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Vekiller Heyeti diin C Kral Karoı lstanbulda =ı 
Hatay için Atatiirkiin _Atatürlde J!~men 
başkanlığında toplandı Kralının mulakatı 

•• .. Romanyada neşredilen tebliğ ile Fransız ve 
Dört buçuk saat suren toplantıda Alman ajanslarmın verdikleri malomat 

çok mülıim kararlar oerildi 
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Zavallı kız kalbini par • 
çal1!7•n kurıunla gergefi 

uzerinde can Yerdi 

Beykozdaki facia 
Anasmı kurtarayım derken babasını 

kaybeden genç kazayı anlahyor 



1 Sayfa 

Hergün 
Hatay davasında 
Milletler Cemiyetinin l u-dahalesini 

adan kaldırmalıyız 

Yazan: Muhittin Btrı•• 

Ç ekoslovakya meselesi henüz ol
duğu yerde duruyor. SüdeUere 

pek çok §eY verrniye razı olan Çek hü -
kfımeti, onlarla yaptığı mütemadi te • 
maslar, müzakereler arasında, Çekoslo -
vakyanın parçalanması demek olan. muh
tariyet derecelerine kadar gıtmıye~~ 
olan bir sistem aramakla rneşguldur. 
Hükfunetin böyle bir sistemi bulması 
kolay değil, bulsa bile bulduğunu kabul 
ettirmesi çok müşküldür. Bununla bera
ber, elinden geldıği kadar uğraşmak 
mecburiyetinde olan hükumet, çalışıp 

duruyor. 
Bugünkü vaziyette, biri meselenin bi

zatihi kendisine aid, diğeri de davanın 
beynelmilel vaziyetine dair olmak üzere 
iki mühim nokta göze çarpıyor. Bunun 
bilhassa ikincisi bizim Hatay davamızla 
karşı kar§ıya getirilmeğe değer mahi -
yettedir. 

yor. 

* Südet meselesi Hatay meselesi değildjr. 

(Devama 10 uncu salJJada) 

SON POSTA 

Resimli Makale: = Haziran ayının hayata çıkardığı gençler .. a=J 

1 STER 

Hakkın var 
Bir tarihte zaptiye nazıTlanndan 

biri atla gezenlerin gece atlanna fe
ner takmalarım em.Tetm.i§ti. Bir gece 
ı:ap1'iyeler f eneTSiz atla gezen birini 
~dileT: 

- Neye atına fentt takmadın! 
Atlı cevab vereli: 
- Atımın gözleri görür de bu 1/iİ.Z

ı 
• efen f eneT takmaya ULzum gÖTmedim. 

kontL§tular: 
ı

1 
Zaptiyeler dilfündlller, birbirlerile 

- Hakkın var, dediler, haydi sen : 
: geç git! i 
. I 
'························································· 
Ka/asının arhasından 
Gören adam 

1 NAN, 1 STER iNANMA! 
İstanbul balıkhanesi deniz kenarındadır, fakat getirilen ba- yon varclır. 

var-

lıklan yıkamak: için muhtaç oldulu deniz suyun:.ı rıhtımının 1stanbul balıkhanesinin muhtaç olduğu deniz suyu cnisbe
kenanndan çekip alamaz. Çünkü bir taraftan Haliç denizi teıı. temiz olan Sarayburnu sahilinden alınır ve sarn1çlı oto
pisür, öbür taraftan da balıkhanenm yanıbqında kanallzas- mobiller ile deniz keııannda cıılan bahkheneye gettrlllr. 

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

Sözün Kısası 
-----

Yazı Ço~ Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

•..........................................• _... ........ --
Damga resmi kanununu 

değiştirecek layiha 
meclis ruznamesinde 
Ankara 20 (Hususi) - Damga res· 

mi kanununun bazı maddelerinin de d: 
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı m~ 
deler eklenmesine dair olan layıha 
meclis ruznamesine alınmıştır. Tka • 
rl muameleleri yakından alakadar et • 
mekte olan damga resminin bu mua • 
melelere taallfık eden evrak ve sen ... d· 
lerle mukavelelerde hissolunan a;ır .. 
bğı gidererek ticari muamelelerin in~ 
kişaf ve tevessüüne yardım et~e 
maksadile resmin yüzde elli nisbetın• 
de indirilmesi, bu arada on senedenbe• 
ri mer'iyette bulunan kanunun tatbi. • 
kat sahasında görülen güçlüklerinıtı 
giderilmesi ve muafiyetlerin tevsii btı 
projenin başlıca vasıflarını teşkil et • 
mek.tedir. 

Uyihada kanunun Ağustos ayı ba• 
şında mer'iyete korunası için ayrıcj 
bir kayıd vardır. 

Japonlar Sovyetlerle frar 
ıızlann Çine yardımındaO 

şikayet ediyorlar 
Tokyo 20 - Domei ajansından bir J~ 

pon tayyaresi, Haynan adasındaki ÇiJS 
bataryala.c'1ıı tahrip etmiştir. BundaJS 
başka Japon tayyareleri, Fuk:yen eya • 
Jetinin merkezi olan Fuçeu'daki tersa • 
neyi de tahrib etmişlerdir. 

Japon hariciye nezareti mümessili g:ı
zetecileri kabul ederek Hainan adasının 
askeri mülahazalar dolayısile mulak stı .. 
rette işgal edileceğini söylemiş ve Jlı;.i • 
nan körfezinde keşifte bulunan Japoıı 

·rı• gemilerinin sahil bataryalannın ateş1 

maruz kaldığını ve esasen haziran baŞ " 
larında Yuemana en son sistem 0H1' 

Fransız tayyaresinin gelmiş olduğunu \'e 
bu tayyarelerin talimat beklediğim ua
ve etmiştir. 

Hariciye nezareti mümessili hava ınıi• 
dafaa topları hakkında da Kantor.da 
bulunan bütün topların Sovyet mamulall 
olduğunu söylemiştir. 

Tokyo 20 (A.A.) - Yangtse'nin şıırıa· 
llnde Hankeu istikametinda ilerliyen Ja• 
pon yürüyüş kollan, Hotaşen'e gınniı; " 
lerdir. BuraSl Tsiensh .. 'r.m karşısındı Jıı· 
pon kıt'alannın geçftiği Tsicn nehri11i.~ 
üstünde, Çin umumi karargfilıının 240 ıcı· 
lometre şarkında kain bir kasabadır. 

Muhiddin Ustündag 
Atina 20 (A.A.) - Burada bulunırıııl<• 

ta olan İstanbul valisi Muhiddin üs•:"1lJ' 
dağ, dün Atina stadyomunda şere1 .r.ı~.Ü 
safiri sıfatile Yunanistan ve Mısır rnı. • 
takımları atletizm maçlarında galıb ge-
lenlere kupaları tevdi etmiştir. Bu ınc " 
rasimde hükumet izalan da bulunınuş· 
tur. 

Hitler Viyanaya gitmedi mi ? 
Berlin 20 (A.A.) - lfiilerin müiene1'• 

tiren Viyanaya gittiği hakkında dola~ 
haberler }tat'iyeUe tekzib edilmekted1'• 

Hitlerin perşembe günü Berlinden harr 
ket ettiği ve o zamandanberi .Münib "'' 
Obsersalzberg'de kaldığı beyan edilrJleJıır 
tedir. 
-·············· .. ········-···-·-····------···· .... 
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Ga·yrimübadil istihkakları 
hakkındaki kanun liyihası 

İngiliz • İtalyan 
anlaşması 

Roma ile Londra arasında 
yeni konuşmalar 

-
• Hataya dair bir 

küstahlık nümunesi 

E 

Ademi müdahale komitesi bugün ~n: se1im Ba~p Emet 

Layiha Meclise verildi, gagrimübadil alacaklarının muhim bir topıanb yaptyor M iitareke aenellerinde • Kiliky• 
Londra 20 (Hususi) _ Takriben !kl ve hav&ıisinde meı'um bir ha-

0/o 10 ~edige esası kabul olundu ay evvel Romada aktedilmiş olan 1n • tıra bırakan ve şimdi Fransız müstem· 
giliz - İtalyan anlaşmasının tatbikinın leke ilimleri akademisinde aza bulun· 

Ankara 20 (Hususi) - Gayrimübadil bu mikdardan tenzili halinde 2 300 000 lı- rln ukadder ı..uLı..-1.ı---·- ~- • gecikmesi, Roma hükUmeti mahfelle - duğunu imzasının üzerine koydurduğu 
tas/ iyesi için 

, , m llHollUUl&Ml4u.ı.&1& ..,..no ve - vanctan ··1h-nAı~;... ral 
istihkaklarının tasfiyesi hakkındaki ka- ralık bir fedaklrlık fhtiyannı zaruri gös- nakid olan ödenmemif kısmı hak sahibi rinde huzursuzluk uyandırmıştır. un °~~5.ıau.u. • ~e 
nun lAyihası Meclise verildi. Layihaya termiştir. Bu %r3()0,000 Ura dört senede ıt- gayrimübadillerln ibraz edecekleri maz- Anlaşmanın bir an evvel meriyete Bremond.. geçenlerde um~ sıyaset 
merbut mucib sebebler layihasında, hü- fa edilecek % de 5 faizli hazine tahvilleri batalara mukabil utihkak bakiyesinin girmesini arzu eden İtalya, bu husu - hakkında :pe sapa gelmez bır yazı yaz
küınet ga)irimübadiller işinin geçirdiği ile ödenecek ve karşılığı 1938 düyunu u- % 10 u nisbetinde hazine tahvili veril _ sun temini için faaliyete geçmiştir. Cu- DUflL Bugu.n d~ İskenderwı ve Antak -
safhaların bir tarihçesini yapmaktadır. mumiye büdcesinin 260 ıncı.faslındalti tah mek suretile itfa ve tasfiye olunacaktır. martesi günü Romadaki İngiliz büyük ya hakkında bır takım mlnasız şeyler 
Layihadaki tafsilata göre istihkakların sisatla temin olunabilecektir. Fiat fark- . _ . : elçisi Lord Pört ile uzun bir görüşme- kaleme alıyor. Bu adamın istedikleri 
Qf. 52 · h - "tf dilm . t· 1 d . t"f d Gayrım.ubadlllerden istihkak mazba - d b l k c· b - t k ınınlardır· ıo sı enuz ı a e em.ış ır. arın an ıs ı a e maksadile hareket eden ta tı lmış 1 1 h . . . il e u unan ont ıano, ugun e rar .,- · 

Bu hususta şu izahat verilmektedir: bazı sarraflar ve iş adamları ihtiyaç s • sı sa n 8 
. 

0 an. ara. azme tahviJı e büyük elçiyi kabul etmiştir. 1 - Hataya verilecek idarl tekil ne 
Ödenmemiş olan bu istihkak bakiyesi bibi gayrimübadillerin ellerindeki istih- yap~~~ te~ye nısbeti % ~ ola~.aktır. Bu görüşmeler esnasında İngiliz - olursa olsun mahkemelere Fransız hl• 
20,328,725 liraya baliğdir. Buna hen:.iz tc- kak mazbatalannı % 2-3 ve hatta % 1 Ga~ubadillere ~ğı~ı.lıp ta . henuz te- İtalyan anlaşmasının şartlarını en seri kimleri ikam~ etmek. 

.. . . . derecesinde düşkün fiatlarla satın almsk davulde bulunan hamılıne aıd bonolar bir surette yerine getirecek metod - 2 - Mahallı jandarma ve muhafız. 
davulde ~ulunup ıt~a edilmemış olan suretile uhdelerine geçirmi~ oldukları % 10 nisbetinde verilecek., hazine tahvil- lar müzakere edilmiştir. lan Fransız zabit ve küçük zabitlerinin 
4,0.12,946 lıralık bono ıle esbabı tarafın - . , ~ ı ·ı "tfa dil kt" B b t b · ·da · k. 
d 

- . ıçın % 10 nisbetindeki tediyeden bunların erı e 1 e ece ır. u maz a a ve o- Anlaşmanın tatbikinin gecikmesın • ı resme verme 
an henuz alınmıyan 1, 152,403 lıralık bo- 1ar ukabil. d ·1 k h · talı · 3 B"" t"' · ı · F t kn'k . • . . . . da istifade ettirilmesi muhik görülmiye- no m ın e verı ece azme · - deki başlıca sebeb, ispanyadaki gönül- - u un servıs en ransız e ı 

no ılave edılırse ıtfası ıcab eden 25,500,000 rek layı"h d b gtbil 1 in et. 5 ted· villeri % 5 faize tabi tutularak di)rt se - ı··ı · · lınm ı ·d· B adamlarının ve müşavirlerinin nezare· lir 
1 

k b' k" k d kal B a a u er ç . o ıye u erın gerı a ası mese esı ır. u 
a 1 ır .ye un . arşısın a ~r. u- nisbeti kabul edilmiştir. nede itfa olunacaktır. Bu tahvillerin 938 meselenin halli için münasib bir for - ti altına koymak. 

na mukabil eldekı malın kıymeti bono T ı· . 'km . h 1 ı· yıl ·d itf k ıl v 1938 d"' ··ı bul v • ed'lın ktedi " Surı·ye Frans1
"" ko"":""erine ı·dart . . . . as ıyenın gecı esme ma a bırak - ma ı ına aı a arş ıgı uyunu mu unacagı temın ı e r. "' - .. uu.> 

rayıcile ancak 2,000,000 lıra tutabilecek- ınamak maksadile bir sen.?lik müracaat umumiye büdcesinin 260 ıncı faslındaki Avan Kamarasının bugünkü top _ ve teşrii kararlar için veto hakkı tanı • 
tir. İtfası lazım gelen bakiye 25,500,000 ii- müddeti kabul ve bu müddet zarfında mü tahsisattan temin olunacaktır. Mezkur lantısında gönüllüler meselesi hakkın- mak. 
ra olduğuna göre, hükümet 1l seneden- racaatla mazbata ve bonolarını değiştir· tahviller bundan sonra satılaca!t olan da sorulan bir çok suallere cevab ve - 5 - Teşrii mecliste Türk ekseriyeti
beri devam eden bu işin ~asfiyesini ta - miyenlerin haklannın iskatı zaruri gö _ milli emlak satış bedellerine mukabil başa ren hariciye müsteşarı Butler, evvelce nin yirmi ilti meb'us göndermek hak
hakkuk ettirmek için gayrimübadil istih- rülm;.iştür. İzah edilen bu esaslar.ı göre başa nakid ve umumi surette teminat ola- başvekil tarafından yapılan beyanatla- kını iptal etmek. 
kaklarile mukabil % 10 nisbetinde bir gayrimübadillerin % 52/6 nisbetindekl is- rak kabul edilecektir. Bu kanunun neş - ra ilave edecek hiç bir şey olmadığını Numara altında. yukanya nakletti • 
tediye icrası suretile 2,500,000 lira ve tihkak bakiyeleri % 10 nisbetinde bir it- rinden itibaren bir sene içinde müracaat- söylemekle iktüa etmiştir. ğim general Brebond cenablannın id· 
gayrimübadillere muhasses olup henüz fa ile kapatılacaktır. la mazbata ve bonolarını hazine tahvil _ Roma 20 (A.A.) - Kont Ciano, bu dia ve taleb1eri, Fransız müstemlekeci 
satılmıyan malların bono rayicile kıymeti LA.ylha esaslarına göre Yunanistanda lerile değiştirmiyenlerin hakları sakit o- gün öğle üzeri İngiliz büyük elçisi Lord zihniyetinin şayanı hayret bir enmuze-
olan 2,000,000 nu tutarı olan ~00,000 nin mal bırakmış olan Türk gayrimübadillc>- lacaktır. Pört'ü kabul etmiş ve kendisile pazar cidir. . . . . 
============================================= günü yaptığı görüşmeye devam eyle - Hatay rneselesının şımdiye kadar 

Elektrl.k ş1·rkef1· n·1n Safin alınması A lmanyada idam miştir. niçin mukadder olan şekil ve surette Seiahiyettar İtalyan mahfellerinde halledillememiş olmasını, bu zihniyet 

edı• len casus) ar söylenildiğine göre, görüşme ne İtalyan ve bu vaziyetin ifadesi olan yukanla 

la"y•ıhası mecıı•s ruznamesı•ne alındı teklifleri ne de İngiliz teklifleri etra - fıkralar pekala gösteriyor. Bundan do-fında cereyan etmiş, fakat son inkişaf- layıdır ki Hatay meselesinde, bu husus-
Amerikada da 18 kişi Iarın İspanyadaki vaziyette ihdas etti- ta itilafnameler ahkamı tamamen tat-

Almanyaya casusluk su- ği bazı aeaişikliklerden sonra tngmz - bik edilip netice aıınıncıya kadar, şu ve
Büdce encümeni mazbatasında şu mütaleayı 
serdediyor: .. Değerli Nafia Vekilimiz teselsül eden 
muvaff akiyetlerine bir yenisini ilave etmekle şükrana 

layık bir vazife daha ifa eylemiş bulunuyor 
Ankara 20 (Hususi) - İstanbul e - fırsat ve vesileden istifade suretile da

lektrik .şirketi imtiyazile tesisatının sa ima kendi lehine tatbik etmekten çe -
tın al.mmasına dair mukavelenin tas - kinmiyen bu şirketten memleketin kur 
diki hakkındaki 13.yiha meclis nızna - tanlınası tesisat ve imtiyazatın çetin 
mesine· alınmıştır. Büdce Encümeni bu müzakerelerden sonra en müsaid şart
nıukavelename hakkında mazbatasın - larla satın alınması suretile hükfune -
da şu mütaleayı serdetmektedir: timiz ve bilhassa değerli Nafia Vekili-

HükUmetce tasdiki istenen bu mu - miz teselsül eden muvaffakiyetleri se
kavele karlı ve devlet menfaatlerini risine illve eylediği bu yeni eser ile 
azami derecede temin eyleyen bir mu- ~ana llyık bir vazife daha ifa et -
kavele olarak görülmektedir. Şerefli mif bulunmaktadır.» 
ve müstakil varlığımız içinde bir diken Diğer taraftan İstanbul elektrik iş
g.lbi yaşayan ve mütemadi surette mil- leri umum müdürlüğü teşkilit ve iş -
U menfaatlerimizi hiçe saymaktan ve letmesi hakkındaki layiha da ruzname
nıukavele hükümlerini bulduğu her ye alınmıştır. 

