kazgani Sadi Cami 
Eyüb Düğmeciler Oluklu bayır 
Eidrenkapı Haticesul-

.19 

1-2 
6 

> 9 00 

Mekteb mahalli. 6 00 

Hane 5 00 
Münhedim cami 
avluşunda oda ve 
hela. • 00 
Baraka ve bahçe 4 00 
Canfeda hatun 
mektebi 
Cami arsasında 

iki oda 
Küçük oda 
Meşrutahane 

4 00 

J 
3 
3 

00 
00 
00 

tan Niyazi Mmrb 
Sultanhamamı Saka çeşme.si 

32-50 Ahşab ev 
36-3,5 İki baraka 

3 
9 

00 
00 

Tahtakale, Rüstem-

paşa Papaz oğlu hanında 
Çakmakçılardan Valide hanı üst katında 

> > mescid altında 

Küçükpazar sebzeciler 
Tahtakale Rüstempaşa Mahkeme 

> > 

Çarşıda Çadırcılarda 

Kumkapı Muhsineha-

Kutucular 

26 
39 
13 

153 
26 
8 

30-32 

Üst katta oda 
Oda 

> 
Dükkan 
Mağaza 

Dükkan 

5 

" 2 
22 
15 
8 

5 

00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 

tun Nişancı hamamı 11-15 > 3 00 
Çakmakçılar Tarakçılar 35 > ı 50 

Çarşıda Kazarlar orta 52-54 > 1 50 
> bodrum han alt katta 28 nısıf > 1 50 

Yukarıda yazılı mahaller teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna tadll' 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 21/HvJranf9S' 
Salı günü saat on bire kadar pey parala rile beraber Çenberlitaşta İstanbul ~--
kıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (3459) 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnıarı 
Muhammen bedeli 13193 lira olan 16 kalem muhtelif ampuller 15/7/11138 Cd" 

ma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina1>ında satın alt' 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 989,48 liralık muvakkat teminat ile kanunun &ati" 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün ıaı' 
14,30 a kadar komisyoıı reisliğine Terme leri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaildl 

Tesellüm ve Sevk Şefliiinden dağıtılmaktadır. (3568) 

.,.,,,,._ 
Muhanunen bedellerile mikdar ft vasıfları aşağıda yazılı 3 grup malzeme.,, 

eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 30.6.1938 Per~embe günü saat (fi 

buçukta Haydarpaşa da gar binam. dahi !indeki komisyon tarafından açık ekJi1t" 
me ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat <fi 
kanunun tayin ettiği vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine kadar komisfoO' 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 65 adet Transformatör muhammen bedeli 1533 lira ve muvakkat ~ta 
114 lira 98 kuruştur. 

2 - 410 adet muhtelif eb'atta bilyalı yatak ile 6800 adet çelik bilya m~ 
men bedeli 1917~ lira ve muvakkat teminatı 143 lira 82 kuruştur . 

3 - 2000 adet kalo pili kavanozun muhammen bedeli 1300 lira ve muv~ 
teminatı in3S liradır. (3367) 



Harici Askeri Kıtaab llinları 
Kırklareli Tümen Birlikleri için 1200 000 kilo yulaf kapalı zarfla eksiltm~ye 

'°ııuımuştur. Beher kilosunun muharnm en fiatı 6 kuruş olup ilk teminatı 4850 
liradır. İhaJesi 4/Temmuz/938 Pazartesi günü saat 17 dedir. İstekliler prtname
>1 ıoo kuruş mukabilinde Satmalma Komisyonundan alabilirler. Talihlerin ka
a.ınun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarını havi zarflarını 
lıelli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Tümen Satınalma Komisyo-
~a vermeleri. .26. .3526• 

~ 

ltırklareli Tüm Birliklerinin ihtiyacı için 40000 kilo gazyalı kapalı zarfla ek· 
~bneye konulmuştur. Beher kilosunun muhammen fiatı 21 kuruş olup ilk tf>· 

~atı 630 liradır. İhalesi 29/Haziran/938 Çarşa~ba günü saat 17 dedir. İstek
llıer şartnamesinıi hergün Tümen Satınalma Komisyonunda görebilirler. Talib-
1-uı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublannı havi 
Iİlrflarını belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Kırklarelinde Tü-
~ Satınalma Komisyonuna vermeleri. c2h .3521. 

