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Fransızlar Halayda 
tescili tehir ettiler 

Eti Türklerinden beş kişilik bir 
heyet yapılan mezalimi anlatmak 

üzere bugün Ankaraga geldi 
Türkiye bu ha ıkatı Hatayda bir Türk ve 
artık anlamcı~~dlr anası tedhişciler 

~'tay nıesel~i eskisi gibi sadece t f d b v 1 d 
~!:i:Jncselesi değildir, ayni za. ara ın an ogaz an 1 
ha ceııub hududlanmızın baştan 

Şa etn.uiyet ve istikbali davasıdır 
l'ıtrk -~ıı · S h d · · ..... etı evr m.ua e esın~ par-
,"lladıktan sonra Fransa bugünkü 
lttdudun öte tarafına çekildi ve 6imdi 
;rada yerleşiyor; teşkilatlanıyor, 
latLtkle Arabdan başka herkesi ::ila1ı
""" nclırıyor, çeteler viicudc getiriyor, 
('"r ·z 11 ı e vicdan, kafa 11e kol satın alı-
110r. Demek oluyor ki Fransa h6lli o 
~atısadtr ve hlilô. ümid 'Çıindedir: 

.. ,' gü.n gelir, bizim 1cırılan Sevr por
b'nının. parçalarını yapıştırır, yeni 
ır kase vücude getiririz. diyor. 

Yazan : Muhittin Birgen 

Konıoloshanemiz önünde toplanan Türkler yardım 
istediler. 3 Türk köyü daha basıldı 

:Antakyada HcıılettJı onande toplanan Türkler 

İdare işleri telefonu: 20203 Fia tı: 5 kuruş 

Siyasi mahkfimlar 
da affedilecekler 
Af kanunu projesine bir 

madde ilive edildi 
Layiha Meclis umumi heyetine sevkediliyor 

Aftan istifade edecelıler haklıında mevcud eski 
bazı lıanun hllkilmlerl dairesinde cereyan 

etmiş muameleler muteber olacaktır 
Ankara, 31 (Hususi) - Adliye EncCl· 

meni bugünkü toplantı$lda Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel sekreteri Şükrü 

' Kaya ilı Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu
nwı huzurlarlle af kanunu projesini mü· 
zakere etmlştir. Geç vakte kadar devam 
eden bu toplantıda Uyihadaki hükümler 
esas itibarile kabul edilmiş, ancak l~yi
haya kat'iyet ve sarahati temin edecek 
bazı ilaveler yapılması muvafık görül
müştür. 

Bu ilavelerden birine göre af kanunu 
mer'iyete girdiği tarihe kadar afdan isti
fade edecekler hakkında mevcud eski 
bazı kanun hükümleri dairesinde cereyan 
etmiş muameleler muteber olacaktır. 
Mesela evvelce vatandaşlıktan iskat e
dilmiş bulunan yüzelliliklerden biri yur
da avdetinde kaybubeti sırasında tahad
düs etmiş bir miras muamelesinden isti
fadeye tevessül edemiyeck, evvelce te• 
kaüd maaşı varsa teraküm etmiş maaşla- ( 

(Devamı 11 inci sayfada) Adliye Encümeni reisi Münir 

=================================================-•<ı::ıı::::I 

Başvekil bu akşam 
Ankaraya avdet ediyor 
Celil Bayar dün Londradan dönen bankacılarımızla 

görüştü, Eriş de bu akşam Ankaraya gidecek 
Adana 31 (Hususi) - Hatayda zu- diselerde yaralanan Türkleri i\ntakya 

Iüm ve tazyik bütün §iddetile devam hastanesi kabul etmediğinden bunlar 
,. etmektedir. Yapılan zulüm hık.kında Dörtyola sevkedilınişlerdir. Yaralılar 

,.,·'· :SıN!E:K::~~~ Ankara hükfunetine bizzat malftmat Adanaya getirileceklerdir. 
' .... _,.... Y.AAtf:t,L~::'v vermek üzere Hatay Eti Türklerinden Öğrendiğime göre bütün tazyiklere 

~e ır 'To RA ıc L.A~ı Hamid Hayyamın başkanlığında bet rağmen intihabat durmamı§tır. Lehimi-
l>açaın-asırnı göre Fransaya verilen kişilik bir hey'et bugün Ad.anadan ge- ze cereyan etmektedir. 

<tltıs, 
2 

Anadolu toprakları çerek Ankaraya gitmiştir. Diğer taraftan memurlar ve Fransız-
neı sayfamızın Herıün sütununda> Buraya gelen haberlere göre son ha- (Devcımı 11 inci sayfada) 