Nehire duşen tren 
Ölen yolculann mikdan 

40 a çıkh 
Milesltl 20 (A.A.) - Olemptyan - Eks

presin dün uğramış olduğu fellket hak
kında alınan yeni tafsilat: 

Nehire düşmüş olan yataklı vagonlar -
da 17 cesed bulunmuştur. Bundan başka 
17 cesed daha çıkarılmıştır. 

Altı cesedi suların alıp götürmiif ol -
duğu zannedilmektedir. 
Şu halde kırk yolcu ölmüştür. 

Çiniciler muamele vergisin
den muaf tutulacaklar 
Ankara 20, (Husust) - Muamele 

vergisi kanununun vergiden istisnalar 
ınaddesine şu fıkranın eklenmesi hak-

kındaki kanun teklifi rumameye alın -
dı: cTe~inat makamında kU:llanılan 
Üzeri resim ve nakışlarla işlenmiş va -
ıo, tabak, saksı ve emsali Kütahya tipi 
Çini imal eden müesseseler münhasıran 
bu işlerinden dolayı muamele vergi -
sinden muaftırlar.» 

Tataresko - Halifaks mulakatı 
Londra 20 (AA.) -:- Öğleden sonra 

B. Tataresko ve Halifaks, hariciye ne
zarl'tinde bir saat süren bir görüşmede 
bulunmuşlardır. 

DUnkU meclis içtimaı 
Birçok mühim kanun 
layihaları kabul edildi 

Ankara 20 (A.A.) - Bugün Refet Ca -
nıtezin başkanlığında yapılan B. ?vL Mec
lisi toplantısında ulusal bayram ve ge -
nel tatiller hakkındaki kanuna bır fıkra 
ve bir madde ilavesine ve yüksek mühen
dis ve teknik okulları mezunlarmın m~c
buri hizmetlerine, pul ve kıymetli kağıd 
bayilerile bunlara verilecek bey'iye ai -
datı hakkındaki kanun layihalarile Çıl -
dırm Çamdıra köyünden Bey oğulların
dan Haydar oğlu Garib Demirkaya oğ -
lunun ve Gaziantebln Bahi mahallesin -
den Muharrem oğlu, Şöhretli Ahmed oğ
lu, Bostancı Osman Eflitunu:ı ölüm ce -
zalanna çarptırılmalarına aid mazbatala
n tasdik etmiştir. 

B. M. Meclisi gene bugünld toplantı -
sında Türkiye cumhuriyetile Sovyet sos
yalist cumhuriyetleri ittihadı arasında 

hudud hadise ve ihtilAflanmn sureti ted
kik ve halline mütedair mukavele ile Tür-
kiye - Lehistan konsolosluk mukavele -
sinin tadiline mütedair protokofun tas -
diki hakkındaki kanun layihalarını tas -
vib ettiği gibi kazanç vergisi kanunu ile 
meşhud suçların muhakeme usulüne dair 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine aid kanun layihalannı da müzakere 
ve kabul etmiştir. 

B. M. Meclisi çarp.mba günü toplana
caktır. 

itaıyan anlaşmasının bazı noktalan - ya -bu varla inanmanın doğru olnrndı-
çun dan mahkum oldular nm tadili imkanları esası dahilinde gö- ğını, olamıyacağım g6steriyor. Fransa 
B ı· 20 (AA) _ AI . ihb rüşülmüştür. Bununla beraber bu gö - hüh.-il.meti Türkiye Cumhuriyetile bir 

er ın . . man ıst arat •t•l"'f b. tak t hh .. d 
b.. bild' · . rüşmelerin inkişafı hakkında şimdiden ı ı a name yapıyor, ır un aa u • 

urosu ınyor. 1 • • • So · h··k• i • . .. .. . kat'i bir şey söylemek imkansı2.:dır. ıere gırışıyor. ma aynı u umet n 
Vatanı hıyanet curmunden dolayı ıda- n·· t f .. 1 ·ıd·· · ·· müstemleke davalarını takip eden bir 

hk.'\ d"l · 1 a·· k . . b l ıger ara tan soy enı ıgıne gore, 
ma ma um e ı mış o an ort ış:, :ı ta F İt 1 .. .. l . . akademi azası kalkıyor yalnız bu an 
ile kaf 1 

, . . . ransız - a yan goruşme enne yenl - • -
a an kesılmek surellle ıdam edıl- d b 1 k d ht 1 d !aşmayı tenkid etmekle kalmıyor ~-

mişlerdir. İdam edilenler, üç . kadın ile v ~lnd. aMş anmasaiı.hpe e m1 u bem~ . e. - za altına alınan taahhüdlerln , dahi 
b' k k 1 k 

1 
. gı ır: aarn ı zaman a u ış ı\ı..'1 

ır er e o up as er esrarı teslım etmek- lz .. 'd 't' .. d L..ı-~ keenlemyekün sayılmasını istivol". 
t ld kl b' eml k 1 ,_, e em musaı şeraı ın vucu uuıuı.:ısı • • 
e o u an ecne ı m e et erde.l\.j ko- d . k" d h·ı· d a· Böyle bir hareket en hafif bir tabir 

·· · t 1 d .1 • • a ım an a ı ın e ır. , 
munıs memur arın yar ımı ı e cenum . . . iJe cür'et değil de nedir? Fransanın iyi 
Alın d b. k ·· · t ~ k.l .. t - İngıliz _,_...telermin -ri-tı anya a ır omunıs ~eş ı a ı vu - •- -"T .,- niyetlerinden bahsedenlere general 
cude getirmeğe teşebbüs etmişlerdir. Lon~ra 20 CAA.) - Taymla gazetesi ttaı- Bremondun on beş haziran 1938 tarlh-
Mahkıimlann hüviyetleri faaliyetleri yan. - Inglllz müzakereleri bakında d!Jor kl: 1· L Fr M'l 't . d k • . . . ' ıtalyan - İnKfilz anlatmaauım mer'lyete ı c a ance ı ı aıre» e çı an yazı 

ve ıdam edilm.İ4 oldukları mahal hak - girmesi için ilk 4artıard&n blrl de İspanyol sıru okumalarını tavsiye ederiz. Çünld1 
kında bir gı1na maJıimat verilmemiştir. meselesinin memnuniyeti muclb bir şekllde bu yazı, harikulade bir küstahlık nll
Amerikada mahkum olan casuslar halledilmesidir. cTasnye. tellmestnden hı - munesidir. - Selim Ragıp Emeç 

gllterenln anladığı gönüllülerin tamamlle 
Londra 20 (Hususi) - Almanya lehine 

casusluk yapmakla itham edilen 18 kişi, 
bugö.ın Nevyorkta yüksek divan tarafın
dan muhtelif cezalara mahkıim edilmiş -
lerdir. 

Almanyada bir lngiliz gazetecisi 
tevkif edildi 

veya hiç değllse mühim bir lcısım ttibarlle 
geri alınmasıdır. Ademi müdahale komitesi 
yarın bir toplantı yapacaktır. Komite kuru
lalıdanberl yaptığı toplantıların en milhlm
minl hiç şüphe yoktur kl, yann yapacaktır. 
Ve memnuniyeti muclb bir tasfiye tarzı tu
lunablleceğt ümld edilir. 

Deyi meyl gaı.ete.sl İnglllz hiikfunetlnln 
İtalyan - İngll1z anlaşmasında en ufak bir 
değlşlklik blle yapmıyacatını yazıyor. 

Deyli Ekspres gazeteal t()yle diyor: 
Berlin 20 (A.A.) - Deyli Ekspres ga- İngUlz hükümetlnin müt.aıeası şudur kl, 

zetesinin muhabiri, karısı ve bfr Alman gönüllülerin gerl alınması meselesi llA.nlha
fotoğrafçısı, dün Yahudi aleyhtarı ya - ye süruncemede kalamaz. E~er bu babda 
zılarla kaplı Yahudi dükkanlarınm fo _ yeni bir teahhür ~tlmall baş gösterirse, İn-

- k . gillz hükümetlnln Italyan teklifin! kabul e-
tograflarını alır en polıs tarafından tev- d k ı't 1 1 u ld h be fil . . . . İn . . . . ere a yan ann er e mu are ye -
kıf edilmiştır. gilız gazetecısı ve karıs:, len iştirak etmemeleri şartlle dostluk mua-
üç saat sonra serbest bırakılmış ise de hedesinl mer'lyete "koymayı kabul edecektir. 
fotoğraf makinesi ellerinden alınmış ve 
otomobilleri de müsadere edilmiştir. Al
man fotoğrafçı serbest bırakılmamıştır. 

Emniyet Amir ve memurları 
trenlerde sUIUs biletle 
seyahat edebilecekler 

ispanyada vaziyet 
. Ankara 20 (Hususi) - Emniyet a-
. Barselon 20 - Fran~tlerin tayyare!~ mir ve memurlarının demiryollarda 

rı sabaha ~rşı saat dortte başlıyarak sülüs ücretle seyahatlerini temin ede -
Barselon~ bır saatten fazla bombardı - cek layiha ruznam e al. ........ ,..+ 
man etmışlerdir. Bombardımandan bil - • ey .ı.ıilO~ .. ır. 

Bursada bir serseri 
anasını destere ile 

keserken yakalandı 
Bursa (Husuai) - Cin Ahmed isminde 

bir serseri yarım kilo mavi ispirto içerek 
kafayı adamakıllı tütsüledikten sonra e
vine gelirken bir kaç kişi ile kavga etmlf, 
bir hayli de dayak yemiştir. 

Bu öfke ile eve girmiş, annesini yatı -
rarak destere ile zavallı kadının kafasını 
boynundan ayırmak istemiştir. 
Kadıncağız feryada başlamı§, koınfU

lar yetişmişler ve Cin Ahmed.in elinden 
anasını kanlar içinde kurtarmışlardır. 

Kadının boynu ehemmiyetlice kesilmlf 
vaziyettedir. Şerir yakalanmış, adliyeye 
verilmiştir. 

Keskinde şiddetli bir zelzele oldu 
Keskin 20 (Hususi) - Dün burada aat 

21,25 de 4 saniye silren gayet ffddetll 
saat 4,10 da hafif iki zelzele olmuştur. 
····························································-hassa liman mıntakası müteessir olmuş- Mısır kabinesinde tadilat 

tur. Bununla beraber facia kurbanlan -
ntn adedi azdır. İki İngiliz ve bir Ame- Kahire 20 (A.A.) - Mahmud Pap ka- Yakında "Son Posta,, da 
rikan gemisi hasara uğramıştır. binesinin mevkiini tarırin için yapılmak-

Valensiya 20 (A.A.) _ Kastellon cep- ta olan müzakereler nettcelenmlştlr. Ka- B b ov 
1 heshıde, h~etçiler, mukabil taar _ binede tadil~t yaparak Mahir Paşa par- a a • g u 

ruzlar ile düşmanın ilerlemesini durdur- tisinden de bazı kimseler alınmuı derpiş 
muşlar ve bazı noktalarda bir mikdar yer edilmektedir. 
kazanmışlardır. Vukua gelen ınuharebe, Yazan : Suad Derviş 
mevzileri Villareal'in iki kilometre ka - Hitlerin muavini Danzigte 
dar yakininde tesbit eylemiştir. 12 kilo - Danzig 20 (A.A) - B. Hitlerin Mevsimin en güzel 
metre kadar garpta, Onda mıntakasın - muavini Nazır Rudol.f Hess, mahalli edebi eseri 
da da, dü~an köyün ıimalinde durdu - nasyonal sosyalist şefi B. Forster'i hu- ;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
rulmuı bulunmaktadır. sust surette ziyaret için buraya gel -



Şehirdeki Uf ak kütübhaneler ÇOCUk Kartalda işsiz bir genç 

k d h 1. t• .1. 18 yaşındaki 
o uma o ası a me ge m ıyor güzel nişanlısını öldürdü 

lstanbul borsasına Anadoludan ve Trakyadan yeni yıl 
mahsulü arpa geldi. Fiatlar çok müsaid vaziyettedir Bu iş için bugün Beyazıd kütübhanesinde bir 

komisyon toplanıyor. Açılacak kütübhanelere 
mekteb kitablan da iJave edilecek 

Çocuk okuma odası haline 
İstanbuldaki bazı ufak kütüphanelerin 

çocuk okuma odaları haline getirilmeleri 
kararlaştırılmıştır. Bu iş için, bugün, 
Kültür Bakanlığı kütüphaneler umum 
müdürü Hasan Fehminin riyasetinde, 
Beyazıd kütübhanesinde bir komisyon 
toplanacaktır. Komisyon, hangi kütüp -
hanelerin çocuk okuma odası haline ge -
tirileceğini ve bu işe dair teterrüah tes -
bit edecek ve kararlaştıracaktır. 

Çocuk okuma odası haline getirilecek 
kütübhanelerde mevcud kitablar da ka -

Şeh lr işleri: 

Çöplerin denize döknlmuine 
ba§landı 

Yeni müteahhide 2 Haziranda \ha -
le edilen İstanbul çöpleri dünden iti -
haren denize dökülmeğe başlanmıştır. 

Beyoğlu, Beşiktaş ve Üsküdann çöp
leri tamamen, Fatih, Eminönü ve Ka -
dıköy kazalarının çöpleri de şimdilik 
kısmen denize dökülmektedir. Bunun 
sebebi Haliçde Balat ve Tekirdağlı iske 

lelerinin tamir ve inşalarının heniiz 
bitmemiş olmasıdır. Bu iskeleler aym 
yirmi beşine kadar bitirilmiş olacak, 
bu takdirde, Beyoğlu, İstanbul ve Üs
küdann çöpleri tamamen denize dö -
külmeğe 1başlanacak.-tır. Hasköy çöp is
kelesi de yakında açılacaktır. 

Kadıköyünde, Moda civarında yeni 
ve 'betondan bir çöp iskelesi yapılacak
tır. Bu iskelenin ihale ve inşası bir ay 
:kadar sürecek, o zamana k

0

adar, Kadı -
köyün çöpleri, kısmen, Üsküdar iske -
lesinden mavnaya yüklenerek denize 
dökülecektir. 

l.tanbul ıokaklan geceleri 
yıkanacak 

Sokakların ve umumt caddelerin su
lanmasına ve Köprünün hortumlada 

geceleri yıkanmasına on beş günden -
beri başlanmış bulunmaktadır. Umu -
mi caddelerin de geceleri yıkanması i
çin çalışılmaktaysa da şimdilik sular 

idaresinin fazla su vermemesinden do
layı, bu iş bir müddet için geri kal -
mıştır. Belediye bu müşkülü halliçin 
çare bulacak ve geceleri sokaklar da 
şariyo denilen portatif hortumlarla yı

kanacaktır. Halen 18 tane şaryö mev -
cuddur. 

Belediye temizlik işleri müdürlüğü
nün arazözlerinden iki üç tanesi ta -

mirde bulunmaktadır. Bunların tamir
leri birkaç güne kadar bitecek, ondan 
sonra, her kaza için birer, Beyoğlu ka
zası sulama ve yıkama işleri için de iki 
tane arazöz tahsis edilecektir. 

Üsküdar Halkevindc bir konferanı 
. 22/6/938 Çarşamba günü saat 21 de Öskü

dar Hnlkevl salonunda Haydarpaşa Nümune 
hastanesi doktorlarından Kemal Şakir Sa -
racoğlu tarafından (Tansiyon meselesi> baş
lığı altında halkımızı yakından· Ugiliyen mü
him bir konferans verilecektir. Salon berke
ae açıktır. 

konacak kütübhanelerden biri 
lacak, bunlara didaktik ~ocuk neşriyatı 
ve mekteb kitabları ilave edilmesine baş
lanacaktır. 

Bu kütübhaneler çocuk okuma odası ha 
line getirilirken semtler ve ihtiyaçlar da 
gözönünde tutulacaktır. 

Çok isabetli olan bu karar çocukları -
mızın okuma arzu ve heveslerim arttı -
racağı gibi yeni yeni birçok şeyler öğ -
renmeleri noktasından da faydalı ve ye
rinde olacaktır. 

Kültür işleri: 

Yükıek tedrisat umum müdllrü 
Cevad geldi 

Kültür Bakanlığı Yüksek Tedrisat 
Umum Müdürü Cevad dün sabah An -
karadan gelmiş, Üniversite ve Giizel 
San'atlar Akademisine aid bazı işler ü
zerinde tedkiklerle meşgul olmuştur. 
Umum Müdür, dün akşamki ekspres -
le tekrar Ankaraya dönmüştür. 
Y enikapıda bir ilkmekteb yapılıyor 

Yenikapıda 3 dershaneli bir ilk 
mekleb binası yapılması kararlaştırıl -
mıştır. Mekteb inşası için muvafık bu
lunan bir arsa üzerinde •pazarlık ya -
pılmaktadır. Mekteb binasının bu ta -
til devresi zarfında inşa edilerek yeni 
ders senesi başında açılması için çalışı
lacaktır. 

Önümüzdeki yıl üç sınıflı olarak a
çılacak olan bu mektebin üzerine ge -
lecek sene bir kat daha çıkılacak ve al
tı sınıfa iblağ edilecektir. 

Gümrüklerde : 

Gümrükler BaşmfidOrü teftişe çıkh 

Gümrükler Baş Müdürü Mustafa 
Nuri Mudanya ve Gemlik gümrükle -
rini teftiş etmek üzere dün Mudanya
ya gitmiştir. 

Adliyecilerin yeni 
Terfi listesi 
Yakında çıkıyor 
Pek yakında, Adliye Vekaleti tara -

fından 200 den fazla ismi ihtiva eden 
bir terfi listesi neşredileceği haber a -
lmmıştır. 

Listeye dahil bulunanlar, bilhassa 
9 36 senesi cedvellerinde ismi olanlar
dır. Liste, tasdike arzedilmiştir. .............................................................. . 