ııwıııw 

\7ıze civarında bulunan kıtaat için 12000 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksilt
ilaeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede Askeri Satınalma Komisyonunda yapıla
\:tır. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün komisyona müracaat edebilir-

. Eksiltmesi 4/7/938 Pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen fi
~ 10800 lira, ilk teminatı 810 lir1tdır. Münakasaya iştirak edeceklerin eksiltt saatinden bir saat evvel teminat ve teklif mektublarını icab eden sair wsa

komisyona tevdii. 
Babaeski civarında bulunan kıtaat için 12000 kilo sadeyağı kapalı zarfla ek-

111tıneye konulmuştur. Eksiltmesi VizedeAskerl Satınalma Komisyonunda yApı
:taktır. Şartnamesini görmek istiyenler hergün komisyona müracaat edebilir-

. Eksiltmesi 4/7 /938 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen fiatı 
~ lira, ilk teminatı 720 liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin eksiltme saa
~n bir saat evvel teminat ve teklif mektubları ile icab eden sair vesaikin 
~yona tevdii. c23• .3523. 

ııwıııw 

'tanakkale Müstahkem Mevki Bidik.leri için pazarlıkla 7000 kilo sadeyağı sa
~-alınacaktır. Sadeyağının beher kilosu 100 kuruştan 7000 lira biçilmşit.ir. 
::""-lesi 18/Haziran/938 Cumartesi günü saat 11 de Çanakkalede Müstahkem 
~ki Satınalma Komisyonunda yHp1lacaktır. İsteklilerin ihaleden bir saat ev· 
~~-teminat akçeleri olan 525 lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerin-
~ Vesaik ile bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. c24. .3524, 

,.,,,,.,,,, 
~ayrabolu S. V. A. nın ihtiyacı ıçin 30 ton sığır eti kapalı zarfla eksiltmP.ye 

Ulınuştur. Muhammen bedeli 7500 lira olup ilk teminatı 562 lira 50 kuruş
~ Eksiltmesi 30/Haziran/938 Perşembe günü saat 16 dadır. Talib olanların mu
~:._en gün ve belli saatte Lüleburgazda SV. Tüm Satınalma Komisyonuna kah 
--n Vesikalarile bulunmaları. c25> c3525t 

,.,.,,,,., 
~palı zarfla 10/Ha~ran/938 de eksiltmeye konulan Tümen Birliklerinin 32~00 
"a sadeyağına talib çıkmadığından eksiltmesi kapalı zarfla 1/Temmuz/938 Cu
lita iUnü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 29520 lira, ilk teminatı 2214 

dır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildirilen gün ve tayin edilen eksiltme 
~~inden bir saat evvel teminat teklif mektubları ve 938 senesine aid ticaret 
-""4111 vesikasiyle Lüleburgazda Tüm Satınalma komisyonuna vermeleri. 

c27• c35!'ilh 

ııwıııw 

._8Usığırlıktaki Birliğin et ihtiyacı oJan 30 ton sığır veya keçi veya koyun eti 
~zarfla eksiltmeye konmuştur. Hangisi en ucuz olursa o cins et 4/7/938 Pa
tlt günü saat 11 de Balıkesir Kor Sa tınalma Komisyonunda ihale edilecek
~~k teminatı sığırın 563 keçinin 675 ve koyunun 900 liradır. Evsaf ve Şt.'l"ait 
~onda görülebilir. T~liblerin ihale den bir saat evveline kadar teklif mek-

larını komisyona vermeleri. .28. c3559• 

"1#llltıl 

it l>iYarbakır garnizon birlikleri ihtiyacı olan 34000 kilo sadeyağının kapalı zarf
~ eksn~~esine istekli çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi hük
).:.' gore bir ay zarfında pazarlıklı\ sa tın alınacaktır. İlk teminatı 3201 liradır. 
J.ı;'L.~~ık Diyarbakır Levazım Amirliği Satınalrna Komisyonunda yapılacaktır. 