Fransız ve İngiliz zabıtalan hummalı 
·bir faaliyet içinde ! 

~~~İllere Lal k ı• • • p • • • •• be ·ı • did ~\' la ~ ve ra ı~ının arıı zıyareta munaıe tı e ımı en 
Li"-- r Yapılıyor, hükümdarların geçecekleri caddelerdeki bütün 
lt,S>_l\'e dükkanlarda bulunanlara vesika verilecek, kahve taruaları 

1 ~Ul'acak, bütün pencereler, balkonlar, dükkanlar, dükkin vit
ttnleri, bina kapıları zabıta tarafından muhafaza edilecek 

• ~lHlizl:1tr::":"--------------------...J 
)'Otıra. l> . al ve kraliçesi birkaç hafta 
~"ansa ~tisi ziyaret edecekler. Bütün 
~llıda~ıa oınşu ve dost memleketin hü
~ laınak~ına layık bir resmi kabul ha-
rn.ı ve k dır. Bu münasebetle tngiliz 

g;ı raı· r-
~tından ıçesi Parise Bulonya ormanı 
ka llıcıan . ve Dofin ismi verilen 
~ ~r F'oşgu-ecekler, Etüval meydanına 
k a ı Şanl~addesini takib edecekler, ora-
Otdi~a ze caddesine dönerek Kon-

ı ı,_ lneyda da ~ '!itti nın n Dorsaydaki Fran-
cıyc 

, ~iYate~ n~7.aretıne vasıl olacaklardır. 
1 ı ın l" htiyijk bir ehemmiyet veril-

l1 r ald :ansız zabıtası fevkalade ted-
l<tn ıgı g'b• t ,.. ta~ nı 1 1 ngiliz zabıtası da en 

~ ınin r e~urlarını İngiliz kral ve kra
t l ınenı e akatıerine tahsis etmiştir. 
Nt Urlard · 

ltı11 hüktiınd an bır kısmı mütemadi su-
t«!h:caklır. l3 arların beraberlerinde bu
&iy Uteye ın ~nlarıq elbiseleri, her türlü 

ette Yapıl u avenıet edecek bi .. husu
lllıştır 

'Deua 
mı ? inci ıayfada) 

Pariı CQdcüteri ingiliz b~ 
rideniyor 

Evlenme yaşı 
indiriliyor 

Ankara. 31 (Hususi) - Yurdun 
iklimi icabı evlenme yaşının er
kekler için on yediyi, kızlar için on 
beşi kabul eden bir projeyi hükO
met bugünlerde Meclise verecek 
ve proje yaz tatilinden evvel görü
tUlecektir. 

.............................................................. 
Şehid jandarmamızın 

cenazesi törenle kaldırıldı 

Şehid edilen bqçcıvUf tdras\ 
(YUlll 11 illd •Jf•mı,..ı;.>: 

Bqvekil Celdl Btıytıf' Dotmabahçt ıara.yıftda Muammer Erifle bir arada 

Dün sabah Ankaradan gehrhnlze ıe-ı tirahattan sonra saat 13.5 ta otomobllle 
len Başvekil CelAI Bayar ölle yemeğini Dolmabahçe · sarayına gitmişlerdir. Bq-
Perapalas otelinde yemlf, bir müddet is- (Devamı 11 inci sayfa.da) 

Zabıtamızın yeni bir muvaffakiyeti 

''Belvü bahçesi önünde 
ölü,, muamması çözüldü 

Bütün lstanbul otomobilleri muayene edilerek altlarında 
kan lekesi arandı ve meçhul otomob·lıneydana çıkarıldı, 

şimdi muammanın ikinci kısmı üzerinde uğraşılıyor 

Yakalanan otomobilin işaret edilen noktalarında kan lekesi butunmU§rul' 

(Yazısı ı 1 inci sayfamızda) 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli Makale : insan taliini kendisi yapar .. 

Türkiye bu hakikatı 
Artık anlamalıdır 

Yazan: Muhittin Birıen 

Biz bu Hatay davasına kalkarken sa
dece şunları düşünüyorduk: cSuriye, 
Milletler Cemiyeti tarafından garib bir 
isim altında Fransaya müstemleke ola
rak verilmiş bir memlekettir. Bu cihet 
bizi alfıkadar etmez. İnsanlığa birçok din 
vermiş, bedenine birçok eser hediye et
miş bir memleketi bir müstemleke hali
ne getirmek günah veya ayıb bir şeyse 
)>u günah, onu müstemleke olarak alan 
Fransa ile Milletler Cemiyeti denilen 
müesseseye aiddir. Suriyelilerin bu müs· 
teınleke boyunduruğunu çekmeğe ta
hammül ettikleri müddetçe Fransa ora
da istediğini yapabilir. Yalnız, Manda 
kelimesini İttifak kelimesile değiştiren 
Fransa, enternasyonal hukuk dosyaları
na yeni bir vesika ilave ederken eski bir 
vesikanın da hükümden iskat edilmeme
si lazımdır. Fransa, dumanı bumunda 
Türk olan bir memleketi bir müstemle
ke yapamamalıdır. Bu hususta bizi hu
kukan da haklı gösteren bir taahhüdü 
vardır. Bu taahhüdünü yerine getirme
lidir. Suriyeyi müdafaa etmek bizim işi
miz değildir; fakat, Türkün müstemleke 
olmasına razı olamayız, Hatay hür ve 
müstakil olmalıdır.> 

Talihten şildyet eden, gadre uğradığını anlatan, naıtsız 

nıuamele gördüğünü söyliyen bir adam ile karşılaştığm!Z 
zaman sözlerine inanma~an önce mazisini araştırınız. Sizi 
hayrete düşürecek manzaralar karşısında kalmanız muhte
meldir. 

Fena talih ile bize haksız gibi görünen muameleleri in

sanlar ekseriya kendileri hazırlarlar. Başkaları tarafından 

bize yapılan muameleden şikayet etmeden evvel o mumele

yi hak edip etmediğimizi düşünelim. 

Biz bu işi böyle düşünüyorduk. O za
manki hesablarımıza göre Fransa, bitim 
için dost bir memleketti Öyle bir dost ki 
kendisinde, her nedense müstemleke ko
leksiyonu yapmak gibi bir merak vardır. 
Sanki, yeryüzünün topraklarından eline 
geçirdiği saha kafi gelmiyormuş, gibi, 
cfazla mal göz çıkarmaz!> diye bir de Su
riyenin sahibi olmak istemişti. cHer ko
yun kendi bacağından asılır> dedik ve 
buna karışmadık. 

* Fakat, o zamandanberi geçen vukuat 

Dünya boksörlerine 
Meydan okuyan 
20 yaşında bir genç 

gösterdi ki biz, sanki tecrübf.lllİZ kafi de
ğilmiş gibi, sadece gaflet etmişiz. İki se
neye yakın bir zamandanberi Fransa bi
zi Ya oyaladı, ya aldattı, yahud da atlat
tı. Önce yüksekten tuttu; Türkiycnin 
müracaatlarını, burnunun ucuna konan 
müz'ic bir sineği koğan bir kalantor a
dam azametile, şöylece reddetti. Bir müd- 12 yaşındanberi boksa çalışan, yap
det sonra, karşısında Türk milletinin bu- tığı l l 2 müsabakanın hiçbirisini kay
lunduğunu görünce, biraz toplandı, na- betmi~e~, Y~~mi yaşla~ında Tug Wil
tlk salon adamı oldu ve bu defa da baş- son, butun dunya şampıyonlarına ~ney
ka tarzda bir politika tuttu. Bu politik:ı- dan okumakta: <Her ne sıklette olursa 

- d b . .. d-k d d olsun herkesle dövü~eğe hazırım• 
yı o gun en en gor u ve a una ım ta- d kt d" 
kib ettik. Bir taraftan Fransannı bize =em=e=e=ı=r=. =========== 
kar§ı oynadığı diplomatik oyunlardan, dan kovmak için her türlü vasıtaya mü
diğer taraftan da bizzat Lübnan, Suriye, racaat ediyor. Buna mukabil Hatsydaki 
Hatay ve Elcezirede yaptığı şeylerden Tii'rk ekseriyeftinin hukukunu müdafaa 
şimdi gayet güzel görüyoruz ki iş büs- için de bunun Suriyeye bağlı k::ılması 

bütO.n başka imiş. fikrini müdafaa etmişti ve hala da onu 
Artık gözlerimiz açılmış buluı:ıuyor; 

şimdi vaziyeti vüzuh ile görüyoruz: Fran
sarun Suriyedeki siyaseti, bizim tasav
vur edebildiğimizden çok geniştir. cTür
kün aklı sonradan gelir> deriz ama, hit 
olmazsa bu söz bu defa için doğru değil
dir. Türkün aklı bu defa çok sonradan 
gelmiyor; işi vaktinde görüyoruz ve za
manında anlıyoruz. 

yapıyor. 

Ah, iki ölçülü ve iki yüzlü siyaset! 

* Bütün bu işlerin arasında şunu da ha
tırlamalıyız ki bu Fransa, bundan on se
kiz sene evvel Sevre - Sevres - muahede
sinde eline kalemi almış, Anadolu hari
tası üstünde geniş bir çizgi çizmişti: İs
kenderundan §imale doğru giden bu çiz-

Fransa şunu yapıyor: Suriye ile olan gi Sıvası içine alıyor, oradan şarka dö
ittüak muahedesini tasdik etmiyor. De- nüyor, yavaş yavaş cenuba doğru inerek 
mek ki Suriyede manda nizamı d~vam Irak hududunu buluyordu. Buras1 Fran
edecek. Manda nizamı devam edince Ha- sanın müstakbel müstemlekesi idi. 

"-························································-. ~ . . 
i • 
i 

Hergün bir fıkra 
Nezaket yarışı 

lki Marsilyah konU§Uyorlardl; biri: 
- Ben, dedi, bugün trene binmiş

tim. Trenin gittiği tarafa yüzüm dö
nük oturuyordum. Bir kadın gelip 
kar§tma oturdu. Onun tırende ters o-

• turup rahatsız olmasına razı olama
dım. Yerimden kalktım, büyük bir 
nezaketle: 

cBayan, ters oturmtı§sunuz, rahat
sız olursunuz .. buyurun benim yerime 
oturun!> 

Dedim ve yerimi ona verdim. 
Öteki Marsilyalı cevab verdi: 
- Ayni hal benim de başıma geldi, 

fakat ben. kadının ye-r deği§ti.rm.ek 

için ayağa kalkıp yorulmasını doğru 
bulmadım. Kondüktör geçiyordu. O
nu çağırdım. cBayan tets oturmtı§

lar, rahatsız olacaklar, vagonu katar
dan söktürün, çevirtip tekrar bağlar
sınız> dedim. 

' I '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,ıır 

Bir lngiliz romancısının 
kütüphanesi satıldı 

Meşhur İngiliz romancılarından Tho
mas Hardy'nin kütübhanesi, müzayede 
ile 2 700 İngiliz lirasına satılmıştır. 

21 yaşındaki 
Meşhur Yahudi 
Kemancı evlendi 

Keman virtüözü Yahudi Menaheri1, 
Londrada 19 yaşındaki Avustralyalı ni
şanlısile bir an evvel evlenmek arzusi
le, nikah dairesinde vakitten on daki
ka evvel işin olup bitmesini istemiş, ni
kah memurunun c:Yüzükler hazır mı> 
sualine karşı, cebinden çıkardığı hal
kayı nişanlısının parmağına takmak te
şebbüsünde bulunmuş, fakat nikah 
memuru soğukkanlılıkla yüzükleri al
mış, nikah defterinin üzerine koymuş, 
merasimi bitirdikten sonra evlilerin 
parmaklarına geçirmiştir. 

1916 senesinde ölen bir adam 
dirilebilir mi? 

Aslında 1 O lira değerinde olan c:Kü

çük Papaz• isimli eserfnin ilk tab'ı 2 

bin Türk lirasına çıkmıştır. Nevyorkta 1916 senesinde ölmü~ ve 
merasimle iÖmülmüş olan bir tat, bu -

yeni bir gün dipdiri olarak sokakta dolaşmakta -çalarım yapıştırır, yapıştırır, 

kase vücudc getiririz!> diyor. 
İşte, şimdi karşımızda gördüğümüz 

Fransa budur. Ben bu Fransayı, hudu
dumuzun öte tarafına kendi elimle koy
muş gibi görüyorum ve tutuyorum. Tür

kiye bu hakikati bilmelidir. İki seneden
beri, cenub hududlarırnızın öte tarafın

da görme sahasını orten bulutlar yavaş 
yavaş sı~rıldıkça, Fransanın bu hakiki 
çehresi de vüzuh ve sarahatle meydana 
çıkıyor. Bu, dost bir çehre değildir. 

Artık anlıyoruz: Hatay meseleı;t, Ha
tay meselesi değildir. Cenub hududları
mızın baştanbaşa emniyet ve istikbali 
davasıdır. 

Bu işi böyle anlamak ve böyle hallet
mek 18.zım geliyor! 

Muhittin Birgen 

dır ve yakında da mahkeme huzuruna çı
kacaktır. 

1916 yılında bir tren müsademesinde 
ölenlerden birinin cesedi bu zata benze
tilmiş ve o isim altında gömülmüştü. Hal
buki bu zat garib bir tesadüf eseri olarak 

o gün karısından kaçmıı, yabancı bir ka
dınla yaşamıya başlamıştı. Gazetelerde 
kendi ismini ölüler arasında görünce 
bilakis memnun olmuş ve uydurma bir 

isim altında yaşamıya başlamış, esasen 
mükenunel bir borsacı olduğu. için ce -
binde bulunan küçük bir parayı sermaye 
ittihaz ederek yeni baştan bir servet yap-

mıştır. Bu zatın terkettiği kadın fimdi 
ölmüş olduğu için kanunt vaziyetinin dü
zeltilmesinde zorluk çıkmıyacaiı sanıl -
maktadır. 

tay hakkındaki Cenevre anlaşmasının Türk milleti bu Sevr muahedesini, 
tatbikatı da güdük kalacaktır. Çünkü Sevr şehrinin çatlak bir kAsesi gibi, bir 
Cenevre anlaşmasının tamam tatbiki, vuruşta parça parça etti. Fransa bugün
Fransanın Hataydan çekilip gitmesi, an- kü hududun öte tarafına çekildi. Fakat, 
cak Fransanın manda nizamına nihayet 'şimdi görüyoruz ki Fransa orada yerle
vermesile mukayyeddir. Orada manda şiyor, teşkilatlanıyor, Türkle Arabdan 
n~ t bulmadığı müddetçe, Fransa da başka herkesi sildhlandırıyor; çeteler 
Hatay ~ekllmemek hakkını haizdir. vücude getiriyor; para ile vicdan, kafa 
Ayni zamaıı , Fransa bu intihabat ve- ve kol satın alıyor. Demek oluyor ki 
silesile Aleme ~ermek istiyor ki Ha- Fransa de~işmemiftir; Fransa o Fransa
tayda Türkler ekseriyette de değildirler. dır ve hfila ümid içindedir: cBir gün ge
Gene bu sırada Hatayda zuhur eden vu- lir, bizim kınlan Sevr porseleninh par
kuat - bu vukuatı ihdas eden k •vet te =====::::::::::::=========================================-==== 

bilhassa Fransanın cGizli Efü , y · ~ ı . """" 
c1ntel~igenc~ Service> dir. - aleme fsbat S T E R J N A N 1 S T E R İN A N M A ! 
etmelidir ki Fransa olmasa Hatayda a- ' 
sayi~ olamaz (1) Dünlfil....gazetelerde İstanbul& yakın, biri küçük, diğeri 

büyük iki şehrjn imar planlarının yaptırtılması için teşeb
Binaenaleyh biz esasen hükılmet, adliye ve belediye sa

rayları ile rnektebleri de yeniden yapılmak vaziyetinde olan 
bu ıehirleri imara çalışmaktan, yanı başlarında yeni bir §e
hir kurmayı kararlaştırıp onun plaruarını yaptırmanın ic
rası daha kolay ve daha masrafsız bir düşünce olacağını, he
le yeni ıehir yerinde halka derhal yaptırtılmak §artile be
dava arsa verJlfrse kısa bir zamanda vücude gelecetıne ina
nıyoruz, fakat ey okuyucu sen, eskiyi düzeltmenin yeniyi 
yapmaktan kolay olacağına: 

Biz Hatayda bunlan görürken öbür 
taraftan Elcezirede de şuna dikkat edi
yoruz: Fransa bu kıt'ayı Suriyeden ayır
mak istiyor. Hatayda, Hatayı Suriyeye 

bağlamak istlyen Fransa Elcezirede aksi 
bir rol oynuyor. Elcezirede de Katolik, 
Kürd, Ermeni ekalliy~\ti var. Bunların 
hukukunu müdafaa içliı - mübarek hu
kuk müdafii Fransa! - manda sahibi El-

' cezireye istiklal istiyor ve Suriyeyi ora-

büslere girişildiği haberini okuduk. 
Bu ıehirlerimizden birincisi deniz kenarındadır. Fakat de

nize sırtını dönmüştür, sahiline çıkabilmeniz için şehir hari
cine çıkmanız 18.zımdır. İkincisi se önündeki tatlı meyilli a
raziyi bırakarak arkasındaki sert yamaca çıkmıştır, geniş

liği üç metreyi geçmiyen sokaklarının aayı"ını ancak bele
diyesi bilir. 

1 STER iN AN, )STER iNANMA! 

Haziran 1 

Sözün Kısası , 

Süvariler imiz 

~------- E. Talu 
(E üvarilerimizin Varşova beY· 
~nelmilel binicilik müsabaka• 

ıuında birinciliği ihraz ederek, şeref fd~ 
reğine bayrağımızı çektirrneğe ınuvaf: 
olduklarını gazetelerin telgraf haber e4' 

rinde, her Türk gibi ben de, gözlerirrı ne
yecan yaşlarile dolarak okudum. . 'fil 
Varşova, batta bütün Lehistan, bıı.I 

sÜvarileri çok eskiden tanımıştır. Bu ta-
'·t1r• 

rihi ülke, taksime uğradıktan sonra, " . 
tutuşunu ve istiklalini Türk süvaruerı· 
nin, atlarını Vistül nebri kenarında ~~ 
lıyacakları mutlu günün hulUlüne ba 

biliyordu. · k l 
Senelerce, bütün Leh milleti, ~os ;1~ 

Alınan ve Avusturya boyundunığ\l ~ 
tında inim inim inlerken, nasıl doğdtı~ 
bilinrniyen bu efsaneyi kalbinde ya~a. a· 
rak, gizli gizli, o mes'ud günün dogrt 
sını bekledi. ., 

İtikad edilen şeyler, hiçbir kanunad~f• 
tinad etmese dahi, bazan tahakkuk e. "

6
, 

Umumi harbde, Rus Lehistanını istila 11, 
derek Moskof topraklarına doğru 1ıer dıt 
yen Mareşal Hindenburg'un ordusu~ıı· 
Türk süvarileri de bulunuyordu .. bU \'e 

rın atları bir sabah Vistül'ün coşkun 1 
köpüklü suları önünde durdular .. ve, 
sudan kana kana içtiler.. ·dctl 

İki seneye kalmadı, Lehistan yenı 
istiklaline kavuşmuştu! rr.ı~ 

Kurtarıcı şöhreti bu mertebe tanın tteı 
ve kökleşmiş bulunan bir merrıleke ri· 
asıl Türk süvirisi, birinci gelmeğc ~ ı--i 
hen mecburdu. Varşova hipodromun ~il' 
şeref direğinde dalgalanan Türk bll) ~e· 
ğı o tarihi vecibenin kemali şan ve > 

refle ifa olunduğuna delildir. 111t• 
Kim bilir, nur yüzlü koç yiğit pu ,·e 

kan, atını maniaların üzerinden velta; ,·e 
sükt1nla aşırlp ta Türkün ezeli aşı rıı· 
hayranı olan bir halk kütlesinin b~-e<ı 

" er" · retli alkışları arasında yerine don rut' 
ne derin bir haz ve ne haklı bir gu 
duymuştur? bırıı.· 

O genç Türk zabitinin hakkıdır .. ıırlr 
kın, gururlansın! Türk askeri sade h· ra· 
<le değil, sulhte de ün almak için :'etitlı 
tılmıştır. Bugün dost bir meınJek\11ı 
muslihane müsabakalarında bayraggc· 
.şeref direğine çektirten Türk sübaY1

•
1 

ıe-
d .~· k8 f' 

ne o muka des bayrağı f ethettigı }lll" 

rin burcuna kendi elile diken Türk bıt 
dırlarının evlfıdı, torunudur. ))itı 

Kemalist ordunun süvarilerinden ~e1 
esasen muvaff akiyetten başka bir 
ummuyorduk. w 

Bu ümidimizi böyle parlak şekilde bW 
hakkuk ettiren öz Türk ev!adlarına 1 

JsUJ'I· den, yurddan ve tarihten seıarn ° 
1 E. 'fa ~,.•'' 

······················································· 
Binicilerimiz 
Merasimle 
Karşılanacak/ar 

iİ'ıı· 
Varşovadaki beynelmilel atlı ~ıııitı 

bakalara da iştirak eden binicile~:ıere 
bugünkü konkur da dahil oı~alt ~yı.Jl 
altı konkura daha gireceklerdir. le 0 " 

6 sında gene Varşovada yapıla:ıı· '< ..,.s 
lan veda müsabakalarına da Iştır~ e" 
bir iki gün de istirahat edecek 0:a·cilj) 
kipimiz, başlarında Süvari Bill

1 
Jdtl" 

mektebi Müdürü Cevdet Bilgişİll ~flfı 
ğu halde Köstence yolu ve R?.J'Xlde İJ 
vapurile ayın on iki veya on üçUll 
tanbula gelmiş bulunacaklardır· i Jl1e" 

Süvarilerimizin burada asker olflll~' 
rasiınle karşılanmaları kararlaştı ğırıc~ 
merasim için İstanbul Komutanlı 1ı;tıl'· 
bir program hazırlanmağa b~~~~.?····· 
·············································· 
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Matbuat 
Kanununda • 

Çinliler bir Japon fırkasını 1!:.!!t!~~!kı~~Y• Encü-
meni önümüzdeki günlerde matbuat ka-

t • 1 • h t t • 1 1 

nununda yapılacak değişikliklere dair amam) e ım a e 1 er olan liiyihayı görüşecektir. Bu layiha ile 
matbuat kanW1unun beş altı maddesinin 

t değiştirilmesi teklif olunmaktadır. Ka-

.J QPO n [ar muhare/Je sahasında ·22 bin ölü ter ketti/er, nunun bugünkü 27 inci maddesi müstear 
nam ile veya imzasız veya remizli imza 

Ç • • J "''2 ../. k g •• d •ı • ile intişar eden yazılar memleketin da-
lRB genıaen ı. J lT a on erı ıgor bili ve harici emniyete veya esrarı aske-

ı._~dr 31 B tl J 1 uh t D şlı riyeye aid ise muharrirlerinin hüviyet-
~ b a (Hususi) - Japon tayyare- miryoluııa taarruz etmekte olan 26 bin u sure e apon ar m asama a - . . . . . . . . 
~- Uıri~- d J fı k y . al danb . d" d" .. b" .. k b' h . e lerı.nı bıldırmek mecbuı:1iyetını amirdır. "«lito Q~ ördüncü defa olarak tekrar mevcudlu 14 üncü apon r ası enşı- Y ı erı or uncu uyu ır ezım - . . . 
!Jiu nu bombardıman etmişlerdir. kan ile Lontangan arasında tamamile te uğramış oluyorlar. Muharebe sahasın- Bu madde ~ha ço~. ş~ullendıı:ıl~ekte 

~er t d 1 dan 22 b' .. 1.. "k k "tb 1. .. ve Cumhunyet Muddernmumisının da-' araftan 54 Japon tayyaresi de imha olunmuştur. Fırka kuman anı o an ın o u ve onu yu se rıı e ı su- . • . 
fi-" eu ,,.,, af 1 b lm k 600 . b kını 1 d hili ve harici emniyetle esrarı askerıyeye 
"il,.. ,, .. bombardıman etmişlerdir. general Doihara kaçmıya muv fak o - ay o a esır ıra ş ar ır. 
k .. ""'enb 1 S d h k. tt b 1 65 bı'n aid yazılardan maada için de yazanın is-"'lfUtü -~arına göre tayyarelerden 15 i muştur. Çinde uzun seneler Japon casus oşyen e are a a u unan . . . 
ıı... 1.ddhn' U§tür. Japonlar ise bunun ak- tec:kilatını idare eüniş olan general Doi- mevcudlu Çin ordusu Peipeihonun sahil- mını .gazete veya mecmua idaresınden 
"'!. .., ı in t sorabilmesi temin olunmaktadır. 
~e . ~ ederek, 20 Çin tayyaresi dü§frr- hara Çin - Japon ihtilafıının başlıca lmil- er e varmış ır. 
~a:ı bildirmektedirler. !erinden ve Çinin ve Asyanın Japonya Yeni kuvvetler 
~d ov 31 - YW1gşenkin şimali gar- tarafından .fethedilmesi plarunı hazırlı- Hankov 31 (A.A.) - Japon hükılıneti, 

en birkaç gündenberi Lunkay de- yanlardan biridir. fevkalade mücehhez 60 bin kişilik yeni 
Amerikada 
Ölüler günü C bir kuvet daha Çine göndermiştır. 

k d 1 Hankov 31 {A.A.) - Suşovdan Tank-e za 800000 a yapl an §ang istikametinde nerıernekte olan Ja- Merasim esnasında kaza 
pon kuvetlcr:i 20 bin kişilik bir Çin kuv-

d "' • •ki• ki • vctlle karşılaşmış ve cereyan eden kanlı ve katilden 200 kişi öldü 
egışı ı erın esası bir muharebe neticesinde Japon kuvvet- Nevyork 31 (A.A.) - cÖlüler günü• 

leri dağıtılmıştır. a dolayısile yapılan merasim esnasında 
~ka hükumetler için dahi olsa memleketimizin Japonlar bin ölü vermişlerdir. 1-40 ı otomobil kazaları neticesinde, 

b 
Lankang şehrinde müdafaa için kal- 40 bo w 1 k 30 u da katledı'lmek 

Ce 
Casuslug"' a bı·r saha olması hal.i ert .. araf edildi . 1 d"rt b' J k · k b'l ı gu ma ve rnış 0 an ° ın apon as erı mu a 1 suretile 200 kişi kadar ölmüştür. 

Çin taarruzu neticesinde mevcudunun Ö 
za kanunu ile ceza mahkemelerı usulu kanununa aıd dörtte üçünü kaybetmiştir. 1937 senesinde• Iüler günün• nün 

layihalar Meclis umumi hey' etine sevkedildi Şişiyen istikametinde ilerlemek isli- tes'idi esnasında 356 kişi ölmüştü. 
~k yen bir düşman müfrezesi Lungay civa- • d b• k b 

~tı.i ·ara, 31 (Hususi) - Adliye encü- aid maddeye ilave edilen bir hükümle rında mağlüb edilmiş ve dokuz tank ile ıspanya a ır asa a 
~u ceza kanunu ile ceza muhakemeleıi tesbit olunmuş ve bununla başka hüku- 19 zırhlı otomobil bırakarak ka!;mıştır. 
~ tı.r kanununun bazı maddelerini de- metler için dahi olsa memleketimizin ca- Kauşeng şehrinde şiddetli muharebe- daha bombardıman 
~~re~ i~ kanun layihası üzerinde mü- susluğa bir saha olması hali bertaraf e- Ier olmaktadır. Tauşiyen, son yirmi dört 
~~etini tamamlamış ve layihaları diliniştir. saat içinde dört defa elden ele geçmiştir. edildi, 5 DO ölü var 
~~ Utnurni heyetine sevketmiştir. Silahla isyan ve isyana .teşvik hallerin- İki bin dokuz yüz Japon ölüsü sayılmış-

~ ilıd a kanununa rejimin korunmasını de bugünün icablarına göre boğucu, ya- tır. Londra sı <Hususi) - Franko tayyarele
t ısa~ eden mühim bir hüküm koymuş kıcı ve bayıltıcı gaz neşreden vasıta.lann Moskova 31 <Havas ajansının muhabiri ri tarafından Allk:mten~.n feci bombardıma
t.. ınc· Ah l ğ b 'd dd d .. t blldlrlyor) - Blüber ile Sunfo'nun ayni za- mnın akisleri daha henuz yatşmamışken, bu 
·~ ·t•- ı nı. adde bu münasebetle esaslı sila sayı aca ı una at ma e e gos e- b h Fr k t 1 1 1 bl k ~ d manda Moskovada bulunmaları keyfiyeti sa 11 nn ° ayyare er yen r a 10 ya-
~Gı. eğıştirilmiştir. rilmiştir. Siyasi cürüm mahkümlarına hakkında tefsirlerde bulunan lyl haber alan parak, Barselona 20 kllometrellk blr _ m~sate-

4t~ı kanunundaki diğer değişiklikler verilecek ceza ile beraber emmyeti umu- mnhfeller, bu Mdlsenln tesadüf eseri olma- de bulunan Granollera isminde küçük t:ılr 
ı ~da tafsılat veriyorum: miye nezareti altında bulunmalarına da dığını söylemektedirler. ltas~bayı bombardıman etmişlerdir. 

~ tas· Ağır cezalı bazı suçlar neşriyat mahkemelerce karar verileceğine dair Sunfonun Sovyetıer Birliğinin Ç:lnde da- Olenlerln snyısı 5oo ü bulmaktadır. .Ya-

d
" ıle işlendiği halde matbuat kanu- olan maddeye bu mütemmim cezanın ha büyük bir askeri yardımdn bulunmasını ralılar ise daha !ıızladır. Maddi hasara. da 
.. 1 istemiş olınıısı mümkün oldu~u gibi Sovyet mühimdir. 

~ buıa tı aylık bir müruru zaman ya- mahkemece tayin olunacak bir mıntaka- lldcrlerlnln de Çin ordusuna daha çolc mlk- Franko tayyareleri Barselondan mA.da 
~ 

10 
un_ırı~ından dolayı ceza kanunu- da bu nezaret altında kalma lan için yeni darda malzeme göndermeğl kabul etmiş ol- Valenstynyı da bombardımnn etml~erdlr. Lt

ha~~ı 5 ıncı maddesi kabahat suçları bir hüküm kabul edilmiştir. malan muhtemeldir. Fakat bu yardım her- manda demirli bulunan Penfeld Inglllz ge-
tııı_ı..1ent?a bir hüküm oldugyu halde bu Siyasi cürüm mahkümlarının cezaları- halde Sovyetıer Blrltğinl Uzakşarkta blr har- ınislle blr İspanyol gemls!, atılan bombalar 
l· •ı be sürüklemek tehlikesine maruz bırakncak: neticesinde batmışlardır. lnsan zayiatı yok-
~ se ın maddede tasrih edilmiyerck nı çektikten sonra mahkeme kararile mu- mtkdarda olmıyacaktır. tur. 
~ bı.ı~en aşağı suçların bir sene için- ayyen bir mıntakada emniyeti umumiyl Tokyo 31 (A.A.) - Kabine Çindekl ordu
• 1

111 
e bağlandığı takdirde amme da- nezareti altında kalmalan bir emniyet yu takviye için yeniden tam mevcudlu 12 

~ ltı n düşeceği maddede yazılı bulun- tedbiri olarak ceza kanununa Have olun- !ırka gondermeğe karar venni§tlr. 
~ıı hın tatbikattaki zararı görülmesin- muştur. 

Gönüllüler meselesi 
Londra 31 (Hususi) - Bugün Lord Ply • 

mut'un riyaseti altında toplanmış olan a -
deml müdahale tlı.11 komitesi, İspanyadaki 
gönüllülerin geri alınması için sarfedllecek 
yekOnun tedariki imkanlarlle meşgul ol -' ta,,.u. llladdenin kabahatlara :ıid oldu- Ceza mahkemeleri usulü kanununda 

~tııltı.i ~1~ edilmek suretile hüküm değiş- yapılan değişikliklerin başlıcaları da şun-
t §tır. lardır: 

Çekoslovakya 
Almanyaya yeni 

Bir nota verdi 

· muştur. 

Çli ... -
~ ka Ağırcezayı müstelzim siyasi suç işli-

nun ve nizamları boTJnak 
~ isteyenlere karşı , yenlerden ele geçmiyenlerin mallarının 

il,. -.... s haczine karar verilebileceği hakkındaki 
ıçt· iyasi bir zümrenin tahakkümü hüküm mecburi olarak her tahkik safha

~ hu ll'nai kanun ve nizamları bozmak sında sorgu hakimi veya mahkemelerce 
~ı,su~~tle propaganda yapmanın ce- verilmesi şeklinde değiştirilmiştir. Usul 

t dah· Sosteren 141 ve 142 inci madde- kanunumuzun esas prensiplerinden olan 
'9ıqtle~ı değiştirilmiş ve maddelerdeki gıyabi muhakeme yapılamaması kaidesi 
: iidd kullanmak. kaydı kaldırılmış gene muhafaza edilmiş, ancak karar ha

cı b;t kullanılma hali de cezayı ar- linde bulunan suç maznunlarının malla-
~ lt1tij~. &ebeb olduğu bu maddelerde rının mutlaka haciz olması kaydile onlar 
n ~n JŞ ve gene ayni maddelerde ge- hakkında bir tazyik teşkil eden bu ka

~ll l'u e ~eşkUatı esasiye kanununa ko- rar kanun pençesinden uzak kalmalarına 
~ ~ g~kıye Cumhuriyetinin ana vasıf- mani bir tedbir kabul edilmiştir. 
~la Ceosteren esaslara mugayir maksad- Bir de siyasi suç maznunları hakkında 
~'..Ve ~iYet teşkili veya herhangi bir sorgu hakimlerince mahkemeye sevkle
~ treketin cezalandırılacağı tasrih rini müeddi olan son tahkikatın açılma-

§ ır. d 
sı kararile beraber herhal e tevkiflerine 

~ ~l Casusluğa karşı de karar verilmesi kanunla yaulmıştır. 
t, ~~:eUnıizi aldkalandırmıyan baş- Zaten kaçakçılık, irt~~ab .ve ir~i~ gibi 

(etle . ketıere müteallik casusluk ha- suçlarda da buna mumasil hukumler 
tının de suç sayılacağı, casusluğa mevcuddur. 

A lürk- Yunan dostluğu 

Paris 31 (Hususi) - Çekoslovakyada--ki gerginlik nisbeten zail olmuştur. Maa-
baza hükümet aldığı tedbirleri elden bı
rakmaktadır. 

Diğer taraftan Çekoslovakyanın Ber
lin sefiri bugün Von Ribbentropu ziya
ret ederek son günler zarfında Alman 
tayyareleri tarafından Çekoslovakya a
razisine yapılan yeni taarruzlar hakkın
da murnaileyhe bir nota tevdi etmiştir. 

Amerikan Hay•etı 
Prag 31 - Amerikan Slovak heyeti 

dün akşam buraya gelmiş ve hüküınet 
mümessilleıilc, Sokollar, Lcjiyonerler ve 
büyük bir halk küUesi tarafından karşı
lanmıştır. 

Heyet bu sabah milli Çekoslovak kon
seyi, öğleden sonra da Bcneş, Hodza ve 
Krofta tarafından kabul edilmiştir. 

bir 

Gönüllülerin tasnifi, kamplara sevki ve 
bakım için takriben bir buçuk milyon İnp
liz lirası sarfedllecektlr. 

Lord Plymut bu yekünun inılltere, Fran-
sıı, Almanya, İtalya ve Sovyet Rusya ara -
sında müsavi esaslarla takslmlnl teklif et -
mlş ve İngllterenln kendisine isabet eden 
hls.>eyl ödemeğe hazır olduğunu söyleml.ş -
tir. 

Alman ve İtalyan murahhasları mesele
yi hükOmetlerlne blldlreceklerlni beyan et
mişlerdir. Sovyet murahhası, İspanyada Soy 
yet gönüllüsü bulunmadığını llerl sürerek. 
masrafa iştirak etmlyeceğlnl söylemiş Ur. 

Gönüllülerin kendi memlekeUerlne sev -
klyatı için ayrıca yapılacak olan 750 bin in
E;.illZ lirası masraf da, al!ikadar memleket
lerden tahsil edilecektir. 

Ceza evlerinin idaresi 
için mütedavil sermaye 

Ankara 31 (Hususi) - Cezaevleri
nin mütedavil sermaye verilerek ida
resi için Adliye Vekaleti bir kanun pro
jesi hazırlamıştır. Proje meclise veril
miştir. 

Bir cezanın affı için 

Sayfa ~ 

E 
e Almanlara ve Fransızlara 

göre Çekoslovakyanzn 
ıf ade elliği mana nedir ? 

Y87.an: SeJim Ragıp Emeç 

S üdet Almanlarının mukadde

ratını tayin etmek noktasın

dan Almanya ile Çekoslovakya arasmd.ı 
çıkan ve daimi bir niza mevzuu olara!;: 
kalmıya mahkum bulunan anlaşamaz

lığın esasını sadece mevzii sananlaı· al
danırlar. Çekoslovakya Fransanın müt
tefikidir. Bir zamanlar Almanyanın et 
rafmda çevrilmek istenilen çemberin bı:
halkası olmak itibarile Çeklerle Alman
lar arasında izalesi gayri mümkün görü
nen bir münaforet hasıl olmuştur. 

Südet meselesinin kolaylıkla halledil· 
mesinin engellerinden biri, budur. Bu· 
nun haricinde Çeklerin coğrafi vaziyet 
lerinin de bu hususta mühim bir rolli 
vardır. Çekoslovakya büyük Avrupa 
menfaatlerinin telaki ettikleri yol üze 
rindedir, bir Avrupa haritasına bakıldı 
ğı zaman, bu muhtelif menfaatlerin ta. 
kib ettikl~ri istikametlerin eski mede:
niyet ve ticaret yollarının ayni oldukları 
görülür. 

Bunlardan bir tanesi Tuna havzasına 
giden ve oradan şarkı hedef tutan yol 
dur ki Almanyanın gözü bu istikamette 
dir. Bir diğer yol ise Adriyatik vasıtasile 
cenuba ve Afrikaya iner. Çekoslovakya, 
işte bu mühim telii.ki merkezinin garba 
doğru ilerlemiş bir çıkın tısıdır. Bundan 
başka Çekoslovakyanm ortadan kalk
ması hududları çok kısa, ahalisi kesif, 

' geniş ve mütecanis nüfuslu bir Alınan-
yanın vücud bulması demektir. Böyle 
bir mıntakada, şimalden cenuba, garb
dan şarka büyük bir manevra kolaylığı 
hasıl olabilir ki bunun neticesi Şarki Av
rupa ile Garbi Avrupanın birbirinden 
ayrılması demektir. Çek - Fransız ittifa
kı, işte böyle bir vaziyetin husul bulma
ması için yapılmış bir akiddir ve Fransa, 
Cermenlerin dinamik hareketleri karşı
sında Çekoslovakyayı tutmakla böyle bir· 
idealin tahakkukuna mtıni olduğuna kani 
bulunmaktadır. 

Orta Avrupa davası diye yfıdolunan 
siyasi mevzu işte bundan, bu karışık ge· 
nişleme hesab1arından doğuyorlar ve ta. 
raflar buna, kendi istedikleri ve bildik 
leri ismi veriyorlar. Kimi Südet meselesi 
diyor, kimisi Çek istiklfıli diye feryad e· 
diyor. Hakikat şudur ki Llıtinlikle Cer
menlik, garbda değil, İngiltereden daha 
uzak olan bir ınıntakada, şarkta çarpışı
yorlar. İşin asıl ve esası bundan ibaretti 

Selim Ragıp Emeç 

Bekçi Ücretleri hakkında 
Devlet Şurasının kararı 
Ankara 31 (Hususi) - Devlet şfırası 

tanzimat dairesi, Sıvas vilayeti idare he
yetinin verdiği bir karara itiraz eden 
Vakıflar umum müdürlüğünün müraca
atini tedkik ederek, çarşı ve mahalleler 
bekçi ücretlerinin akar sahiblerinden a-, 
lınamıyacağına, bu paranın müstecirler
den tahsil edilmesi Hizırn geleceğine ka
rar vermiştir. 

lzmir vilayeti dahilindeki 
turistik yollar 

Ankara 31 (Hususi) - İzmir vilayeti 
dahilindeki turistik yolların inşası, kap
lıcalarla plajlarda asri tesisat vücude ge
tirilmesi hakkındaki kanun lfıyihasını 

hüktlmet Meclisten geri almıştır 

Askeri memur/ak~ 

"'''" IJda imza edilen misak Meclis ruznamesine 
/:!."'-dı, bugünlerde müzakere edilecektir 

~~an. dra 31 (Hususi) - Türkıye - samimi olan iki taraf münasebatuun 
h-~esı .~stıuk ve uzlaşma muahede - daha ziyade inkişaf ve takviyesi ve 
~ ~ı e saznimi anlaşma misakına Türk - Yunan hududlannın daha esas
e clldaki k Inuahedenaınenin tasdiki hak h bir emniyet altına alınması ve iki 

Doğuda 
Heyelan 

·'1S erf :me
Ank.ara 31 (Hususi1ıden evvel 

kanun teklifi murlar kanununufü altında müstahaç: 

Ank 31 (H ") Dikkats' lik keri mensup)p· orduda muvazzaf 1 

Çe~k 1~nu~ layihası Encürnenlerden ~~~leketin umumi su~ ~e s~ ~1-
tl ltuko. eclıs Ruznamesine alındı. kusune ve mernleketlenmn dahili ın
trıa. ~lina~et. mucib sebebler Iayihasın- kişafları için istedikleri huzura olan 
ı ."'Ye da· a ıınzalnnan bu rnuahedena- bağlılıklarının bir defa daha teyidi is
h % ıle ı.r Ezcümle demektedir ki: Tür tihdaf edilmiştir. 

V l•k k- .. d •k• b ara ususı - ız d 1 r ..ın askeri o a-
e 1 oyun e 1 l ço an ve tedbirsizlik neticesi olarak ölüme . ~:;ı. ~~ smıflardak~emurfarm bu -

' boğuldu sebebiyet vermek suçundan mahkum 
1 ::Ya mahsus olm;k 

1
.. nasıb~~rını bir 

Erzurum 31 (Hususi) _Tortumun Ve- edilm~ bulunan Eskişehir lisesi aş.~ 11~ ilerleten ve bunlar ~z~re .dorder se
lik köyünde heyelan olmuş ve dereden hazırlık dersi öğretmeni emekllınun bır kanunusani 1938 ~çın .5~ haddini 
akan suyu kapıyarak yeni bir göl teşkil 5ı Şükrünün cezasının !!:."ıuımıştır. sene tecil eden kanun le;-1 ~ıbaren bir 
etmiştir. liye Encümeninin yl-a d ruznamesine alınmıştır. ay ası meclıs 

d teklifi Meclis ,.... ' na a 
Bu civarda çobanlık e en Mustafa, bo- o:n..) _ İyi bir Çankırıda J l 

ğulurken, kardeşi Mehmed yardıma gel- ... erlere .. lD<'mbadan Çank 3 Ze ze t. 
mişse de kurtaramamış, ikisi de birlikte .Jli Şuşnig :

0

1
re,deski Avusturya kala b' ıbr~ . 

1
. (A.A.) - Saat sekize .. 

1 e ve erdeki ik ır ırını ınüteak· 'k uç 
boğulmuşlardır. ..:n a ınarak gene v· ametin- sonra da b' ıp ı i ve on Jakik 

I yere götürülınüct" ıyanada başka bir z l 1 .ır z~lzele daha oldu. :ı 
,. u,- e ıe enın sıddeti d Kocaeli valisi Anlt,. 

ır:4 Utıdu \'unanistanı teahhüd altında Muahedenarnenin tasdiki layihası -
h llahed;an iki taraflı ve çok taraflı nın Meclisi Umumi Hey'etinde önü -
~I' sur"tı a~ıa!ma ve uzlaşmaları hiç rnüzdeki günlerde müzakeresi, Türk -
'ltı e ıhbı etmiyecek olan işbu Yunan dostluğu için candan tezahürle- Ankara 31 (Husu.,:· 

nıuahedename ile esasen çok re vesile olacaktız. Himid buraya , 

döküldü. Has;rat ço~ ~:ğ~da~k sokaklara 
ır. 



13u fırından hasıl olacak çöp cürufundan şehir sokak
larının asfaltlanmasında istifade edilecek 

Çöp fırınları inşa eden bir Çe'koslo
vak firmasile İstanbul belediyesi ara -
sında yapılan görüşmeler neticelen -
mek üzeredir. Fabrikanın teklifi be -
lediye tarafından müsaid karşılanmış
t!r. Bir müddet evvel şehrimize gelen 
ve bu hususta etüdler yapan fabrika -
nın mühendisi İstanbulun çöp vaziye -
tini gözden geçirmiş, çöp fırınlarının a
çılabileceği yerleri gezmiş ve görmüş
tür. 

İstanbuldaki çöp fabrikası Silahdar 
ağa civarında bir milyon lira harcan -
mak suretile yapılab·ıecektir. Her ev 
ve apartırnana ücret mukabilinde 
yeknasak çöp kutulan dağıtılacak, çöp 
nak1iyat servisi beledi) enin vesa ti ile 
yapılacaktır. Silahdarağa çöp fırını du
man neşretmiyecek, buradan çık3rıla

cak cüruf, asfalt yolların inşaatında kul
lanılacaktır. Her gün üç yüz elli ton 
çöp buraya getirilip yakılacaktır. Bey
oğlu ve İstanbul çöplerini imha edecek 
olan bu çöp fırınından başka bir ikin -
cisi de Kadıköy ve Üsküdar ciheti çöp
lerini yakmak üzere Kurbağalıdere ci
varında Uzunçayırda kurulacaktır. İ -

kinci çöp fırını dört yüz bin liralık ve 
günde yüz ton çöp yakacak büyüklükte 
olacak ve Silabcfarağadaki fırının ik -
rnalinden sonra yapılacaktır. 

Fabrikanın teklifi Şehir Meclisin -
den geçirildikten sonra Vekalete gön -
derilecek, tasvib karaı alınacaktır. İs -
tanbul belediyesine imar işlerinde hü -
kCımet tarafından yapılacak yardım ta
hakkuk ettikten sonra belediye büdcesi 
f erahlıyabileceğinden 19 39 senesinde 
mahalli büdceden lemin olunacak para 
ile çöp fırınının inşaatına geçilecektir. 

Azapkapı çöp iskelesinin .k bin beş 
yüz liralık tamiratı devam etmektedir. 
Ahır kapı ile Kumkapı ve Yemişle Ba -
Iat arasındaki çöp iskeleleri yakında in 
şa edilecek, Üsküdar çöp iskelesinin 
üstü kapatılacak, Kadıköy çöpleri mav 
nalara kumlukta yapılacak iskeleden 
yükletilecektir. Çöp iskelelerinin inşaa
tı gecikmiş olduğundan çöplerin müte
ahhide ihalesi yarın yapılacak ve Bey
oğlu, Eminönü, Beşiktaş, Fatih, Üskü
dar ve Kadıköy çöpleri ancak Hazira -
nın yirmisinden sonra denize dökülme
ğe başlanacaktır. ________ ..., 

Poliste: 

Bqiktq belediye baytanna 
otomobil çarpb 

Ali Fehminln idaresindeki 1426 numııralı 
otomobil Bahçetapıdan geçerken Beşiktaş 

belediye baytarı 62 yaşında Hflmi Ergunıt 
çarparak kolundan yaralamıftır. Firar eden 
suçlu aranmaktadır. 

Bir toför kendi kamyonunda 
yaralandı 

Şoför Ahmedln idaresindeki 1864 numa -
ralı kamyon Beyazıdda Tavşantaşında tutıa 
yütlü olarat meyim bir yerde dururken 
tendi tendlne hareket geçmiş, şofor kam -
yona atlayıp bir kazanın onüne geçmek 11-
&erten tamyonun kapağı ile tullalar arası
na ııkıprak Tiicudiiniin muhtelif yerlerin -
den atırca JU&}anmıttır. Yaralı Cerrabpa41o 
hutanesine kaldırılm11tır. 

T eaiderin gardıroba 80JUlclu 

Gümrüklerde : 

Sirkeci gümriik anbarlan devlet 
demiryollarm• devredildi 

Sirkeci ganndaki gümrük ambarları 
dün gümrük memurlarından müteşek
kil bir hey'et tarafından devlet demir 
yolları dokuzuncu işletme idaresine 
devredilmiştir. Ambarlar bugünden 
itibaren devlet demiryolları idaresi ta
rafından işletilecektir. 

Toplantılar: 

Fatihdıeki Kınlay kurumlarının 
töreni 

Cumartesi günü Fatih kaza.sına ballı na
hiyeler Kızılay Kurumlan Taksimde Cum -
huriyet Abidesine bir çdent koyaeatlard:r. 
Nahlyelerden setm kamyonla gelecek olan 
üyeler toplu olarak Tat.sime gidecekler Te 

OOn Sipahi ocağmda tenfscllerin soyunçp Kurumun Büyüt önder Atatürt'e sarsılma:& 
giyinmesine mahsus olup İstabanın tahtı 1- bağhlığmı tebarm ettiren 3Öf leY1er ?erile -
cannda bulunan kulübe altındaki ioı>ralı cektlr. 
tumaJı:: sareWe içeri bırsas glrmlş Te ceJı::d 
pant&Jon. kundura sibi blr çok eva çalvak 
ortadan taJbo)mafhD'. Zabıtaca yapılan tah 
klkat netıceshıde suçlunun .nblk,alılardan 

Ahmed Olhı Salih oldalu anlatılarak Jaka

lanDUI ve çaidıiı euaıar istirdad edilmiı -
tlr. 

İki otomobil çarpıfb 
Şoför Hul&ainln idareetndekl 2890 numa

ralı °*Omobll ile fOfÖI' Ahmed tar.tından kul 
laıulan ll05 numaralı takal ara.unda Sirke
cide bir ~ışma olmuş, ber ikili de buara 
ulramıttır. """'"_ ........... _ .. _ --

Prost Borsanın imar 
plinını yapmayı kabul etti 

Bursa belediye başmühenC:isine şehrin 1/2~00 
mikyasında havadan fotografisinin alınması 

tavsiyesinde bulundu. Yakında E ursaya gidecek 
Borsanın imarı için 1926 da Alman 'sokak ve caddelerden istifade gözetil -

şehircilik mütehassısı mimar Lorher'e rlıeksizin tanzim edilmiş olması ve ge
yaptınlmış olan plan o zamandanberi ne bu planda mıntaka tesisatı yapılma
tatbik sahasına konulamamakta idi. mış olması tatbik kabiliyetinden mah -
C)ehri yeni esaslara göre tanzim etme- rum bulunduğunu tebarüz ettirmiştir. 
ği ~ünen Bursa belediyesi Nafia Ve- Evvelce birkaç defa Bursayı 1.İyaret 
kaleti üracaat etmiş ve Vekalet etmiş olan, Prost Bursalıların memle -
Bur-;anın işlerini İstanbul imar ketlerinin iman hususunda gösterdiği 
plinıru yapan ircilik mütehassısı yakın alakayı büyük bir memnuniyetle 
Prost'un tedkikin ·· um göstermişti. kaydederek bilahare bu iş hakkında 
Bu işle yakından ala -.U- olan Bursa Nafia Vekaletile görüşerek Bursanın 
Valisi Şefik Soyer ve Be '*~e Reisi iman işinde kat't bir karar verilmek 
Neş'et Kiper, Bursa Belediye ~mü - üzere evvel beevvel Bursanın tayyare 
hendisi mühendis ve mimar ~"-i. .Ue resimlerinin alınmasını tavsiye et -
Karadayıyı İstanbula göndererek Is ~ rntttir. Bu resimler 1 /2000 nisbetinde 
tanbul imar müdürü Ziya ve mimar olank 'Bursa belediyesi tarafından al
Prost ile temasa memur etmiştir. dırılacaktır. Pmst Vekaletle bu mese -

Mühendis Hu~_fısi ~rab.~~nde ~ur - le etrafında .görilf\ükten sonra iptidai 
!':anın imarına muteallık butun plan ve t""dl . k uze·· B .d 
~ . . r · . b 1 etra _ e u erı yapma re ursaya gı e -
pro3elerı de gPre ınntış ve . un ar .. d.. .. cektir. Bu iş için Bursa bel~yesi tara-
fında mimar os a ve ımar mu uru . . 
Ziyaya izahat vermiştir. fHında1A ~ Klstandabula gönde1rılen ~üh~ıhıd~ Alman mimarı Lorber'e yaptırılan u usı ara yı temas arı ne ıcesı a 
planda Bursanın halihazır vaziyeti na- kında mallıınat vermek üzere dün Bur
zarı dikkate alınmaksızın ve mevcud saya hareket etmiştir. 

. 
SON POSTA 

Heybeli halkı 
Belediye reisi Muhittin 
Üstündağın bir mese
leye nazarı dikkatini 

celbediyor 
Heybeli halkı ve mevsim rnüna

sebetile bu güzel Adanın iklimin
den istifade etmek mecburiyetin
de kalarak gidenlerin bilhassa be
ledıyedcn mühim bir istekleri var: 
Adanın ortasını berbad bir hale 

koyan lağım mecrası işinin bir an 
evvel bitirilmesi. 

Malum olduğu üzere bugünler. 
Adaların en fazla ziyaretçi çektiği 
mev:.imdir. Hastası olan veya ha
va tebdili yapmak mecburıyetinde 
bulunanlar ancak bugünlerde say
fiye tutarlar. Adanın başlıca çarşı 
ve meydanını bugünkü müessif 
halinde görenler, Heybelide otur
mayı akıllarına getirmezler, bila
kis kaçarlar. Bu ise ekser halkı fa
kir olan ve mevsim için evlerini 
kirava verip üç beş kuruş ktşlık 

nafaka temin eden insanlann is
tikbalini baltalıyan bir haldir. 
Kaldı ki sıcakların bastığı şu gün
lerde bugün yapılan ameliyatın 

devamı umumi sıhhat için de mu
zırdır. Bu işin ya ilk veya sonba
harda yapılması muvafık iken her 
nedense yaz sıcağına bırakılması, 

bir ihmal eseri değilse en hafif ta
biri ile bir tedbirsiz.likti. Bugünkü 
kaplumbağa gidişile ameliyatın da
ha bir a · kadar sürmesi ihtimali 
vardır. Belediyeden, amele mikda-
rının artırılarak bu işin bir an ev
vel bitirilmesi bir sıhhat mesel~ 
olarak isteniyor. Bu satırlar, o is
teğin tercümanıdırlar. Vaziyeti 
bizzat belediye reisi Muhittin Üs
tündağın nazan dikkatine koyu-

Nafia Belediyenin 
müracaatını tasvib etti 

Elektrik ve Tramvay Şirket
lerinden sonra deniz nak · -
yatı da belediyeye geçecek 
· Belediye şehir işlerinin daha dolgun 
bir büdce ile tedvir edilmesini temin için 
yeni bazı gelir kaynaklan aramış. bu a
rada Elektrik, Tramvay, Havagazı vesa
ire gibi şehre aid tesisatın belediye tara
fından işletilmesini tasavvur ederek bu 
işlerin belediyeye devri için Nafıa Veka

letine müracaat etmiştir, Belediyenin b11 
teklifi tasvib edilmif bulunmaktadır. 

Elektrik şirketi iki sene müddetJe N~
!ıa Vekaleti tarafından idare edilecek ve 
iki senenin hitamında idaresi İstanbul 
Belediyesine bırakılacaktır. Bu müddet 
zarfında Nafıa Vekaleti şirketten devir 
aldığı tesisatı şehrin iht.iyaa:nı karşılı

yacak şekle sokacaktır. 

Elektrik şirketinden sonra Tünel ve 
Tramvay şirketlerinin de satın alınması 

için eylülde müzakerelere geçileceğini 
yazmıştık. Elektrik şirketi iki sene sonra. 
Tünel ve Tramvay şirketleri ise devirle
rini müteakip İstanbul Belediyesine vt
rilecektir. İstanbul Belediyesi bu üç şir

ketten senede üç milyon liralık bir ka
zanç elde etmeğe muvaffak olacak ve bu 
para sadece İstanbulun imarına harca
nacaktır. Bu şirketle.rden sonra Ravaga
zı, Şirketihayriye idarelerinin Belediye
ye devri rnevzuubahistir. Akay işletmesi 
bunlarla beraber Denizbanktan alınarak 
Belediyeye verilecektir. 

Belediye, Tünel, Tramvay ve Elektrik 
tesisatmm şehrin ihtiyacına tekabül e
decek ~kle konması için mühim bir pro
je hazırlamıştır. Bu projenin elektrik şe-
bekesine aid olanını Nafıa Vekal~ti iki 
senede, Tünel ve' Tramvay, şirketlerine 

aid olanlannı İstanbul Belediyesi derhal 
tatbike geçecektir. 

MemlekeUmlzin Almanyaya ihracatı bir 
sene evveline nazaran on mllyon liralık bir 
noksanlık göstermekte olmasına rağmen Al
manyanın 'l'ürtJyeye yaptJiı ihracat yüzde 
40 artmıştır. 

İdball artan maddeleri arasında demir 
eşya, kfı.ğıd Ye mukavva, pamuklu mensucat, 
kimyevi maddeler, kauçuk malzeme, tıbbi 
mustahzarat, hazır eşya, pamuk iplikleri, a
:r.t ve edevat, cam ve cam eşyaları ve mal
zemesi, çubut Ye dökme demir, yan mamul 
eşya vardır. 

Yalnız tendir ve kenevirden mamul me
vad idhalAtı azalmıştır. Almanyadan ıdhal 
edilen maddeler arasında fevkalide bir artış 
görulenler bilhassa otomobil, kamyon ve mo 
:;Qsiklet olup bu mikdar evvelce 900.000 lira 
raddesinde iken son sene içinde 4,250,000 11-
ı aya yiıkselmlşUr. 

Almanların ihracatlarının tezayüdü yal -
nız memleketimize münhasır olmayıp bu 
mlkdar Yugo..slavyaya yüzde 75, Yunanlstana 
l' uzde 60, Bulgarlstana yüzde 45, Romanyaya 
yüzde 25 nlsbetlnde fazla olmuştur. Bu vazi
yet Almanyanın Baltan memleketıerile 1k -
tısadi munasebatının günden güne inkişafa 
mazhar olduiunu vazıhan gösrermektedir. 

A vusturyanm ilhakından Almanya Bal -
kanlarla münakale bakımından da daha sı
kı blr münasebet ~ etmiştir. Bu sebeble 
bulunduğumuz yıl içinde bu Intiptın nuıl 
bir nisbet anıedeceğt lktıaadl mebafllde me
rakla beklenmektedir. 

lzmirin geçen seneki ihracatı 
İzmir <Hu.aul) - T1caret oda.il ıatatistit 

servisi tarafından hazırlanan rapora göre 
P37 yılında İzmir limanının ihracatı, 930 yı
lından sonra elde edilen en yüksek rakamlı 

Müteferrik : 

Elektrik fİrketinin devri muuıelesi 
bugün bqlıyor 

Elektrik şirketinin muamelat vesa -
iresinin nazari olarak tesellüm muame
lesine bugünden itibaren başlanacak ve 
bu muamele 1 Temmuza kadar bitiril -
miş olacaktır. 1 Temmuza kadar yeni 
umum elektrik müdürü de tayin edile
cek, 1 Temmuzdan itibaren de işletme 
tamamen Nafia Vekaletine geçmiş ola
caktır. Bir Temmuzda, şirketin resmen 
ve fiilen hükfımete geçmesi dolayısile 
şirket merkezinde bazı merasim yapıl
ması da muhtemeldir. 

Şirket hükfımete geçtikten bir müd
det sonra elektrik fiatlannda bir mik
dar tenzilat yapılacağ:ı da tahmin olun
maktadır. 

İki aya kadar, tramvay ve tünel şir
ketlerinin satın alınması için de müza
kerelere başlanacaktır. Tramvay şirke
ti alındıktan sonra tramvay bilet ücret
lerinde de bir mikdar tenzilat yapılma
sı muhtemeldir. 

Bir tavzih daha 
Piyango bayii Tekkollu Cemal Gü -

ven gönderdiği bir mektubda tayyare 
piyango biletlerinde tahrifat yaptığın -
dan dolayı tevkif edilen malıil Cemalin 
kendisile hiç bir aiakası olmadığını bil
dirmektedir. 

Dün de gene Mal\ıl Cemal isminde 
bir piyango bayii böyle bir mektub 
göndermişti, neşrettik. Esasen tevkif 
edilen adam piyango bayii olmadığına 
göre bu tavzihlere de haddi zatında lü
zum yoktur. 

---------------------~~ 

Asllerlik işleri: 
Yedek albay -ve memurlar 

yoklaması 
Fatih Kaymakamlıtmdan: 
ı - Fatih As. Ş. de kayıdlı emetll ft ye

dek sübaylann 938 mutad senelik yotıama
ları 1/11 938 de ba.şlıyacat ve 30 - 1 - 938 de 
hitam bulacaktır. 

2 - 1078 sayılı yedet ıübaylar kanunu
nun ıo uncu maddesine teTntan yoklamanın 
ya bizzat veya mektubla yaptırılması mecbu
ri olup yapbrmıyanlar (50l lira para ceza -
sına mahtüm edlleceklerdir. 

3 - Yotlamada qalıda yazılı hu.ausla -
nn fUbeye blldlrllmesi mecburi olup bu ma
lümat not edilerek blld1rilecettlr: 

Al Açıt n tafall!lUı künye ve dolum ta-
rihi. 

B) Slcll ft ta)'Jd No. 11. 

C) Son rlıbeye nuıb tarlbL 
D) Terbia veya tetatid tarlhL 
H) En aon ayrılc!ıtı tıt'a. 

E) Halihazır adresi. 
M) Şube yedet sübay defterindeki «l)'td 

numarası. 

JI') Memuriyet Te megullyeU. 
0) Lian bilenlerin tercüme Te tekelltim 

derttesl. 

ı;· daireleri rapor hazırlıJ~ 
Ankarada toplandıktan sonra Jlllllpııuıı" 

larına dönen iş bölgesi amirleri. lf na pıt t 
nun tatbikine başlandığı 15 sazıra cB~ 
b1r senelik birer rapor hazırlaya si' 
VekAlctc göndereceklerdir. BU raP ltıJr 
bir sene zarfında yapılan ifler, ~ t!" 
lerlne yapılan şlkB.yetıerln nevileri. JstS • 
ların ne suretlerle halledildiği "~ 
7.ında mnlümat bulunacaktır. .,-

İş verenlerle alanlar arasında ~~
ıhtllafların halli için de, iş tan~U)JIJdl ~ 
!erince muayyen zamanlarda neş ıcall 
len talimatnamelerin h:ı.zırıanınası IJU ttll " 
tiği anlaşılmaktadır. Bunun ıçın. neft' il " 
matnamelerin sür'atle ikmali ve 
rarlaştınlmıştır. pro"" 

İşe! sigortası hakkındaki ta.~~~ IJlldl 
nin de bugünlerde meclise venıc" .... -
rllmektedlr. IU 

Trabzon • lran transit yo ,,_. 
Nafia VekiUetı, önümüzdeki ; ,oı _..; 

içinde Trabzon - İran transit yol ali j,Çill 1~ 
san bulunan kısımlarının 1kJll ıatısi" 
mıntaka başmüdürlükleri eııırıne 'ol 
göndermiştir. uııuıı ' ~ 

Bu yaz mevsiminde transit ~k ~ 
dağı clvarmdakl beş yüz kllonıe ,oses1 u:.
nın toprak tesviyesi yapıtarak __ ,,.eıı 
dilecek ve bir çok yerlerde yr:u
menfezler yapılacaktır. 

___..,_. 5· 
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Ahlat Doğunun ilim ve irfan 
. ·merkezi haline getirilecek 

Kiraz, üzüm, incir 
ve çiçek bayramları 
Cumartesi günü lzmirliler 

ilk defa çiçek bayramı ~lll gibi, bağdad gibi, Kahire gibi bir kurunuvusta 
litesi olan ve şimdi metruk kalan bu güzel 

kasaba gene eski vasfını alacak 

yapıyorla' 
İzmir (Hususi) - Kemalpaşada ki

raz bayramı yapılmıştır. Her yıl Ke -
malpaşada tekrar edilen kiraz bayramı, 
Nif ovasında yetişen bu nefis mevsim 
mahsulünün adeta, bir günlük kraliçe
lığinin tes'idi gibi hır şeydir. Kuşadası 
bandosu bayram münasebetile Kemal
paşaya gitmişti. Kiraz bayramı Kemal
paşaya aid bir hususiyettir. Kemalpaşa 
belediyesi bu bayramı ihya etmekle 
köylünün hareketli bir gün geçirme -
sine vesile olmuştur. 

Üzüm, incir ve çiçek bayramlan ' 
22 Ağustosda Manisada bir üzüm 

bayramı yapılacaktır. Geçen sene Ma
nisa Valisi Dr. Lutfü Kırdarın isabetli 
bir teşjl:>büsile tesis edilen üzüm bay -

, ramına bu sene daha alakalı hazırla -
nılm:ı lttadır. 

~üz on cins üzüm gösterilerek ya -
~ .. ~~ıl~ttan .gü.zPl br görii.nii.§ .. .. pılacak olan resmi geçidden sonra bir 

bı;~l'Unı (Hususı) - Hukumetıımz, memlekete buyuk servetler getirmesi de üzüm müsabakası yapılacaktır. En 
~ 'l un k.~l.~ınm~~ı için "ted~irl.er .alır- beklenebilir. Bu~ Ahlatın, 1:11eşhur iyi üzüm yetiştiren müstahsillere he -
~an golu sahılınde de bır Ünıver- armudlarından, kayısılarından, vişne- diyeler verilecektir. 
nlli\t ~urulmasım derpiş etmektedir. lerinden eser kalmamıştır. Daha doğ- Germencikde de bir incir bayramı 
~ eı:,sıtenin Van sahili etrafında ku- rusu bütün o güzel ağaçlar yabanileş- yapılacaktır. Bilhassa turfanda incir -
~:agı muhakkak ise de nerede kuru- miştir. ciliğile meşhur olan Germencik, incir 
~v/'1 henüz malfun değildir. Muh~elif Van gölünün suyu fazla rnikdarda bayramını temmuz ortalarında yapa -
~et~er arasında, Doğunun en güzel sodalı olduğu için, halk çamaşırlarını caktır. 
.\~inden biri olan Ahlat da vardır. bu gölde pek de sabun kullanmadan yı- Bu sene incir mahsulü nefis ve bol 

~neb·/ hakikaten Şarkm incisidir, de- kar. olduğu için bayramın güzel olacağı tah 
~: ır. yan'~- ~adar gidip de Ahlata, _Ağız tadile yemek yenen tek bir aşcı min edilmektedir. O gün için nefis ve 
~ . ın guzellıgıne hayran olmıyaıı bir dukkal)l yoktur. zarif kaplar içerisinde beş kiloluk in -
ır ~tısan mutasavver değildir. Şeyh Şaid isyanında halk, rnütegal- cirler satışa çıkarılacaktır. 

H '~ba bugün harabdır. Üniversite- libeden Izzetin savletine silahla mu- Önümüzdeki Cumartesi günü iz -
ı..~abırsızlıklı bekliyen Ahlatlılar, ka- ~abele etmiş ve Şark isyanlarında hay- mirde ilk çiçek bayramı tes'id edile -
~ larının kısa bir zamanda bir Avru- lı hırpalanmıştır. cektir. Yaşayışımızda çiçeğe ve renge 
~~~anıuresi haline gireceğini düşün- Tren, Vanı merkezlere bağladıktan çok az ehemmiyet verdiğimiz için İz -
~ e ınesrur olmaktadırlar. s~nra, Ahlatt~, so~acılık da mutlaka in- mir belediyesinin teşebbüsile hazırla -