BALK OPERETi 
..,..,. ........ 1'*11ı&-.ılıl 22 Haziran Çarşam

ba gUnU akşamı 
Beşiktaş Aile 
bahçesinde 
24 Haziran Cuma 
gtlnU akşamı Bebek 
belediye bahçesinde 

ÜÇ YILDIZ 
25 Haziran Cumartesi gUnn akşamı 

Anadolubisarı Gençlerbırlie-t 

bahçesinde 

Zavallı kız kalbini par
çalayan kurşunla gergefi 

üzerinde can verdi 
Bu sene yurdun her yanında arpa 

mahsulü hasad mevsimi normal şerait 
altında başlamıştır. Şehripıiz borsasına 

Kartal kazasına bağlı Dolamba köyün- gerek Anadolu ve gerekse Trakyadan 
ıde dün bir cinayet işlenmiş, 28 yaşların- yeni sene mahsulü arpa geldiği gibi ge
da bir genç, 18 yaşındaki güzel bh· köy kı- çen hafta zarfında İstanbulda da ilk 
zı olan nişanlısını tabanca ile öldürn;:jş, defa yeni mahsul idrak edilerek 4,75 
kendisi de ağır surette yaralanmıştır. kuruştan satılmıştır. 

Cinayetin tafsilatı şudur: 928 den 935 yılına kadar Türkiye 
Katil Hayri işsiz, güçsüz bir gençtir. A- arpa rekoltesi vasati bir buçuk miılyon 

rruııra bazı ufak işlerden temın ettiği pa - iken bu mik.dar 936 yılında 2,303,685 
ra ile geçinmektedir. Bundan iki buçuk tonu ve 937 yılında da 2,333,950 tonu 
yıl evvel Dolamba köyünün en güzel km bulmuştur. 
olan Muammeri görmüş, sevmiş ve ana- 936 senesinde dış piyasalara ancak 
sından lstiyerek onunla nişanlanmıştır. 23, .. 46 ton biralık arpa ihrac edilmiş 

Fakat bir türlü bir iş tutamaması kay- olduğu halde geçen sene bu mikdar 
nanası Gülizarın ikazlarını, hatti teh - 113,260 tonu bulmuştur. Biralık arpa 
didlerinl mucib olmağa ~aşıamıştır. ihrac edilen memleketler arasın~a bcl-

Gülizar damadının bu işsiz haline bir li başlı müşterilerimiz arasında Ingil -

fında yaptığımız tahkikata göre şehri • 
mizdeki yabancı tütün firmaları tarafın· 
dan memleketlerine sevkedecekleri tü • 
tünleri Bulgaristanda işlemek için ve • 
rilrniş bir karar yoktur. 

Fakat Bulgaristan tütün işçileri birliği 
bu sahadaki iş hacmini arttırmak üzere 
şehrimizdeki bu müesseselere bazı tek • 
liflerde bulunmuştur. Bu teklifler ara -
sında işletme ücretlerinin azlığından baş
ka, gümrük ve nakliye tarüeleriniıı de 
indirileceği hakkındaki teklifler bun • 
!arın resmi kaynaklardan da yardım gör
mekte olduğunu anlatmaktadır. 

Oddi müesseseler, bunun girişılrnİj 
bir propaganda olduğunu, Bulgaristanıo 
coğrafi ve ekonomik vaziyetinin buna 
müsaid olmadığı mütaleasmdadır. Ayni 
zamanda her teklif gibi bunun da tedkik 
edildiği söylenmektedir. son vermek gayesile nasihatler etmiş, bu tere, İtalya, Almanya vardır. 

şekilde evlenemiyeceğini, l{ızını kendisine Bu seneki arpa rekoltesi hakkında SelAnik fuarı 1 1 eylülde açılıyor 
veremiyeceğini söylemiş, fakat Hayrinin kat'i bir rakam zikri henüz mümkün 
anudane ısrarı karşısında da menfi bir olmamakla beraber yurdun her yanın- Seianik beynelmilel fuarının 11 Ey
hareketten daima çekinmiştir. da ekimin iyi hava şeraiti altında geç- lfılde açılarak 2 Birinciteşrine kadnr 

İki buçuk sene süren bu damad - kay- miş olması ve hasad mevsiminin de devam edeceği hakkında şehrimizdeki 
nana gcÇimsizliği nihayet dün patlak gene müsaid şartlar dahilinde devam iktısadi mahfellere malfunat gelmiş • 
vermiş ve zavallı bir genç kızın hayatı - etmekte bulunması iyi tahminlere pek tir. Yunan demiryolları idaresi fuar i · 
na malolmu~tur. Gülizar kızı Muammeri müsaiddir. çin Se!aniğe gidecek olanlara en mü • 
alarak evvelki gün pazara gelmi~ ve Hay- Biralık arpalar geçen sene .. ,04 iken said tarifeyi tatbik edeceğini ve fuar 
ri ile karşıJa~mıştır. Hayri kızı pazara bu senenin mayıs aylarında .. ,52 kuru~ komitesi de 15 Ağustosa kadar müra • 
niçin getirdiğini kaynanasınıı sormuş, gibi daha müsaid bir yükseliş arzet - caat edeceklere döviz müsaadesini ve .. 
sonra da derhal köye dönmesini söyle - mektedir. receğini bildirmiştir. 
miştir. Gülizar bu emir ;_jzerine Dolam - Ayni surette yemlik arpalarda da İstanbul yerli mallar sergisine işti· 
baya dönmüştür. geçen yılın 4,46 kuruşuna mukabil rak eden firmaların İzmir veya Sela -

Hayri bundan sonra köye, nişanlısına 4,84 kuruş olarak gene bir hayli yük- nik beynelmilel fuarlarına iştiraki için 
verdiği hediyelerin iadesi için haber gön- seli şvardır. imkan müsaid ise de 20 Ağustosda baş· 
dermiş, bir cevab alamayınca da d:ln sa- S . b" 1 . ..,. d k" d k layıp 20 Eyhilde nihayet bulan İzmir 
hah saat 11 de epeyce içtikten sonra yola anayı ır ıgm e 1 ün u fuarına iştirak edenlerin müteakiben 
çıkmış ve nişanlısının evine gelmiştir. toplantı Selanik beynelmilel sergisine iştirak -
Genç kızı bu sırada evde yabız başına Dün Sanayi Birliği idare heyeti birlik l~ri mümkün ıola.mamak~adır. Bu. ~a.n• 
gergef işler bulmuştur. Odadan içeriye merkezinde toplanmıştır. Bu toplantıda zıyet karşısında bu sergılerden birim 
girince tc~ b~r söz söylem~den tabanca - Yerli Mallar sergisinin açılması etrafında dn~a geri veya ~aha il7ri ~lııu:ıası .~ar~; 
sını çekmış. uç el ateş etmış, çıkan kur - görüşmeler yapılmış ve sergi komitesi ıe- retı vardır. İzmır sergısinın bır mudd 
şunlardan biri güzel köylü kızının kalbi- .çılmıştır. daha geri alınmasına İzmirin yağmur 
n!. p~rçahyarak kendisini cansı~ yere ser- Sergiye iştirak edecek olan bütün fir- ·~:~simleri başl~ması dolayısile imk~D 
mıştır. . . . . . _ t malar bu yıl teşhir edeceklerı mamulatın gorulememektedır. 
Ha~rı cı~ayetını ış.ledık .en sonra kaç- fevkalade kalitede olmasını temine ça - ............................................................ . 

ma~ ıstemış, ~~ka~ elınde bulunan taban- lışmakla beraber sergi komitesi de ser -
ca ıle yere duşmüş, bu sırada ateş alan ginin mükemmeliyeti için her tedbire te
tabanca kendisini de ağır surette yara - vessül edecektir. 
lam~ş~r. Dünkü toplantıda sergi komitesine İs-
Hadıseye derhal jandarma komutanlı- tanbul sanayi müfettişi Daniş İstanbul 

ğı vaziyed etmiştir. Hayri ifade veremi- ticaret odası umumi katibi Ce~ad Niza -
yecek kadar yaralı olduğu için cinayetin 
kat'i sebebi anlaşılamamıştır. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Adalar ve Yalova hattı 
yaz tarifesi yarın 

başhyor 
Gidiş geliş biletlerinde 

yüzde elli tenzilat ta 
yapılacak 

Akay işletmesinin Adalar ve Yalova 
hattı yaz tarifesi yarından itibaren tat
bik olunacaktır. Yeni tarifeye göre pa -
.zardan başka günler Büyükadadan ilk 
posta 5,50 de, son vapur da 19,30 dadır. 
Yalnız cumartesi günleri 21,10 da bir pos
ta vardır ki Modaya uğrıyarak köprüye 
gelmektedir. 

Köprüden adalara ilk vapur 7,15, 1ıon 

vapur da 21,15 dedir. 

mi, Galatasaray lisesi müdürü, Sanayi 
Birliği idare heyeti azaları ve .sergı komi
serliğine de Sanayi Birliği umumi katibi 
Halid Güleryüz seçilmiştir. Sergi jürl 
heyetinin sergi komiserinin reisli~inde 
Güzel San'atlar Akademisi tedris heye -
tinden mürekkeb beş zattan ibaret olma
sına karar verilmi§tir. 

Müskirat fabrikasmda 
yeni ambarlar 

İnhisarlar idaresinin bu yıl içinde Pa
§abahçede yaptıracağı müskirat fabrika
sının ve anason ambarının projeleri ha
zırlanmış ve keşifleri yapılmıştır. Keşfe 
göre Paşabahçede yapılacak fabrika 
296,000, fabrikanın yanındaki modern a
nason ambarı da H bin liraya çıkacak -
tır. 311,000 liraya çıkacak olan her jki 
inşaata temmuz iptidasında başlanacak -
tır. 

Asılsız bir şayia 

Şaşılacak şey;· 

Cemal Sahir Opereti 
IBO gece Kasımpaşa aile Çarşıunb8 

KaragQmrUk Ozen Perşembe Beyler· 
beyi aile bahçelerinde MARINELLA 

daktilo opereti Sahir caz konseri 
numar11lar 

Pazar günleri köprüden ilk seferler 7, 
7,20, 7,30, 8,25, 8,30, 8,50, 9,20, 10.5 tadır. 
Bunlardan başka daha birçok postalar 
vardır. Köprüden son vap•.ır 22,20 dedir . 

Bir müddettenberi ıehrimizdeki mü • 
him bir tütün firmasının Bulgaristana 
nakletmek üzere olduğuna dair bazı ıa
yialar aolaşmaktadır. Bu 9ayialar etra - ---------------

Pazar günleri Büyükadadan ilk vapur 
6,30 da, son vapur 22,lOdadır. 

Yalova hattına, pazardan başka gün -
ler köprüden 9,15, 13,30, 18 de, Yalovadan 
6,30, 14,15, 17,15 de, pazar günleri köp
rüden 8,45, 10,5, 21 de, Yalovadan 6,40, 
14,45, -8 de postalar vardır. 
Ayrıca yeni tarifede cumartesi günleri 

için köprüden 19,15 de Heybeli, Büyük
nda, Kartal, Pcndiğe, 20,30 da bütün ada
lara, 17,30 da (Anadolu yoluna), 20,30 da 
Haydarpaşa - Kadıköyüne, pazar günleri 
için, 7 de (Kınalı, Burgaz, Heybeliye), 
7,20 de (Heybeli, Büyükada, Kartal, Pen-

diğe), 7,50 de (Köprüden Anadolu yolu
na), 9,50 de (Köprüden Haydarpaia - Ka
dıköye) tenzilatlı postalar vardır. Bu se
ferlerde gidiş geliş biletinin de yüzde el
li tenzilat yapılacaktır. Biletlerin geliş 
parçaları pazartesi günleri saat 12 ye ka
dar köprü yolWlda her seferde kullanıla
caktır. 

Adalar hattına yeni bir vapur 
işletiliyor 

Adalar hattı için bir müdde~ evvel İz -
mirden getirilen ve tamir için Halice a
lınan Suvak vapurunun tamiri bitmiş -
tir. Vapur bugün Halleden çıkacak ve bir 
kaç güne kadar Adalar hattında işleme -
f e başlıyacaktır. 



Siird halkı sokakların 
pisliğinden şikiyetçi 1 

Doğuya uzanan demiryolunun Siirdden geçeceği 
haberleri ıehirde büyük sevinç uyandırdı 

Siirden. bit' m.4nazara 

Siird (Hususi) - Sürdin belli başlı Başur köprüsü denilen mahalle kadar 

Bursada bir define 
aranıyor 

Eir kaya tepesinde olan 
bu defineyi lskeçeli iki 
arkadaş meydana çıkar-

mağa çalışıyorlar 

Bursa, (Hususi) - İsk~eli Vasil ve 
Müınin isminde iki kişi hüıktimete mü-
racaat ederek Mudanyarun Mes'udiye 
köyünde, on beş metrelik bir kayanın 
tepesindeki bir kuyu içerisinde bir dc
!i4e bulduklatını söylemişler, hafriyat 
için müsaade istemişlerdir. Vasille Mü
mine ruhsat verilmiş, beraberlerinde 
memurlar olduğu halde bu mahalde 
hafriyata başlanmıştır. 

Kastamonuda garib bir 
dolandırıcı ilk 

Akdeniz sahilimizin en 
güzel kasabası: Erzin 

Bu ıirin nahiye merkezinde yeniden iki ilk okul 
yapılması için teıebbüslere girişildi 

de.rdlerinden biri de çöp işidir. Sokaklar etüdler yapılmıştır. Maama!lh trenin 
berbad olduğu gibi şurada burada biri- Siir<le kadar gelip gelmiyeceği henüz 
iten çöpler de fena kokular neşretmek~e- kat'iyetle maltl.m değildir. Söylendiğine E k• b• ·ı· • d l:n:lncle bir so1ca1c: 
dir. Evlerden kapı önüne bırakılan çöp- göre Siirdin istasyonu Tilan denilen ve S l ır Çl ıngır ~a en Adana (Hususi) - Akdeniz sahilimt- Erzin belediyesi, nahiyeyi hergün bırq 
ler de belediye amelesi tarafından geç Siirde ancak yirmi kilometre mesafede parçalarını Bizans parası zin en ucunda yer almış çok ıtrtn bir na· daha güzelleştirmekte, imara büyük e-
kaldırıldığı için bu da pek çirkin bir bulunan mahalde yapılacaktır. diye sabo aldı hiye vardır: Erzin. hemmiyet vermektedir. Belediyenin kü· 
ınanzara teşkil ediyor. Erzin, zirai ve coğraft ehemmiyetinden çük bO.dcesi nisbetinde yol inşaatına de. 

Burada trahom hastalığın1ı1 fazlalığı Zileda feci bir kaza Kastamonu (Hususi) - Kuyumcular başka birçok zenginliklere maliktir. 200 vam edilmekte, yeni yeni zarif binalar 
IÖzönünde tutularak belediyenin temiz- Zile (Husust) - İktısad VekMeti ma- Ç$1ısıında çilingir Mehmed daha fazla aenelik bir tarihi olan bu nahiye kazadan vücude getirilmektedir. 
1ik işlerile yakından alakadar olması bir den arama kampı tünelinde bir kaza ol- para kazanmak arzusuna kapılmış ve bu farksızdır. Erzin tarihi harabelerin O.- Belediye, evvell bir belediye binuı i.n
zaruret halini almıştır. MU§ ve bir amele ölmüftüt. Kazaya d;- maksadla ifi antikacılığa dökmüştür. Ye- tünde kurulnıuş olması itibaril• de ayrı- §4 ettirmiş, umumf helilar, küçük bır 

Birkaç gündenberi sıcaklar da hafla- namitln ansızm. patlaması sebeb olmuş nı ite ba§lıyan antikacıya gelen ikı müt- ca tiir ehemmiyet tqımaktadır. Bilh1111 park yaptırmıştır. 
ıtıış ve şehir toz içinde kalmıştır. Bele- ve Turhallı İmam oğlu Hüaeyin adındaki teri Bizanslılara aid iki altın satmak il- manganez, krom gibi zen,m madenlere Erzlnde maarif işlerine de ehemmiyet 
diyenin geçen sene aldığı sulama ara- işci ağır surette yaralanw.ş, tedavi edfl- temifler ve 0 da bu l§den pek anlamadı- sahih oluşu, Erzine iyi bir lltikbal vlde- verilmektıedir. Nahiyedeld iki ilk okul 
ıözü de henüz faaliyete geçmemiştir. mek üzere nakledildiji Turhalda ölmüt- . .. diyor. okuma ihtiyacını karıılıyamamak;adır. 

Siirdin mesiresi tür. lı iç~n. altınları komHaıusudinH~dıye. gos-i Erzinde pamuk ziraatı, hububatçılık. Erzinlilerin okuma sevgisine hakldle ce-
s .. d • f termiftır. Kuyumcu m m tavsıyes - portakal-1·'- her - 1 bıru" daha ~ .. lrı. ... t b b'l k • • nah" ed daha •L..I ur (Hususı) - Kış mevsiminde az- ~.u&& 3 ... ~ va vere ı me ıçm ıy ~ uu 

la yağışlardan Siirdin mesiresi olan Bo- Silivride çekirge mueadelesi 1:ı2':~erinillni ~ bMuçehmedinuk ııı:adanvi alm~şdtır. etmekte ve bu yüzden naruxede refah ilk okul açmak llzımdır. Bu yolda tefeb-·A- ~u ç •~ e ne gı en artmaktadır. b'" -• de lmakt d S 1..--"IWl suyu kenarındaki Kükiirtlü kaplıca- Silivri (HUsud) - Sllivrl mer'uuıda UNer yapı a ır. - eJlı-
~ ~~~~·~~H~~~·~~g~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------
&a.ğlık ihtiyacını nazarı dikkate alan vali çekirge tohumlarının ill.rfe haline geldi- tınlardan b!r mıkdar daha 01.duğunu soy- Bergama belediye reisi vefat etti 
l'evzi Rahmi Aydın )>u yolun sür'atle tt- lini peı;ı ziraat memuru ltllft için ife lemiflerdir. Nihayet bir hayli pazarlıktan 
llıirini emretmiştir. Yolun tamirine bq- baflamıltır. Mm.takanın ıeniflill dolayı- sonra yO.ı yirmi sekiz Bizans altmı yiiı 
lanmıştır. sile İstanbuldan da b!r zlraatçi gönderil- doksan bet liraya uyuşmuşlar V9 satıcı-

Siird demiryoluna kavuşacak mı? mif ve mükellefler de altı pos - lar paralan alarak gltmiılerd!r. 
Sürd (Hususi) - Doğuya doğru uza- ta~ ayrılarak çalışmalara koyul - Giderken antikacıya cÇankmdıa bir e

ııan trenin Siirdden geçeceği haberi halk muşlardır. Bir posta bir günde yalım ytr- vin temelinde bir küp içinde bırçok al
:;asında büyük bir sevinç uyandırmıştır. mi kilo çekirge itllf etmiştir. tın bulduk, onları da sana satalım• de

:stanbul üniversitesi gençleri Edirnede 
meli unutmamışlar ve Mehmed de bat-
kasma götüriilmeyip kendisine satılma
sını tembih etmiştir. Ertesi sabah anU-
j kacılığın ilk günlerinde böyle kArlı bır 
tı yaptığından bir hayli memnun olan 
çilingir Mehmed, yeni aldığı altınlan 

komşusu Hamdiye gösterince bunların 
ldi birer maden parçuı olduğunu öğren
mif, kop koşa emniyet direktörlüğüne 
giderek dolandınldıfmı anlatmıştır. 