'!tler hergün iş saatlerinde komisyona baş vurmaları. c30• c356h 
~ 

~rde Gaziemirde yaptırılacak beş adet ahşap çatılı hangar Jnşaatı kapalı 
~ e~ntmeye konulmuştur. Hepsinin keşif bedeli 100329 lira 10 kuruştur. 
l: l.~lllınatı 6266 lira 46 kuruştu:-. Keşi!, proje ve şartnameler 520 kuruşa M. M. 
'~ti llbıu e Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltme 17/Haziran/1938 Cuma 

tat t 8':8t 15 de Ankarada M. M: Veklleti Satınalma komisyonunda yapılacak
~ kaiıt.ıneye girecekler kanunı .~min~t ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
"-b:elennde yazılı belgelerle muteahhı tlik vesikaları ile birlikte teklif mek -
l',n.ı eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. 

ti Satınalma Komisyomma vermeleri. c89b c3ll0• 

it ~~fr Hava okulunda yapbrılac~ adet ahşap çatılı hangar kapalı zarf
' ~"llleye konulmuştur. Keşif bedeli 40134 lira 64 kuruştur. Eksiltme 17 /Ha
~938 Cuma günü saat l1 de Ankarada M. M. Vekiletf Satınalma Komisyo
~ Yapılacaktır. İlk teminatı 3010 lİl'a 10 kuruştur. Kefil, proje ve pnname
't 12tJ? ~uruşa komisyondan alınır. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 
~cu maddelerinde yazılı belgelerle müteahhitlik vesikasile birlikte teklif 
~~b~arını saat 9 dan behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. 
. ~ Satmalma Komisyonuna vermelerL •892. c3llb 

~ 

~areli Tümen Birlikleri ihti;acı için 50000 kilo udeyap kapalı zarf usulile 
~ e~ konulmuştur. Muhammen fıatı 115 kuruı olup, ilk teminatı 4125 
~ aÖo alesi 17/Haziran/938 Cuma günü saat 16 dadır. İstekliler prtname
~ kuruşa satmalma komisyonundan alabilirler. Taliblerin kanunun 2, 3 
"-tıe:addelerindeki vesaik ile teminat mektublarını havi zarflarını belli gün ve 
'- 'lerı:n az bir saat evveline kadar Kırklarelinde Tüm Satmalma Komisyonu.-

elerL c895. c3226. 

--~irdeki Birliklerin ihtiyac! i:::-:50000 kilo Sılıreti kaıp>ab zarfla eksilt
le.; lı:onuımuştur. İhalesi 20/lfaziran/938 Pazartesi günü aaat 16 da F.skl§ehirde 
~ ~ i~irliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
~b\ıı a, ilk teminatı 3262 lira 50 kuruştur. Şartname Esklfebir Ankara ve is
'-eı l.e~azun Amirlikleri Satınalnıa Komisyonlarında ıörülebilir. İstekliler Ti· 
' OdaSlnda kayıtlı olduklarına dair vesikalarile birlikte teklif mektublannı 

laatiııden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. c8• c3328• 

~ Tayyare altıyında yaptınl= komutanlık binan bpab zarfla 
'-tt~~e ltonulmu§tur Keıtf bedeli •450 lira beı lruruft1:r. Kefil proje ve 
~ 333 kurup ll. M. Velileti SatJnalma Komis.y.hıunduı aJmu!. İlk 

latanbul Askeri Leva:ı.ım Amirliği lıinlan 

İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için 11750 kilo tereyatı 1/Tem
muz/938 Cuma günü saat 11,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli beher k.ilo:;u 

100 kuruş olup ilk teminatı 881 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda Rörü
Iebilir. İst~erin kanunt vesikalarlle beraber teklif mektublannı ihale aaa-
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. .16. c3562• 

---İstanbulda bulunan birlik!er ile Hadımköy, Çanakkale, ve Geliboluda bulu-
nan birlikler için 1500 ton kadar buğday kırdırılacaktır. Kapalı zarfla eksilt· 
mesi 25/Haziran/938 Cumartesi günü sa at 11.30 da Tophanede İstanbul levazım 
amirliği Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 9245 lira 60 kuruştur. İlk teminab 893 lira 42 kuruş
tur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle bera
ber teklif mektublarını llıale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

c6> c342:b 

ııwıııw 

387900 adet yumurtadan Rumet cihetinde bulunan birlikler için 196400 adet 
yumurtaya teklif edilen fiat pahal! görüldüğünden pazarlığı 16/Haziran/938 
Perşembe günü saat 11 de Tophanede levazım A. satıiıalma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3201 lira 32 kuruş, ilk teminatı 240 lira 10 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanunt vesaiklerile 
beraber belli saatte Ko. na gelmelerl (3422; 

ııwıııw 

İki No. lu Dikimevinde birikmiş olan 11 bin kösele kırpıntısı ile 1118 kilo kürk 
deri kırpıntısı müteahhid nam ve hesabına 16/Haziran/938 Perşembe günü 
ıaat 15 de Tophanede levazım imlrliği Satmalma Komisyonunda açık arttırma 
ile satılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 684 lira 16 kuruştur. İlk teminatı 51 lira 
31 kuruştur. Kırpıntılar Tophanede Dikimevinde Şartname Komisyonunda gö
rülebilir. İsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. c535• c3194• 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llanlan 
370 ton Elektirolit Tutya ahnac:a.k. 