ıa, • r baktığınız yerde kıymetli bir ta- kışaf edecektır. Bır zamanlar Haleb'de- nan çiçek bayramı güzel bir teşvik ola
l:ı~lenıe.li kümbetlere rastgelirsiniz. ki büt?n sabun~an~leri~ ~soda ihtiyacı- caktır. 
~~ et bılmemez1ik yüzünden kın1- nı temın eden gol, şımdı atıl durmakta- Çiçek bayramı, Kültürpaı:k'ın boi çi
~!fı eski eserler gözünüze çarpar. Ve dır. Kanallarla tarlalara su alındıktan çekli tarhları arasında, gece ve gündüz 
~i kendinize: sonra, tebahhurat olu~ca toprakta bir <ievam edecek, beş - sekiz yaş arasında-

~ ~azık olmuş bu eski medeniyet parmak beyaz soda rusubu kalmakta- ki yavrular bir çiçek resmi geçidi ya -
~l'lcezine ... diye teessür duyarsın.ız. d~.r. ~lat yakı.nda ~?vuşaca~ güzel pacaklardır. Cumartesi gecesi Kültür -
·~~Çağda Ahlat Türklerinin vücude gunlerın hayalile mutevekkil bekli- park'da verilecek çiçek balosuna civar 
~hç dik.len medeniyetin bakiyeleri, yor. vilayetlerden bir çok kimseler iştirak 
tı.ıltı:t ev duvarlarının arasına sıkıştı- M. F. edecektir. 
lıııl'e ır. Bugün haritada bile göze ilic;
\ 'ttın Ahlat dün, büyük bir medeniye
~\ta erkezi idi. Ahlatın büyük bir rnn
~l'.dır. Bu tarihi İbni Ebilmutahhan 
'~ Yazmışsa da kitab ele geçmc

b t\tı· 
~ta~r dağınıktır. Tonos, İki kasaba, 
~haıı Şehir ve Ergezer isminde dört 
tgk esı vardır. 
~ ı.~ıden kervansarayların kurulduğu 
~l):ı~ba muhakkak ki, Bağdad gibi, 
~~ gıbi, Kahire gibi meşhur olan bu 
~~et~U\r\ısta sitesi şimdi iktısadi va
'lt, 1 tamamile kaybetmiş, gerilemiş-

~~:! kasabası Volkanik bir arazi O
t, "ilşı:_~ı:. Etrafını, tarihi Alpaslan.n 
1.iıı}'a llgu Malazgird ile Bulanık ve 
~l>. ~ın en münbit yerlerinden biri 
~dıut~Şovalan çevrelem\ştir. Cenu
ı:eaba ı Gururdağı şimal rüzgarlarına 
~es!1 kapadığı için iklimin de güzel
~ \>a1/

1e sebeb olmuştur. 
~ lıtı et §~tnendifer ulastığı zaman Ah
~~ inkişaf edeceği muhakkaktır. 
~ nıeyvacılığın artması ve 

i~~~e inşa edilecek 
t\Unya fabrikasının 

~ '<ııııı arsası alındı 
~ lıdan <liususi) - Sümer bank tara
.,~ •eıı·~aptırılmakta olan ikinci kağıd 
~ et~o~ fabrikalarımızın inşaa:ı de
.ı:~llj e tedir. 

~il a~brikalanrnız, 939 senesi ha-
fılıt-. dan it1baren işlemeye açıla-
~ ?tıitte b" .. 
~'ası ~~uk bir kimya fabrikasının 
~' sat ıçın de hazırlıklar vardır. 
' 1~ ~n alınmış ve istimlak mua
~~ aıllatiş amıanmıştır. Makine aksamı 
'illşa edilmiş bulunmaktadır. Ya

sına başlanılacaktır. 

~dirnede parlak bir 
edebiyat gecesi yaşanıldı 

Edime (Hususi} - Halkevi salonun- vuf edebiyatı üzerinde söze başlamlş, 
da tertib edilen edebiyat gecesinde E- tasavvufi edebiyatın bir tarihçesini 
dirne münevverleri zevk ve haz içinde yaptıktan sonra büyük Türk mutasav
bir gece geçirmişlerdir. Lise ed~biyat vıflarını birer birer dile getirmiştir. Bu 
muallimi Ziya Somar, edebiyatımızın arada Yunus Emre'nin Bir Nefes ve 
üç büyük devresini canlandırmış, din- Bir İlahi'si çok beğenilmiş ve alkışlan
lcyicilcr bunları alakayla takib etmiş- mıştır. 
!erdir. Talebeden Türkan, maziden ziyade 

Talebeden Namık edebiyatımızın u- atiye gözlerini dikmiş olan münevver 
mumi inkişafı ve vasıfları üzerinde söz gençliğin tahassür ve iştiyakını tebariiz 
söylemiş, gene talebeden Salflhaddinın ettirmiştir. 
halk edebiyatı üzerindeki sözleri bunu Mektebli gençler, muhtelif edebi de
takib etmiştir. Salfıhaddin, Dere Kor- vir ve safhalardan bahsederken ve her 
kudun Deli Dumrul hikayesini de an- şaire aid parçalan okurken, o devı·in ve 
latmış, bundan sonra, sıra ile, her nev- o şairin kıyafetile sahneye çıkmışlar ve 
rin belli başlı şairlerinin birer ş:irıni şiirleri, şairlerin kendi ağızlarından o-
okumuştur. kumuşlardır. 