Faaliyete ıeçen zabıta bu açıkgöz do
landırıcıları aramaktadır. 

Zilede bir cinayet 
Zile (Hususi) - Zilenin Pınar kö -

yünden Bayram oğlu Fazıl ile bu köy-
1 den Melik oğlu Behlül Ömrüuzun, Mür 
J se1 Deniz, İlyas Dağ, Ahmed Ömrüu -
zun ve Aziz Deniz, Hayday Ay, Ömer 
Ay, Adil Dağ, ıaralannda çıkan bir tar--
la münaz.aasından dolayı köyden Bay
ram oğlu Fazılın üzerine çullanarak 

Bergama belediye reisi Nafiz ôzçelik vefat etmiş ve bu ölilm Bergamada 
büyük bir teewr uyandırmıftır. Belediye reisinin cenazesi llyik olduğu 
ihtifalle kaldırılmış ve belediye kabristanına defnedilmiş, cenaze meruimine 
hemen bütün Bergamalılar iftirak etıniflerdir. Resimde belediye reisinin. 
cenaze. merasimi görülmektedir. 

Keskin Halkevi binaıının açılış merasimi 

VniversiteU gençler Edirne lıtasycmııft.dan çıkarlarken Fazlının kafasından taşla yaralamışlar· · 

Edirne, (Hususi) - İstanbul Üni - rif Müdürii ve muallimler tarafından dır. Fazlı aldığı yaranın tesirile ya -
Versitesinden 24 kişilik bir kafile dün karşılanmışlardır. üniversiteliler anıda rrm saat aonra ölmÜştür. Suçlular ö -
fehrimize gelmişler, itasyonda Trak - çelenk koym.Uflar ve General KAzım lüme sebebiyet vermiş olduklann
Ya ~mum,i Müfettişliği Baş müşaviri Dirikle, Valiyi ziyaret etmişlerdir. dan jandarme karakol komutanı Rifat 
~brı .~e!•. Val~ Niyaz~ M'.~rgen, Kül- Üniversiteliler burada dört giln ka- çavuşun yaptığı takibat sonunda Zile 
~ rnuşavırı Celal Ferdı Gokçay, Maa- lacak ve tedkikler yapacaklardır. ceza evine aevkedilm.işlerdir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey dikkat et
tını, kadınlar son zaman -
!arda sayfiye yerlerinde .... 

.. • Deni?.den çıktıktan 

sonra pijamalarla geziyor
lar ... 

Hasan Bey - Eski ihti • 
yarlar görmesin azizim ... 

Hasan Bey - Entarile 
sokakta ıezmek arzusuna 
JeDicien lrapıbrlar. 

lV1 er11Bimdeıı bir intıba 
Keskin (Hususi) - Yeni Halkevi bi- Kandemir Halkevlerinin gaye ve hedef

nasının açıll§ törenine kaymakam Ek- leri mevzuu etrafında bir söylev ver
rem Anıt'm bir söy1evile ba.şlanmlf!ır. mi§tir. Temsil kolunun güzel bir piyesini 
Törenden sonra Halkevinin temsil salo- müteakip toplantı bitmiştir .. Gece bır çaJ 
nunda halka teker ve sigara ikram edil- ziyafeti tertib edilmiş ve spor kolu bat
mif ve Halkevi dil, tarih tubesi baıkanı kanı Ziya Onay bir söylev vermi§tir. 



1 HlclWır ıc.,..... ı 

ŞAPKALAR VENi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =:J 
Eltkt ik fe 1ninı hizmet 

edenler 
Paw.e inp edi

len ziya va elek -
trik fennine bir 
afatı haiz ola -

T ıhtakurusunıı faydaları 
ve eskiler 

Mllldın birinci 
asrında yapmıı 

olan eakl Ymwı 
doktorların-
dan cPedacwa 
Dioxoride. in cTıb 
ilmb lld1ı ikincl ki
tabının 33 tlnetl 
bahsinde ıu fıkra 
vardır: 

rak veya olınıya -
rak hJzmet eımif 
klmseleıin bir lis
tesi uılmışt:r. 

Tablo 800 metre 
murabbalık bır sa
hayı kaplamakta - Yataktan alm -
tadır. Nep-edllen resimler arasınd:ı maa- DUf ft taze llllaD 
ı..t bir tek Türkün adı yoktur. kanı emmif yedi tahtakurulunu bir bak

la tanelbıin lçlDa koyup yutanama nh-* hatlnJze brp 1ııllytlk faydam olur. aı 
Kederse nedir? ba,..nları büJa ....... Wr tarata bı -

00 D 
{)o o 

Aks Noyırig imzasile mektub ya
zan olmyueum, genç bir erkektir. 
Hayatım kmmys. Bu okuyucum 
bet senedir bir genç kızla sevişiyor
DlUf: 

- Ben ondan vaz geçmem, bu sev
llm ilelebed devam eder, diyor. Ve 
amıç kızm da sevgis nin geçici bir 
le'VWi olmadığma kanidir. Bununla 
beraber içinde bir şüphe vardır: 

- Ya günün birinde genç klz ken
dİIİDi sevme7.5e? 

Nişanlanacak, evlenecek çağa gel
mişlerdir. Fakat evlenmeleri için bir 
mAni var. Çünkü erkek })enüz askcr
liiini yapmamıştır. Ve bir müddet 

rabrat Jlyebileeek o1unanız yılan ze -
blıin• brp mGhlm bir panwdr tepti 
eder. Bımları ezip kana pnnp edildlll 
takdirde idrar zorluluna karp pek mu -
vafık plir. 

DUZ. 

Çizgili kumaşlann 
hususiyetleri 

Bi1ik bir Paris 
terzihanesinin en pk 

modellerinden biri 

Kasımpaşada arkadaşım vuran 
AIAeddin, bir kaza işledim, diyor 

"Tabancamı Envere vermiştim. Alıp cebime koyark 
ıene kapmak iıt~di, çekifiyorduk, birdenbire taban 

patladı, arkadaşım yere yıkıldı" 

Poll•te: I Toplantılar: 

iki ahbab çavuşlar: Müzedeki kaza 



Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazın ııeski 111b'ıs Ebubekir Hlzl11 

lznıirde verilen bu balo esnasında bir Fransız zabiti Rum 
kadınlarından birine işık oldu ve ertesi gün öldü. Bu 
Ölüm az kalsın iki devlet arumda bir bidise çıkaracakb 

O geceki balo çok u (ea w uvkU olft'aUfft&. 

Bu zıyafetlere mukabele olmak üze- katini celbedecek bir dereceye vardı. 
t~, altı amiral, üçer, dörder gün ara ile, Ve beyaz. zabit~er, mağlubiyeti ~bul 
amiral zırhlılarında fevkalade birer ba- ederek, bırer bırer meydanı zencılere 
lo ve diler. Bu ziyafetlere bittabi, vali bırakmıya, kenara, köşeye siruniye 
Paş da davetliydi. Fakat biz"ın ziya- başladılar. O zaman, meşhur bir darbı 
fetlcı de, şampanya yerine, iyice sü- meseli hatı.:laruı:n. _Ara~~a:ın: 
ıülınu.ş portakal şurubu içen vali, içkı cHer yenı, lezızdir!~ ~zu meşhurd.ur. 
içmek meC'buriyetinde kalmak korku- Oradaki kadınlar da, ihtımal bu hakıka 
ille bu davete icabet etmedi Maz.eret ti kabul ediyorlar, ve her zaman elle
Olarak da romatizrnalarının engel ol- rinde bulunan eski beyazlara, o akşam 
ÖUğunu bildirdi. ele geçirdikleri yeni siyahlan üstün 

Zaten hemen bütün siyasi memur- tutuyorlardı. 
lar kab~l ve icabet etmek istemedikleri Bu balo esnasında, bir Fransız za
~fetlerden, ictimalardan kurtu;mak biti, bir kadına aşık oldu. Kadın, hari
lçin, mazeret olarak romatizmayı veya kulade cazib bir mahlftk muydu? Fran
Biyatiği ileri sürerler. Çünkü göze sız zabiti, hisl~rin: hakimiye~ini t~~; 
IÖriınmiyen bu hastalıklar, en müsaid men kaybetmiş bır şıpsevdı mıydi. 
\re zararsız temarüz serrnayesidider. Yoksa biçarenin iradesini iflas ettiren, 

\ ali de bu hastalıklardan birini ba- 'O gece bol bol yuvarladığı keskin Fran
hane ede;ek yakayı kurtardı. Ve '<endi sız şampanyaları mıydı? Bilmiyorum. 
Yerın sevgili oğlu Arif Hikmet beyle F'akat bir gecede delicesine aşık olan 
ben gÖndcrdi. Fransız z~~f~ yi~i dört .s~at içirıde, 

İ tc bu suretle iştirak fırsatını kıı- sevdanın bütun ıstihaJelerını yıldırım 
2an .. aığım bu ziyafetlerden bi~nde, ~zile geçır~n:~ ~mi_dsizliğe.,kadar a·iş
lıarikulade garip bir vak'aya şahid ol- tü ve ertesi gun mtihar ettı ... 
duın. Ve bu vak'a, o devrin siyasi tari- Ben, ömrümde, bu kadar kı!a bir za
binde gülünç ve feci oldu~ nisbette man içinde başlıyan ve bir gün içinde 
de ehemmiyetli bir hadise teşkil etti. ölüme kadar giden bir aşk daha gör-

Bu, yüzden fazla harb gemisinin en medim. Fransız zabitinin hassas yüreği, 
büvüğü, ve en moderni cHoche• adın- QŞkla ölüm arasındaki manevi ve uzun 
Claki Fransız zırhlısıydı. mesafeyi, yirminci asrın bütün nakil 
Limanı, koca şehirden fazla ıştğa vasıtalannı gölgede bırakan cehen'le

boğan bu çelik ve seyyar dünyalar or- mf bir hızla aşıvemıişti! .. 

Bıktım 
Kadın huta yatıyordu. Kocası batu

cunda bekliyordu. 
Kadın, koramnm 

. yüzllna baktı: 
: - Artık ben gı. 

,~l~~iil~ diyorum, eledi, ya• nm Alt IOl1l'8 bu 
dünyadan ayni-

mıt olacağım. 

Erkek başını salladı: 
- Senin bu huyundan bıktım, dedi, 

Hasta yatarken bile aklın hep başka yer
lerde.. hep gitmeyi. ıezmeyı düftinüyor-
sun! 

* 
Nasıl öğrendiler 

Heyetten bahsedfyarlardı, bir kadın 
söze karıştı: 

- Ben asıl bir ,eye ıaııyorum. 
Dedi, sordular: 
- Neye şaşıyorsunuz? 
- Gökteki yıldızların isimlerini nasıl 

öğrendiler? 

* 
Uza~a çekli 

iL. 

Şpiker hapşırdı. 

, bir daha hapşırcı. 
Kadın kocasına bağırdı: 

- Biraz uzağa çekil, farkında değil 

misin? Spiker nezle olmuş.. 

tasında, cHoche• uzaktan, kaleli, burç- Fakat iş bu kadarla kalmadı ki .. 
lu, kuleli bir orta çağ şatosu kadar hey- Fransız zabitinin intihan, ortaya mu
betli görünürdü. Ve Fransız amiral ge- azzam bir hukuku düvel meselesi çı
tnisi olan Hoche'de verilen balo, diğer kardı.. Ve bu basit mesele, ustalıkla 
baloların hepsinden parlak, hepsinden idare edilmeseydi, belki iki devlet ara-

Kıskanç - c~ •~iyorumt ,arkısın' çaldı.nnak iat~ mmaa, aen MM 
IÖJl~ı ben ou qlerim. 

Zengin, ve hepsinden mükellefti!.. smda büyük bir gerginlik doğabilirdi. Korkanm İçinde üçyüzden fazla çiftin danset- İntihar eden zabitin, İzmirdeki ka-
tıği güverte, Okrneydanı kadar geniş toıik memrlığb g&nülmesi mukar- Davetten döniifte: 
Röriınüyordu. Bu güvertenin üstü ve rerdi. Bu defin münasebetile yapılacak Kadın _ Her-
~ anlan, baştan başa. en kıymetli İzmir merasimde. askeri bir müfrezenin kes kendi kansını 
ha1ılarile kapatılmış, kumaşlar, bay- crasimei hürmet. olmak üzere havaya meÜıed~ ede g5k-
Iaklarla donatılmıştı. silah atmast 18zımdı. /.-: lere çıkardı. Haı-

Altı donanmanın genç zabitleri, bu Halbuki, şimdi, hemen hemen ismi ·. buki sen ağzını a-
~en in dekor jç"nde, İzmirin en güzel bile ortadan kalkmış gıbi görünen çıp benim için bir 
lnadamları, madmazellerile, güneş do- •hukuku düveb ahkamına göre, bir 1.ek •lııliia.ll tek lif söylemedın. 
İuncaya kadar dansettiler, içtiler, ko • veya bir ordu silahlı askerin bir ecnebi Erkek - Nasıl söyliyebiHrdim. Ben 
rıuştular, güldüler, ve durup dinlen - memleket toprağına çıkabilmesi yasak- de seni göklere çıkarmayı isterim ama 
lneden, yorulmadan eğlendiler!. tı. Silihlı bir asker, yabancı bir vatana sen buluttan nem kaparsın diye korka-

Guvertede danseden mbitlerin he- ancak harb ve istila sur~tile girebilir
inen hepsi, bugünün meşhur sinema ak- di!. 
törleri kadar mevzun endamlı, alınılı. Bu vaziyet karşısında biz ne yapa -
r,trmlı, .~imli delik~nlıl~rdı. O ka~r caktık? Silihlı bir Fransız müfrezesi-
1r.1, hepımız, bu zabıtlerın, oraya ı~ nin İzmire çrıkmasına müsaade edecek 
~yla seçilip de gönderildiklerini b le miydik? Etmediğimiz takdirde ne ola
lanmıştık. Onların arasında, on, on beş caktı? Onlara silahla mı mukabele e
lane de siyah renkli zabit vardı. Fakat decektik? Bir intihar, ve bır hiç yüzün
bu ımsiyah derili zabitler de, zenci ır- den, Fransayla harbe mi girişecektik? 
kının en sevi~i mahluklarıydılar. fzmir polis müdürü, ~ mühim me-

Cı alanmış gibi parlıyan cildlerinde seleyi, vali merhum Abdurrahman pa
tıo kadar ufak bir tek pürüz bile se- şaya söylerken, ben de yanlarınday
tılemiyordu. Onlar, sade bizim değil, dım. Abdurrahman paşa, işi evvela 
~eın·de bulunan kadınların da nazarı şakaya aldı, ve gülerek: 
~katini celbetm "şlerdi. Hatta az za- - Ben,. dedi, oldum olasıya söylerim. 
;:ıanda, zenci zabitler, _sük~e re~or;_ın~ Şu aşk kötü şeydir. Ben onun iki jnsa-
1:dılar, ve kadınlar uzenndekı haki- nın başını yediğini, iki dostu, iki aileyi 

tııiy , beyaz zabıtlerin ellerinden al- birbirine kattığını görmüştüm. Fakat 
~~ar. Balonun ortalanndan sonra, en iki milleti harbe sürüklediğini işitrne
troz .1 kadınlar, bevaz zabitlerin dans miştim! 
~klıf erini yorgunluk mazeretile red- Ben: 
~d orlardı. ~akat _bun~ ra~e~, a!11i - Paşam, dedim, bu mevsirnsizw aşk, 
r dınlar, zencı zabıtlerın bır goz ı~a- biztm için naho§ bir me~gale dogut'a-
~ yay gib' fır1 ıvorlardı. Hatta bu bilir? 

1, az zamanda, herkesin nazarı dik- (Devam' 10 uncu ıtıyfadaJ 

rım. 

* 
Yanlrşhk 

Bay hizmetçiyi çağırdı: 
- Bugün pişirdiğin kahveye diyecek 

yok.. çok beğendim. 
- Bir yanlışlık olmasın bay. 
- Nasıl yanlJ.flık? 

- Kendi kah\ emi ılze vermij olabi-
lirim de .. 

- Ne o, otomoMı INm&Zdtı tntı? 
- Hayt'I', otomobil bize piyangoda• 
çıktı, fal«a ~ .ıacM pa~ 
11ok ta ••• 

OLUNCA 
s.opı .. ~mi1 
,,..,._ '• 7tD ........ 
Bir ~ w .t•ıa nıi1 
AJı Büııııa olwcu.. 

Dad dejiJ deoa aanlıi; 
KQfıyor, cioa .anlıi; 
D 

.... • ...__ iri 
eglflr, ,_ mfth .. 

LoJoa, po7F1D olwca.. 

Bence ,,_ fqfl .. illin, 
y ılnlan tlin7" Nliin 
Y anuntla 6eni.. 6ir ,.a.. 
o )'CIJ'ClfW ...... 

Gelma mi hele W.: 
G~ma mi o Ja el., 
Aıık olan güel. 
Birta -~ olanca •. 

,\ * 
ıslanmasın 

' Çocuk bağırdı: 
- Baba, baba, barometre yağmurda .• 
- Neye bana söylüyorsun?. O kaddr 

şeyi kendin akıl edemedin mi? İçeri al, 
ıslanma.sın! 

* 
Lokantaaa 

- Garson çatallan mendilinle mi si
liyorsun? 

- Zarar yok bayım. mendilim esasen 
kirli! . 