Tahmin edilen bedeli (62.900) lira olan 370 ton elektirolit tutya Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 11/8/938 Perşembe 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (3) lira (15) kurut 
mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (4395) li
rayı havi tek.lif mektublarını mezk\1r günde saat 10 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesa-
ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3550) 

~ 

250 ton Şili Güherçilesi alınacak. 
Tahmin edilen bedeli (20.000) lira olan 250 ton Şili güherçilesi Askeri Fabri

kalar Umum Müdürlüğü Ankara Satmnlma komisyonunca 10/8/938 Çarşamba 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat o

lan 1500 lirayı havi tek.lif mektublarını mezkdr günde saat 10 a kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddel~ 
rindeki vesaikle mezkur gün v.e saatte komisyona müracaatları. (3551) 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyonu IIinlan . 
1. - Muhtelif eb'ad ve kuturda olmak üzere c28500> metre tel, 25/Haziran/ 

938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11,5 da pazarlıkla alınacaktır. 
2 - İşbu tellerin evsaf ve şeraiti komisyondan hergün öğrenilebilir. 
3. - İsteklilerin belli gün ve saatlP. Kasımpaşada bulunan komisyona müra-

caatları. ·3556. 

HALil SEZER KARYOLALARI 
En pk ve en sai)am bryolatarclır. Somyeleri dünyanın en rahat 

somyeleridir. Fiatlar ehvendir. Fabrika aalonlanndaki metlıeri ziyaret 
ediniz. 

Sirkeci, Salkımsöğüd, Deıqirkapı caddesi No. 7. Tel: 21632 

Emniyet Umum Mfldürlflğflnden: 
ı ~ Elde mevcud nümunesine ve prtnamede yazılı vasıflan dairesinde zabı

ta memurları için azı 4000, çoğu 5000 metre gri renkte kumq kapalı zarf usu· 
liyle 22/6/1938 Çarşamba güniı saat 15 te münakasaya konulmU§tur. 

2 - Beher metresine 450 kuruş fiat biçilen kwnap aid prtnameyi almak ve 
nümunesinl ıörmek istiyenlerin Umum Müdürlük satmalma komisyonuna mü • 
racaatlan. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 1887 lira 50 Irunıfluk teminat makbuz 
. veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 
2-3 üncü .maddelerinde yazılı belgelerle birlllte eksiltme günü saat 14 de kadar 
Komisyona teslim etmeleri. (1662) (3270) 

teminat 4572 lira 51 kuruştur. i:ltsiltme 23/Hniran/938 Peqembe günü saat 15 
de Ankarada Jıl. M. Vckileti Satmalma Komisyonunda yapılaca1'nr. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
belgelerle müteabbltlik velikalanm bırlikte teklif mektublarını ebiltme saatin
den behemehal bir saat evvel Anbrada lıl. M. VeWeU Satınalma komJıyonuna 
vermelerL cL c3318• • 

MW 

Kütahya Tayyare alayında yaptırılacak komutanlık binası inpatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Kefil bedeli 86432 lira 15 kurUf olup ilk teminatı 
· 4571 lira 61 k:uruıtur. Ke§if, proje ve prtııam:ter 333 kuruşa M. M. Vekileti 
Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltme 23/Haziran/938 Pe~mbe günü saat 
11 de Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ekstilme
ye girecekler kanun! teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle müteahhiWk vesikaları ile birlikte teklif mektublarını eksiltme 
saatinden behemehal b:r saat evveline kadar Ankarada M. M. Veklleti Satın-
abna Komisyonuna vermeleri. c5• c332lt 

~ 

Kor merkez birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye konmuı olan 90 ton ıığır 
veya koyun veya keçi etine teklif edilen fiat pahalı ıörüldüğünden ihalesi pa
zarlıkla 25/6/938 cumartesi Sonil aat 10 da Balıkesir kor •tınalma lto. da 
yapılacaktır. Hangisi ucuz oluna o clDI et ihale edilecektir. ilk teminatı ağırın 
1888, koyunun 2700 ve keçln1ıı 202B liradır. Şartname XomllJoacla g6rillebllir. 
Taliplerin muayyen ıüıı n saatte Babkeair Kor Satın•lma ltomtsyonuna mü· 
racaatlm. (3424) 

S.;,18 ., 

(01ı11110 •udr•tııniı ouı1ıyor 1 
.ıimiıd911 ~ tMlliı it Çllımıyor vı 
~ biıcı. holeiılik, OOn doOurvycır, 

lıt• burada 

YALI DOL imdadımıza yeti,irl 

Onu bir •- lılaiib9 9diftiı. lt.ndınlıd• y.ni 
lıôr ~ • .,,..... ll}'Ol'dr t6r•Hbinıı. 