Lise talebesinden Şakir de divan e- Bu geceye iştirak edenlere hazla col-q 
debiyatı çağını tebarüz ettirmiş, Aşık bir edebi ziyafet veren lise edebiyat 
Paşadan başlıyarak Fuzuli, Baki, Nefi, muallimi Ziya Somar ile lise gençleri
Nedim ve diğe maruf divan edebiyatı ni takdir ve tebrik etmek lazımdır. 
şairlerinden birer parça inşad etmiş- Fotografta, liseli gençler, temsil et-
tir. tikleri şairlerin kıyafetile ve muallim-

Daha sonra talebeden Mazhar tasav- lerile beraber görülmektedirler. 

Sayfa 5 

(Beyoğlu Halhevinin faydalı işleri 

Dikiş, çiçek, şapka 
sergisinde gördüklerim ... 

"Bu muvaffakiyetle başarılmış sergiyi gezmekten 
duyduğum sevinç, serginin tenhalığını görmekten 

duyduğum teessüften büyük olmadı,, 
Yaaan: Nacl Sadulla.h 

Beyoğlu Halkevi ıergisinde bir grup 
Dün, Tepebaşından aşağıya inerken, vaffakiyetinJ. ve talebelerin istichdını al· 

Beyoğlu Halkevinin kapısında sdlanan kışlamaktan kendini alamıyor. 
bir levhada, şu kelimeleri okudum: Hele meseli, İffet İhsan kartvizitini ta-

cDikiş, biçki, çiçek, ppka sergisi açıl- şıyan şapkalar, en çirkin kadın başlarını 
mıştır!> bile süsliyebilecek mükemmeliyette bi-

Bu kelimelerin uyandırdığı tabii bir rer ziyne sayılabilir! .. 
tecessüsle, Beyoğlu Halkevinin, birçok Bay Ekrem Tur söylüyor: Birç-:>'k ziya 
faydalı sergilere sahne olan müte'\·azı sa- retciler, sergide bulunan kumaştan ya· 
lonuna çıktığım zaman takdir duymak- pılınış karanfillerin, güllerin,· zambakla 
tan kendimi alamadım: rın, liilelerin, menekşelerin sun'iliğinc, 

Çünkü salonda teşhir edilen kostümler sahteliğine, koklamadan inanmıyorlar. 

mantolar, şapkalar, sunı çiçekJer, birçok inanamıyorlarmış! 
müşkülpesend bayanlarımızı imrl!lldire- Oradaki çiçeklerin tabiiliğine bakınca 

bilecek derecede zarif, ve birçok meşhur insan, bu iddianın mübalagalı olmaaı!;11-

modn mağazalarını utandırabilecek dere- na inanmakta zorluk çekmiyor! .. 
ccde orijinaldi!.. Sergiyi gezerken, iki mühim nokta na, 

Hele, Halkevi reisi Bay Ekrem Tur: zarı dikkatimi celbettf: 
- Bütü._n bunlar, amatör talebeler ta- 1 - Talebeler arasında, Türk 'kadınla· 

rafından yapılmıştır ve evimizin bu tale- rının ekseriyet teşkil edemeyışi ... 
heleri yetiştiren sınıfı açılalı bir sene bi- 2 - Ve sergiyi gezmiye gelenlerin az 
le olmuyor!• deyince, takdir duygula- lığı ... 
rım, hayrete inkılab etti!_ Ne yalan söyliyeyim: Oradım aynlır 

O, bu samimi hayreti. gözlerimde ve ken, bu muvaffakiyetle başanlm1ş sergi· 
yüzümde okumanın haklı sevinci içinde yi gezmekten duyduğum sevinç, sergi. 
izah etti: nin tenhalığını görmekten duyduğum te 

- Evimizin halk dersaneleri var... essüften büyük olamadı! .. 
Bu dersanelerin kurslar şubesine bağlı Naci Sad,ıllah 
olan cDikiş, Şapkacılık, Biçki• kısmı bu- ........... _. .............................................. . 

gün, bir yıllık mesaisini tamamıamış bu- lzmirde esrarh bir ö!Um 
Iunuyor! .. Bu sergi de, bu vesileyle açıl- 1- . (H .) K . 
mıştır!.. zmır, ususı - arantmada Mı· 

Bu gördüğünüz eşyalar snhlık değil- sırlı caddesinde oturan Ahmed oğlu Yu 
:lir. Bu eşyaları teşhir ede:Uerin maksan- ~~fun dört gündenberi t:gayyüb etti -
lan kendi marüetlerini göstermek ta d gı zabıtaya haber verilmış, yapılan a -
ğildir. - e- raştırm~la~ sonund~ Yusufun cesedi, 

Bu sergiyi açmnkla güttüğümüz müş- Dolma onunde denızden çıkarılmışur. 
terek gaye, sadece, kadınlarımıza tut- Yusuf ·42 .. ya~lann~a bi_r adamdır. ka 
mnları icab eden çok hayırlı bir yolu yık~ıdı:.. ~l~~~ henuz bır esrar per -
göstermektir. desıle ortuludur.' 

Bugün, bizim bu kısmımızda çalışan Dolmada ~enızden ç~a1:1~~ c::~d~e 
140 talebe var... Bu talebeler, Bayan y~ra ve t~zyık emarelerı gor~ldug~ 1 -

Hikmet Akkan, ve Bayan Ulviye Ersin ç~n o~~ ~apıl~~tır. Oto~sı .netıC:. -
tarafından yetiştirilmişlerdir!.. sın~e o~umun. bogu~ma. netıcesı dev.tl: 
Akşam Kız San'at mekteblerinden me- şedıd bır tazyık netıcesı olarak ne11ı 

zun bulunan bu muallimler, bir sene dimağiden tevellüd ettiği anlaşılmış -
içinde talebelerine hemen bütün bılgile- tır. . . ,. . 
rini aşılıyacak derecede cömerd davran- Adlıyece yapılan tahkıkatta katı hır 
mışlardır... Bugün talebelerimiz içinae, r.~tice alı~mış olmamakla beraber, ha
dörder beşer lira gündelikle iş bulanlar dıse gecesı Yusufun uyandırılarak Ka
bile v:r... rataş sahilinde bir eve getirildiği, ora-

Fnkat bir iş bulmak, çalışmak mecbu- da çıkan kavgada meçhul bir şa~ıs ta -
riyetinde olrnıyan talebelerimiz ·de, bu rafınd~n !~~!~ .. . ~aI_:ısına şedıd adr
derslerden ne kadar istifade ettiklerini beler ındırıldigı, olumun bu darbele -
anlata anlata bitiremiyorlar. Hepsine bi- rin .~?ticesin?~ vukua .geldiğ~ ve cina _
rer birer sorun: yetı ortmek ıçın cesedın denıze atıldıgı 

c- Bir kere, diyorlar, dışarıdan ıe-20 ta~~in edilmektedir. Tahkikata deva.'11 
liraya satın alabileceğimiz şapkalan 2-3 edihyor. 
liraya mal ediyoruz. Meşhur bir terzide y • Ub 1 S d 
100-120 liraya diktirebileceğimiz bir enı s ay arımız amsur a 
mantoyu 25-30 liraya çıkarabiliyoruz. Samsun (Hususi) - Harbiye oku!u-

Bu maddi kazanç haricinde de, birçok nun yeni yıl mezunlanndan yüz se!tScn 
manevi karlarımız var: kişilik bir grup buradaki tümen eınrme 

Eveıa, zevkle vakit geçirtecek bir meş- tahsis edildiklerfnden dün Tan vapuru 
gaJe kazandık!.. Sonra, giydiklerimize, ile şehrimize gelmişlerdir. Kafile li
kendi zevkimizden birçok şeyler katma- manda bir bölük aska-ve bando ile kar
sını öğrendik. şılanmışlardır. Halk orduya yeni i!ti-

Nihayet, kendi emeğimizin m~hsulü o- hak eden genç zabıtlerimızi büyük sev
lan bir şapka, bir esvab. bir manto giy- gi ile karşılamışlar ve çok alkışlamışlar-
menin zevkini, gururunu tadıyoruz! dır. 
Kocalarına mümkün mertebe az yük 

olmak, ve bu suretle onlan biraz daha lzmirde bir r ikAh töreni 
kendilerine bağlamak, moda mı-ğaznla- İtmfr vU{cyeU kadastro mühendlslertnden 
nnda aldanmamak istiyen kadın!ar, bu- Celfı.l Orhunla Mnnls:ı. vlll\ycti malfyd me
rada verilen dersleri kaçmlmaz birer fır- murlanndan Nadir Eyü~lunun kız tarcleşl 

b 
· 1 d Leman Eyü~unun nitlih mcrasiml Kıır-

sa t, irer nımet sayma ı ırlar,, n'l.n belediye.si d ..... •n af d Uar h 
t 

ş1y~ n e, .......... r os ımn u. 
nsan, yapılan işlerin fnceliğme, :tara- zurlle çok samımı ve pa.ılalc bir tekilde yıı-

fetine bakınca, ders veren hocaların mu- pıJmıştır. -



• Sayfa 

HAdiıeler K•l'f111Dda 1 

IEDEBÜVAT 
B tr §air, birkaç mısra yazı

yor: 

Şairin yazdığı mısralar şunlar olsun: 
cGüneı battı; güne§> 
cBiT e§> 
cBulmak için kendine,> 
cGitti cehennemin dibine .. > 

* Bu fiir satılmıyan, okunmıyan ve ni-
çin çıktığı bilinmiyen bir mecmuada neş
rediliyor. 

Yevmf gazetenin pusuda av bekliyen 
fıkrncısı bir hamlede yakalıyor: 

c Yeni bir imza ve genç Wr deha..> 
cDün elime geçen bir edebi mecmun

da okuduğum §iirin güzelliği karşısında 
saire ... > 

Devam ediyor: 
cünun için bir istidad demek haksızlık 

olur. Bir deha demeliyiz. Fikir itibarile 
en yüksek garb ediblerini gölgede bıra-
kacak derecede vesaire ... > · 

* Bu bu kadarla kalmıyor, daha ertesi 
gün bir başka gazetede, bir başka yazı 
ıörülüyor: 

cDünkü gazetelerden birinde yeni bir 
deha diye ortaya atılan genç pirin Gü
n~ fÜri her balomdan sıfırdır. Bu ıair 
bozuntusu §lirin ne olduğunu bilm.iyen 
bir zavallıdır. Biz buna değil, imzasına 
itimad edilen, bir arkadapmızın böyle 
bir filri beğenmiş olmasına gaşıyoruz. 
Arkadaşımızın bu görüşünü cehaletine 

mJ, yoksa gafletine mi vermeliyiz... ve
saire ... > 

Ertesi gün de bu yazıya cevab yazılı
yor: 

cFilapca gazetenin her fırsatta aç kurd 
gibi etrafına saldıran muharriri dün ge
ne bir vesile ile bana çatıyor, herkes te 
bilir ki bu muharrir cahil, echel, cim kar
nında bir nokta ecvefi, vavi... vesaire ... > 

' Bu yazı da cevabsız kalınıyor: 
cBehey mendebur behey kaz kafalı , . 

sen bana nasıl cahil diyebilirsin! Ben kı 
senin nerelerden neler aşırdığını bilirim. 
Sen bana cahil diyorsun ama, senden ca
hil dünyada yoktur. Sen mahalle mekte
binde bile okufnuş değilsin.. sen ~sun, 
sen busun vesaire.> 

* Bir mecliste konuşuluyor: 
- Son edebiyat hadisesini takib edi-

yor musun? 
- Evet, çok alakadar oluyorum. 
- Hangi tarafı haklı buluyorsunuz? 
- c Y > nin hakkı var. 
- Yok, cZ> haklıdır. 
- Ne münasebet cZ> cahilin biridir. 
- Hayır, cahil olan c Y:ı. dir. 
- Bence cZ> ne kadar cahilse onu il-

tizam edenler ondan daha cahildirler. 
- Bu bir hakaret! 
- Hakaretse ne olurmuş? 
- Ne mi olurmuş, ben a;~na haddini 

bildiririm, cahili 
- Echel! 
- Kaz kafalıf 
- Sersem! 
- ! J J 
- ı 1 1 1 

1 
! 

ismet Huliht 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Altın istihsali 6 senede 

nekadar arttı 
23 ülkede isüh

aal edilen altın 

mikdarmın 6 ıe • 
nede epeyce art • 
tığı istatistiklerle 
meydana çıkmJş. 

tır. Aşağıdaki 

rakamlar bu ar • 
tı§l göstermekte • 
dir. 

1932 
1933 
1934 
1935 

, 
'~ 1 t I, A . ; 

Kulağından dUkkAn kapısına 
mıhlanan fırıne1lar

1
_ 

Bir Fransız ga
zetesine göre vak· 
tile Osmanlı di • --"" 
yarında tartısı ek
sik eKinek satan 
fırıncı dükkanı -
nın kapısına ku • 
}ağından mıhla -
nır ve gelen ge -
çene te§hir ed'!ir
di. 

1936 
1937 

33,022,000 
35,500,000 

• 
........................... _ ....................................................................................... ·-··-···· 

"Bu genç 
Beni seviyor mu?,, 
cY. B.> henüz 17 lııcl ya§llll bitir

memiş bir genç kızdır. Yakında evlen
me çağma girecektir ve §imdiden genç 
kalbinin bütün kuvvetile sevmiye bao
lamıştır. 

Kar§lsındaki 26-27 yaşında §imdiden 
hayata atılmış, mesleği istikbal bakı • 
mından ümidle dolu bir delikanlıdır. 
Genç kız hissediyor ki, kendisi onu 
ne kadar §iddetle seviyorsa delikanlı 
da onu o derece şiddetli sevmektedir. 
Arasıra konu§uyorlar, muhtelif mev
zulara temas ediyorlar, delikanlı her 
bahse girişiyor, fakat genç kızın bek
lediği, istediği kelimeyi söylemiyor. 
Bu delikanlının vazife icabı Karade-, 
niz limanlarından birine gitmesine ta
kaddüm eden son mülakatta da böylo 
olmuştur. 

Ve genç kız §imdi üzüntü içinde: 
- Acaba beni sevmek noktasında, 

daha doğrusu birleşmemiz noktasında, 
acaba ne gibi btr düşüncesi olabilir? 
diyor. 

* Dikkat ediyor musunuz? Bu genç 
bana gelen mektublarda portrelerini 
ltemtileri çizen genç kızların yüzde 

doksanından farklıdır, seviyor, fakat 
ı;evgisi içindedir, sevgilisi ile konuşu .. 
yor, fakat müsahabelerinde temas et
mediği yegane mevzu aşktır, gönül 
bahslııe pnrmak koymuştur. Fakat he
defi csergQzeşb değH, evlenmek, yu
va kurmaktır. Bütün kızlarımızı bu 

genç kız kadar temiz, masum, bilhassa 
düşünceli görmek isterim. 

* Bana sorduğu sualin cevabına ıe • 
lince: 

Mektubunun başında gencin aşkın
dan emin olduğunu söylüyordu. Mek
tubunun sonunda sorduğu sual biraz 
düşünceden sonra tereddüde düştüğü
nü gösterir. Kendisini bu noktada man 
tıki bulmuyorum. 
Aşk kelime halinde dudaktan çık • 

madan evvel bir elektrik mevcesi ha
linde gözden kalbe intikal eder ve 
mevcudiyeti evvelA alakadan tara -
fından bilinir. 

Seviyor mu, sevmiyor mu? Bunu 
başkasına sormayınız, kendiniz her • 
kesten iyi bilir, hissedersiniz. 

- Birleşmemiz noktasında acaba ne 
gibi bir düşüncesi olabilir? diyorsu • 
nuz. Hatıra gelecek ilk cevab, madem 
ki seviyor, sevdiğini biliyorsunuz, o 
halde hareket tarzından da belli ki si
ze Hiyık ciddi bir gençtir, lrnt'i adımı 
atmadan evvel istikbalini biraz daha 
hazırlamak noktasından düşünrniye 
pay bırakıyor, demektir. Haklıdır, bı
rakınız beklesin, hazırlansın, bekle
diğiniz kellıneyi söylediği gün artık 
emin olabilirsiniz ki kurulacak yuva 
en şiddetli kasırgalara da göğüs gere
bilecek kuvvete olacaktır. Bununla be
raber size son bir nasihat vereyim: Ha
reket §ekimizi değiştirmeyinh, ilk a -
dımı atmıya kalkışmayınız, bekleyi • 
niz ve biliniz ki arkasından ko~fan 
erkek ko§an kadından kaçar. 

TEYZB 

- -~-- ---- --·-- ----

SON POSTA 

Elbiselerinize ve ıapkala
rınıza koyacağınız çiçekl.f.ri 

kendiniz yapınız 

Elbisenizin yakasına, şapkanızın önüne 
takacağınız birer iri margrit bütün gi • 
yinişinize elegans katar .. İkisini de kendi 
elinizle yapabilirsiniz. 

Beyaz pike veya keten yaprakların or
tasına siyah veya lAciverd göbek koyar
"Sınız. Sari margritin ortası kahve rengi
den yapılır. 

Biraz nişasta veya pirinçununa bır ka· 
şık zeytinyağı katıp kaynatılır. Keten ve
ya pike yapraklar buna batırılır. Tohum 
yeri de yapraklar gibi verev kesilir. İçi 
pamukla doldurulur. Diktikten sonra ütü 
ile biraz yassıltılır. Bu ortanın ters tara
fına ve biltün etrafına yapraklar sık sık 
iki sıra halinde dizilir. Ve ortalarından 
büzülerek dikilir. 

ccÖğleden sonra> giyeceğiniz robunu
zu iki çiçek altı yapraktan yapılmış bir 
su ile süslersiniz. Bu çiçeklerle yapraklar 
organdiden yapılacaktır. Bunun için yı
kanmıya gelirler. 

Gerek yaprakların, gerek çiçeklerin bü
tün kenarları sol elin iki başparmağı ara
sında yüze doğru kıvrılır ve seyrek bir 
dikişle dikilir. Yaprakların ortalarına bir 
sıra incecik pasta yapılır. Çiçeklerin her 
birine altı sıra pasta nervür geçirilir. Çi
çekler yan yana ortaya, yaprakların üçü 
bir yana, üçü bir yana konulup birbirle -
rine tutturulur. 

Saten veya lame kapın yakasını süsli
yen bu iri güller de kendi kumaşındnn 

yapılır. Gene verev parçadan kesilir. Ka
tılaştırıp üttilendikten sonra büzülerek 
birbirinin üstüne gül gibi dizilir. Beş bü
yük, dört orta ve üç küçük yaprak la -
zımdır. Ortası da yapraklar gibi verev 
parçadan kesilir ve kendi üstüne bükü
lerek büzülUr. 

Kahve telvesi neye yarar ? 
1. Cam ve kristal bir sürahiyı temiz • 

lemek için içine bir parça kahve telvesi 
koyunuz. Üstüne bir parçacık su, bir kaç 
damla da sirke dökünüz. Kuvvetli kuv • 
vetli sallayınız. Sonra duru su ile çalka
layınız, sürahinizin tertemiz ve her za
mandan daha parlak olduğunu görecek· 
siniz. 

2. Farzedelim ki yemek pişirdiniz, so
ğan doğradınız, ellerinizi soğan veya 
sarımsak kokuyor. Bir parça kahve tel
vesi sizi bu müz'iç kokudan derhal kur -
tarır. Parmaklarınızı ona batırıp oğu -
nuz. Kokudan en ufak iz kalmaz. 

3. Dibine süt yapışan tencereyi de kah
ve telvesi çabucak temizler. Bir kağıd 
parçasını telveye batırıp bulaşık yere 
sürtünüz. Derhal eski temiz halini ala -
caktır. 

Arab Hasan kardeşini öldürmüş, 
fak at f arkmda değil 

Şahidlik eden bedbaht ana da •Hiç karde! k~.rdefİ 
dürür mü, onun kafasına dağdan kaya duımUltt 

Katil wıhke~" ıu allere cevab veriyor _,! 
Buadtyede karde§I dellA.; Arab Envert 61- - Ohl Ne bileyim onu ben. ~ 

düren, Arab Basanın muhakemalne Alır - tum. 
cezada dün başlanılmıştır. - 60 filAn? ~ .... .Jil 

Arkb Hasanla, Enver ve anaları Gülfidan _ Yool Dur bakalım, o kadar._-~ 
kalfa 20 seneden fazla Suadlyede camı "° · Fakat, sonra, 60 şı kabul et~~- -
katında bir kulübede fakirane yaşamakta - _ Hasan, kardeşi Enveri öldua- ,. 
dırlar. O civar halkının umumiyetle aempa- line karşı: fl1' 77ı 
tisini kazanmışlardır. İki kardefin ekseriya _ «Şer'ano diye haykırdı. şer'llle 
sarhoşluk yüzünden ufak tefek kavgalan ralamaz. Bu ~ yapmaz. 
eksik olmaz. HattA bir defasında Enver Ha- ReLs, gene sordu: _-tJ/lf fi 
aanı bıçakla yaralamlf, h~dl.se adliyeye de k a ..-..:. 
intikal etml.ftir. - Öyleyse, hA.dise namı TU u ,.......,, 

h 1 kl al da - Ne bileyim, onu ben. oece ~..r 
Bir akşam gene ıar oş u a, ar arın mı düştü, kaya mı indi? .. AIIlB, ~ -"""' 

bir kavga çıkmış, bu kavga, feci bir WbeUe r. 
neticelenmiştir. Enver, kardeşinin farkında birlerini yaralamazlar. eli ~ 
olmadan sapladığı bıçatı lle yaralanarak öl- Eski tahkikattaki ifadesinde ~ 
müştilr. Hasan, işin farkına. varmamJJ n karı ayni tekilde ifade vermiş şali ~~ 
kulübeye ıtrlp yatmış, ertesi günü polisler Dinlenen polis memurları dıı a yı4 ~ 
kapıya gelince faciayı anlamıştır. Arab Hasanın anlattıklarını te ~ 

Gülfidan kalfa otıunun, Arab Hasan da lardı. Muhakeme tahkikatın der 
kardeşinin kulübenin 5, ıo metre llerlalnde al lçin başka güne bırakıldı. • ._..:ili 
yatan cesedini görünce de1ıtet ıçınde 01 - Bir hamal kaymbır......-. 
mı§lardır. 

Arab Hasan o gece olup bltenlerl yanı ölUmf 8 tehdid et111İf _-"" 
yavaı hatırlamaRa başlamış, fakat lcardeıını ~--
vurduğunun farkına varmamıştır. Dün yapı Hdınld 1.smlnde blr hamal, ..-~ 
ınn sorgusunda da, ayni §eyleri söylemi§: Zfilfikara bir mektub yazarak, ı:r- rı 

- Enver, benim büyüğümdür. Ben 318, o llra verirsin, yahud senl öld ~ 
311 tevellüdHl. Vak'a gecesi, kahvede otu - tehdld etmiştir. ~ 1 
ruyordum. İçeri gelerek, yanıma lllfU. Çok ~dllyeye verilen suçlu, Sultan --
88.rhO§tu. oturur, oturmaz, karpdakl birkaç c1 sulh ceza haklını tarafından 
adama küfretmeğe başladı. mlştlr. _..,,,.. 

·- Etme Enver, ayıbdır. diyecek oldum. Arab Refetle metresi ~;: 
Bu ıefer, bütün kahveye karşı, topumun 
ıövdtt Bu vaziyeti gören kahvedekiler, da - Oldular 
tılınıya batladılar. Biz de, dııarı çıktık. Ar- t...-! 
katarından, kahveden çıkanlara ıene küfür- Eroin kaçakçılarından Talı ~ ._. 
ıer savurdu. Sonra, bana kar§l baıtırıp ça - Refetin duruşmasına dün ]ta.çak~~ 
ğırmıya başladı. bakan beşinci asliye ceza mnhke , 

4 - sen, elAlemi ne dlye müdafaa ediyor - vam edilmiştir. Arab Refet ber:.., ~' 
aun? .. dedi. ounu ink~r ve yakalnnan erolnl 

111 
t 

Kavga çıkmaması tçln eve önden ıittlnı. sine ald oıriıadığını iddia etmlşsll - _.,. _~ 
Fnltat, korkudan içeri giremedim, blr .lena- • ,,,,,.-.,,,. 
ra saklandım . Evvelce beni vurmuştu. Olur nen tahidler vesair delfill ııe SU~ , 

ya, gene yapar diye, korktum. Aradan Ja - muştur. Müteaddid defalar uyu 1111"' .... _ 
nm saat geçti. Sesi kesilmişti. Yattı ıan - deler alım aatımlle aIAkası da 0 _-. ~ 
dım, yeniden çıktım. Baktım, oradaki kavat yıslle Arab Refet bir sene üç aY;:.... ~ 
a~acının yanında öyle duruyor. Elinde koca se ve 233,30 kuruş ağır para cc 
blr taş. Beni görür görmez, tagı üstüme ıır-
ıa ttı. Göğsümün üst yanından yaralandım. 
Sonra çullandı bana, yere yıktı. ceketimin 
iç cebinde, ağzı açık bir çakı Tardı. İşte bu 
sırada ... 