Vitrindeki şapka 
Kadın, elinde bir kutu ile eve ıeldL 

Kocasının bulu:ı

dufu odaya tirdi: 
- Kocacıtım. 

dedi, hani dün se- , 
ninle bir mağaza
nın camekanında 

bir §&pb ıörmüt
tük ya. 

- Eveti 
- Artık o ppka orada değil. 
- İyi OlmUf. 
- Ben parasını verdim, aldım. 

* Nerede? 
İçki aleyhtarı, içti içene nasiha! veri· 

yordu: 
- Şimdiye kadar içkiye verdilin para 

ile bir apartımuı lahibi olurdun! 
Dedi, içki içen, içki aleyhtanna 90rdll: 
- Sizin apartımanınız nerede? 

• 
Masal 

Erkek eve geç geldL Kadın hiddetlifd' 
erkek bmblr dere- - -
den BU getJrdJ, D• 
dınm hiddeti arttı: 

- Bn senin ma- t 
Allanndan bık- t • 
tım1 ~ . 

DedL Erkek dol-'f 
ruldu: 

- Dan1ma brıcıtım, hepsi bu bdaı 

delil. istenen daha ıüzel bir masal uy. 

durup IC5yliyeyim! 

- Afledersiııiz bayan, ycınınııdakL 

yer bof mu? 
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Egenin Uzum ve tUtiin ambarı : Manisa 
Manisadaki çalışma şekli 
birçok şehirlerimize Örnek 

Manisalılann bir liseye 
ihtiyaçları var 

Vilayette yeniden birçok mektebler açılıyor, kız 
enstitüsüne pansiyonlar ekleniyor, lise de açılırsa 

kültür teıkilab tamamlanmıı olacak olarak gösterilebilir 
Mühmel kalmış vilayeti bütün kasabalarile bir mamure 

haline getirmeğe çalışan valiye Manisalılar teşekkür 
ediyorlar. Şehrin en güzel caddesine onun ismini koydular 
Manisa (Husual) - Egenin en verimJi 

arazisine malik olan Man\saca ve Mani
.aya bağlı kasabalarda bariz bir imar fa
aliyeti söze çarpmaktadır. Manisa bele
diyesinin hazineye olan mühim mikdar
daki borcunun delaten ödenmesi beledi
ye işlerini durduracalı fÜpheaizdir. Bunu 
nazan dikkate alan vilayet, Maliye Ve
tlleti nezdinde teşebbüslerde bulunarak 
bu borcu uzun vadeli taksitlere ballat -
mııtır. 

Valinin memleketin iman hUJUIUD.da 
7akın alAka ve başarılarından dolayı ıe
hir meclisi kendisine te,ekküre karar 
vermiı ve bir heyet ayırmqtır. Vali bu 
heyete memleket Wler!nin baprılmaslj

nm bir vazife olduğunu ve hunu yapmak
la her yurddaşın zevk duyacağını ıöyle
mi§tir. Meclis istasyon caddesinden ,ehir 
çamlığına çık.an yola Lfüfi Kırdar cad
desi adını vermek ıuretile büyük bir ka
dirşinaslık göstermiftir. 

Belediye muntazam bir ıııtem dahi
linde ve valinin direktinerile belediye 
iflerine büyük bir hızla devam etmekte
dir. Yol, tenvirat, ıu meselelerine büyük 
bir ehemmiyet verilmi§, bot arsaların et
rafı duvarlarla çevrilerek ,oı vaziyetleri 
clüzeltilmijtir. 

Yol faaliyeti Maniııı 1'4liıl U't/i Kırdar 

baıka Borlu - Demirci ıosesinlu inşaatı
na da devam edilmektedir. Burada otuz 
bet menfez yapılmıştır. Bu ıose bittik
ten sonra Demirci kazası demlryoluna 
ve 8alihll kazasına bağlanını§ olacaktır. 
Köylerin kazalara ve kazaların da vili
yet merkezine bağlanması işine de bü
yük bir 5nem verilmektedir. 

Şehirdeki inşaat 

Bu yıl Manisada yeni bir adliye sara
yile bir de tevkifhane yapılacaktır. Bu 
binalar için lcab eden arsaların lstımllk 
muameleme başlanmıştır. Bu suretle Mcmfıa Uk okullannd4a birinin. mandolinı takımı 
hükOmet binası içinde sıkışmış olan ad- Manisa '(Hususf) - Vilayetimlzde lk1 olacak ve kalabalık köyler okulları ~ 
llye daireleri yeni ve modem bir binaya yüze yakın ilk okul vardıt. Bunların ter dershaneliye çıkarılacaktır. K<Sy ya• 
kavupcaktır. Vilayetin nd1iye işleri bil- 147 ıl köylerde vı ıerl kalanı kazalarla tı mektebi küçük köylerin dört ve beşin• 
yük bir intizam içinde yürümekte ve hal- villyet merkezindedir. Öğretmenlerin el sınıflarında okuyan çocuklama tahsil 
kın iıleri büyük bir kolaylıkla bitiril- sayısı fOO, talebelerin 11ayısı ile 25,000 edilmiştir. VilAyet hususi muhasebe büd• 
mektedir. kadardır. cesinin 20,000 lirasına munzam bildcedetı 

Muradiye tamir ediliyor Mektebi olmıyan köylerde mekteb a- de bir mikdar ayrılarak Karaalaç, Göt" 
çılınası için vilayete müracaatlar yapıl- des, Eşme ve Salihlide modern yeni o-Muradiye camiinin tamirine ve bu kıy

metli Abidenin harabiden kurtarılmasına 
Vakıflar Umum Müdürlü~ü karar ver
miftir. Bundan başka iki de vakıf apartı
man yaptırılacaktır. Bunların in§a iıl 

dokuz bin liraya ihale edilmiştir. 

Manisa idarei hususiye büdcesi 
Yeni yıl muhasebei hususiye kadrosu 

genJıletilmiştir. Kültür işleri için 388,981 

maktadır. kullar yapılacaktır. 
İlk tedrisat bakımından villyetunJs Selimşahlar Saruhanlı, Hocall köyl,.. 

Türkiyede altıncı olarak gelir. Bu yıl öf- rinin okulları' ile Akhisann Çobanis&t 
retınen kadrosunun genişletilmiş olma- Palamut köyleri okullarının inpatı bit• 
ama ratmen ihtiyacı karşılamadığı gö- mek üzeredir. Salihli kazasında DereköY. 
rlllerek 120 kişilik bir eğitmen kursu a- ile Yeniköy okullarının yapılan bitmir 
çılmıştır. Bu suretle altı yıl içinde bütün tir. Bunlardan başka Eşmede Dumlupı-
Manisaya bağlı köylerin birer efitmeni (Devamı 12 inci say/oda) 

Yolun, yurdun kalkınmasında oynadı- Karaağaç - Akhisar yolunun tesviyci lin,imarl~erlne~2~~lir~y~~~ri- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ne 305,003 lira. aajlık işlerine 89,245 lira. Manı·sada spor ve gençıı·k lı büyük rolil gözönünde ıutaa villyet tilrabiyeıi bltmif; Salihli - Bozdal - Ö
büyük ve güzel bir programla tıe başla- demiı yolunun vlllyet hududuna kadar 
mış bulunmaktadır. Vilayeti İzmire bağ- olan toprak iflerinin bitmesi bir gün işi 
hyan iki yoldan Manisa - Muradiye - Me- halini almı§tır. Bozdajm en sarp yerle
nemen yolu birkaç gün içinde tamam- rinden geçen bu ikinci yolun diğer bir 
Janmıı olacaktır. 104 bin liraya ihalesi hususiyeti de kıılan daj sporları için 
yapılmıı olan Manisa - Turgud yolu ise Bozdalına lfdenleri kolaylıkla dağın ya-
10nbahara kadar bitirilecektir. maçlarına ulaıtırabilmesidir. Bunlardan 

Manisa da 
e A 

zıraı vaziyet 
Üzüm ve tütün rekoltesi mütemadiyen artıyor, 
gösterilen ihtimam sayesinde bu bölgenin toprak 

mahsulleri mütemadiyen kıymetleniyor 

Manbanın drcıt ut0ucıl4tından kol eksiycm "• kolekıiyonu teıhir ad-nleT 
Manisa (Husuat) - Mıntakamwn top- Tütünden sonra yer alan toprak mah-

rak mahsullerinin içinde verim bakımın- sullerimizden biri ve başlıcası da Qzüm
dan en başta gelen tütündür. Akhisar tü- dür. Bazı seneler istihsal mikdarı 160,000 
tünleri kalite !itibarile Ege :bölgesinin çuvalı bulmaktadır ki bu Ege istihsali
Glvurköy tütünlerine muadildir. Tütün tının üçte ikisine muadildir: Manisa vild
zeriyatile uğraşanların sayısı 19,536 yı yeti hududlan içinde 27,400 hektar çe
bulmaktadır. Ekim sahası 17,087 hektar- kirdeksiz Uzüm ba~ı vardır. 
dır. Bu mikdarın 12,000 hektarı iyi tütün Nisan ayı içinde kalitesine göre 7 ile 
yetiştirmektedir.. 17 kuruş arasında 700,000 kilo satıı tesbit 

ziraat itlerine 17,784 lira, baytarı i§lere 
14,529 lira ve husust idare teşkilatına 
1~9, 705 lira ayrılmıştır. Umumi bildce 
yeldınu 1,358,240 liradır. 

Vilayetin diğer işlerinde olduğu gibi 
husust muhasebe işlerinde de büyük bir 
çalışma göze çarpmaktadır. 

Manisa modern sıhhat 
müesseselerine 

kavuşuyor 

Manisa memleket hastan~ri 

Manisa (Hususi) - Doktor valimiz 
memleket~ sağlık tılerile çok yakından 
allkadardır. Yüz yataklı modern hasta
ne bunun canlı bir misalidir. Manisa ya
kında yeni bir doğum evile bir de çocuk 
hastanesine kavuşacaktır. Büyük bir ıs
rarla takib tdilen sıtma mücadelesi de 
iyi neticeler vermiştir. Batakhklar kuru
tulduğu gibi seyyar sıhhat memurları da 
köy köy dolaşarak halkın sağlığile ya
kından allkadar olmaktadırlar. Mücade
le reisi doktor Şevket sağlık işlerile biz
zat meşguldür. Memlekette ıtmdiye ka
dar hiçbir bulaşık hastalık vak'ası kay
dedilmemiftir. Halkın ıağlığile ilgili bu
lunan tehir içindeki debağhaneler ıehir 
dııma çıkarılmıştır. 

936 yılı vilayet tütün rekôlte mikdarı edilmi§tlr. Bu mikdar geçen aya nazaran 
10,391,000 olduğu halde 937 de bu 200,000 kilo ve geçen senenin ayni ayına 
10,489,855 kiloyu bulmuştur. Müstahsilin nazaran 400,000 kilo bir fazlalık arzet-
elinde bütün mıntakada 700,000 kilo stok mcktedir. ;~·k~İt~~~·-hrl;-~~;;~··;~j;-;dji 
kalmıştır. Bu yıl tütün ekimi büyük bir Vali Lfttfi Kırdar burada bir üzüm de- mektedir. 
hararetle devam etmektedir. On bef gil- posu kurulması için etüdler yaptırmıt ve Buna mukabil bu yağmurlar pamuk e-
ne kadar bütün mülhakatta ekimlerin gereken teşebbüslere girişmiıtir. klmlnl bir müddet geciktirmiştir. Böyle 
ıonu alınacağı tahmin edilmektedir. Tü- Hububat istihsali noktai nazarından da olmakla beraber ekim &abasının geçen 
tiin 937 de çevremize 7,785,612 lira temin Mmisanın önemi vardır. Nisan içinde Jl}lara niabetle daha aeniı oldutu tah-
etmiştir. yapn Jalmurlardan bu yıl buldaJ mJn edilmektedir. 

Ankara ıtadından ıonra ikinciliği alan stadı ile Manisa 
spor il eminde ön ıaf tQ ielen ıehirlerimizden biri oluyor 

Manbada VçoJc futbol takımı 
Manisa (Hususi) -

Halkevinin faaliyeti 
övünülecek kadar 
faydalı olmaktadır. 

Dil, tarih ve edebiyat 

kollarının bir yıll~ 

programlan tama• 
ınen ı.tbik edilerek 
evin bu ıubesinden 

beklenen vazifeler 
başarılrnııtır. 

Vilayetin en büyük 
huıusiyetlerinden bi
ri olan Zeybek tezi Q .. 
zerinde programlı bir 
surette çalııılmıı ve Man.i!a Halkevi edare heyeti 
bu mevzula alakalı malQmat derlenmit- Gençliğin bedeni terbiye ve inkışafınS 
tir. temin için spor teşekküllerinin çatışma.-

Bir Türk tarih sergisi açılıtıııtır. Bir yıl larına da büyük bir ehemmiyet veril• 
içinde Halkevinde muhtelif mevzular mektedir. Türkiyede Ankara stadyomun• 
etrafında doksan konferans verilmiftir. dan sonra ikinciliği alan ve 250,000 liraY• 
On sekiz kişilik bir kadro ile çalıpn ıen- yapılmakta olan spor sahasının tribün• 
fonik salon orkestrası da halka zevkli ve lerl bitmiş, ihata duvarları çekilmel• 

neı'eli eeceler yaşatmaktadır. 

Evin gösterit kolunun bir yıl içinde 
verdiği temsillerin sayısı 11,062 dir. Spor 
teıekküllerinin eösterilerine eelenler de 
8200 ld§idir. 

b&§lamışt~r. İki.si federe olan Sakary,ı, 
Yıldırım, Üçok ve Bozkurd klüplerı spO
run her şubesinde büyük bir faalıyetl• 
çalı§maktadır. Bu arada spor kolu da dJ 
ve kayak sporlarile avcılığa bi\yük bit 
önem vermektedir. 



21 Bazlra 

Resimle 
Danimarka Kraliçesini 

ıııran köpek 

Bu töpet Danimarka Xrallçeslni ll!ırmı§
tır. IC.rallçe, bir aah11 kenarında töpekle
rtnı ıesdlrlrten, bir balıkçıya aid olan bu 
köpet ba1ftll]ann tizerlne atılmıf, bu ara
da Kra.Uoen1n bacalını dlflemişUr. Köpe • 
tln l&bSbl. K.rallç,den öztır dilemiş ve ten
d1sine bir buket tatdlm etmiıtır. 

Denizde 1 milyon liralık 
hazine aranıyor 

1'199 da TeradJelliDI cınnnda ı milyon 
hıauız llraht bu1De ııe batan Lutlne ge • 
ınigfnln esabsı, bu mn•mm tarama ma • 
t1neaUe annmatkdJr. 

hidiseler 
Amerikadaki faciaya 

sahne olan ev 

Florldada bir foför tarafından kaçırılıp da 
Amerika efkArı umumiyesinl günlerce he
yecana dilşilren ve nihayet, taçırıldılı 
yerden iki kilometre ötedeki bir çalılıkta 
ölü.sil bulunan 5 yaşındaki Clml Ka§, tıte 
bu evden çalınmıştı. 

lngiltereye giden Cezayirli 
sipahiler 

Resim, İngtlterede tertib edilen beynelmi
lel at sergisine, hayvanlarile 1.ştlrak et • 
mekte olan Cezairll sipahileri ıösterlyor. 
Sipahiler, Kralın Parls seyahati esnasında, 

_ muhafız kıt'aları arasında bulunacaklardır. 

lngiliz Baı•ekili tatil 
gününü naııl geçiriyor? 

tnau,ı. Bafffk1ll ~ an meraklısıdır. 
hafta llDDU tatıllerlDl ayftye yerlerinde 
dalına ba tllence ile lt9ll'1r· 

lngiltere Kralının Paris 
seyahati hazırlıkları 

İnglliz Kral ve Krallçeslnin Parisi ziya -
retleri esnasında Sen nehrinde yapacak -
lan tenezzüh lçln, rüküplerine cıDanubla11 
yatı tahsis edilmiştir . 

......... %J"t•~...-... ,.,, .. _., 

İngiliz bahriyelileri 

D~ taı.beri aabclhlcyin, bayral<. 
~ meraMrü J14pıyor 

Talebe haTb gemllerınde mutad olan 
dü.cliik çalma caUmleri 'l/Gpıyor 

nasıl yetiştiriliyor? 

Talebeye, demir atma ve kablonun. 
i§leyi§ tarzı gösteri!iyor 

, Talebeye, ıeren tertibatı, ktı.llanq 

taTzı göıterili31or. 

SON POSTA 

Garib ve inamlmıyacak şeyler 

400 bin kölesi olan zengin 
Rusyanın en bOyOk Ye zengin 
eml!k sahibi Kont ŞermeU
yet'ln 6,400,000 dönOmlOk 

ve 400 bin kölesi 
vardı 

... 

Yukııl'lda gOrdnğtlnOı iki tahnit edilmiş oesed, 
lspanyada Teruel şehrinde bulunmaktadır. Aşka 

vetanm birer timsalidirler. ErkeQin Jıml Diego Juan 
Martlneı, kadının ismi de lıabel de Segura'dır. Bu iki 
aşık birbirlerini o kadar delloe ıeverlerdJ ki aynlmak 
mecburiyetinde kaldıkları zaman, ikisi de bir anda Ol· 
dnler ve tahnit edilerek tabutlarının nzerlne kondular. 

Tam 720 senedeııberl de böyle birbirlerine 
bakmaktadırlar 

Bu blısımlı ayna Çinlilerin lt1 • 
kadınca, istikbali göıterirmıt J 

Bu zahifenln tek ayft~ 
vardır ve çok gOzel yozer 

Kalitomla'da imparatorluk departmanı binası bir katlıdır, 
içinde mahkeme, polis idaresi, itfaiye, şehJr mektubcusu, 
ticaret odası, sular idaresi, imdadı ııhht dairesi, inşaat 
ml\tettiıslltl, ıokttk mOfettlşliği, mıntaka idare bey'eti, 
nrgi daireıi, icra dairesi, kAtibi adil, ııbhiye dairesi ve 

evrak daireleri çalışır 

ıııııııııııııııııııııııııııııw· CASUSLUK ··•mmm 11111111111111111111 

liıııııııııııııuıııuı... Tarihinden Birkaç Yaprak .. ıt1ıııııımıııııııııı 
Cengiz devrinde casusluk 

Bundan tam yedi yüz yıl evvel, Çin 
kıyılarındaki Mogol hükümdarının bir 
emri İngilteredeki balık piyasasını - kırk 
elli ringa balığı bir filine satılacak ka
dar - dü§\irmüştü. Bu hadise, casus pro
pagandasına canlı bir misal teşkil eder. 
Moğol hükümdarları casuslan vasıta

sile yalnız mükemmel haber almakla 
kalmazlar, onlara mükemmel de propa
eanda yaptırırlardı. 