VAUDOI. doııılo. eııb19' ve hop 
halindt lıer '"9ftld• bulunur. 

Beypazan Asliye Mahkemesinden: 
Beypazarının İstiklal mahallesinde mu• 

kim iken 14/2/938 tarihinde vefat edtA 
(Abbas zade) namile maruf Mustafa o• 
lu Abdullahın mirası, vereseleri tara • 
fından reddedilmesi hasebile terekellbı 

iflas kaidesine göre tasfiyesine karar w
rilmiş ve acele tedbirler alınmakta bu • 
!unmuş olduğundan müteveffadan alaca
ğı olanlarla istihkak iddia edenlerin ala
cak ve istihkaklannı tarihi ilAndan btm 
ay içinde mahkememize kaydettirrneled 
ve vesaikin asıl veya tasdikli suretlerini 
tevdi eylemeleri ve gene mezldir mücl
det zarfında müteveffaya borçlu olan •ı 
ların vazih adreslerile kendilerinı va 
borçlarını bildirmeleri, hilafında hare& .. 
tin cezai mes'uliyeti mucib olacağı ve bel 

ne suretle olursa olsun ölünün mallan. 
na vaziülyed bulunanların - o mallar Ü• 
zerindeki hakları mahfuz kalmak üzere• 
emvali mahkememiz emrine tevdi et • 
meleri, aksi halde makbul mazeretleıt 

bulunmadıkça cezai mes'uliyete uğrıya • 
cakları ve rüchzn hakkından mah'rum 
kalacakları ve bu ilin tarihinden itiba· 
ren on gün içinde toplanmak üzere (ala• 
caklı) ların ilk içtimaa gelmeleri ve mtl• 
teveff a ile müşterek borçlu olanların ve 
kefillerinin ve borcu tekeffül etmiş sair 
kimselerin de toplanmada hazır buluna• 
bilecekleri ilin olunur. 

İstanbul ikinci İf1is Memurluiundan: 

Müflis Yovan Murad oğlunun işleri 

hakkında alacaklılara izahat vc\.ilmelı: 

ve mevcudu ile teklif olunan .1Ulh vesaf. 

re için alacaklılarca Jazım gelen karar

lar ittihaz olunmak üzere alacaklılarm 

16/6/93&9terşembe .Jiinü saat 13,30 ek 
dairede hazır bulunmaları idare karan. 

le il&n olunur. (8408) 

K&JIP: Sellmlye kıflasından ylrinl ııruıot 
topçu W.burundan aldıiım a&keı1 veslkaml 
kaybettim. Yenı.sını alacatımdan eskisi htl• 
tüm.süzdür. 

Well Gençtirk •katında 
ne teftllidli Ecllb fanapar 

....... -.. · ... ······-···-·--············-··········-
Boa Posta 
Yemıl. 817Ul, Bavadla ve Balk ıazetell --··--Yerebatan. Çataıçetme 10tat. 25 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
reslmleıin bütün baklp'ı 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

-···--
ABONE FIATLARI 

TURKtYI! 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 • 
Sene Ay 
ICr. ICr. 

1400 '150 
2840 12'A> 
2700 14.00 

a 
Ay 
Kr. 

.00 
'110 
800 

Abone bedeli peflndir. Adres 
deli§tirmek 25 kuruftur. 

-·-
Gelen eord 6erİ Nrilme:ı.. 
ILinlaTJan ma'aliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kuru§luli 
Pul ilivesl lhımdır. 