Suçlu, yutkundu, aonra lllive etU: 
- Çakı, boynuna rastlamış Enverln .. Blr 

damarı tesllmlş olacak, kardeşim ölmüo. 
Hasan eski ifadelerinde: 

- Çakıyı çıkarıp, savurmuştum. Gırtlağı. 
na rastgelmlş, diyordu. Bunu, mahkemede 
kabul etmiyerek: 

- Kardeşimi vursam, o dışarıda yatarken, 
aabaha kadar rahat uyuyablllr miydim? 
demişti. 

Bundan sonra, analan Gülfidan kalfa 
ma~eme salonuna alındı. Reis Refik Onay 
sordu: 

- ŞahldUk edecek misin? .. 
- Elbette. 
- Kaç yaşındasın? 

Bacaksızın maskaralıkları: 



Dionaea adını taşıyan ou nebatın hu
IUsiyeti, yapraklan ile önüne gelen can
lı, cansız her küçük §eyi yakalayıp yut-
8ıasıdır. Yaprak!• bir kıskaç halinde
dir. Meaell bir sinek bu yapraklara te
lbaa eder etmez, nebat elektriklenmiş gi-

bi olur ve saniyelerle sayılabilecek bir 
zaman içinde kapanıp hayvanı yular. 

Yukandaki resimler, bu nebat üzerin
de yapılan ufak bir tecrübeyi gösteriyor: 

1 - Bir saman parçası Dionaca yapra
ğının ortasına temas ettirilir ettirilmez, 
yaprak harekete geçiyor ... 

2 - ... \re kapanmağa başlıyor. Bu ha
reket çok seridir, nebat, uçlanndaki di
kenleri de birbirine geçiriyor. 

3 - Saman parçasını aşatıya doğru 

çekiyor, çekiyqr ve nihayet ıtamamlle 

yutmuş oluyor. 

C GARİB HABERLER :::J 
İkinci defa ölen 

adam 
Belgrad. (Mayıs) - Herseğin Mostar 

kasabasında Hamza adını taşıyan sabık 
hır belediye memuru ölmüı ve ölümü bir 
'°k dedikoduların tazelenmesine sebeb 
Obnuştur. Zira bu adam ikinci defa ola
"-& hayattan ayrılımftır. 

Filhakika Hamza 1914 yılında ağu bir 
kalb hastalılmdan muzta~ iken ö~ :ftü, doktorlar adamı muayene etmiş-

ve kalbinin durdulunu görmüşlerdi. 
~aze resmi usulü dahilinde yapılmış
tı, fakat tabut mezara indirilirken için-
41 bir hareket olmUf ve ölü tabutun ka
hluu fırlatarak dojrulmuştu. Cenaze 
lberaaiminde bulunanlar dehşet içinde 
~larken adam kemali liikfinla kalk
~ ve dotruca meyhaneye giderek bir 

deh konyak içmlftl 
llaınzanın ikinci cenaze merasimi hA
~iz pçmiftir, bu defaki ölümü kat'i 

Otomobil kralını 
dağa kaldırmak 

istiyen. adam 
Resmini gördü

ğün üz adam, meş
hur İngiliz sanayi
cisi Lord Nuffieldi 
kaçırmak istiyen 
adamların reisidir. 
Lordun hayatını 

tehlikeye koymak 
Ve cebinde iki oto
matik tabanca ve 
kurşun bulunmak 
suçile yakalanmıı
tır. İsmi Thorn· 
ton'dur. İngiliz .ka
nununda dağa a
dam kaldırmak te
şebbüsünde bulu;. 
nanlar için hiçbir 
ceza derpiş olun:
madığından yal
nız bir haf ta neza

Kin tutan bir 
panter 

Londra, (Mayıs) - Delhiden telgraf
la bildirildiğine göre Devas mihracesi 
garib bir av kazası geçirmiştir. Mihrace 
iki yaveri ve bir klavuz refakatinde pan· 
ter avına çıkmış, üç hayvanı öldürerek 
bir dördüncüsünü de hafifce yaralamıftı. 

ektedir. ret altında kala caktır. 

Mihrace öğleden sonra geri dönerken 
kendisini beklediği anlaşılan yaralı pan
ter bir atacın üzerinden arabaya atlamıı 
ve diğer yolculara ehemmiyet verme
den doğruca mihraceye saldırmıştır. A

damla hayvan birbirlerine ıarılı bir va
ziyette olduklan için yaverler pantere a
teı edememiıler ve hayvanı revolver 
kabzası ile sersemletmeye çalıpnışlardır. 

Nihayet bir yaver panterin alıma bıça
lmı ıokmaya muvaffak olunca mihrace 
kurtulmuştur. Maamafih oldukça a.jır 

bir surette yaralıdır. 

iran Veliahdinin nişanhsı 

~ Prmıes Fevziye 
' •eliahdi Şahpur Mehmed Rıza ile nişanlandığı res· 
~ bllcUruen Prenses Fevziye, Mısır kralı Majeste Faruk'un 
btr ~rdeıidir. Te§rln.isanlde 17 yaşına basacaktır. Garb ter
~~Bile Yeti§IDJş olan prenses tenis oynar, yüzmekten zlya-
~: .. ~oılanır. iki yıl evvel de İsviçrede kayak öğrenmiştir. 

-...ııusı Mehmed Rıza da 19 yaşında bulunmaktadır. 

! Bar arlislliğinden Sultanhğa ~ 

Lycfia Hm 
Yohore sultanı, Sultan İbrahim ile birlikte seyahat eden 

ve yakında nfıanlan resmen bildirilecek olan, Bayan J~ydia 
Hill'in bir resmini koyuyoruz. Lydia'nın parmağında 6 bin li
ra değerinde bir nişan halkası vardır. Kendisi 24 yqıııda bu
lunmaktadır. Sultan 84 ündedir. Genç nipnlı vaktile bar ar
tistliği yapmııtır. 

Sayfa 1 

İngiltere kral ve kraliçesinin Pariı ziyareti münaaebetile ıimdiden 
provalar yapılıyor, hükümdarların ıeçecekleri caddelerdeki bütün 
bina ve dükkanlarda bulunanlara vesika verilecek, kahve taraaalari 
kapalı duracak, bütün pencereler, balkonlar, dükkanlar, clükkin vit-

rinleri, bina kapılan zabıta tarafmdan muhafaza edilecek 

Kral Pan.te buluncfuDu müddnçe Napolycma aid olan bu yat.a.kta ı,ıcıtacaktır 
(Bqtarafı l inci ıay/ada) l mirliklerinden birer vesika alacaklardır. 

Fransa hüldiıneti, İngiliz hükilmdarla- Ayrıca, davetlileri veya misafirleri bulu
rının muhte§em bir surette karşılanma- nacaksa, kendi mes'uliyetleri altında o
larına büyük bir ehemmiyet verdiği için larak bunlar için vesika alacaklardır. 
kendilerinin Fransaya gelmelerinden on Bunun haricinde, hükümdarların geçe
gün evvel, kabul ve muhafaza hususla- cekleri bütün pencereler, balkonlar, 
rına aid tedbirlerin muhtelif zamanlarda dükklnlar, dükkln vitrinleri, bina kapı· 
ve polis ve emniyet umum müdürlerinin ları zabıta tarafından muhafaza cdile
nezaretleri altında provalan ~apıla- cektir. 
caktır. En ufak bir tereddüd halinde herkes 

İngiliz kral ve kraliçesini hAmil olan elindeki vesikayı memurlara gösterecek 
trenden evvel ve yarım saat bir farkla ve icabında o vesikanın kendisine aid ol· 
bir emniyet treni hareket edecefl gibi duğunu isbat edecektir. 
hükümdarların geçecekleri hat boyu da Güzergahtaki bütün kahvelerin taraı
sabit ve seyyar muhafaza kuvvetleri ta- saları kapalı duracak ve müşteri bulun· 
rafından emniyet altına alınacaktır. Va- mıyacaktır. Bu gibi gazinoların yalnız 

gonların her kapısında bir zabıta memu- zemin katında müşteri bulunabilecektir 
ru bulunacak ve tren, ayrıca mühim bir Bu ıüzergaha tesadüf eden otellerin 
kuvvetin muhafazası altına konulmu§ müdür ve sahiblerl, otellerin caddeye na
olacaktır. zır odalarında ikamet eden müşterilerin 

Paris içinde hükümdarlann araba ve- hüviyetlerini zabıtaya bildireceği gibi 
ya otomobil ile geçecekleri bütün cadde- bunlar için de ayrıca vesika temin ede
lere bakan bina ve dükkanlardaki insan- cektir. 26 hazirandan sonra, hükümdar
ların, sahib ve müstecirlerinin umumf ların Paristen ayrılmasına kadar güzer
bir tahriri yapılmaktadır. Bunlar, o gün g'1ıa tesadüf eden hiçbir otel, pansiyon 
evlerinde veya dük.ki.nlannda buluna- veya ev yeni müşteri alamıyacak, yeni 
bilmek için mensub oldu.klan zabıta l- bir kira mukavelesi yapamıyacaktır. 

Blgada Qç milhlm 
Noksan ve tehlikeli 
Bir duvar 
Blgadan yazılıyor: 
c- Burada mevcud üç san•at artık 61· 

mn, ayılmak.tadır. Bunlar 1orp.ncılıt. 
dötemescllik, mücellldllktlr. Dülün yapa
cak olanlar, yorıancı bulamadıkları tçln 
yeni yorgan ve yatak yaptırmata Bau.ıce. 
ılre veyahud Çanakkaleye gidiyorlar. Bir 
fllteyi blle atıp kabartacak bir aan'at sa
hibi yoktur. 
Fersudeleşen kanape ve koltukları ta

mir edecek, yaylarını yoluna koyacak, kı
rılan bir kanapenln bacatını mıhlıyacak 
bir ot yli-'tık veya mlnder yapacak ~öte· 
meel de bulunamıyor. Bu gibi ev ef)'aaı
nm mtibayaa· ve tamiri için de bafka yer· 
lere başvurulmaktadır. 

Bu ılrin kasabada kWtür merakı da oı
dutca fazladır. Llktn otuma71 sevenler, 
mecmualarını, feraudeleoen ldtablannı, 
topladıkları gazetelerin toleblyonlarını 

yaptıracak milcellld de bulamıyorlar Te 

bunun için İstanbula baııvurmat tülfeU
ne kaUanıyorlar. . , 

Burada yangın yerinde Jikılmafa mah· 
tilm tehlikeli bir duvar vardır. Şefkat Yur
dunun arka tarafında klremldcl Hacı f.s. 
mallln yanan evinin duvan olan bu 25 
metrelik büyük yangın harabesi altında 
hergiln birçok mahalle çocuklan oyna
maktadırlar. Duvarın bir gün aruuzın 11· 
kılması ve birkaç çocuğun tehllke karşı
sında UJınası muhtemel bulunduğu J~ln 
belediyenin nazan dlkka tini celbederb. 

• Zonguldak pazar yerini temiz bir 
yerde kurmak lizımdır. 

Zonguldaktan yazılıyor: Burada bir pa
zar yeri vardır ki, yolun 1k1 yaya kaldı -
rımma, yat, yoturt, pekmez vesaire dizi. 
llp satılır. Gene &Jil1 yolun ortasından &• 

ra.balar, otomobWer ve .kamJonlar ıı • 
oer. Bu ftlaltlll ar>ryındp da bir ıoa 

bulutu talkar ve satılan 11da maddeleri 
üzerine iner. Bilhassa yutanda aaydıtı • 
mıı maddeler 71kanmadan, temlzlenm9' 
den Ye kaynatılmadan yenen feYler oldu• 
tu 1çln haltın bu yilzden butalılı: tehll • 
teslle karfılqması ihtimali çok faZia~. 
Ya bu pazar yerinl buradan :ltaldınp arabtl 
ve otomobillerin geçıntyecett bir Ye1'4 
nakletmek, yahud da araba ve otomobil• 
lerln geçme&nJ yasak etmek 1Azımclı1'\ 
Belediyenin nazarı dikkatini celbeder. 

• ~yucularımızın sorgulanııa 
cevablar 

İznıirde Adnan Günal'a: 
•- İnhisarlar İdaresinin Maltepede bll' 

tütün enstitüsü vardır. EMtltü 1daresiıı_• 
de bir eksper kursu mevcuddur kt, bu ıau. 
1& girebilmek için, lise veya muadlll meıc .. 
teblerden mezun olmak tarttır. Ziraat 
mektebi mezunları tercihen alınmakta• 
dır. 

Kursta sta.J müddeti bet senedir. Birin• 
el sene ziraat ve hazırlama, ildncı sene 
fabrikada harmancılık, üçüncü sene alım, 
dördilncli sene yaprak tütün lfleme 1f}e
rl, beıılnci sene tütün bakım i§leri staJı• 
dır . 

Kursa girildiği zaman yevmiye iki buçuıt 
lira, 1k1ncl aeneslnde de ayda doksan lir& 
alınmaktadır. Müteakib aeneler de, mu .. 
vaffaldyet derecesine göre maaıı artmak• 
tadır. 

Bet sene sonunda, muva!faklyet göste .. 
renler, harmancı muavini olmaktadırlar. 

• Paqaltıda Zareb M. l"aldl%)'an: 
- Klyevm Türktyede hiçbir pul mec• 

mua.sı çıkmıyor. Bir sene evvel çıkan pul 
mecmuası kapanml§tır. 

• Esldfeblrcle Yakap ÖZblçere: 
- Hem mektubumu neşretmeyln, c11 .. 

1orsunuz, hem de halimizi yazınız da b1· 
zlınle allkadar olsunlar, diye rica edt • 
yorsunuz. Esasen bir memurun zam gör
meslnl btz1m müdafaamız delil, kendi 
..., ft p.J?etl temlD ede. 
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1 KADI DEGiL MUAMMA 1 
~llll~lllllllllllllllllllllllllllmmtllllllllll .. IUl!h. lngillzceden çeviren: Neyyir ~ 
Darby, Hollywoodun en büyük film f 

Biaziraa 1 

v 

FOTO ,_1AGAZiN 
1' •ınmn•ı ·muhar.rideriu edel>i1c iÇtimai Ye fenni yazılant 

Güzellik ye koruma çareleri reçeteleri 
108 uyfa •• 100 ıaimt Renkli Ye ne& tahlotar 

Haziran Nüshası Bugün çıktı 
kumpanyası olan (U. F. ll) ın Londra f 
propaganda menajeri idi. Beş altı yıl ön- ~1•••••••••11!11•••••••••••••••••••P 
ce Polonyadan gelmiş, ingiltereyc yer - Antalya Orman Başmühendisliğinden : 
leşirken aslını unutmak içın ismini de-
ğiştirmiş, bu adı almıştL ı - An tal yanın Al3nya kazasının Sazak - Çulluca ormanmd.an bir sene 

(U. F. H.) dünyaya ün salan artistleri müddetle satılığa çıkarılan 3752 metre milip gayri mamul köknar, 443 metre 
kendinde toplıyan bir kumpanya idi. Meş- mikap gayri mamul yaş ve kuru katran eşcan 15 gün müddetle ve kdpalı zarf 
bur sinema artisti Hollywoodda her a - usuliylc arttırmaya çıkanlmıştır. 
dımda görülür. Fakat 1ngilterede onlara 2 - Arttırma 10/6/938 tarilıine müsa dif Cuma günü saat 15 de Antalya Or· 
rastlamak batın sayılır vak"alardandır. man idaresinde yapılacaktır. 
Bunun için (U. F. H.) kumpanyası İngi- 3 - Çamın beher gayri mamul metre mikfıbı 490, köknarın 370 ve Katranın 
llz halkına bu güzellik heyeamını tat - 180 kuruştur. 
tırmak için vakit vakit sayılı artistlerin- 4 - Muvakkat teminat 1933 lira 28 kuruştur. 
den birini İngiltere yolculuğuna çıkarır- 5 _Satış orman kanununun muvakkat altıncı maddesine göre memleket ihil· 
dL yacı için yapılacaktır. 

Gelen artisti Londrada mutantan bir 6 _ Şartname ve mukavelenameyı görmek istiyenlerin Antalya 0!."man BaŞ-
surctte karşılamak, etrafındct sayısız bir mühendis mu.avinliğ.ine ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne mürnca:ıtlafl. 
hayranlar kafilesi toplamak. artıstin ka - c3220• 
labalıktan üstü başı para lanırken bile 
herkese gülümsemesini. gittiği her yer
de gösterişli bir kavalye ile birlikte gö
rülmesini temin etmek işi Darby'ye dü -
şüyordu. Hepsi ne ise ama şu cgösterişli 
kavalye• meselesile zavallının başı derd
de. Karşılama, işin en tatlı tarafıydL 

Darby'nin elinin altında rlairna kocaman 
bir ckarşılayıcılar listesi• bulunurdu. 
.Amerikadan bir artist y~la • çıktı mı 

Darby de derhal bu adreslere şöyle bir 
matbu haberci salardı: 

cGözdeniz, sevgiliniz, eşsiz artistiniz 
falan filan Londraya şu gün, şu saatte 
vnrncaktır. Karşılamak fırsatını kaçır -
mayınız.> 

Güçlük artist Londraya geldikten son
ra başlıyordu. Darby, kadın artistleri kar
şılamak için aramış, taramış, istediği gi
bi bir cgösteriş kavalyesi• bulabilmiştL 

Yüz çizgileri ince, fotojenik, eski bir asa
let ünvanına sahib Lord Arşi Horse a

c- .ıvi§anlımı bekleTken ne diye beni rahatsız cdiyonunuz?• yineyim demeyiniz. Tıpkı t.avus kuşuna 
sandığından yana yakıla fikayet etmişti. çare bulunamadı. Mesele Arşf için bir. dönüyorsunuz.! 
Bir artist te kızıp zavallıya bir fiske vur- izzeti nefis meselesi halini almıştı. O, adt Genç kı~ ~er gibi taUı.. gesiJ.c! 

muştu. 

Fakat anlatacağım şu son Fay Paradise 
vaıttası bütün bunlara tq çıkartmıştı. 

Fay Paradise aslen Sırbtı ama ince u
zun boyu, serin bakışlı mavi gözlerile 
filmlerinde bir şimal güzeli hissini ve -
riyordu. Kazancı haftada ~500 lira idi. Ko 
nuşmaktan, hele kalabaLıktno hiç hoş -
!anmazdı. Bunun için de halk onun üs -
tüne diğer artisUerden fazla düşüyordu. 

Fay Londradaki coşkun istikbali soğuk 
soğuk knrşıladı. Otel oodasına yerleşip te 
karşısında Arşiyi gö.rür gormez de so -
ğuk soğuk emretti: 

- Çıkınız. 

- Fakat ben •• 

en büyük artistlerle dilden dile dolaşan, - Peki,. peki sevgilim istediğin ol -
Avrupda cgösteriş kavalyeliği• tüy~ yeni sun ama benimle dans edersin değil mi? 
bir meslek yaratan Arşi. bir artistin kap- dedi ve çıktı. O çıkar çık.maı kapının 
risine kurban olsun. mümkün mü idi? önündeki paravanın arkasından ablak 

.. . . . - . b. haf bir yüz göründü: 
cGösterkış bkalvdalyBesı>b~thuıfı . ı~ d ~ - Bravo Arşi., doğrusu bir senelikte<:-

ortadnn ay o u. u ır a ta ıçın e ışı ~ . . . . 
·· ·· Bok • ·· l t • t• 1 1. · rübeme ragmen ben de bundan ıyısını yn-gucu su guze ar ıs ı nası e ının 

içine aldığını öğreruniye çabalamak ol - pamazdım. d M ffaki t , 
. . Arşi :mahzun u. u:va ye ona neş e 

muştu. Ta~ Lı;.~~ol sıne~~ı:1~ açıJ- değil, zehir olmuştu. Ömründe ilk defa 
masından bır gun once A!."~ ikinci defa • .ı. ld ğunu hissediyordu: 

d d 
.. .. d.. UŞ1A O U 

Fayın o a kapısın a gorun u. _ Ama Boks bu dayanıltr şey cieğil. 

- Nişanlımı beklerken ne diye beni Dünyanın en güzel kadınını gör de t::ış 
rahatsız ediyorsunuz? Size gelmeyin de- gibi dur ve yalan söyle •.. 
rnedim mi? _ Ne yaparsın azizim. Ben bir senedir 

dında bir delikanlı .. Yalnız sakın ağzını rum. 

Arşinin bütün kanı bu eşsiz şimal gü- bu azabı çekiyorum. Haddin varsa cgü
ze]inin önünde ateş kesilmiştt Fakat dışı zelsin> de. Derhal buz kesilir. Kadın de -

- Size çabuk odamdan çıkınız diyo -
buz gibi görünüyordu= ğil muamma ... 

- Zaten ben de istiye istiyc gelmedrm.. - Ama ben daha fazla dayanamıyaca-açıp konuşturmayınız. Hoş konuşma - Delikanlının hali. kapıda beklediğini 
sına da lüzum yoktu ya ... Kadınlar onun görünce hiddetle telefonu yakaladı: Hem kuzum bu kibiriniz ne böyle? Sanki ğım. Dünyada eşi olrnadığıru ... 

ben adım:ıın da. güzelliğini:cin de birer. - Sakın ha .•• Vallahi kovulursun. Bruc melankolik sessizliklerinden de hoşlanı - _ Allo Mister Darby, nedir bu? 
yorlardı. _ cBua nedir mis? yalancı maske olduğunu bilmiyor mu • ben cöla dese seve seve ölmıye hazırım 

Gösteriş kavalyesi Londrada ilk defa _ Odamda biri var, çık diyorum çık • yum? Bu takma yüzle, takma ısimle da da daha bir kere Cipmüş bile değilim. E-
dişi Tarzan rolünü oynıyan artistle bir- mıyor. ha ne zamana kadar alemi aldatacaksı - Hm.den kaçmasın diye yüııinün hoşuma 
liktc göründü. Genç çiftin lokantalarda, - Ha!.. Arşi'yi mi söylemelt istiyorsu- nız1 .. Şu mnkyajı bir silen olsa yüzünüze gitmediğini söylüyorum. Onlar böyle 
ldüblerde, tiyatro kapılarında türlü poz- nuz? Sizi yemeğe götürecek. bakan olur mu sanıyorsunuz? tç yüzii - derdleşiıken Fay çıldır1.an. bir güzellik 
lan alındı. Bunu bir çokları daha takib nüzü bildiğim halde bu gece sanki fev- içinde göründü: 
etti. Çok geçmeden Arşinin ince çizgili * - Ne iyi birbirinizle ahbab olmuşsu -

t kaliıde bir mahliıkmuşsunuz gibi nasıl B d b · t• ord Dünyar.ıa 
yüzünü yalnız ngilterede de~ıl, Arneri- Götüremedi. Çü·nkü Fay Paradise'in .. .. .. ha '!..-'- ğım '- nuz. en e unu ıs ıy um. 

yuzunuze hayran yran LXU".aca w- h "d - •- iki :kek var: o da 
kada da tanımıyan kalmadı. Londraya sarı damadı tutmuştu. Londrada hususi N ki ·t oşuma gı en ycu..uız er lemem. e yapayım vazı e... ikin" • 
gelen her kadın artistin yambaşında o - hayatına karışılmasına müsaade etmiyor- ız •.• 
nun ver alması bir a·det halıne gı"rdi. Ar- Fay şaşkınlık. içinde birdenbire tatlı -

J du. Aınerikadan peşinde Boks adında ab-
tık Darby'nin masraf list~sınde Arşi'nin lak yüzlü bir gençle gemişti. Onunla se- !aşmıştı: Zavallı Arşi o akşam (Fay) a içini yn-
fa1an \•cya filn·n artı"stle bir aksam go_ru_ - · ·· ı rd d b ka ·ı b" - Ben .•. Sizin böyle bir erkek oldu - kan ·· elli d . vıştiği soy eniyo u, on an aş sı ~ ır guz ·ğin en, aşkından bahsetme,. 

* 

cNereye gitsem, yanımda ihtiyaten bit 
elma götürüyorum. Karımın eteğinin U

cunu öpmek istedikçe bu elınayı ısınyo • 
rum.. demektedir. 