Bu propagandadan maksa.i sivil halkı 
tedhif ederek maneviyatı bozmaktı. Ayni 
ıeye 1914 cihan harbinde de müracaat 
edildiğini gördük. 

1238 yılında İniili:ı balık piyasasını dü
§Üren hldise fU idi: İngiltere o zamanlar 
Orta Avrupada yaşıyan Gotlarla İsveç
lere ringa balıtı ihracatı yapat'dı. Mogol 
propagandacıları o sene Mogolların Orta 
Avrupaya aaldıracağına datt bir rivayet 
çıkardılar. Bu haberden yılan Gotlarla 

faveçler korkularından gemilerini fngil
tereye yollayıp, balık alamadılar. İhraç 
yapılamayınca memlekette kalan balı~ın 
fiatı, pek tabiidir k.1, düştükçe dilştil. Böy
lece Çin kıyılarındaki hükümdarın emri 
tesirini bir casus propagandası halinde 
U İngiltere .kıyılarında g6aterrniş oldu. 

İsveçliler arasına yayılan bu korku 
yersiz değil, fakat va.kitsizdl. Bugün - o 
zamana nazaran - Mogolların fütuhat 
metod ve hazırlıklarını daha iyi biliyo
ruz. Tereddildsüz diyebiliriz ki gizli ajan
ların bu korkunç propagandayı yaydık
ları 5ırada Asyanm fatih kumandanları 
hakild istill vaziyetinden henüz çok u
zaktılar. Bu teıebblls o tarihten ancak 
üç ıene sonra • 1241 de • kendini göster
di. Subutay, Cengizin hlklmiyetinden 
Alasun kalınlf Türk - Mogol ırkına men· 
sub yegAne kavim olan Macarlara hücum 
etti. O vakte kadar da üç yıl boıuna kor· 
ku çekmekten uaanaıı Orta Avrupalılar 

~J I
• ıırtile Mc:Collara casusluk etmiye 
oldular.• 

Bu plAnı tatbike vakit kalmadı. 

gemııerlni yeniden İngiltereye balık a· 
Iııverişine yollarnıf bulunuyorlardı. 

Subutay ve caıualan 
Vasatı Avrupayı istllA fikri Subutayı 

yirmi yıla yakın bir zamandır işgal edi
yordu. Daha (1221) de Cengiz Hanın mb
saadesile yanında büyük kumandanla
rından Chepe Hoyon olduğu halde Su
butay Cenubt Rusya içlerine yürilmüf, 
cgirdiği her yerde devamlı asker ve si
vil idareler kurmuf, bununla da kalma
mıı, Avrupalı dü§1ll&Illannm zayıf nok
talannı ke§f etmek maksadlle gizli casus 
ağlan tesis eımı,tl Bu yolda kendlsine 
en iyi eleman olmak üzere Venediklilcrl 
bulmuştu. Ticaretteki büyük rakibleri 
Cenevizlerl ezmek için Venedikliler, hı
ristiyan Avrupanm her türlü menfaatini 
ayak altına alınıya gönüllü idiler. Cene
vlzleri Uca.ret merkezlerinden tardetmek 

dan iki sene geçer geçmez Cengiz Ha 
Subutayı da, Chepe Hoyonu da gerı ç 
lırclı. İki büyük kumandan bu sefer H 
zer denizinin fhnalinden vatanları 
döndüler. 1227 de Cengiz öldü. A\•rup 
istllbı tasavvuru da muayyen olmıya 
bir müddet için aeri bırakıldı. 
Orta Aaya liituhatında caıuılar 

TOlii 
Cenıiz; Çin imparatorluğunu zaptett 

li vakit genç bir devlet adamı ona: cB 
büyük imparatorluğu zaptettiğin kada 
kolaylıkla idare edemezsin• demişt 

Cengiz Han yıkılan imparatorluk han 
danını bırakıp kaçanları - kendinin 
hiçbir zaman güvenerniyeceğini düşün 
rek - birer birer imha etti. Fakat bu sö 
leri ıöyllyen (Ye Liu Chutsai) e dok 
madı. Onu, yeni fil.kesini idarede kend 
ne yardım etmek üzere, yanına rıl 
Bu zeki Çinli; zamanla Mogol imparato 
luğunun lstikranndı, Mogol generaller 
nin fütuhattaki rolü kadar hayati bir 
hemmlytt aldı. 

Cengizin, kendi yerine halef seçtiği 
kinci otlu Oktay da babası gibi Ye LI 
Chutsal'nin :fJklrlerine büyüle bir kı 

met verdi. Bu yüzden irnparatorluğ\ 

siyaseti adetA Çinli bir veçhe aldı. Pre 
Ye Liu Chutsai Moğol imparatorluğun 
kuvvetlenmesine çalışıyordu. Fakat fa 
la kan dökülmesi aleyhinde idL cOrd 
larımız halkın varile yaşıyor, onlar 
mazsa kupkuru ülkeler bize ne vere 
tir? ediyordu. Oktay onun bu düşüne 
lerlne kıymet verdikçe Avrupay'l ask 
sevki planı da suya düşüyordu. 

Fakat Subutay tasavvurundan but" 
bütün dönemezdi. c Ülkeleri ağ gibi 

(Devamı 12 inci sayfada) 



e kapısı da elli yıl 
(841 tarafı 7 nci ıcıyfa.da) - Bizim, dedim, karaya çıkarılacak 

Paşa ıbir taaccüb tavrile sordu: askerlere mümanaat etmemi tatsız 
- Ne gibi nahoş meşgale? olur. 
Abdurrahman paşa, dini ilimlere, bir - O halde ne yapahm? 

medrese hocası kadar vakıftı. Fakat, _ Bunu yapmalanna başka şekilde 
Türkce yazılmış siyasi eserleri de vakit mlni olalım! ' 
buldukça karıştırdığı, bazan da başka _ Nasıl olabiliriz? 
birine okutup, sakız çiğneyerek 
dinlediği halde, bu hadisede önü.müze 
dikilen hukuku düvel maniasuu hatır
hyamamıştı. Hafızası hiç de zayıf ol
mıyan valiye, kemali nezaketle vazi
yeti anlattım. 

Paşa derhal kendini topladı: 
- Tamam ... dedi. .. Hatırladım. Ga

liba Hasan Fehmi paşanın cTelhisi hu
kuku düvel» adlı kitabında böyle bir 
sey vardL E ... O halde ne yapacağız? 

Evet... Ne yapacaktrk? Vakm, biz 
buna müsaage edebilirdik. Fakat onla
ra bu müsaadeyi verebilmek ıçin, bi
zim de hükumetten müsaade almamız 
lazımdı. Çünkü bazan en makul tedbir
leri bir cürüm gibi cezalandıran o devir 
idaresi, bizim bu müsaadeyi verişimi
zi ho~ görmiyeb·lirdi. Bu mes'uliyeti 
kim sırtına alabilirdi? Sorup bir cevab 
alabilmemiz ise, zaman meselesiydi. 
Halbuki, Fransız müfrezesi, bu muha
berenin neticelenmesinden evvel ka
raya çıkabilirdi. Bunları düşünerek, 
paşaya: 

- Bir tek şekli var. 

- Nedir? 

- Şimdi, derhal, umuru ecnebiye• 
müdürümüzü, bir kartvizitle amirale 
göndeririz. Amirali tarafı fehimanele
rinden taziye eder. Sonra da, asırlar 
görmüş Türk-Fransız dostluğuna istina 

den, Türk topraklanna ebedi bir vedia 
olarak tevdi edilecek olan Fransız za
bitine karşı son hürmet rasi.mesini eda 
şerefinin bizim askerlerimize verilme
sini rica eder. 

Paşa, bu fikrimi, derhal muvafık 
buldu. Ve cumuru ecnebiye• müdürü, 
on dakika sonra, amirale gönderildi. İki 
saat sonra geri dönen müdür, amiralin 
cevabını valiye bildirdi 

(Arkası var) 

Bir tashih 
İngllterede taıwı ettiğinden dolayı cin -

glllz• dlye anılan Konya Vallsl Mü~lr Said 
Paşaya verilen bu llikab, ya~lıkla Nazım 

Paşaya aldmlf gibi gösterilmiştir. Tashih 
ediyorum. 

Hata davasında 
üda alesini 

, illetler Cemiyetinin 
ortadan kaldırmahyız 

(Bastara1ı Z inci sayfada) ı mızdır. Eğer biz işi vaktile yalnı:!: Fran-
Südetler, Macarlar, Slovaklar, Lehler sa ile konuşarak halletmek yolunda ısrar 
vesaire Çekoslovakya içinde derece de - etmiş bulunsaydık, bugün bu mese!e çok
rece küçük ekalliyetlerdir. Ne her yeri tan halledilmiş bulunacak!ı. 
ayrı ayrı, ne de hepsi bir arada Çeklere Hatay meselesi ile Südet meselesi bir -
faik değildirler. Hatayda isa Türklük ek- birine benziyen davalardır. Şu faı'kla ki 
seriyet halindedir. Bu Türkler için iste- Hatay davasında Türkün rolü ekseriyetin 
diğimiz muhtariyet te zaten Fransa ile rolüdür. Südet davasında ise, iş aksir.e
aktedilmiş bir muahedenin çoktan kabul dir. Orada Milletler Cemiyetinin formül
ctmis olduğu bir prensiptir. leri eksik, bizde Milletler Cemiyeti alfı-

Milletler Cemiyeti yolundan geçmiş ve kası fazladır. Halli güç olan mesele onı
türlü türlü formü1lere girmiş olduğu da kolay halledilecektir; bizde ise iki se
için biz meselemizi henüz halletmiş de- nedir sürünüyor. 
ğiliz; bu usulle gidildiği takdirde ne za- Bu da gösterir ki davanın halli için 
man halledeceğimizi de şu dakikada ta- meseleyi basit şekline sokmak, Milletler 
mam kestiremiyoruz. Buna sebeb de, Mil- Cemiyeti müdahalesini ortadan kaldır -
Jetler Cemiyetini muhatab olarak tan. - mak zaruridir. 
mak gibi iyi bir niyet göstermi~ olma - Mu1ıitıin Bi ... gen 

1 h tan bul Belediyesi İlanları 1 
Senelik muham- İlk 

men kirası teminatı 

Kasımpaşada Küçük Piyale mahallesinde Abdülkadir çavuş 
mektebi 15 l,13 
Ko:;kada Mollakestel mahallesind~ Çuku rbostan sokağında 

taş handa 23- 25 - 7 - 30 - 31 No. oda. 120 9 
Mevlevihanekapısında KarabRJ mahalles inde Nişastacı Sa-

dıkefcndi mektebi 24 1,80 
Hasekide Haseki medresesinin 18 No. odası. 24 1,80 
Cağaloğlunda Hadım Hasanpaşa medresesinde aralık 48 3,130 
Knpalıçarşıda cevahir Bedestanında 3 No. dolab 6 0,45 , , , 9/11 t t 12 0,90 

> , , 114 • • 30 2,25 

• Yorgancılar sokağında Alipaş3 hanının 11 No. odası 12 0,90 

• Takkeciler sokağında 22 No. dükkan 24 1,80 
t Yeniparçacılar sokağında 16 No. dükkan 24 1,80 

• Takkeciler sokağmd.ı 16 No. dükkan 6 0,45 
> Ressam sokağın&. 27 Ne;. diıkkan 18 1,35 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller kiraya ve
rilmek üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmu~tur. Şartnameleri Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz: ve
ya mektubile beraber 22/6/938 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümcnd.:? bu-
lunmalıdırlar. (İ.) (3377) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 
Sıhhi müesseselerin umumi ihtiyacı arasında kapalı zarfla yapılan eksiltme

de istekli çıkmıyan leyli ebe yurdunun azı 3000 çoğu 3500 kilo ekmeği kapal:. 
zarfla tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme l/7/938 Cuma günü saat 16 da Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiat 10 kuruştur. Muvakkat garanti 26 lira 25 kuruştur. 

Şartnamesi 504 kuruş mukabilınde komisyondan alınabilir. İstekliler cari se
neye aid Ticaret Odası vesikasilc 2490 sayılı kanunda yazılı belgele:- ve bu işe 
yeter muvakkat garanti makubuzunı... havi zarfları ihale saatinden bir saat ev-
vel komisyona vermeleri. (3579) 

Denibank Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz tarifesi 22/ıHaziran/938 Çarşamba gü-

nunden itibaren tatbık olunacaktır. Yeni tarüe iskelelere asılmıştır. c3698• 

ASLAN VE ESKiHiSAR 
MOTTEHiD ÇiMENTO VE 
SU KiRECi FABRiKALARI 
ANONi ŞiRKETiNDEN : 

İLAN 

193'1 senem temettüü ola.rat hWe seneda
ıı.na 21 num&ralı kuponun kat'ı mukabllln -

de SO Haziran tarihinden itibaren 90 ve 22 
numaralı kuponun kesilmesi mukablllnde 30 
Ağustos 1938 Larlhlnden ltlbaren gene 90 ki, 
cem'an 180 kuruf verilecektir. 

MüessJs hisse senedııtına 15 numaralı ku
ponun kat'ı mukablllnde 30 Haziran 1938 

tarihinden ltlb:ıren 164 ve 16 numaralı !:u -
ponun kesilmesi mukablllnde 30 Ağustos 

1938 Larlhlnden itibaren 165 kuruş tı, cem'an 
329 kuruş t.edlye edllecektlr. 

Müessis hlsse senedatırun tesviyesinde 164 
kuru§ için 23.50 ve 165 kuruş için 24 kuruş ki. 
cem'an 329 kuruş için cem'an 47.50 kuruş 

vergi tevkif olunncak ve şu suretle müessis 
hisseleri eshabına tediye olunacak safi te -
mettü mikdan 281.50 kuruştan ibaret ola -
caktır. 

Bu tedlyat, Doyçe Oryentbant - Dresdner 
Bank şubesinin Galatn şubeslle Banko dl 
Romanın Galata, İstanbul ve Beyoğlu şube

leri rl.şelerlnden icra kılınacaktır. 

Şirket hls3edaram 1le mOea&fa h!NJelerl 
esbabına illn olunur. 

İstanbul. 20 Haziran 1938 
Meclisi İdare 

~ • DİŞ T AB1Bl 

RATIP TÜRKOGLl 
Sirkeci : Viya•ıa oteli sırası. 

No. ~6, Kat 1 de hergun Ojleden 
sonra saat 14 den 2J ye kadllt 
bnsbuarı kabul eder. 

t/AY. c--i~ 
cJ '"fl .... t: 

Bozuk, diliniz pa h, M zo N M EYVA kabız çek·yorsanız 
mutlaka 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Mehmed Salibin Sandığımızda.tı 20418 hesab numarasile borç aldığı 100 
liradan dolayı birinci derecede ipote~ edip vadesinde borcunu ödemediğinden 
hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufU 
40 ıncı maddesine göre .satılması !cab eden Şehremininde Macuncuda Uzunyu
suf mahallesinin Vaniefendi dergihı sokağında eski 5 Mü. yeni 47 kapı No. l\i 
ahpb bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Sat•t 
tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 30 lira pe1 
akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin tenimat mektubu da kabul olu
nur. Birikmiş vergilerle çöp v~ fener re simleri ve vakıf ica.reıi ve taviz bedeli Y"' 

tellaliye rüsumu borçluya aiddi.r. Arttırma şartnamesi 20/6/938 tarihinden iti
baren tedkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulunduru
lacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib dosYI"' 

sında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tedkik ederek satılığa çıkarı· 
lan gayrimenkul hakkında her şeyi öğr enıniş ad ve iübar olunur. Birinci arttır· 
ma 9/8/938 tarihine müsadif Salı günü Cağaloğlunda kfiln Sandığımızda saat 
14 den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif eclJle
cek bedelin tercihan alınması icab ederl gayrimenkul mükellefiyeti ile Sand~ 
alacağını tamamen geçmiş olması şa! ttı r. Aksi takdirde son arttırmanın taah
hüdü baki kalmak şartile 26/8/938 tarihine müsadif Cuma günü ayni mahalde 
ve ayni saatte son arttırması yapılac;ıktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çolt 
arttıranın üstünde bırakıhcaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıya.1 alaka
darlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 

dair iddialarını ilan tarihinden itibaren .20 gün içinde evrakı müsbitelerile bera
ber dairemize bildirmeleri lüzımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olanlarla 
hakları topu sicillerile sabit olmıyaruar satış bedelinin paylaşmasından harl~ 
kalırlar. Daha fazla malfımat almak ıstiyenlerin 937-195 dosya numarasile san
dığımız Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DİKKAT 
Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenl&

re tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usulüne göre k.olaylll' 
göstermektedir. (3743) 

An ar Valiliğinden : 
Keşif bedeli (66190) liradan ibaret bulunan Ankara - Kızılcahamam yolunt.J1l 

33+34 ile 43+ooo inci kilometreleri arasında blokajh şose inşaatı kapalı zarf 
udulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

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

istekliler teklif mektupları; ticaret odası vesikası ve (4964) lira 25 kuruşluk 
muvakkat teminat mektubu veya makbuzları ve Nafıa Vekaletinden 938 takvilO 
yılına mahsus olarak aldık.lan müteahhitlik vesikalarile birlikte sözü geçen gün· 
de saat 14 de kadar encümen reisliğine vermeleri. istekliler keşif ve şartnaıne-
yi nafıa müdürlüğünde hergiın görebilirler. (1775) (3484) 

TURKiYE 
"''UMHU RJYETI 

ZU'nu 
tecrilbe ediniz. Mlde ve barsaklan yormaz ve alıştır
maz. İçilmesi lAtlf, teslrl kolay ve müleyyindlr. HIQ• 
bir mOsta:hzaratla kıyas kabul etmez, çünkü son dC!' 
rece tek.sif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi sil 
de MAZON isteyiniz ve müşabih ls1m.ll ve 'tatUdlerl 
reddediniz. Boros marka.sına dikkat. 