("·;:.;:f,~~~w·ı 
~ Telefon : 20203 1 
.................................................... ır 

----··-·---·-····-·-·························--
Son Poaia Matbaan ··············-······-··-·· Nefriyat Müdürü: Selim ~ EfMI 

S . .RCIQ'P ZJOÇ 
BAJdPLl'.ld: ~ a •• UŞAlUJGlli 



12 Sayfa 

Tabii limon, portakal ve turunç çiçek
lerinden yapılmış 90 ve 75 derece 

HASAN ve ESRiN 
Kolonya ve losyonlarında tenzilat 

Hastalara hayat ve tifa verir. Sinir, çarpıntı, baygınlık ve bütün 
asabi hallerde bir bayat arkadaııdır. Derecesi yüksek olmuı dola
yısilc masaj için yeglnedir. insana ruh ve hayat veren bedü bir 
kokuya maliktir. 

Açık kolonya ve losyonlar litresi 2 00 kuruş 
1/4 Tırtıllı Hasan 110,- 1/2 2IO, - 1litre450, -114 dfiz ıiıe Nenin 

50, - 1/3 9'.>, - 1 /2 110, • 1 litre 210 kurut•· Hasan deposu ve ıu· 
belerile bilumum tuhafiye ve bakkaliye mağazalarındL 

flôiselerlnizl 
GÜVELeRE 

Harsı Koruyunuz~ 
J E "T:: 

FLiT daima ÖLDÜR UR 
, 
• 

UMV9'1 HHIU ı I ""'"Dfft . ..... 9' t-I r.:..... v ... .. 

ODEON-No. 5 ODEON-No. l 

SON POST& 

' 

JAK GRUNBERG 
•• t.l•t.••· .. .,.o ..... o ..... o ..... . ......... ... -.- ... _ ............. . 

SIAN•U i. 

Kadınlar için 

······························································ 

İlan Tarifemiz 
Birinci sahife 400 lıuruf 
ikinci sahile 250 )) 

Uçüncü sahile 200 )) 

Dördüncü eahile 100 )) 

iç sahileler 60 1) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı tarüemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yamn. ve rC>yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

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

İlincdıJı: Kollektil 9h·ketı 
Kahramanzade Han 

Ankara eaddMi 

·ODEON - No. O 

VİROZA Kan çıbanları ve parmaklarının 
arasındaki kaşınbl1tr için kullanınız 

Dolama, meme ıltihabı ve çat
laklıklar, flegmonlar, yanıklar, 
traş yaraları, ergenlikler, ve 
koltuk altı çıbanları için 

En çabuk •• ea emia 

• OZA 
bir aurette T E D A V l E D E R 

PATI 
kullanınız 

Yalnız güzel diş değil, demir 
gibi sağlam diş yaratır. Bunun 
için daima RADYOLiN kullanmak 

ve günde 3 defa dişlerinizi 
onunla fırçalamak kafidir. 
DAiMA RADYOLIN 

Sabah öğle ve akşam her yemekte' 
sonra muntazaman Radyolinle dişlerinizi fırçalayıod. 

Sıhhatınız 

namına 

E NO. ••Frult Salt°, 0 Sel 
de Frult" ve •·Meyva Tu. 
zu•• kellmeıerl fabrlk• 
markası o ı a r ak teeoll 

edllmlftir. 

DENiZ 

f.NO'S ''Fruit Salt",· blltti 
Clünyada aıbhatın en litif ve e. 
müeair yardımc11ıdır. Hemeo 
hel']fÜn küçüle rahabızlıldana 
bftyü~ hastalıldar tevlit ettifi 
f(irülmelctedir. Bu küçüle rahat
sızlıkların menıei, inkibaz old .. 
tu bazen fanına bilo vanlmat, 
Muntazamen alındıfJ takdirde._ 
ENO'S, tabii tedbirlerle dahili' 
temizli2'i temin eder ve barak• 
lan yakan ve zehirllyen zetıu. 
teri riderir. Bugünden bir fite 
ENO'S alınız. ENO'S un hiçbit 
mümasil müstahzarla lcabili kıy., 
olmadıtını hemen anlıyacak.amız. 
ENO' S, sondcrece tekaif edil
mi~ bir toz olub, granille ~
lindeki mümasil müstahzarlar 

dan daha k.at'i bir 
teair icra eder. Mo
kay e ı eden sonra 
ENO'S alınalcda isal 

bütün 

taklltlerını 

BANK 
DENİZYOLLARI lşLETMESİ DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 

17 Haziran Mersin Postası 
17 Haziran 938 de Mersin postasını yapan (Sadık Zade) v~ 

yalnız bu sefere mahsus olmak üzere Cwna giinü saat 18 de~ 
Rıhtımından hareket edecek ve Çanakkalede biraz .fazla tevakkuf~ 
Pa:r.ar glinii izmirde bulunacaktır. 