YARINKİ ~DA: 

Tarihi şahsiyetler 
Nakleden: H. Atas 

Radyo ve Radyom 
kadar 

RADYOLiN 
de insanlığa hizmet 
etmektedir; çünkü 

HADYOliN nüşü, lokantada bir yemek yeyişı, bir ti- yere gitmiye de yanaşmıyordu. ğunu bilmiyordum. Kimsiniz siz? Sonra mck için kendini yedt bitircfL Ertesi gün, 
Yatrrya gidi<!I irin muayyen tahsisat ay- D b ' in l~ l - lm t Lo birden yerinden fırJadı. Gelip Arşın.in a·· , d=-1-..:·, di•le• mideıın·, -TJ.-"' " _ ar y n p unı a tüst o uş u. n - unyanın en mes ud genci gibi. dünyanın A~ A Y • ,, • ~~ 
rılmış bulunuyordu. ınarby, arasıra ga- dralılar sevdikleri artistin yanında kcn- boynuna atıldı: en güzel kızı kolunda Liverpool sinem,a,.. vücudu kuvvetlendirir. Sılr 
zetelerde: di Arşilerini görmemeye lahmmül e - - Neden git dedim de hala duruyor - sının nçılışında bulwıda. Dah:a ertesi gün 

cMeşhur sinema artisti ( ... ) in Lord demiyorlardı. Eğer Fay bir hafta sonra sun? Hala bana azab veriyorsun? Neden de piri olduğu 411eslekden, cgösteriş ka- halli Ye ku..-vetli iıısanlat 
Arşi Horsc'le nişanlanmak üzere oldu - Liverpooldaki lüks sinemanın açılma tö- bana kendini sevdiriyorsun? valyeliği> nden istifade etti. Bir daha onu da medeniyete hizmet eder· 
ğunaa dair cazib blöfJar yapmay:ı da de- reninde de Arşi ile bulunmıya razı ol - Delikanlı, güzel kollardnıı güçlükle hiç bir artistin yanında ve hiç bir gaze- Sabah, öğle ve akşam bet 
likanlıyı razı etmişti. Bu garib eş oyu • mazsa İngiliz ve Amerikan seyircilerin - sıyrıldı: tede gören olmadı. yemekten sonra diŞerinQİ 
nunun garib garib aksiliklen de yok de- de büyük bir hoşnudsuzluk baş göstere- - Haydi çocukluğu bırakm da hazır - (Boks) a gelince, o Arşiden daha kuv-l muntazan:an fırçalayınız. 
ğildi. Bir defa Arşi artistlerden bırinin cekti. Darby ile (U. F. H.) arasında he - lanın. Yemeğe geç kalıyoruz. Hem s:ıkın vetli imiş. Fayla evlendi Fakat hi!A Ar- ._ ____________ ........ 
kendini sık sık eski kocal:ınndan biri yecanlı telgraflar alıp verildi. İşe bir geçen günkü gibi cicili bicili şeyler gi - şiye arasıra gelen mektubla=ında: " 
====================================================================================================~ 
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ÇI ARALTI 
Artık çatalı, bıçağı bırakmı.ş salata -

ları, ezmeleri parmaklarile toparlayıp 
ağzına götürüyor ve ellerini dilinin ge
niş çevirme hareketlerile temizliyor -
au. 
Babamın ve amcamın içki alernlerıni 

hatırlıyorum. Onlar da saatlerce :çe:
lerdi. Fakat böyle hareketlerini şaşırıp 
şuurlarını kaybettiklerini görmed\.m. 

Bu Bayrakdaroğlunun artık dili a
damakıllı dolaşmağa başlamıştı. Her -
halde içtiğinin farkında değildi. Dol
durduğu kadehleri adeta boş bir \caba 
~şaltır gibi boğazına döküyordu. 

Ne söylediğini ve ne yaptığını fark 
etmiyecek bir bale gelmişti ki arkasına 
ince bir manto alan Jale yanımıza gel
di. 

- Yemek vakti geçti, hala burada 
mısınız canım? 

Ve bir bakışta vaziyeti anlayınca: 
· - Korkarım yemek yemiyeceksıniz? 
• Bayrakdaroğlu cevab verecek halde 
aeğildi. 

- Güzel mezelerinizle o kadar doy
duk ki bizi yemekten affetmenizi rica 
ederim hanımefendi. 

Bayrakdaroğlunun göğsüne .iüşen 

başı biraz kımıldadı. Boğulan bir ada
mın çıkardığı gari}\ korkunç seslere 
benziyen bir sesle: 

- Yok, dedi. Bırak bizi. İçeceğiz 
daha .. değil mi beyefendi? .•. Hatı .. hah, 
hah bah,hah! 

J file bana baktı: 
- İçecek misiniz daha? 
- İmkanı mı var efendim, dedim. 

Beyefendiyi istirahat ettirsek daha 
muvafık olur zannederim. 

Jale bir anda kararını verdi. 
Hemen Bayrakdaroğlunun kollarına 

girdi. Onu yumuşatacak sözler ve hare
ketlerle yerinden kaldırdı. 

Belinde çifte tabancası, h--ulak1arma 
yaklaşan pos bıyık1an ile eski bir baş
pehlivana benziyen Bayrakdaroğlu 

şimdi iki hizmetci ile Jalenin aras:n
da kof bir saman çuvalı gibi yuvarla
nıyordu. 

Evine mi!9afir olduğum bu adamın 
gülünç haline müteessir oldum. Şimdi 
burada kalmakta gösterdiğim uysallık 
için kendime kızıyorum. Büyük bir fe
ner tutan ibUyar çiftlik kihyasınm piş-

darlık ettiği bu garib kafile Bayrakdar- Rahatına al~mış insanların yabancı Küçük bir idare lfunbasmın ayd;~ 
oğlunun tutturduğu anlaşılmaz bir ~ar- yerlerde karşılaştıkları al~amamazlrk- tattığı bu tuvalet yennde soğuk sU 
kının bozuk temposuna uyarak içeri tan gelen huysuzluklar beni de gelıp bol bol yıkandım. . tid' 
giriyordu. bulmuştu. Ne mye bu birbirinden ma- Bız dışancla içerken Jalenin ıçt! ~e 

Onlar taş merdivenlerden yukar. Çl· nasız insanların sözüne kapılmıştım .•• boş oturmadığı an!aşılıyor. Bu yi 
karlarken ben kahya ile aşağıda kalma- Biz~-nkiler şimdi çiftlikte kim bilir ne çiftlik evinde mümkün olan her~~• 
yı muvafık buldum. güzel eğleniyorlar. Nev~ S~ Nazlı yapmış. Musluğun mermer ta~Iıg: 1-Babamın zamanından bilirim. Çiftli- bir araya geldiler mi orada kahkaha- bir kolonya ve her halde kendx ~,. 
ğe gelen misafirleri kahya ağıylar. Gün- dan başka şey işitilmeL fakat iki er- mmdan aynhnış olacak, şık bir •1fl 
düzden kadınlar her şeyi hazırlar, se- kekten biri Feridwı o[duğuna göre. a- fırça ve tarak konm~ ~· 
Iamlık dairesi olarak ayrılan~ ge- caba ikincisi kim .. hanmtlardan birinin Bunlardan artık ya:rm sabah . 
ce olunca çiftlik kahyasının nezaretine kocası olacak? de eder:iim Gözlerimden uyku _a~1~tt 
bırakılır. Küçük kızın tuttuğu pmdan merdi- Odama döndüğüm. zaman küçıl~ 

Ben kahyadan yatacağım yeri gös- ven bitince sola döndü. Üst katta hlç da çekilip gitmişti. . ıı· 
termesini beklerken o alt katın büyük ses yok. Halı üzerinde yürüyoru~ Kız Hemen: sa.yunup yatmak isti~ıı· 
o?~ında bir lamba .. yakarak ~ildi. ~u .. uzun sofanın nihayeti~de _ bi:r kapı daydım. Yatağın ~ başındaki nı -zıJ?t1 
gıttı. Bu odada yataga benzer brr şey onunde durdu. Ve bana dondu: rm titrek aydınlıgmda od'aY1 J0 ~e 
yoktu. Usulen kahyanın yıkanacak ve - Buyurunuz efendim. geçirdim. Burası her halde çiftl Cte oııı-
yatacak yeri göstermesi. bir ihtiyacım Kapının aralık kanadım ittim. iki yatısına gelen misafirlere ayrılrrt~ lir 
eılup ol~~dıj~m·ı-~mıası ~az~md_ı. . . şamdanın aydınlattığı güzel bir yatak cak. Duvarlar halıTurla ~P!1- Btl" ÇiıJ 

Pek ıyı bıldıgım bu çıftlık adebnın odası. şedeki masa üzerinde buyült btr 
(Filibos) da geçmediğini anlamak için Kapının önünde duran. kız devam et- vazosu varr . ef1 

daha çok beklemeğe lüzum kalmadı. ti: Rahatıma o kadar alışkınlltl ~ J1!!l" 

İki küçük hizmetci ~ızdan biri elinde - Elinizi yıkamak isterseniz yanda- lüks otelde olsam g<'ne yerimi ya ~8rıfl 
bir şamdanla geldi. Öğretilmiş kelime- ki kapıyı açınız. ıım. Fakat bir kere olan oldu. 
leri ahmak bir ezberci gibi tekra:- etti: Yalnız elimi değil, her akş_am boynu- erken kalkmak için uyumam ]Jıztııl--çitl"' 

- Odanız yukarıda hazır efendim. ma kadar başımı yıkamak adetırndir. Hem soyunuyor, hem de btZlJ.11·tti~"' 
Onun peşine takılmaktan başka çare Daha hizmetct kız gitmeden tuvalete lıkte şu dakikalarda neler olu~ b~5t 

yoktu. Biraz evvel kahyanın yaktığı: or- girdim.. Çiftlik köşklerinde ancak temin ni düŞ.ünüyorum. Hasan da~ ı~e pli? 
ta lambasını kıstım ve kızın tuttuğu edilebilen bir konfor. Musluğun yanı- acaba misafirleri ağuılayab~i1~e 1e
şamdanın sıska ışığında taş merdivenle- na büyük bir semaver konmllŞ'. İki bü- Çiftlikte beŞ, değj.L on be.ı rn,isafı.t 
ri çıkmağa başladım. yük tüylü Buna bavlus~ A.yalt yılta- tecek yatak var. "''' 
İçimde sıkıntı var. mak için bir küvet. (Arkal' 
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SON POSTA 

<Her hallı mahfmdurl 

Ana, hayaletin vücudünde ısrar ediyor 
Serkomiser manasını anlamadığ1m 

bir şıddetle ısrar etti: 
- Bugün ikinciteşrinin biridir, ha-

11llnefendi. Size yalan söylemişler. 
- Siz deli misiniz... 31 teşrinievve

U~ hangi gün olduğunu ben bilmez mi
Yun? 31 teşrinievvel... Bütün ömrümü 
0nun şeametine kurban ettim. Hiç Ke
ll_an ılc Selmanın ayni gün evlenmele
tine izin verebilir mi idim? Bugün ay 
başı değildir. 
llıdvan Sadullah gülümseyerek ara

Ya girdi: 
- Madem ki tarafeynin anlaşmasına 

lınkan yok ... Zabıt katibi efendi yazı
nız, bugün 32 teşrinievveldir. Evet, su
•Uere devam edelim, Q;:ıman bey ... 

Serkomiserin sorduğu yeni sualle ta 
tih bahsi üzerinde neye ayak dirediğini 
anladım .. . 

- Evlfıdlarınız vaktile, 31 teşriniev
~el günü başınıza gelen felaketi b!ze 
lafsilatile anlattılar hanımefendi... Ve 
gene anlattılar ki o tarihtenberi bu ko
nakta bir hayalet peyda olmuştur. 

- Hayalet ... Onun hayaleti... 
- Evet, onun hayaleti.. .... 
!\adın yeniden heyecanlandı: 
- Ondan ne istiyorsunuz? .. Dir:sine 

ı\bdülhamid rahat vermedi, ölüsünü 
de siz mi dedirgin edeceksiniz? ... 

- Fakat hanımefendi... 
- Bu bahsi kesiniz, diyorum size ... 
- Beni dinleyinizc. Bizim bütün uğ-

~şrn~mız onun istirahati ruhu~m . tem~ 
ç.1nd1r ... Sakin olunuz ve benı dınleyı-
~··· Oğlunuzun katledildiğini biliyor-

uz ... 
t - Zavallı Kenanım ... Öldü ve kur
~ldu ... Keşki ben ölseydim ... Ne dol

az çilem varmış. 
la - Katil hadisesinde .. eve ko~k~ ~a

hrı bu hayaletin de rolu var .. . I~ ın ıç
~llzünü anlamak istiyoruz ... 

- Siz hakikaten deli imişsiniz . .. O, 
rı kadar iyi insandı ki... Kenanı öldii
t~ek ... O öldürecek ... Felaket günümü
tun gecesinde o benim oğlumu öldii!"e
~e~ ... Siz buraya bana işkence etmek 
Çın rni geldiniz?... Gidiniz... Detolu
tıuz buradan ... O adam öldürecek ha ... 

1. ~adının sesi yavaş yavaş çığlık şek
~ı alıyordu. Belki de yeni bir &sabi 

hran geliyordu. 
. :Bunu farkedcn Rıdvan Sadullah ye
~den fırladı, bir işarıetle serkom;sere 
Uo:rnası lüzumunu anlatarak kadına 
~ gru ilerledi. Bir iskemle aldı ve yanı
ta\ .. oturdu. Tatlı bir tebessümle uzun 
"1 u~det yüzüne baktıktan ve sakinleş-

esini bekledikten sonra: 

\......_Müsaade ederseniz biraz beraber 
~Uşalım hanımefendi, dedi. Uğradı
~ ~z. felaketin büyüklüğünü ve bunla
~ llave edilen yenilerinin acılığım bi
d;0ruz. Maksadımız ne sizi üzme!<, ne 
d~ 0nun ruhunu taciz etmek ... Biz sa
~t~ bizim meçhulümüz olan bir haki
hı.ı. ı meydana çıkarmak istiyoruz ve 
~ ?lun için yardımınızı rica ediyoruz. 
~llediyoruz ki bu evde arkası arka
~ bir takım cinayetler işleyen katil; 
~~aletin vücudünden istifade etmek 
tıı 1f,0r. Cinayetlerini ona yüklemek e
tıı~1?lde ... Meseıa bu sabah Abdülha
' devrinde giyilen bir bahriye üni
~· asını ele geçirdik ... Bu bize isbnt 
h~Yor ki ortada bir hayalet değil, ha
d\l et rolü oynıyan bir şahıs mevcud-

t. 

de'i; ~e dediniz?.. Hayalet mevcud 
1 

llli? Fakat bunun imkanı yok ... 
' ~eden imkanı olmasın? 
~Bu işde herkes yanılabilir ama 

Yanılamam ... ........ s· 
tı(j~ ız onu kendi gözlerinizle gördil-

lllü? 

~.Birçok defalar ... 
hır ıcvab birdenbire çok şayanı dikkat 
)ı aS<ıfhaya girmişti, belki de muamma
~t/dınlatan anahtarı ele geçirmek ü
~}} 11bu!unuyorduk. Bu ümid ve heye
dı.ı.~. e adeta nefes almaktan korkuyor-

llıd 
~!:! d van Sadu1lah sükünetle sualleri-

evarn etti: 
.......... o·· d lla e . or üğünüz hayaletin o oldub1U-

tnın misiniz? 

- Hayalet... Onun hayaleti ..• 

- Evet. .. Yemin ederim ki odur. Si- I m)z günlerdeki saadetimizden bahse-
ması. . . Boyu ... Yürüyüşü ... Sesi. .. Ko- der. 
nuşması. .. Tanımaz olur muyum? Her - Bizim hesabımıza göre dün c;ece 
sene 31 teşrinievvel gecesi odama gi- onu görmüş alınanız lazım geliyor. 
rer ... Saatlerce kalır ... Ben ağlarım... - Hayır, 31 teşrinievvel bugündür. 
O, söyler ... Ve şafakla beraber çekilir, Bu gece gelecek ... 
gider... - Peki hanımefendi, şimdi biraz da 

- Bize kendisini biraz tarif edehilir eski zamanlardan bahsedelim ... İlk zev-
misiniz? cinizin Abdülhamid tarafından sürül-

- Orta boylu, mavi gözlü, sarı par- düğü menfada öldüğüne emin misiniz? 
lak saçlı, bir kadın gibi güzel, fakat tam - Ne garib sualler soruyorsunuz!... 
bir erkek kadar merd ve asil... Tabii öldü ... Ölmeseydi yeniden evle-

- Başka hususiyetleri... Alameti nebilir mi idim? 
farika olacak başkalıkları... - Öldüğü haberini nasıl aldınrz? Si-
-Alnında, sağ tarafta bir ben vardır. ze Sa bur paşa mı söyledi? 
- Daha başka? - O söyledi ama yalnız söylemekle 
- Sağ elinin küçük parmağı yarım- kalmadı ... Beraberinde götürdüğü eş-

dır. Gemide bir tecrübe esnasında maki yası da geldi... Snndığı, çamaşırları ... 
neye kaptırmıştı. Üzerindeki elbisesinden başka her şeyi 

- Biraz evvel odanıza geldiği za- geldi. .. 
rnanlar konuştuğunuzdan bahsettiniz... - Vefatına sebeb ne imiş? Size ne 
Ne konuşur? söylediler? 

- Hep eski zamanlardan, evlendiği- ( ATkası vaT) 

İstanbul Askeri Levazım Amirliği ilanları 

İki No. lu Dikimevinde biriltmiş olan 11 bin kösele kırpıntısı ile 1118 kilo kürk 
deri kırpıntısı müteahhid nam ve hesabına 16/Haziran/938 Pe~emlıe günü 
saat 15 de Tophanede levazım amirliği Satınalma Komisyonunda açık arttırma 
ile satılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 684 lira 16 kuruştur. İlk teminatı 51 lira 
31 kuruştur. Kırpıntılar Tophanede Diki me\'İnde Şartname Komisyonunda gö
rülebilir. İsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. .53lh ·3194> 

l/ıllllW 

İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesattan Anadolu ciheti ile lstanbul 
sür haricinin 53019 kilo Süde kapalı zarfında talib çıkmadığından pazarlıkla ek
siltmesi 6/Haziran/938 Pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede Levazım amirliği 
satmalma komisyonunda yeııpılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 11 kuruştur. 
İlk teminatı 437 lira 41 kuruştur. Şartname komisyonda görülebilir. Anadolu ve 
Sur harici ayn ayrı verilebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

c537> •3230> 
,,,,.,,,,., 

Dikimevleri için 24460 metre kurşuni asearlık bez 13/Hazira- '938 Pazartesi 
günü saat 15,30 da Tophanede levazım Amirliği ..atınalma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 6848 lira 80 kuruş, ilk teminatı 
376 lira 86 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülel?ilir. !steklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber teklif mektublarını ihale .saatinden bir .Mıat evvel 
komisyona vermeleri. c53h c312~» \ı 

,.,.,.,., 
Dikimevleri için 445 bin büyük ve 178bin küçük mat dilğme 13/Haziran/938 

Pazartesi günü saat 16 da Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 279f lira 60 kuruştur. İlk 
teminatı 209 lira 60 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber belli Gaatte komisyona gelmeleri. 

c532> ~31271 

NtNtıl 

Dikimevleri için 4600 metre kıl tela 13/Haziran/938 Pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 3220 lira, llk teminatı 241 lira 50 kuruştur. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

c533> c3118:t 

""""""" 
Dikimevleri için 100750 adet büyük parlak düğme 13/Haziran/938 Pazartesi 

günü saat 14,30 da Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda açık 

eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 2015 lira, ilk. teminatı 151 lira 12 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c534ı .3129, 

Istanbul Levazım Amirliğinden: 
Bir numaralı dikimevi tarafından on iki bin met.re kumaş için tanzım kılınan 

17/3/938 tarih ve 3/4-974704 sayılı ayniyat makbuzu ile iki No. lu dikimevi ta
.rafından 4000 aded Skandırak kayışı için tanzim kılınan 19/3/938 tarih ve 
3/53-914705 sayılı ayniyat makbuzu zayi olduğundan zuhurunda hükmü olmadığı . 

c894> c319th 

!ayfo 9 

1 Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 
İzınirde Gaziemirde yaptırılacak beş adet ahşap çatılı hangar inşaatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin keşif bedeli 100329 lira 10 kuruştur, 

11k teminatı 6266 lira 46 kuruştur. Keşi!, proje ve şartnameler 520 kuruşa M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltme 17/Hazirnn/1938 Cuma 
günü saat 15 de Ankarada M. M. VekaJe ti Satınalma komisyonunda yapılacak

tır. Eksiltmeye girecekler kanuni temina t ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle müteahhi tlik vesikaları ile birlikte teklif mek a 

tublarını eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalrna Komisyonuna vermeleri. c89h c3110> 

NtNtıl 

Eskişehir Hava okulunda yaptınlacnk iki adet ahşap çatılı hangar kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 40134 lira 64 kuruştı.;r. Eksiltme 17/Ha· 
ziran/938 Cuma günü saat 11 de Ankara da M. M. Vekaleti Satınalma Komisyo-
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 3000 Hr a 10 kuruştur. Keşif, proje ve şartname· 
ler 207 kuruşa komisyondan alınır. Ek~ıl tmcye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle müteahhitlik vesikasile biılikte tcklil 
mektublarını saat 9 dan behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalrna Komisyonunn vermeleri. c892> c3111> 

N'tNW 

Kırklareli Tüın hastanesinin ihtiyacı için kapalı zarfla 20 ton koyur. etine 
verilen 42 kuruş 98 santim fiat makamca pahalı görüldüğünden yeniden kapal· 
zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Muhammen fiatı beher kilosu 45 kuruş olup 
ilk teminatı 657 liradır. İhalesi 15/Hazi ran/938 Çarşamba günü saat 16 dadır. 
İstekliler şartnamesini her gün Tüm Sa tınalma Komisyonunda görebilirler. Ta
lihlerin kanunun 2, '3 üncü maddelerindeki zikredilen vesaik ile teminat mek -
tublarını havi zarfların belli gün ve saatten en nz bir saat evveline kadar 
Kırklarelinde Tümen Satınalma Komisyonuna vermeleri. c896> c3227:ı. 

ftNlt#W 

Çanakkale Müstahkem Mevki için şartnamesinde gösterilen muhtelif gami -
zanlar arasında er eşya ve mühimmat nakliyatı altı ay müddetle ve mukave
leye bağlanmak üzere kapalı zarf usulil e eksiltmeye konulmuştur. Mezkur 
namiyatın tutarı 5000 liradır. İhalesi 16/ Haziran/938 Perşembe günü saat 16 da 
Çanakkalede Müstahkem .Mevki Satına} ma Komisyonunda yapılacaktır. İstekli
lerin ihaleden bir saat evvel temina! akçeleri olan 375 lira ve kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ile bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. 

c897> c3228., 

""""""" 
Çanakkale Müstahkem Mevki Birlikleri için 2000 kilo toz şeker 6000, kilo arpa 

şehriyesi, 6000 kilo kırmızı mercimek, 300 kilo kırmızı biber pazarlıkla satın alı
nacaktır. İhalesi 3/Haziran/938 Cuma günü saat 15 de Çanakkalede Müstahkem 
Mevki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 363 lira 60 kuruş
tur. Talihlerin mezkUr gün ve saatte teminat akçeleri ve 938 senesi ticaret oda
sı vesikalarile birlikte Çanakkalede Müstahkem Mevki Satınalrna Komisyonuna 
müracaatları. c898> c3229:t 

,,,,.,,,,., 
Kırklareli Tümen Birlikleri ihtiyacı için 50000 kilo sadeyağı kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen fıa tı 115 kuruş olup, ilk teminatı 4125 
liradır. İhalesi 17/Haziran/938 Cuma günü saat 16 dadır. İstekliler şartname
sini 300 kuruşa satınalma komisyonun dan alabilirler. Talihlerin kanunun 2, Z 
üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarını havi zarflarını belli gün ve 
saatten en az bir saat evveline kada:- Kırklarelinde Tüm Satınalma Komisyonu
na vermeleri. .s95,. c3226,. 

~ 

Balıkesirdeki birliklerin ihtiyacı için 90,000 kilo sığır veya koyun veya keçı eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Hangisi ucuz olursa o cins etin ihalesı ya. 
pılacaktır. Bu üç cins etin her talib tarafından bir zarf içinde olmak üzere heı· 

üçüne de ayrı ayrı fiat teklif edilebileceği gibi ikisine veyahud yalnız bir cins ete 
de fiat teklif edilebilir. İhale 3/6/1938 Cuma günü saat 16 da Balıkesirde As. 
Satınalma Ko. da yapılacaktır. Sığır etinin muhammen bedeli 22,500, koyunun 
36,000 ve keçinin 27,000 liradır. Sığır etinin ilk teminatı 1688, koyunun 2700 ve 
keçinin 2025 liradır. Şartname Balıkesirde As. Ko. da ve Ankarada ve İstanbul 
L. V. amirliği Satınalma Ke. lannda görülebilir. Talihler teklü zarflarını Ti
caret odasından mukayyet olduklarına dair vesikalarını da koyacaklardır. Tek -
1ü mektublarının ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Kon. na 
verilmesi. (867) (2922) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü lıanları 

70 ton mutahhar Avrupa Linters pamuğu. 
Tahmin edilen bedeli 42.000 lira olan 70 ton Mutahhar Avrupa Linters pamu

ğu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 15/ 
Temmuz/938 Cuma günü saat 15 de kap alı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 

lira 10 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan 3150 lirayı havi teklif rnektublarını mezkur saat 14 de kadar Komisyona 
vermeleri ve kendilerinin d~ 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saat~e Komisyona müracaatları. ·3067> 

~ 

6 Ton Akradi~ alınacak 
Tahmin edilen bedeli 18900 lir;. olım 6 ton Akradit Askeri Fabrikd1tır Umum 

Müdürlüğü Ankara Satına1'ııa Komisyonunca 21/Temmuz/938 Per\l~mbe günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak K'ln isyandan 
verilir. Talihlerin muvakka~ teminat olan 1417 lira 50 kuruşu havi teklif mek· 
tublarını mezkur günde saac 14. de kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun :l Vt! 3 maddelerindeki vesaikle mezkur fiU."l ve santte 
Komisyona müracaatları. •3096> 

~ 

9 Ton Difenylüretan alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 2835\J lira olan 9 ton Difenylüretan Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 20/Temmuz/9:i8 Çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zadb ihale edıleccktir. Şartname l lira 42 k1ı:-uş muka
bilinde Komisyondan veritfr Talihlerin muvakkat teminat olan 2126 lıra 25 ku· 
ruşu havi teklif mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar Komisyf'na verme
leri ve kendilerinin de 24SO nuır-aralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde~ ve:::aikle 
mezkur gün ve saatte Komıiyona müracaatları. c3074> 

~ 

23 Ton Gliser.n alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 161~ lira olan 23 ton Gliserin Askeri Fabr~kalar Umum 

Müdürlüğü Ankara Satınalnıra Komisyonunca 18/Temmuz/938 Pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Korrisyondan 
verilir. Talihlerin muv41kkat teminat olan 1207 lira 50 kuruşu ha ·.i teklif mC'k
tublannı mezkur günde saat 14 de kadar Komısyona vermeleri ve kendikriniı:ı 
de 2490 numaralı kanunun 2 w 3 maddelerindeki vesaikle mczkt'.'ır g:ın ve sn<ı ttt 

Komisyona müracaatlarL •30i3> 
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Yazan: A. R. 