Vekiller Heyeti dün Hatay için 
Atatürkün başkanlığında toplandı 

Bcırvekiı ve ve1eillmn Ankaraya avdetlerinden bir intıbcı: Hcıı-ıda.rpaşa gannda 
hareketten evvel 

Mareşal Fevzi Çakmağın dün sabah lstanbula muvasalatı.ndan bir lntıba. 

(B~taraf\ 1 inci ıayfada) 

•rkadaşlarına mülaki olmuşlardır. Bu 
~ada Vekiller heyeti Mareşalin iştira
k.İle kısa bir toplantı yapmıştır. 

ikinci toplantl 
Bundan sonra Vekiller heyeti tam saat 

iki buçukta Atatürkün başkanlığı altın ... 
da ve Mareşal Çakmağın iştiraki ile ikin
Ci toplantısını yapmıştır. Dört buçuk saat 
liiren bu toplantı, Hatay meselesi etra -
fında görüşmeler yapıldığı VP mühim ka
l'arlar verildiği anlaşılmaktadır. 

Toplantıya saat 19 da nihayet verilmiş, 
Başvekil, Mareşal ve vekiller yattan ay
tılınıılardır. 

Ankaraya hareket 
Saat 21 de hareket eden hususi trenle 

Başvekil, Mareşal Fevzi Çakmak, Hari -
tiye Vekili Tevfik Rüşdü Aras, Dahiliye 
'1ekili Şükrü Kaya, Milli Müdafaa Ve -
kili KAzım Özalp, Nafia Vekili Ali Çetin
hya, Numan Rifat Menemencioğlu Aıı
karaya dönmüşlerdir. 

Haydarpaşa garında 
Başvekil ve arkadaşları Haydarpaşa 

larında Riyaseticumhur umumi katıbi 
lfasan Rıza, Riyaseticumhur seryaveri 
CelaL saylavlardan Ali Kılıç ve diğer say
lavlal\ İstanbnul komutanı Orgeneral 
lfalis, İstanbul vali muavini Hüdai Ka -
rataban, merkez komutanı Tümgeneral 
İhsan, Üniversite rektörü Cemil Bilsel, 
Jrı.atbuat erkanı, şehrimizdeki resmi dai
l'eler müd~rleri ve garda biriken halk 
tarafından uğurlanmışlardır. Başvekil 
tarda hususi vagonlarına beşu1 bir çeh-
1' Ue girdiği sırada halk tarafından şid -
detıe alkışlanmışlardır. 

Vekillerin beyanatları 

bir ıey yoktu; fakat, yarın, öbür eün, ge
lecek tfoler? 

Ga.zetecilerin zihinlerinden bu sualler 
geçerken Nafia Vekili Ali Çetinkay~ ga
zetecilere kısa bir kaç kelime söyledı: 

- Hatay işlerinde hayırlı neticeler el
de edileceğine emin olabilirsiniz. Atatür
kün reisliği altında yapılan bütün top -
lantıların hayırla neticelendiAinı bilir -
siniz! 

Ali Çetinkayanın bu sözlerini, bilhassa 
Türk gazetecilerine karşı bermutad çok 
ketum davranan Hariciye Vekilimiz: 

- Elbet netice hayırlı olacak! 
Sözlerile teyid etti. 
Gazeteciler de, biraz sonra, her işte ol

duğu gibi Hatay işinde de bize hayırlı 
neticelere götürecek olan devlet adamla
rını Ankaraya ulaştıracak, trenin hare -
ketine baktılar. Herkesin içinden ayni dü
şünce, ayni temenni geçti: 

- Haydi bakalım, uğurlar olsun ve 
hayırlı seyahatler ... 

Tren uzaklaşıyordu ... 

Kral Karol istanbulda 
(Ba~ tarafı 1 inci sayf adaJ 

Celfil Bayar, Hariciye Vekili Rüştü A -
ras ve Romanya general konsolosu Lu
casıyeviçi davetli olarak bulunmuşhr
dır, 

Fransız ajansının verdiği malômat 
İstanbul 20 (A.A.) - Havas bildi -

riyor: 
Romanya Kralının bayrağını taşı -

y:ın Luceafarul yatı dün saat 1 1 de Bo
ğaziçinde demirlemiştir. Kral Karol, 
mütenekkiren karaya çıkarak yemek 
yemiş ve şehrin muhtelif yerlerini gez
miştır. Kral, gene mütenekkiren Reisi
cumhur Atatürk'le kat'iyen hususi ma
hiyette olmak üzere ziyaret teatilerin-

Dünkü toplantıda bir fevkaladeli!~ gö- de bulunmuştur. 
ren gazeteciler bütün bu Ankarnya dö - Kral Karol'ün yatı, geçen pazar gli
lıüş hareketini gayet büyük bir alaka He nü de Boğaziçinde demirlemiş ve Kral 
t.kJb ediyorlar ve ne olup bittiğinı anlı - karada üç saat kaldıktan sonra İstan
l'abilınek için devlet adamlarının tavır- buldan ayrılmıştır. 
;r~ndan, bakışlarından, ehemmiyetsiz Alman ajansının verdiği .malfunat 

elunelerinden bile mana çıkarmıya çalı- İstanbul 20 (A.A.) - D. N. B. a -
fl)orlardı. jansı bildiriyor: Hafta tatilini İstan -

Başvekil, gazetecilerin ısrarlı sualleri bulda geçirmekte olan Kral Karol ge-
kar11sında: celeyin hususi mahiyette olmak üze -

- Bugün için söylenecek veya tebl!ğ re Savarona yatında yemek yemiştir. 
~dilecek bir şey yok! Sabahleyin, Dolmabahçe sarayına -~ -
t~Ye onların ağızlarını kapadı. Fakat, derek orada uzun bir görüşmede bu -
d rü niçin> deyişinde öyle bir tarz var- lunmuştur. Öğleye doğru Atatürk ia -

1 ki gazeteciler bundan türlli türlü ma- dei ziyaret etmiştir. Resmt ltir tebliğ 
lıllar çıkarabilirlerdi. cBugtin i~in:t belki neşri bekleniyor. 

Cenevre hey' eti 
garazkarlığı artık 

açığa vurdu 
Dün gece Alman D. N. B. ajansı -

nın haberlerini neşreden Berlin rad
yosu şunları söyledi; 

Berlin 20 (Radyo) - Antakyadn 
Türk ve Fransız askeri heyetleri 
arasında cereyan eden müzakere -
ler tatil edilmiştir. 
Fransız heyeti reisi Generol Hud

zinger bu sabah ansızın Halebe git
miştir. 

Buna mukabil bizim Antakyadan 
aldığımız malumat tudur: 
Antakya 20 (Hususi) - Hatay -

daki askeri müzakereler çok gizli 
tutulmaktadır. Alakadar mahfel -
lerden sızan malumata göre müs -
bet neticenin ilanı çok. yakın tah -
min ediliyor. 

Antakya 20 (Hususi) - Antak
yada inzibatı Fransız askerlerlle 

· müştereken temin edecek olan 
Türk kuvvetleri bugün yarın Ha
taya ayak basacaklardır. 

Cenevre hey'etinin dalavereleri 
Antakya 20 (Hususi) - Yukarı 

Kuseyir nahiyesinde intihabat de -
vam ediyor. El altından gene bin 
türlü tahrikat yapılmaktadır. Ka
yıd işleri sekteye uğratılmaktadır. 
Cenevre heyeti artık garezkarlıjı 
nı tamamile açığa vurmuştur. 

Müstakil idareye doğru hazırlıklar 
Antakya 20 (Hususi) - Hata

yın müstakil idareye giriş hazır -
lıkları devam ediyor. Bu cümleden 
olarak Haleb ile Hatay arasında 

lesepasse (bir nevi mürur tezke -
resi) ihdas edilmiştir. Hiç bir yol
cu ne Antakyadan Halebe ne de 

J 

Halebdcn Antakyaya bu muamc -
leyi yaptırmadan geçememekte -
dir. Berut - Hatay hududunda da 
bu usul tatbik ediliyor. 

Antakyanm yeni belediye meeliai 
Antakya 20 (Hususi) - Burada 

değişiklikler devam etmektedir. 
Belediye meclisi yeniden teşekkül 
etmiştir. Yeni belediye meclisi 7 
azadan mürekkebdir. Bunların 4 dü 
Türk, biri Ermeni, biri Rum, dl -
ğeri de Alevidir. 

Türk azalarının isimleri Hüsnü, 
doktor Muharrem, Sadık, Bekir 
Melektir. Rum Aza İskendet Azar, 
Alevi lza Mehmed, Ermeni lza 
İsadır. 

··················---··-······ .. ·-······················· 
Çekoslovakyada iki hadise 

Prag 20 - Çeteka ajansı, aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

Cenubi Bohemyada Bavyera budu -
duna yakın bir noktaci..ı 12 Haziran ta
ııhindenberi B. Jozef Şmit isminde bir 
Alınan vatandaşı, akrabası nezdinde 

yaşamakta idi. 
B. Şmit, Bavyerada tevkif edilmek 

tehlikesine maruz bulunduğundan Bo

hemyadaki akrabası nezdine iltica et -
miş idi. 17 Haziran tarihinde gece ya -
rısına doğru akrabasının evinde yat -
makta olduğu tavan arasında meçhul 
bir takım eşhasın taarruzuna uğramış-
t;r. Bu eşhas kendisini yaralamışlar ve 

zorla Bavyeraya götürmüşlerdir. Vak'a 

mahallinde görülen izler, Şmit'in mü -
tearrızları tarafından yaralanmış ol -

duğunu isbat etmektedir. 
Prag 20 (A.A.) - Çekoslovak mat -

buat bürosunun bir tebliğine göre, Fra
ivaldeu'da bir Almanı tokatlıyan Çek 

askeri divanı harbe verilmiştir. 

·········································-··················· 
Ankara Tiyatrosu San'atklrları 

i 
Bu gece ; Mecidiyeköy; 
Y ann gece ı Y eşilköy; 
Perşembe : Kınalıadada : 

(Bal Ayı) 
Vodvil S Perde 

Zehirleyen Dudaklar 
Piyea 1 Perde aynca: CAZ.. 

Beykozdaki facia 
(Baş tanıfı 1 iftci sayfada) 

Bu yirmi kişiyi alacak bir sanda. aran
ml§ ve İstinye iskelesi yakınlarında balık
çı Cahidin büyük kayığı münasib görül
müştür. Her ne kadar Cahid kayığının çok 
tanberi kullanılmadığını ve su alması ih
timali olduğunu söylemiş ise de bilhassa 
Münirle Fehmi bir hayli ısrar etmişler, 
neticede bu yirmi kişi sandala binerek 
açılmışlardır. 

İstinye koyundan denize açılan kayık 
Yeniköy önlerine kadar bir arıza göster
memiştir. Fakat Yeniköyden Beykoza 
doğru ilerledikleri sırada Boğazı karşıya 
doğru geçmeğe başlıyan kayığa suların 

tazyiki artmış ve içindekilerfrı göz açıp 
kapamasına mahal kalmıyaca!t kadar kı
sa bir müddet zarfında içeriye sular dol
muştur. 

nun da denizde kaybolanlar arasında oı.. 
duğuna bakılırsa yavrularını kurtarmal 
için didinmesi yüzünden kesilerek der • 
mansız kaldığı anlaşılıyor. 

İşte bu sırada şirketin 6S numaralı 
vapurunun bize doğru gelmekte oldu -
ğunu gördüm. Vapur bir yandan da dü
dükler çalarak etraftaki sandaHarı jm. 

dada çağırıyordu. 
Vapurdan bize sirnid attılar ve bir 

iki dakika içinde sandalı indirerek su
yun yüzünde çırpınıp duran ve son 
kuvvetlerini sarfetmekte olanları da 
kurtardılar. 

Fakat ne yazık ki bunların ıçinde 

s~mide sarılacak kudreti bulamayıp su 
ların derinliklerine batıp gitmiş olnn -
lar da vardı. 

Garib bir tesadüf 
İçindekileri ekserisinin kadın ve ço -

cuklardan ibaret olması yüzünden kayık- Bu kazada mucizeyi andıran bir şe~ 
ta pek büyük bir telAş ve heyecan baş kilde talihin büyük bir lUtfü ile kurtul
göstermiş, bir taraftan suların dolması, muş dört yaşında bir yavrucuk da var
diğer taraftan içindekilerin telaşı yüzün- dır. 
den sandal birdenbire altüst olmuştur. Babası ve iki kardeşi boğulan bu 

Facianın f&hidleri diyorlar ki dört yaşındaki yavru faciayı müteakib 
Hadisenin bundan ötesini çok iyi yüz- sandalın altında kalmış, bu sırada san

me bilmesi sayesinde annesini kurtarRn dalın oturak yeri olan tahta ile sanda
ve fakat bütün çalışmalarına rağmen ba- lm dip kısmı arasındaki boşlukta sıkış
basının boğulmasına mani olamıyan 17 mıştır. Ayni yerdeki hava boşluğu ço
yaşında Behçetten dinllyelim: cuğun bilmiyerek burada barınmasını 

- Babam misafirlerle beraber Beyko- mümkün kılmış ve adı Refia olan bu 
za gitmeğe karar verdiği zaman ben de çocuk sandal düzeltilirken görülüp çı
arkadaşlarımla top oynamağa gidiyor _ karılmıştır. 
dum. Fakat babam bu gezintiye her hal- Müddeiumuminin beyanatı 
de iştirak etmemi istedi ve ısrar etti. Dün bu vak'a etrafında malfunatına 
Hep beraber kayığın içine dolarak denize müracaat ettiğimiz müddeiumumi Hik 
açıldık. Boğazın tam orta yerinde sular met Onat bir muharririmize şunları 
azmağa başladı ve gözlerimizi açıp ka - söylemiştir: 
payıncıya kadar sandal su ile dolarak he- - cBir gazetenin yazdığı şekilde 65 
men kapaklandı. Babam iyi yüzme bildiği numaralı şirket vapuru kaptanının ha
için onu merak etmiyordum ve bu se - disede hiç bir sun'u taksiri yoktur. Bi
beble hemen annemin imdadıruı koştum. 18kis bu vapur denizde çırpınanların 
Onun yanma vardığım zaman misafir - imdadına yetişmiş ve yarı ölü bir hal~ 
!erden Ankinenin kayığına bir kenarın de bulunan iki kişiyi de denizden kur
sarılan anneminin omuzuna çıkrnağ:ı ça- tarmışt.ır. Facia sekiz kişinin ölümile 
lııtığıı gördüm. Bir dakika daha geç kal- neticelenmiş, bunlardan dördünün cc
sarn zavallı aneciğim boğulacaktı. Anne- sedleri çıkarılmıştır. 
mJ Ankinenin elinden kurtarmağa uğra- Tahkikatla Beykoz müddeiumumi 
prken bir aralık benim boynuma sarıldı. muavini arkadaşımız Yakup Şevki biz
Az kalsın ikimiz birden boğuluyorduk. Biz zat meşgul bulunmaktadır. 
böyle uğraşırken Tahir amcamın da bi:- Batan kayığın seyrüsefere rnüsaid 
taraftan diğer tarafa ytizerek denize dö - olup olmaması ve hadisenin bu bakını
külen dört çocuğu ile kansını kurlarm&ğa dan bir mes'ulü bulunup bulunmadığı 
çalıştığını görüyordum. Fakat bir aralık keyfiyeti de ayrıca tahkik edilmekte -
onu da etrafımızda göremez oldum. O - dir.» 

Derbend ve İpsala cinayetleri 
(Ba.ıtarafı J trıd nyfada) 

çifte cinayette tek bir aebeb olarak orta
da kalan Yanola, dün de bulunamamıştır. 
Ali Rızanın karısının bugün yakalan -
ması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü, za -
bıta kadının izi üzerinde bulunmaktadır. 

Sevim aerbea bankıldı 
Eskişelıirden getirilen ve sulh ceza ha

kiminin kararilı mevkuf bulunan Sevjm 
dün serbest bırakılmıştır. 

Ali Rızanın hatıra defteri de 
ele pçirildi 

Diğer taraftan Ali Rızanın eşyası U -
zunköprüden İstanbula gönderilmiştir. 

Ali Rızanın eşyası arasında birkaç gün 
evvel Son Postada neıtredilen fotoğrafla 
birlikte, bir de hatıra defteri bulunmak
tadır. Bu defterde, hldiseyı biraz daha 
aydınlığa çıkaracak yeni mal(ırnata rast
lanacağı muhakkaktır. Eşya, dün emni -
yet müdürlüğünde sulh hakiminin işti -
rakile tedkik edilmiştir. Bu tedkiki rnü
teakib Ömer Lfüfinin vumlduğu tabanca 
ile, Muhiddin! öldüren tabancanın ayni 
olduğu kat'iyetle anlaşılmıştır. 

yorduk. Gene hüzünlü b:r hal· vardı. 
Kendisine bunun sebeblerini sordum ve: 

c- Para sıkıntısı çekmezsin, kımseye 
borcun yok, öyleyse, ne diye bu kadar sı
kılıyorsun ?J dedim. 

O zaman, ailevi vaziyetinden şikayete 
başladı ve bana şunları anlattı: 

- Günde 4 lira yevmiye alır, bunu al
dığım gibi, götürür karıma teslim ede -
rim. Fakat, şimdi ondan şüpheleniyorum. 
Şüphelendiğim adam da Muhiddindır. Ka 
rım 6u adama gizlice para veri.yor. 

Bir müddet sonra Ali Rıza ve ailesi 
Adanadan ıkayboldular. 

Son olarak, bundan iki ay önce ken
disine rastladım. Bana şimdiye kadar 
Malatyada olduğunu, kansını da ora -
da bıraktığını söyledi ve: 

- Uzunköprüye gideceğim, dedi. 

ccMuhiddini nasıl tanıdım?» 