Başrahib, telaş ile cübbesini ters giymiş, önünde şamdan tutan bir rahibin 
arkasından koıuyordu. Heyecan içinde birbirine giren rahiblere: " - Metanet 

gösteriniz evladlarım f ,, diye bağırıyordu · 

- Hay, hay .. fakat şövalye bu mek- varlarında korkunç akisler yapmıya 
tuba nasıl itimad eder? başlamıştı. 

- O, kolay. Bizim aramızda, bir şif- Devriye gezen nöbetci rahibler, deh-
remiz vardır. O mektubun altına o şif- !izin penceresine koşmuşlar, başlarını 
ıeyi koyarsam, hiç tereddüd etmeden, çıkarıp bakmışlardı. Gördükleri rnan
mektubun münderecatını kabul eder ... zara karşısında donakalmışlardı. 
Bu mektubu kim götürecek?.. Vakıa karanlıkta, ne olduğunu bütiin 

- Bir rnhib. inceliklerile göremiyorlardı. Fakat, bir-
- Aia .. ona da bir parola söyliyf'ce- birine saldıran, oradan oraya koşan, 

ğim. Bunu, ayrılırken aramızda karar- bütün seslerile haykırıp bağıran bu 
Iaştırm~tık. Bu parolayı şövalyeye hayvanların bütün avluyu istila etmiş 
söylemek, onun bütün emniyetini ka- olduğunu anlamışlardı. 
zanmıya kafidir. Bu iki rahibin ilk hayretleri geçtik-

- Ne oluyor? .. 
- Manastır mı hasıldl?.: 
- Vahşi hayvanlar, etrafımızı ku-

şatmış! .. 

Feryadları birbirine karışıyordu. 
J3aşrahib, telaş ile cübbesini ters giy

miş, önünde şamdan tutan bir rahibin 
arkasından koşuyordu. Telaş ile birbiri
ne giren rahiblere: 

- Metanet gösterin evladlarım ... Sa
hibimiz ve hamimiz olan aziz Ogüsten, 
bizi her felaketten esirger, müsterih o-
lun. 

Beyoğlusj>or, Rumenleri 
dün 3 - 2 mağlôb etti 

• 
Rum vatandaılanmızın düzgün oynadı klan maçın ikioel 
haftayımı sonunda Rumenler hakim oynayabildilet 

,. ~ 

Başrahib, son derecede sevinmişti. ten sonra, teliişlı telaşlı konuşmuşlar-
- Şu halde evladım.. aşağıya ine - dı: Diye bağırıyordu. 

lim. Mektubu, benim odamda yazarız.. - Ne oluyor?.. Birdenbire durmuştu. Uyku sersem-
' c derhal yollarız. - Hayvanlar boşanmış... liği biraz geçtiği için önüne gelen ilk 

- Emredersiniz, muhterem peder. - Nasıl olur?.. Ahırcı rahib bira- Dünkü maçtan 1ıeyecantı bir saf1ıa rahibe sormuştu: 
Antuvan, başrahibi takib ederek, a- der, bunları kapamamış mı?.. Dün Romanyanın eski klüblerinden geç~i. Ve 1 - 1 berabere bitti ıst 

şağı inmişti. Bir gün evvel konuştuk- - Onu sonra anlarız. Şimdi ne ya- - Fakat.. ne oluyor?.. olan Tamşvar ikinci maçını Taksim Ik.inci devreye Beyoğlu sporlu. 0 
ları küçük odaya girmişlerdi. pacağız?.. - Hayvanlar boşanmış, muhterem stadyomunda yaptı. İlk defa İstanbul - büyük bir hızla başladılar ve Baınbi.11. 
Başrahib, gül ağacından yapılmış, - Ne yapacağız? .. Tehlike çam ç:ıla- peder. da böyle saat 6 da, çok geç başlamış bir güzel bir gol atarak takımını galib v• 

zarif bir yazıhanenin başına geçmişti. cağız. - Hayvanlar mı boşanmış? maç görülüyordu. ziyete getirdi. • 
- Söyle evladım. ne yazılacak?.. - Hadi.. sen, çan kulesine... _ Evet, muhterem peder. Bükreşde gece futbol oynandığını Bu golden sonra Beyoğlu spo~l~it 
Demişti. - Ya, sen?... _ Şu halde, bu kadar gürültüye ne gazetelerde okumuş, radyoda dinle - lar gayrete geldiler. Rumen kalesl ol 
Antuvan, mektubun rnünderecatını - Ben de .. başrahib, muhterem pe- miştik. Oraya giden Türk sporcuların- hayli tehlikeler geçirdi. Bunlar da sn· 

şöylece söylemişti:. dere... lüzum var? .. Çabuk .. meş'aleleri yakı- dan işittik. Bilmem seyirciler stadyo - açık Todori ile Bambino'nun güzel $ 0 
l\luhterem şövalyem!.. Tehlike çanı birbirini rnüteakib çalı- nız. Birbirine karışan hayvanları ayırı- ma nasıl bir elbise ile giderler? Fakat laşmasile oluyordu. Bu devreye R~~~ 
Size bu mektubu, derin bir sevinç içinde yor yarı giyi~iş olan rahibler, hüc- nız. Ahırlarına kapayınız. Ahırcı rahib bizdeki futbol suaresi biraz çay zarna- ler meşhur merkez mühacimlerın • 

yazıyorum. Şu anda, madmıızet Civann:ının ' nına düştügMü, ve uahud da herkesı·n mahrum olarak çıkmıc:lardı. B<>C813 
, 

pek yakınında bulunuyorum. ladmazeı; sı- relerinden fırlıyor: biraderleri de bana yollayınız. ,, -ı r. 
te karşı sadaka.tinden, hiç bir şey kaybet- - Ne var?.. (Arkası var) simokini veya frakı bulunmadığı için malarmın sebebi belki de bu idi Il~ya 
ınemiştir. Geçen kanlı ıbadisedcn, on dere- seyirciler gündüz elbiselerile tribünle- halde bu oyuncularında şeytan tU 

tede müteessirdir. Sizi, şimdiye kadar ken- ~~~~~~~~~~:~~~~~~] ri doldurm~lardı. Romanyalılar Bey- vardı. ıJl di inden ayıran engeller, birer birer orta - (Bı A~ DVO oğlu sporlulardan üstün bir oyun tut- Bir aralık Rumenler de güzel ak,. 
dan silinmiştir. Şu anda madmıızel size in- ~ · dald tizar etmektedir. Bu mektubunnı size t:ık _ turdular. Beşinci dakikalarda sağ açık lar yapmağa başladılar. 12 incı peı 
rum eden rahibi taklb ediniz. ve serian bu- Sarı - Siyah kalesine nefis 'bir iniş yap- kada sol iç beraberlik golünü attL . 

raya geliniz. 
Dalma hiirmetkannız 1 

AntuvaP 
- Tamam ... Şimdi, mektubu bana ' 

veriniz. Aramızdaki şifreyi ilave ede - 2 
yim. t--+---1-..-.-t--f 

Antuvan eline kalemi almış .. kağı -
3 ._-+--+-t--t.•-iı--tıııı 

dm boş yerine bir Hilal ile bir de Zam- " 
bak resmi yapmıştı. 5 

- Şimdi gelelim, şövalyenin adre· 6 
sine; muhterem peder. Ben ayrıldığım ..._.......__ 
zaman şövalye, Tulon'da idi. Fakat o da 7 t--+--1---'t--t--
ertesi gün oradan hareket edecek, Mar- 8 
silyaya gidecek, beni orada bekliyecek- 9 't---+--+-+--+--
t i. Şimdi bu mektubu götüren rahib 
kendisini, Marsilyaya bir saat mesafe
de (Bel Villa) köyünde bulacaktır. Ve 
bu mektubu verirken, sağ kulağıoa eği- SOLDAN SAl;A: 
lecek, üç defa .. amma, dikkat ediniz, ı - Meşhur blr tiyatro komlğl 
tam üç defa.. (Hilal ve zambak) diye s - Eritmek - Vllfıyetten küçüt ıehir. 
fısıldıyacaktır. 3 - Rahat olmıyan. 

A .. 4 - İnadcı. 
- Ala .. mükemmel .. her şey tamam ... 

Şu halde, aziz evladım.. on beş gün 5 - Layik - Cesim. 
sonra, siz de hayata kavuşacaksınız. 6 - Kamer - Bayıltan kok.ulu Ulç. * 7 - Hastalık - Ne kadar. 

8 - Azerbaycanlı • Bir iş yapmak için l!
zun olan §ey. 

9 - Kopek dişi - Cusse. 
10 - Zarif. 

YUKARDAN AŞAÖI: 

ı - Kiraya vermek. 
2 - Şair - Muharrir. 
3 - Alaturka bir makam - Almanyanın 

işgal ettiği bir havza. 
4 - Ev bulup yerleştirme - Bir lsinı, 

5 - Muhalefet - Tartı. 

8 - Vakti bildiren makineli !Uet. 
7 - Hücum - Hepsinden acı. 

8 - Müstesna - Kabahat. 
9 - İşaret - Nefer - Çeleme. 

10 - Yakıp yıkma. 

, 

ıo S I 

fo 

B 
tı. Ve güzel bir ~üt çekti. Direğe çarp- hal arkasından merkez mühaci~ l3~tı ugünkü program tı. Ve gol bu şekilde heba oldu. duri Beyoğlu sporun üçüncü goiıle 

ı Rumen kafile reisinin cmeşhur en - na cevab verdi. s0J 
S T A N B U L ternasyonal, Wetzer, işitmediniz mi? .. > Bu maç da Beyoğlu sporun genÇ • 

. ı Haziran HU Çarşamba diye ballandırdığı şişman adamı sey - ııçığı, sağ içi ve eski Bambinonun tc 
ötıe neşriyatı: ı·ettim, durdum. Fakat bir türlü bir miz oyunlarile 3 - 2 bitti. C. S. ş. 
12.30: Plfıkla Türk musikisi. 12.50: Hava- şey anlayamadım. Ne koşabiliyor, ne 

dis. 13.05: Plflkla Türk musikisi. 13.30: Muh- pas verebiliyor. Ne de topu stop edebi
tellf plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: liyor. 

Dünya kupası 
Maçları 18.30: Plfıkla dam mustklsl. ıs.ılS: Kızılay Rumenler hakim oynarlarken Beyoğ 

Haftası: Konferans: Riifdü Diktürk (Kızı- lu sporlular soldan bir akın yaptılar. 
lay fızası). ID: Pllkla dans musikisi. 19.15: Topu yakalıyan Bambino şilt şeklinde 
Konferans: Dr. İQrahlm Zati (Flrcngl ve b k f 
kanserin umumi milnaaebatı). l9.5S: Borsa ir a a vurdu. Kaleci plonjonla kar -
haberleri. 20: Nezihe ve arkadaşları hrafın- şıladı. Fakat Filpo yetişti, topu içeri at
dan Türk musikisi n halk iarkıları. 20.45: tı. 

Alman, İtalyan, Holand• 
ve Macar takımları 

hazırlıklarını bitirdiler . 
Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından Rumenler bu golden sonra bir gol 
arabca söyleT. 21: Klislk Türk muslklsl: Nu- çıkarmak için uğraşmaya başladtlar. 
ıi Halil ve arkadaşları tarafından, (saat A-
yarı). 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haberle- Beyoğlu spor kalecisi alkışlandı, fakat 

ıu 
5 Haziranda başlıyncak ol~ diln:uı el' 

pnsı maçlarına iştirak edecek ıtalya ıııı ' 
kıını hazırlıkları bitmiştir. Takml 22 °1" 

ti. 22.30: Plflkla sololar, opera ve operet hesabsız bazı kurtarışlar yaptı. 
parçaları. 22.50: Son haberler ve erte.si gü- Nihayet 26 ıncı dakikada sağ açık 

cudan ibarettir. ~ 
İtalya takımında Meazza, Bertonl. oJJ' 

nün programı. - ki takımın en iyi ve çok koşan o - gibl beynelmilel şöhrete sahlb ~!ııcl' 
yer almışlardır. İtalya takımı 2 BP"-e yuncusu - oldukça uzaktan bir şilt çek Marsllyada bulunacaktır. rsıı· A N K A R A ti. Koço yakaladı. Elinden düşürdü. 5 Haziranda İtalynnlar, Norveçle JıılJ 

1 Haziran 19lS Çarşaınba 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Karışık pllk ne1r1yatı. 12.50: Plllc: 

Türk musikisi ve halk ıarkıları, 13.15: Dah1-
1l ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Ekonomi Te Artırma Ku
rnmu namına konferans: Avni Aba
cı. 20: Saat fıyan ve arabca neşriyat. 
20.15: Türk musikisi ve halk şarkıltırı (Ser
vet Adnan ve arkadaşları). 21: Ulusal artır
ma kurumu namma Sümerbank huıtuk mü
şa virl Münip Hayri. 21.15: Stüdyo .ııalon or
kestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki 

Sağ açık gene yetişti, beraberlik golü
nü attı. 

Devre her iki tarafın da çalışmasile 

( Diğer memleketlerde spor ) 
ATLETİZl\I: 

Çekiç atmanın yeni derecesi 

yada karşılaşacaklardır. jJO" 
Dünya kupasına iştirak edecek oıan ,,,,,

landa milli takımının kat1 ka~ dJ 
bit edilmiştir. 1,J 

Macar milli takımını teşkil eden on ...t • 
oyuncu 31 Mayısda Parise hareket edec"-

~ -· Alman mllll takımında da dok~ 1-
turyalı, on üç Alman vardır. ff' 

Brezilya 5 Haziranda Polonyaya prfl 
kacak milli takımını kurmuştur. ~ 

Takımın baş idarecisi Plmenta polo~ 
karşı oynayacak olan bu takımda bl1 t ıt' 
muhaclmlerln atılgan olmalarına ct1kP 

İtalyan atletlerinin faaliyeti . . ~~ , 
Ahnanyada çekiç atmada Blaot 55 m 31 

:ıe meşhur Hein'i mağlüp etmiştir. Ollmpı -
yad şampiyonu da 55 m 12 ye savurabll -
mlştır. 

Italyada Lanzl sekiz yüz metrede güzel Strnzbur 'da bulunan takım bir ,_.t ..nt" 
••••••••••• .. •••• .. ••......................................... ~lr derece tut.muş, ı d 52 s 5/10 da koşmuş- t g b Jl --+tk. •;~ 
, """il • • rcnman maçı yapmış, unu mD»A-·t P"' 

tur. lklncı gelen Becalll 1 d. 54 s 1/10 luk t k 1 bl ·· ü ü nıııa,e .v 

program ve İstikUU marşı. 

Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler şunlardır: 
İstanbul cihetlndekiler: 
Aksarayda: <Sarım>. Alemdarda: (Sırn 

Asım>. Beyazıdda: (CemiH. Samatyada: 
CTeofilos). Emlnönünde: (Aminnsya). 
Eyübde: (Arif Beşir). Penerde: (Vitall). 
Şehremininde: (NA.zım>. Şehzadebaşında. 

(Asaf). Karagüınrükte: (Suad). Küçük
pazıırda: (Yorgl). Batırköyünde: <M~r

t 
a oşu arı, uzun r yur ıy ş, c "" 

derece yapmış ır. t kib t i ti Er' l - ta'"·-~ 
200 metrede Daelli 22 3/10 la birinci, Oo- 1

\ ti e m ş r. ~es gun IUU& ~ 
nem 4/ 10 la ikinci olmuştur. Uzun atlamayı m şn·~ t ft 19 H z1 d btıeceı ~ 
M ff 

1 7 34 1 1 
t ı&er ara an a ran !!- ıJl 

a YUZi\I~: e a mış ır. dünya kupası maçının gallbl inglltere d•.,.t 
'
1it 

1
' F k ıJ takımlle karşılaşmak üzere Londrall 

. aya - ransa arş aşması edilecektir. 
Italya ile Fransa arasındaki karşılaşma 1 . . 

Napollde Tewel 428 mevziinde yapılmıştır. 0Qllt8r8 mlllİ takımı 
italyanıar 4 birincilik, 4 nıncmk, 5 üçüncü- Londraya do"ndU 
lük, J.'ransızlnr 1kl birincilik, üç 1kincllik, bir jtı' 
üçüncülfık almışlardır. Avrupada üç beynelmilel maç 1•:nl)O ' 

FUTBOL: glltere milli takımı Londraya dönıP 
Rusyada futbol şamplyona.Sı devam et - lunmaktadır. e ıı~r 

Beyoğlu cihetindeldler: mektedlr. Dinamo - Klef, Dinamo - Tlblllnt, Mllli takım kaptanı Arsenalll Sd~1, ~ 
İstiklftl caddesinde: (Galatasaray _ oa- Spartek - Mosku, dört puvanla başda, Dlna- zood cıİsvlçrede nasıl mağlOp oıdun ~ 
rlh}. Galatada: (Hidayet). Kurtuluşta: mo - Mosku, Dinamo - Rostov, Lokomotif - aline kl8aca şu cevabı verml§tir: ~ 
<Kurtuluş). Maçkada: (Feyzn. Beşiktaş- Kief, Elektrik - Kief üçer puvanla ikinci sı- a:- Çok iyi vaziyette idik. Al ~çr:: 

kez). 

ta: (Süleyman Receb). rada gelmektedir. Fransa mllli takımlarını beğendlk-ı eıı ı 
Boğaziçi, Kadıkö.r ft Adalardakiler: ESKRİl\I: deki mağliıblyetimiz için söylenece -' 
üsküdarda: <İskelebaşı). Sarıyerde: «>sM Avrupa Eskrim şampiyonası çük blr mazeretimiz yok! .. > pS'ıt. 
man). Kııdıköyünde: (Saadet _ Osman Avrupa Eskrim şampiyonası kılıç mtısa.ba Almanyada yaptığı ii9 maı;ı da 0 ıt•· 
HulOsU. Büyükadada: (Halk). Heybeli- kalannda İtalya 8 puvanla. birinci, Fransa Aston Villanın menecerl JlmY ~culJ;; 
de: (Halk). altı puvanla lklncl, Holanda dört · puvaııla «- Takım 9ok güzel oynadL ~ 

üçftncU, Çekoslovakya ve Romanya beraber mız, İnglliz futbolilnlln kendln• 
Euuellıi halmacanın halletlilmiı ıelıli """------------·---'~ dördüncü olmuşlnrdır. U~lnl gösterml§tlr,> demııttr. 



~aziran 

Zabıtamız n yeni bir muvaffakiyeti 
SON POSTA 

Fransızlar Halayda 
tescili tehir ettiler 

(Bll§ tarafl 1 inci sayfada) 

Sayfa ıt 

!!undan tam bir hafta evvel geçen çar- rek otomobili çektim. Ben bu işin mey
~ba günü sabaha karşı Belvü bahçesi dana çıkacağını hiç ümid etmiyordum, 
"il.Ünde bnı yaralı ve baygın bir adam bu- demiştir. • 

du, konuşamıyor, son dakikalarını ya- Müdüriyette sttbıkası aranan Rahmi-
~Yordu, He.men hastaneye kaldırdılar. nin bundan iki sene evvel bir çocuk çiğ-
Üliyetini tesbit ettiler. Bu Bedri ismin- niyerek altı ay hapse mahkfun olduğu 
~ bir gün evvel cevaz.ı istihdam kararı anlaşılmıştır. Rahmi bugün müddeiumu
::nış bir belediye memuru idi. Nasıl o- miliğe teslim edilecektir. 

lar tazyik ve tehdidlerine devam etmek
tedirler. Fransızlar gece yarılarında Sü
veydiye ve Harbiye etrafında Türkleri 
tedhiş maksadile mitralyözlerle ateı aç
maktadırlar. 

Başvekil bu akşam 
Ankaraya avdet ediyor 

(BCl§ tarafı 1 inci sayfada) 1 pılmış olduğu için şart tekemmül etmlf 
vekilimiz sarayda Atatürlt tarafından demek olur. 
kabul buyurulmuşlardır. İkinci anlaşma da, bu klerin sistemin• 

Bqveki1, dün, Londradan gelen '8anka- ve her iki tarafın birbirlerine karşı ih 
cılarımızla da bir müddet iörüşmüşler- raç edecekleri malların her nevi tah 
dir. Bu akşam Ankaraya hareket edecek- didlerden azade bulunduğunun teyidine t l> ta bu hale geldiği anlaşılamıyordu. Merhum Bedriyi muayene eden dok

~ndiıi tek kelime söyliyemeden öldü. torlar Bedrinin evvela bir otomobilden 
ttorlar: ·düştüğünü, sonra da bir başka otomobil 

bu..._ Bu adam dediler, evvelfi bir otomo- tarafından çiğnendiğini söylemi~lcrdi. 
den di.ışmüş, sonra da bir başka oto- Şimdi de Bedrinin çiğnenmeden evvel 

llıobilin altında kalmış. bir başka kaza veya macera geçirip ge
ba~:~hda doktorların bu mütaleasından çirmediği tedkik ve tahkik edilmektedir. 
.ı. içbir delil ve emare yoktu. Bu a-
"tltı b'ı il Şehid jandarmamızın 

cenazesi törenle kaldırıldı 
ili. Atılr otomobilden düşmüş te oJab' ir-

rnış ta olabilirdi. Bir otomobil. ta
?afından kasden çiğnenilmiş olması ihti
~li olduğu kadar kazaya uğramış ol- Dünkü nüshamızda Adapazarında 
~sı da ınuhtemeldi. Bütün bu ihtimal- bir jandarmamızın şehid edildiğini yaz 

r {ilerinde yürünmesine rağmen oto- mıştık. Adapazan muhabirimiz bu hu
llıobili bulmak güçtü. Öyle ya İstanbulda susta şu İnalfunatı vermektedir: 
tarı bine yakın otomobil, bir 0 kadar da Bir sene evvel Adapazarı cezaevin
~i, hususi ve yabancı otomobil var- den ve hükumetin alt kat penceresin -

· Böyle yekunu birkaç bini aşan oto- den kaçmağa muvaffak olan on beş se
~hilden hangisinin bu işi yaptığı nasıl neye mahkfun Rizeli Hasan ile idama 
uuıUnurdu? mahkfun dönme Hasan o zamandan -
takat bugün biraz da övünerelr. haber beri yakalanamamıştı. Jandarma müf-

~elirn ki İstanbul zabıtnsı bu rnüşkül rezelerinin yaptığı takibata rağmen 
de başarmıştır. Bedriyi çiğniyen oto- şerirlerin izlerini bulmak da mümkün 

~bu bulunmuş bu günahı işliyen şoför olamamıştı. 
Yakalanmıştı;. Birkaç g~n evvel b_unl~rıı: Adapa : 

~u esrarengiz hadisenin failini bulmak zarın Karaburçek nahıyesı cıvarındakı 
enıniyet ikinci şube müdürü Nevzad dağlarda gezdikleri haber alınmış ve 

llıeseıe ile bizzat meşgul olmuş, ikinci Adapazar ~ar~kol. ko~~tanı jandar~a 
9'lbe birinci kısım şefi Abdurrahman va- başçavuşu Idrıs bır müfreze ile tak1b
"tasue Beyoğlu cihetindeki bütün oto- lerine ~şlamıştL Evvelki gec~. saat. 22 
~Uleri birer birer muayene ettirip raddelerınde K.~tende~e mevkıı~de ız -
~ ların alt kısmında bulunması muh- lerini bulan mufreze ıle bu şerırler a
lı. el olan kan lekelerini nraşhrmağa rasında bir müsademe vuku bulmuş -
hiJlarnıştır. Taksim garajındaki olomo- tur. Başçavuş .idris bu müs~demede a-

er :rnuayene edilirken 2737 numaralı ğır surette yaral.anarak şe?ıd o~m.uş 
~llıobilin ön dingili ile Diferansiyel ku- ve caniler gecenın karanlıgından ıstı -
~"Unun üz.erinde kan lekeleri bulundu- fadc ederek kaçmağa muvaffak olmuş-
~;~ görmüş ve derhal otomobilin şofö- lardır. . A • 

~ Urnüşaneli Demiroğlu Rahmiyi yaka- Vak'adan haberdar olan Valı Hamıd 
arak bu kan lekelerinin ne olduğunu Oskay, jandarma alay komutanı yar -

:r~uştur. Rahmi hiç ummadığı bu su- bay Şerafeddin ve Emniyet dire!~törü 
ı._ "'ll"şısında tabiatile kekelemeğe baş- Ş.erif dün şehrimize gelerek tahkıkata 
~ış: başlamışlardır. 
bi ~0~ilrnem ... Vallahi haberim yok, gi- Şehid başçavuşun cesedi şehre get~-

13 <.ıer söylemeğe başlrunıştır. rilerek büyük bir törenle Orhan cami-
ttı Unun üzerine Rahmi yakalanarak inde cenaze namazı kılınmıştır ve bila
~ ÜdUrıyete getirilmiş ve nihayet bura- hare otomobille İzmite götürülmüştür. 
llıi SUçunu itirafa mecbur olmuştur. Rah- Cenaze merasimi pek hazin olmuş ve 
~ ifadesinde aynen şunları söylemek- memleketin tanınmış simaları iştirak 

dir: etmiştir. Şehid başçavuşun ailesi ve bir 

1 ,...._ Şişliden Taksime doğru boş olarak de kız çocuğu kimsesiz kalmıştır. Cani
~liyC>rdum. Saat on ikiden sonra lamba- lerin takibine jandarma komutanı yüz 
~ tııı bir kısmı söndüğü için cadde hayli başı Hakkı Ankan gitmiştir. İzmitten 
;;nııktı. Birdenbire arabanın bir şeye bir jandarma müfrezesi sevkedilmiş -
tıtı~ığını hissettim. Arkamı dönüp bak- tir. Bu azılı şerirlerin yakında yakala
Ilı. laman bir adam çiğnemiş olduğu- narak cezalarını bulacaklan muhakkak 
~üın ve son sür'atle garajıı gele- addedilmektedir. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-

1- 1938 İzmir fuarında şartname ve projesi mucibince yaptırılacak inhisarlar 
~avıyonu inşaatı kapalı zarf usuliyle ek siltmcye konmuştur. 
ll - Keşif bedeli 13568 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 1018 liradır. 
ll1 - Eksiltme 16/VI/938 tsrihine rastlayan Perşembe günü saat 11 de Kaba

t.ıta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
~~! - Şartname ve projeler 68 kuruş be del mukabilinde İnhisarlar levazım ve 

V ayaat şubesiyle İzmir ve Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
tııınd- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini ihale gü

en 3 gtln evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şubesine ibraz 
~erek ayrıca münakasaya iştirak vesikası almalan lazımdır. 
'il~ - Mühürlü tcklü mektubum.:. kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı ek -

eye iştirak vesikasını ~e 3 7 ,5 güvenme parası veya mektubunu ihtiva 
~ek kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukanda adı geçen 

kornisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lôzımdır. c3200, 

~ ..... Ahırkapı Bnkımevinde mevcud ~ilo hurda çinko pazarlıkla satılacaktır. 
l~ll - Pazarlık 17/VI/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 de Kabataşta 
ıı:1rn ve mübayaat şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

- Sahlacak mallar mahallinde her gün görülebilir. 
~~ - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para

,,le birlikte yukarıda adı geçen Komisyona müracaatları ilan olunur. 
'---.__ c3198> 

Nafıa Vekaletinden: 
l 

ln~a - Eksilt.meye konulan iş: Marmara gölü Tağdiye kanalı hafriyatı ile Sedde 
2 atı, keşif bedeli cl,115,313, lira 33 kuruştur. 

'1e1t:' Eksiltme l/Temınuz/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Nafia 
\ısu~eu Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında :Gpalı zarf 

3 
l'le Yapılacaktır. 
~ - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
bılir]a:rnesi ve projeleri 50 lira mukabilin de Sular Umum Müdürlüğünden ala -

er. 
i 

~ttı·- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 47209 lira 40 kuruşluk muvakkat 
tQ1plllat Vermesi ve 200 bin liralık Nafia su işleri veya mümasil inşaatı taahhüd 
~ lhuvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil ~leri başarmakta kabiliyeü olduğu
leri:air :Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etml~i. istekli
~Ul teklif mektubları ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 

ar lıınum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. c3184» 

:J'eni bir hile 

Adana, 31 (Hususi) - Suriyenin dört 
bucağından toplanan bir takım Arab, 
Rum ve Ermeniler Hataya akın halinde 
sevkedilmekteclirler. Bunla:r bin türlü 
hilelerle bürolara Türk diye takdim edi
lerek tescil edilmektedirler. 

Garonun da.fttlyelerl iade edileli 

Adana, 31 (Hususi) - Mahud Gaı;o 
evvelki akşam seçim heyeti şerefıne bir 
balo vermiştir. Garo konsolosumuzu, Ha
tay Halk Partisi başkanı ile azalannı da 
baloya davet etmişse de bunlar gelen da
vetiyeleri arkalanna şunları yazarak ia
de etmişlerdir: 

cBiz Türk düşmanlarının verdiği bir 
baloda bulunamayız., 

Antakya 30 (A.A.) - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: Cumar
tesi akşamı delege Garo tarafından veri
len süareye davet edilen hiçbir Türk bu 
daveti kabul etmemiştir. Milletler Cemi
yeti komisyonu tarafından bu aK:şam ve
rilecek olan dineye de iştirak edilmiye
ceğini öğrendim. 

Yeni hadiseler 
Antakya 30 (A.A.) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: Bu sabah 
Reyhaniyede kayıd bürosu açılır açılmaz 
Usbeciler Türk listesine rey vermek için 
ısrar eden Eti Türkleri dövmüşler, bun
lar da şikayette bulunmak üzere konso
loshaneye gitmişlerdir. Dörtayak. büro
sundan hareket ederken 15 kişıden mü
rekkeb olan fakat yolda muazzam bir a
lay halini alan grup konsoloshane önün
de toplanmış ve Türkiye hükumetinin hi
mayesini istemiştir. Başkonsolos halkı 
teskin ederek iç ve güclerile meşgul ol
malarını tavsiye etmiş, halk dağılmıştır. 
Dağılan halk sokakta tabii olarak bir 

izdiham husule getirmiş, bu sırada kas
den oraya geldiği zannedilen bir Usbeci 
otomobili kalabalığı yararak gecır.l!k is
temiştir. Esasen zorlukla dağılmış ve he
yecan içinde olan halk otomobilin için
deki iki Usbeciyi dövmüş, fakat yaralan
malarına mahal kalmadan otomobilin u
zaklaştırılmasına imkan hasıl olmuştur. 
Usbeciler intikamlarını muhtelif haller
de ayni zamanda jandarma gözü önünde 
beş Türkü silahla yaralamak suretile al
mışlardır. Dörıtayak mıntaka~tı derhal 
kıtaat tarafından işgal edilmiş ve Eti 
Türklerin süngü himayesinde sandık ba
şına gönderilmesine ba§lanmıştır. Çarşı 

tamamen kapalıdır. 
Reyhaniye civarındaki Türk köylerine 

Arab akınları devam etmektedir. Yağma 
edilen mahsul mal ve hayvan değeri mü
him bir yekun tutuyor. Kadınlara teca
vüzler vukubulmuştur. 

Dortayakta 

lerdir. dairdir. 
Muammer Eriş'in temasları Üçüncü anlaşma da Türkiyenin İngil 

Dün sabah Londradan İstanbula dönen tereden, arada gemi de olduğu halde bir 
İş Bankası Umum Müdürü Muammer takun harb malzemesi satın alabileceğine 
Eri§, Haydarpaşa garında, dün sabah 1s- dairdir. 
tanbuJa gelen Başvekil Celal Bayarın is- İngiliz gazetelerinden öğreniyoruz .ld 
tik.bal.inde de hazır bulunmuş, Başvekile, bu kredinin umumiyetle ticari ınuame 
Londradaki temasları hakkında izahat lelere aid olan kısmı on milyon liradır ve 
vermiştir. Bundan sonra Erenköyündeki bu da iki buçuk sene zarfında kullanıla 
köşküne giden Muammer Eriş bir müd- caktır. Şu halde senede dört milyon 11 
det istirahat etmiş ve öğleden sonra İs- ralık bir muamele olacak demektir. Ya 
tanbula geçerek Dolmabahçe sarayına pılacak muamele de şöyle olacaktır: Tür 
gitmiş, Atatürke tazimlerini arzetmiştir. kiye hükumeti yapacağı mübayaaları ka-

Muammer Eriş bu akşam Ankaraya rarlaştırdıktan sonra bunların bedelleri 
hareket edecektir. Londrada bulunduğu ni piyasada bir takım hazine bonoları ile 
sırada mebusluğa seçilmiş olan umum ödiyecektir. Bu bonoları devletin ibra 
müdürün Millet Meclisinde tahlili bu- cat kredilerini garanti eden dairesi kene!! 
günlerde yapılacaktır. 

Muammer Eriş, dün kendisile görüşen 
gazetecilere Londradaki temasların çok 
müsaid ve iyi bir hava içinde geçtiğini, 
alınan 16 milyon İngiliz liralık kredini:ı 
10 milyonunun endüstriyel tesisat, 6 
milyonunun da askeri ihtiyaçlar için 
sarfedileceğini, lngilterede gerek mali, 
gerek siyasi mehafilde ve gerekse İngiliz 
vatandaşları arasında Atatürke ve Tür
kiyeye karşı büyük bir seınpaU bulun
duğunu gördüklerini, imzalanan itilaf na
menin pek yakında tatbikine geçileceğini 
söylemiştir. 

Muammer Eriş ve Etibank Umum Mü
dürü İlhami Nafiz Pamirle birlikte Lon-
drada bulunan Maliye Vekaleti nakid iş
leri umum müdürü Halid Nazmi, Düyu
nu umumiyeye aid bazı işler için Paristc 
kalmıştır. 

İngiliz gazetelerinin müsaid tefsirleri 
İngiltere ile yapılan kredi ve ticaret 

B;nlaş.ması hfıdisesi İngiliz gazetelerini 
hayli işgal etmiştir. Umumiyetle bütün 
gazeteler anlaşmanın esasbrını neşret

mekte ve bu esaslar dairesinde inkişaf e
decek Türk - İngiliz ticaret ve iktısad 
münasebetleri hakkında müsaid tefsirler
de bulunarak memnuniyet göstermek
tedir. 

Başvekilin ilk defa resmen parlamen
toda ilan ettiği bu haber hakkında, baş
vekilin beyanatını genişleterek fazla iza
hat veren gazeteler, bu hususta §imdiye 
kadar öğrendiklerimize yeniden çok bir 
şey ilave etmiyorlar. Bu izahata göre an
laşma ayrı ayn üç parçadan mürekkeb
dir: 

Bunlardan birincisi, Türkiyeye bir ih
racat kredisi verilmesine dairdir. Ancak, 
bu kredi cklering, anlaşmasının kat'i su
rette tahakkuk etmesile mukayyed ola
rak verilmiştir. Ayni zamanda bu da ya-

teminatı altına alacaktır. Bonoların ih
raç şartları ve piyasaya arz şekilleri hali> 
kında tafsilat yoktur. Bizim tahminimize 
göre bonolar, klering hesabında karşılık· 
ları teraküm ettikçe tediye olunacak bo
nolardan olsa gerektir. Faiz hesab edilip 
edilmiyeceği malfun değildir. 

Türkiyenin İngiltereden alacağı mati
deler, en ziyade makine, dcmiryol ve :U.. 
man malzemesi gibi şeylerdir. 

Bu ticari muamelelerden başka Türkl• 
ye hükfuneU İngiltereden altı milyon İn
giliz liralık harb gemisi ve harb malze .. 
mesi de satın alabilecektir. Bu suretle 
kredinin yekunu on altı milyon İngifüı 
lirasına baliğ oluyor. 

Bütün bu mübayaaların mukabillerlnl 
ödiyecek olan para da klering yolile İn
giltercyc yapılacak olan Türk ihracat 
maddelerinin bedelleridir. Bu arada ms.. 
den mahsullerinin mühim rol oynıyaca
ğı anlaşılıyor. 

* Bu anlaşmadan bahseden Deyli Tel
grf gazetesi diyor ki: 

cHaftalarca süren bir müzakereaen 
sonra, Türkiye ile İngiltere arasında her 
iki memlekete de mühim faydalar \fide
den bir ticaret anlaşması akdedilmiştir. 
1930 da, Türkiye tarafından kurulan ve 
o zamandanberi de devam edegelen ga
yet sıla bir idhalat tahdidatı politikası 
neticesi olarak, bu devlet ile İngiltere .. 
rasındaki ticaret azami derecede azal· 
mıştı. İngilterenin Türkiye ile olan tica· 
reli, her iki taraftan da son iki sene zar• 
fında yüzde elli nisbetinde artmış oldu· 
ğu doğrudur. Böyle olmakla beraber, 
1937 senesinde bu ticnret her iki taral 
için de 1,600,000 İngiliz lirası gibi gayet 
küçük bir rakam ile ifade edilmişti. l3tı 

rakam da on yıl evvelki ticaretin yan!! 
bile değildir., 

------~--------........ _ •• 4m1 ..... ----~~-----

Siyasi mahkOmlar da affedilecekler Antakya 31 (A.A.) - Blr müddettenberl 
usbecllerln büyük bl.r tedhil faaliyeti gös -
terdlklerl Dörtayakt.a askeri kıtaat intizamı 
temin etmiştir. Dünkü hftdlSelere sebeb olan 
usbecllerden dördü tevkif edllmlştlr. Amikta (Baştarafı 1 inci sayfada) f Ier müstesna) işlemekten mahkum 0 • 

faallyet gösteren tedhlşcllerden mahud Ha- rını taleb etmek hakkını kazanamıya- lanların geriye kalan cezalan affedi • 
san Cebbarenln adamı ve hfikftmet memur-
larından Yusuf Garlpe kumandan Kole ta- ca.ktır. Kezalik yüzellilikler arasında 0 - lecek, bu cürümlerin maznunları haJ't.. 
rafından tevkif ett1rllmlştlr. lup ölmüş bulunanların mirascılan da kındaki takibat ise durdurulacaktır. 

Bu tedbirlere rağmen bu Babalı hüıtümet affın il&nından sonra böyle haklar iddia Bunlar affın bütün hukuki neticelerin-
caddesindeki kahvelere buz tevzi eden blr edemiyeceklerdir. den istifade edebileceklerdir. 
Türk usbecller tarafından dövüldükten son-
ra başından bıçakla yaralanmış ve kendt - b Haklar1ındda he~:ti mk~sutska .~dararları Afdan istüade edecek 150 likler al 
sini müdafaaya koşmak isteyen Türklere de ulunan ar a mutera ım e au maaşı kanununun tatbikine geçilmesinden 
milisler mani olmuş, tam bu sırada Türkle- almak iddiasında bulunamıyacaklardır. 8 m " dd tl aı:ııı:}ı u-c-

• A ,. sonra sene u e e m -ı veya 
ıın bulunduğu tarafta bir odun darbeslle Sıyası mahkUmlann affı lli amme hizmetlerinde (devlet da • 
bir Eti Türk de ölmüştür. B d b k 19 1938 t 'h" d n re un n aş a mayıs an ın e . 1 . bel d' ı S" b ı. 'bl ReyhanJyede A.saylşln temtn olundu~u te- . ıre erı, e ıye er, umer ani\. gı 
yld olunmakta 188 de Antakya ve elvan bü- sonra yapılmış suçlara ıamıl olmamak ve .. 1 d ) k 11 1 akl ve 

ceza kanunumuzun 141 Ve 142 nci mad- muessese er e u anı amıyac · ar 
rolarındakt Türk mümessilleri Asayiş tama-
men temin edilmediği için bürolara gitmek d~leri çerçevesi içine giren cürümlerden bittabi bu müddet zarfında tekaüd ma-
cesnretln1 bulamamışlardır. Amlk ovıwnda- mahkUm olanlar (yani komünistlikten aşı olanlar bu maaşlarını alamıyacak-
kl Türk köylerinde Asayt.şslzllğln ve yağma- mahkum olanlar veya takib edilenler) lardır. • 
nın devam etUğt haber verUlyOl'. müstesna tutulmak şartile bilumum siya- Hey'eti mahsusalarca haklarında ka 

Köyler bas1'ıyor " · k 
Evvelce blldlrdl~m beş köyden başka üç si suçlardan dolayı mahkiım edilmi§ bu- rar verilmiş olup da bu kararlar alı a-

köy daha basılmıştır. ovadaki c;tftllklerln lunanların da bu afdan istifade etmeleri rar hey'eti veya devlet şurası mülkiye 
Antakyada bulunan sahlbleri ve civar Tllr'k esas JAyihada yer almıştır. dairesince refedilmiyenler af kanunu 
toylerlne kaçan Türkler henüz köylerine dö- Bu suretle ceza kanununun ikinci nun meriyete girmesinden sonra iki se-ı 
nemiyorlar. ı d 1 h1z 

TescD tehir edildi kitab birinci babında yazılı cürümleri ne müddetle yalnız maaş ı ev et • 
Hükumet dsıı.ylşln temlnlne kndar tayıd (madde 141 ve 142 de sayılı cürüm - metlerinde kullanılmıyacnklardır. A1. 

muamelesinin her tarafta beş gün tehirini dan istifade edecek istiklal mahkeme • 
komisyona tcklit ve komisyon bu teklifi ka- tevkif edllen ve ağır muamelelere maruz kal leri mahkfunları ise affın bütün huku-
bul etmiştir. dlkları haber verllen Türklerin mevkurtyetl 

Dfin Türk mahallesinde usbecller tara _ devam etmektedir. ki neticelerinden kayıclsız ve şartsız is-
fından atılan bir bomba bir kadının ağır su- l\lezallm devam ediyor tifade edebileceklerdir. 
rette yaralanmasına sebeb olmuştur. Varkl Dün Düzeylr köyünde bir Türk ve annesi Adliye Encümeni birkaç güne kadar 
Ayrancı köyünde birkaç gün evvel 1kl A - tedhlşcller tarafından bo~azlanmıştır. Sü - h 1 ak la ih mea-
rabın ölmesine sebeb oıan clnayetln mahııl- veydlye usbecl ve ermeni çeteleri dün de so- mazbatasını azır ıyar • Y ayı 
ıı hükftmet. tarafından tertıb ve hakkında kaklarda sil~hlarlle dola§llll§lar ve büro - lisi umumi hey'etine sevkedecektir. Lt
tevkif m1lzd:keres1 kesilmlt old~u balde !ardaki Türk mllmessillerJnl dahi tehdide ce yiha kanun olduktan sonra derhal ne~-
tevklf edllmlyen maruf Baydar Mico tara - saret etmlflerdlr. Vadll Cerap btırosundairl . ,. .. 
fından infaz edildiği ısrarla söylenmekte - Türk mümessilleri büroyu terke mecbur kal redılerek mer ıyet mevkune konacak -
dir. Buna rağmen Reyhanlyede bu Jtllden ml§lardır. tır. 
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90 ve 7 5 derece halis limon çiçekleri Hasan ve Nesrin Kolonya ve losyonıannda tenzi131 
Açı n a o 1 ~~:! 200 

1/ 4 Tırtıllı Hasan 110,-1/2 210,-1 litre 450 - 1/4 düz şişe Nesrin 50,-1/3 90-112 110,-1 litre 210 kuruşa. Hasan deposu ve şubelerile bilUınum tuhafiye ve bakkaliye mağamlannda. 

ı 

'in 
Tercih edilmesindeki sebeb -GRiPiN 

Bütün ağrılara, has
talık başlangıçlarına 
karşı tesiri yüzde yüz 
olan ve hiç zararsız 
en kuvvetli müsek

kindir. 

GRİ PİN 
Nezle, soğuk algınlığı, ırip rahatsızlıklannda ba~, dif, 
mafsal, romatizma, hap ve adale ağnlannda icabında 
&'ünde 3 kaıe alınabilir. l.mine dikkat, takJid.lerinden 
ıakınınız ve Gripin yerine baıka bir marka verirler1e 

ıiddetle reddediniz. 

TRHTR
HURUlRROR/f 

kurtulunuz 

Bitlis Belediyesinden: 

' 

1 

1 - Nafia Vekaletinin tasdikine arze dilmiş olan proje mucibince kasabada 
yapılacak elektrik tesisatından 23200 lira keŞi.f bedelli Alternatör, tevzi tablo
su, işler bir halde techizatı ile muhavvel, şehir şebekesi malzeme ve montajiyle 
beraber 1 Hazirandan itibaren 45 gün müddetle kapalı zarfla münakasaya ko -
nulmuştur. 

2 - İhale tarihine tesadüf ecien 15/Te mmuz/938 günü saat 15 de Bitliste bele
diye encümeninde yapılacaktır. 

3 - ProJeler Bitlis belediyesinden ve yahud İstanbul Asikürasyoni Generali 
hanında :mühendis Hasan Halet Işıkpınardan alınabilir. 

4 - Talibler ilanda gösterilen tesisatın heyeti wnumiyesine talib olabilecekleri 
gibi parça parça da teklif yapabilirler. 

5 - Talihler ihaleden evvel % 7,5 ihaleyi müteakib % 15 nisbetinde teminat 
vereceklerdir. 

6 - Talibler bugüne kadar bu işleri yaptıklarına dair Nafia Vekiletinden mu
saddak müteahhitlik ehliyelnamesini ibraz edeceklerdir. 

7 - Talib1erin 2490 sayılı kanun mucibince icab eden vesikalariyle birlikte 
15/Temmuz/938 günü saat 15 de Belediye Encümenine müraraatlan. 

cl628t c3186t 

1 lstanbul Belediyeıi llinları 1 
Senelik muhammen kirası 25 lira olan Karagümrükte Keçecikarabaş mahalle

sinin Fevzipaşa caddesinde 45 metre 50 santimetre murabbaı arsa 939 senesı 

mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart-
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 1 lira 88 Jrurui!uk ilk 
teminat mektub veya makbuzu ile 2/6/9:38 Perşembe günü saat 14 de Daiini En-
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (2948) 

Adalar Sulh İcrasından: 
Büyükadada Panco sokak 6 No. rada sa

kin iken elyevm ikametgahı meçhul Ando-

na: 
Yeminli üç ehlivukuf marifetlle tamamı

na 886 lira kıymet takdir edilen Büyiıkadadn 
Panco sokağında eski 7 yeni 6 No.lı hane a
çık artırmaya konmuştur. 

Birinci artırma 20 haziran 938 tarihine mü

sndif pazartesi günü saat H den 16 ya kadar 
dairemizde icra olunacakttr. Birinci artır-

mada kıymeti muhammenenin % 75 ini bul
mazsa ikinci artırma 5 temmuz 938 tuihl
ne müsadff salı gunü aynl saatte icra oh•-

nacaktır. 

İkinci artırmada kıymeti ınuhammeneni•.1 
% 75 ini bulmazsa 2280 No.lı kanun ahkium
ın tevfikan satış geri bırakılır. Satışta bizzat 
hazır bulunmanız veya bir vekil göndenne
ıüz lüzumu tebliğ makamına knlm olmak ü-
zere ilan olunur. (1081) 

lzmir enternasyonal fuarı 

Sayın BayanJanmızdan samlmt ricamlz; ıağlıklarını yuvaıanııı» 
&;aadetini ( aylık temizlik) lerinrle daima 

ve liağı kullanarak sigorta etmelidir. Medeniyetin dev adımlan kal'" 
şısında eski usullere bağlanmak, terakkiye ynz çevirmek, geıeoek 
tehlikelere rıza göstermek demektir. Bilgili Bayanlar tarafından oDk· 
ranlarla karşılanan ( FEM1L) sizleri ozncn meşakkatlerden kurtarır. 
rahim hastalıklarından korur. Cildinizin taravetini artırır. Vncııdt 
tam bir serbestiyet verir, en ince elbiseleriniz altında seıilmez. 
Evde, vazifede, seyahatte, mektebde, yazlıkta seve seve kulleD .. 
c:ıi{ınız. hu gayet sıhhi, pratik FEMİL ve BAÖLARI her eczane •' 
bllvOk ticarethanelerde hizmetinize amadedir. 

AS 1 R 
A c ı 

DOKTOR jEMSlN 

AMERİKADA UZUN TET
KİK AT NETİCESİ OL~L 
BULDUGU BiR FORMU -
DÜR. KANZUK NASIR u:
CI en eski nasırlan bile o
künden çıkarır. Ciddi ve P'f'" 
nı itimad bir nasır ilacıdır· 

En ucuz alış. veriş, bol eğlence ve blr çok 
yenlllklerlıı doğduğu yerdir. Mutlaka iştirak 
ve ziyaret ediniz. Mllyonla.rca müşteri ınal-
lannız1 bekliyor. ,J. 

20 Ağustos - !O Eylül '-••lllllm!!ll!m~---~---------•a•!l*im:ll'fflllll•••-......-

1NGILİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOGLU - İST ANBUL 

l938 

KAYIP: Vekili bulundugumuz Mehmed 
İpckere ald iki sandık makinenin 57064 sayı 
18-5-938 günlü İstanbul idhaliıt gümrüğü
nün beyanname vesalr evrakım kaybettim. 
Yenisini çı.kartacağımlZdan eskisinin hükmü 
yoktur. { 1080) 

Bursa Teshilit Yeni iş Amban 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
ı:eJedlye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada berJUD 
Ö~leden sonra btlstalarım kabul 

~----~ eder. .............................................................. 

İlan Tarif em iz 
Birinci aalaile 400 

ikinci •ahile 250 ,. 
Oçüncü sahile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

iç •ahi/eler 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilin yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ÇPyrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarüe der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl ilanlanna aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

iıincllık K:oUektil ıflrketl 
K:alıramamade Ban 

Ankara cadde.i 

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

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Antalya mülhakatı 
Harita ve Plan Birliği Başkanlığından ~-

Antalyaya bağlı Akseki, Manavgat, Gündoğmuş, Serik, Elmalı, Finik~'-~ecli• 
zalarında tahminen bin hektarlık hali hazır haritalarının yaptınlması Tsrıuııe~ 
yeler imar Heyeti Fenniyesince tanzim olunan şartname dairesinde e 
çıkarılmıştır. ~ 

1 - Yapılacak haritaların muhammen bedeli meskıin arazinin hektarı 
gayri meskun on beş liradır. . oıuo". 

2 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 2490 sayılı kanun mucibince ıcr• 
caktır. 

3 - Muvakkat teminat 1312 lira 50 kuruştur. tJif' 
4 - Münakasa 6/6/1938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de .ı\111'.Jd-' 

Belediye dairesinde icra olunacağından teklifler ayni günde saat on ilti;: ıe~1 

Antalya Bele<liye dairesinde Harita Birliği Riyasetinde makbuz mukabı 
olunacaktır. • d!'· 

5 - Posta ile gönderilen teklif mektublan iadeli taahhüdlü olm~s.ı 1~2888) 
6 - Şartname Antalya Belediye muha sebesinden parasız alınabılit. 

1 K A ş 

BÜTÜN AÖRILARI DiNDiAifl 

YAVRUNUN gürbüz. tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECAfi 