Muhiddin hakkında kibildikleriuıe 

gelince .. Bu adam, Adanada hava ra
sad istasyonunda 5 sene, başçavuşluk 
yapmıştı. Çok şık giyinirdi, dili de tat
lı olduğu için kendisini herkese sev -

Ali Rızayı ve Muhiddini çok iyi tanıyan dirirdi. 
bir kunduracı anlatıyor Fakat, onun en büyük kusuru aile 

Maktul Muhiddinin ve Ali Rızanın çok yuvalarına musallat olması idi. İki üç 
yakından arkadaşı olan ve Adanada lrun- çoc;µklu, tertemiz aileleri bile da~ıt -
duracılar çarşısında oturan kunduracı maktan adeta haz duyardı. 
Mehıned Zihni, bildiklerinı Son Postaya Bu yüzden bir ay müddetle hapse 
şöyle anlatmaktadır: mahkum bile olmuştur. 

c- Gerek Ali Rıza, gerekse Muhiddin En son iğfal ettiği kadın da A i Rı-
çok yakın arkadaşlarımdı. zanın karısı Yanoladır. 

Ali Rıza bundan 7 sene kadar evvel A- A1i Rıza iki buçuk ay evvel 
danaya gelmiş, burada şimendifer depo-
sunda dört lira yevmiye ile usta olarak Malatyadan aynlmış 
çalışınağa başlamıştı. Çok namuslu ve a- Malatya, (Hususi) - Ali Rıza, bu -
ğır başlı bir adamdı. Zayıf ve sarışın bir rada 5 inci işletme motörlü direı.ıne 
karısı ile iki de çocuğu vardı. Son za - şoförlüğünde çalışmakta iken 2,5 ay 
manlarda Ali Rızada garlb ve gayri tablf evvel istifa etmiştir. Karısı Yanola, 
haller görülmiye başlandı. Buhranlar baş namı diğer Saadetle iki çocuğunu Ada
gösterdi. Karısını son derece kıskandı - naya göndermiş, kendisinin de bir müd 
ğını anlıyordum.J det istifa muamelesini bekledikten son 

.Kanmdaa fÜpheleniyonım!n ra, neticelenmeden vazifesini terkede-
Bir gün kendiaile kahvede tavla oynu- rek, şehirden ayrılml§tır. 
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1 ARTA BAN ••• 1 ran casusları, propagandacılnrh garbı 

istila için uygun zemini hazu·ııyorlardı. 
Papa da, Asyalı fütuhatcılardan çoğunun 
Nasturi hıristiyan olduğu hakkındaki ri
vayetlere istinaden, Moğolları topyekun 
katolik dinine çevirmek maksadile aça
cağı mukaddes harbden vazgeçirilmişti. 

5111111 .. 11111111111-11111111111 .. llllllllllll .. lllllh. Yazan: Kadircan Raflı . .ıfllll .. 1111~ 
Bir atlı Palmira'nın cenub kapısından 

dört nal girdL Sırtındaki zırh parçalan
mıştı. Saçı sakalı birbirine karışmıştı. 

Yuzünden ve yarı çıplak kollarından a
kan terlerin üstüne bir toz tabakası ya
pışmış, onu çamura bulamıştı. 

Bu asker atını durmadan kırbaçlıyarak 
do doğru mermer sütunlu büyük sarayı."l 
önüne vardı. Hemen yere atladı ve be
yaz mermer basamakları üçer üçer çıktı. 
Oradaki nöbetciler yolunu kestiler. 

- Ne istiyorsun? 
- Samimi'den geliyorum. Vali PJa.-

tos'la hemen konuşmalıyım. 
Askerlerden biri içeri gitti. Oracıkta 

yiızbaşı Artaban'la burun buruna geldi. 
Yuzbaşı ona: 

- Ne var? 
Deyince hemen cevab verdi: 
- Samirni'den bir asker gelmiş. Va

liyı görmek istiyor! 
- Samirni'den mi? Şu kudurmuş kö-

pekler ülkesinden. öyle mi? 
- Evet ... 
-- Nerede? 
- Dışarda .. . 
Yüzbaşı Artaban, bir türlü soiuğu din

mıycn askeri görünce emretti: 
- Arkamdan gel. .. 
Zabıt önden ve o arkadan yürüdüler. 

Mermer döşeli salondan, 'Jluklu mermer 
sutunlar arasından geçtiler. Abanoz bir 
kapının önünde durdular. Yüzbaşı kapı
yı açtı ve girdi. Asker de onun gibi yap
tı. 

Platos sol dirseğini koltuğun kenarına 
dayadı ve avucunu alnına koydu. Birkaç 
dakika öylece dalgın kaldı: 

Samimi kasabası Palmira ile Mezopo
tamya arasında hem sulak, here taşlık 

bir yerdi. Korkunç kayalar ve tepeler 
vardı. Bunların bıçakla dimdik kesilmiş 
kadar sarp olan yamaçlarında yüzlerce 
oyuk bulunuyordu. Kasaba halkı da o 
kayalar kadar sert ve o mağarahr kadar 
esrarlı insanlardı. Şimdiye kadar altı 

defa isyan etmişler, oradaki Roma asker
lerini hançerlemişlerdi. Platos her defa
sında askerin sayısını çoğaltmış, kuman
dasını daha becerikli adamlara vermiş. 

fakat bundan bir fayda çıkmamıştı. Sa-
mimi halkı asılan veya boynu vurulan 
kahinlerinin yerine çok geçmeden bir 
başkasını bulmuşlar, akla gelmiyen kur
nazlıklarla baskınlar vermişlerdı. Dort 
defasında oradaki Romalılardan hiçbiri 
kurtulamamıştı. Bir defa yalnız iki ki.,,i 
Palmiraya dönebilmiş, şimdi de yalnız rir 
asker gelmişti. 

Pliitos, SamirniY.e ehemmiyet veriyor
du. Çünkü İran ordularının Sunyeye a
kın yaptıkları yolun ortasında bır boğaz
da bulunuyordu. Orası Palrnirayı ansızın 
düşman hücumuna uğramn~dan kurtardı
ğı gibi İran üzerine yapılan seferlerde 
ordu için çok iyi bir konak oluyordu. 
Böyle yerlerde halkın bulu:tmasınm fay
dası vardı. Bunun için onları başka yer
lere kaldırmıyordu. Fakat mecbur ohm
ca bu çareye de başvuracak; y rlerine 
başkalarını getirtecekti. Hele? son bır de
neme daha yapsın! 

- Onları başka tarafa sürmeli! 
- Ben de düşündüm, şimdilL'lt istemez. 
- Demek ki orada kalmaları lazım? 

Subutay maksadına lüzumlu gördüğü 
- Beni gönderin! Yemin "derim ki bir kadar kuvvet topladı. Zaten casusları 

daha isyan edemezler. vnsıtasile düşmanın içyüzünden o kadar 

- Evet. · 

Platos'un yüzünde bir ümid dalgası gö- iyi malfunat alıyordu ki cGa.rb medcni
rüldü. Yer!n.den kalktı ve yüıbaşının °- yetini idare eden hanedan kuklalarının 
muzuna elını koyarak: ipleri tamamen avucunun ıçinde idi.• 

- Yarın sabah. erkend~n yola çık~ O- İmparator ikinci Fredrik Asyadan gelen 
radan gelen askerı de yanına alırsın. Hay- bu korkunç seli durdurmak üzere yar-
di yol~n açık olsun! ı duna girişmedi. Orta Avrupanın küçük 
Dedı. .. .. prensleri de Mogolların kendilerini im-
Beş gun sonra yuzbaşt Artaban beraber ha için tertib ettikleri planlar karşısm

götürdüğü askerlerden bir tanesi bile ek- da gafil avlandılar. 
silmemiş olarak döndü. P15tos merakla i .

1
• 

1 
M . 
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100 000 sordu: stı aya ge en ogo or usu , 
_ Ne haber? kişiden ibaretti. Ana vatandan çıkarlar-
- Bir daha Samimide isyan çıkmıya- ken belki 150,000 kadar vardılar. Fakat 

caktır! bir klsmı harblerde ölmüş, bir kısmı da 
Asya ile irtibatı temin için geri hizmet
lere ayrılmıştı. Binaenaleyh Lehistan ve 
Macaristana uzanan Subntayın yanında 
kuvvetinin ancak üçte ikisi bulunuyordu. 

- Ya çıkarsa! Orada bir mikdar ask~r 
bırakmalıydın! 

- Lüzum yok. İsyan çıkmıyDcak de
dim ya ... O kadar uslandılaı· ki kımılda
mıy.acaklar bile ... 

Plfıtos bu sözleri tuhaf bulmakla bera-
her yüzbaşı Artaban'm yüzünde, yalan 
söylediğine dair en küçük bir iz bile yok
tu. Ona doğru yürüyerek omuzuna elini 
koydu: 

- Bunun mükafatını göreceksin, Ar
taban! Zaten her zaman smü beğenirim. 
Fakat ne yaptın da bu kadar uslandıkla
rına, bir daha isyan çıkmıyacağına gü
veniyorsun! Başka yere mi sürdün? 

- Hayır. Ayni yerde bırakıldılar Hl-
' kin ölü olarak. Zira hepsini lolı;tan geçi:-

dim ... 

Fakat sayı itibarile üstün olan Orta 
Avrupalıların kumanda, sevk ve idare 
ve istihbarat bakımından kendilerinden 
geri olduklarını casusları vasıtasile öğ

renmişti. Öyle olmasa Subutay gibi bır 
kumandan bu kadar büyük bir mesafe
yi ve mu~zzam bir işi göze alır mıydı? 

Mogollar, düşmandan aZ"lık oldukları 

halde nisanın 9 unda Silesia dükası Hen
rinin ordusuna saldırdılar. Bl.l ordunun 
cenubda asker yürüyüşile bir günlük 
mesafedeki müttefik kuvvetlerle birleş
mesine mani oldular ve tamamen imha 
ettiler. 

Karşıda sedef kakmalı bir koltukta sa
kalsız ve bıyıksız, oldukca genç bır Ro
malı oturuyordu. Hava sıcak olduğu için 
togasını dizlerine atmıştı ve yarı çıplak
tı. 

Şimdi oraya kimi göndermeliydi? r'---------------°"" 
Düşfindü. Bir türlü kararını vereme-

Nisanın onunda - yani hemen ertesi 
gün - Subutay lafzan amiri bulunan 
prens Batu ile geceleyin ırmağı geçti. 
Macar kralı ikinci Bela kuvvctlerile 
müttefik gönüllü kuvvetlere baskın yap
tılar. Yandan, önden, arkada!l sardılar. 

Kral Bela kaçıp kurtuldu. Fakat 70,000 

Yüzbaşı Artaban, askeri gösterdi: 
- Samirni'den gelmiş. Hemen sizi gör

mek istedi. Getırdim. 

di. Danışmak ihtiyacını duyd!.I ve hen:iz ı . 
karşısında duran Artaban'a sordu: 

YARINKİ Ntl'SHAMIZDA: 

En guzel ticaret... 

Vali PID.tos, Samimi sözünü. duyar duy
maz dikkat kesildi. 

Asker söze başlamak üzereydi, fakat 

- Sen ne dersin? Samirnililerı kım us
landırabilir? Öyle bir kumandan istiyo
rum ki gitsin, bu azgınlığın önüne geçsin 
ve bir daha isyan çıkmasııı! 

Yazan: Claude Geveı 
Çeviren: Faik Bercmen 

···········································-················· 
o büyük bir merakla sormuştu: 

- Geni mi isyan ettiler? 
- Evet ... 

Manisahların bir liseye ihtiyaçları var 1 Yeni neşriyat 1 
rıevne Müdafaası - İngiliz yüzbaşıların

dan w. Von Herbert'fn yazdığı bu çok şaya
ııı dikkat eser Nureddin Artam tarafından 

dHlmize çevrilmiş ve kitab hallnde bastml -
mıştır. Muharririn bizzat Osmanlı orduları 

hlzmctlnde çalışması, ve harb etmesi, esere 
bir kat daha kıymet ve ehemmiyet verdlr -
mlştlr. Tarihimizin en şanlı blr sayfasını 
teşkil eden bu büyük müdafaa en hazin saf
halarından, en kuvvetli pa~anna kadar 
~-0k kudretli bir ifade lle natledllmektedlr. 
Nureddin Artanım kaleminden çıkan temiz 
tlslfıbu da nazarı dikkate alırsak, cPlevne 

Soluk aldı ve devam etti: 
- Bu scf er de Ak ahi adında bir kab:

nin sözüne kapıldılar. Evvelki gün öğle 
sıcagında ansızın kışlaya baskın verdiler. 
Kumandan Sertoryüs yiğitce dövüştü. 

Askerler de öyle yaptılar ve şereflerile 
öldulcr. 

lere gitmekte ve bu ise çocuk babalan 
nar ve Beleğen köy okullarının temelle- için büyük bir yük teşkil etmektedir. 
ri atılmıştır. Kula kazasında da tam teş- Mnnisalılar bu kültürel ihtiya~ların-:. de
kilatlı bir okul açılmıştır. ğerli idarecilerinin çok yakında cevab 

Orta tedrisat işlerinde de ayni hız de- vereceklerini ummaktadırlar. 
vam etmektedir. Manisa, Turgun ve Ak-

(B~tarafı 8 inci sayfada) 

Plütos çıkıştı: hisardaki okullara ilaveten Ala~ hir ve 
Salihlide de birer orta okulun temelleri Zilenin kıtab sarayı 

- /İçlerinde şe.refıtiz olan yalnıı sen 
mt vardın? atılmıştır. Bu okullara devam eden tale- Zile (Hususi) - Zilenin 307 yılında 

kurulmuş bir kitab sarayı vardır. 341 yı

lında altı yüz kadar kitabı olan bu saray 

Miidnfans11 nın değerini büsbütün utmış 

görurüz. 
Ben de ölmeğe hazırdım, fakat ku

mandanım bırakmadı. Kavganın en kötü 
bir zamanında, cSen yaşıyacaksın ve sağ 
olarak Palmiraya dönecek, gördüklerinle 
du\duklarını valiye anlatacaksın!:. dedi. 
Emrederseniz şimdi ölebilirim, çünkü 
artık vazifemi yapmış bulunuyorum. 

be mikdan da 2000 dir. İrfan teşkilatına 
ilave edilen kız enstitüsünde bu yıl pan
siyonlar açılarak bütün kazaların istifa Kültür Bakanlığına devrı::dUmiş ve mev
desi temin edilecektir. Esasen demiryol cud kitab sayısı 2040 ı bulmuştur. Bun
güzergahındaki kazalardan talebenin o-

Esrarlı Ada - Jüt Vern'in bütiln dünyaca 
tanınmış ve bütün dillere tercüme ed1lnı1§ 

olan ölmez eserlerinden cV İle My.steriewıe.1 
:.ı.dlı seyahat ve macera romanı güzide it'DÇ· 

le~lmizden Fehmi Bııldnş tarafından dlllm\
ze çevrllınlş ve bu eserin b1rlncl clld1n1 ıeş
kll eden Hava Kahramanları Kanaat Kltab 
Evl tnrafındnn neşredllmekte olan Ankar:ı 
Kütübhanesl beşinci kitabı olarak baaıl -
mıştır. 

toraylarla sabahleyin gelip akşam dön- lar arasında nadide eski el yazması kitab-
meleri kabildir. lar da vardır. Halkın okuma ihtiyacını 

- Yaşıyacaksın! Git, b~n ~ağırıncaya 
kadar kışlada dinlen! 

- Başüstüne! ... 

Manisanm en başta gelen ihtiyaçların- karşılıyan kitab evinde 938 yılı zarfında 
dan biri de lisedir. Manisanın ort.: oku- 3500 okuyucu muhtelif eserler okıımuş
lunu bitirenler yakın vilayetlerdeki lise- tur. 

~ eSon Posta• nın edebi romam: 48 

ÇINARALTI 
Sen kiIIIBeye bir şey sezdirme. ra zekası başka kadınlar gibi yaln1z dişi 

Yalnız akşam yemekten sonra bir hislen i.~liyen bir zeka değrl .. her hare
rahatsızlık bahane ederek odana ketinde kafasının, iradesinin iz.:leri var. 
çekil ve kimsenin gelıp seni rahatsız Hem yıkaruyor, hem düşünüyorum. 
etmemesi için de Hasan dayıyı kapıda Şu düğün maskaralığı da geçip misa
beklet! firler İstanbula dönseler rahat edece-

Hcyecan içindeyim. Jale neler söy- ğim. 
Ii.ıyor, neler anlatmak istiyor? Ve Çınaraltına döndüğüm zaman hepsi-
beni bu azab ve endişe içinde bıraka- ni orada buldmn. 
rak uzaklaşırken ilave ediyor: İstanbuldan gelen paketler açılmı.ş. 

- Çabuk, elbiseni değiş de gel, a· Yiyecek, içecek şeyler yerleştırilmış. 
nahtar paspasın altında! Doğrusu kadınlar aralarında erkek ol-

Ne oluyor, daha neler olacak yarab- mazsa çok hamarat oluyor ve gül gibi 
bi ?! geçiniyorlar. 

İ~tanbul k"bar alemlerinde birbirin- Öğleden sonra düğün başlıyor ve 
den kurnaz kadınları atlatan ben bu- gece yansına kadar devam edecek. Sı
rad.ı bir köy kızma kepaze mi olaca - dıka meydanda yok. Jale onu köy kız
~ım? larile beraber misafir dairesine kapa-

Jalc herhalde onun saffetinden isti- mış. Hasan dayının kansım da başlan
fade ederek hislerini çözmüş ve anla- na koymuş. Dışan çıkartmıyonnuş. 
mıl? olacak. Beni vaktinde aydınlatmış Nazlı bunu anlatırken: 
oldu. Bu hareketi herhalde bayaği bir - Jale harumefendi kna gelinlik 
kıskançlık arzusundan gelmiş olmıya- zevkini tattırmak için önceden işkence 
cak? Nazlı ol nydı şüphelenirdim. Fa- yapmak istiyor, dedi. 
kat Jaleyi az zamanda ötekilerden da- Bundan da anladım ki Jale adeta bir 
ha yı tanıd·rn. Bir kere· cesur ve ka- polis hafiyesi gibi vaziyet alıyor. Ne
rarlarında isabetli, ısrarlı kadın. 3on- den ko11kuyor, neden şüpheleniyor bil-

nıcm. Sıdıka bu gece gerdeğe girmi- ı um. Kimbilir ne oyunlar yapıyorlar? 
yccekse bana ne? dedi. 
Köşkün arkasındaki genişlikte bü- - Hakkınız var beyefendi, dedim. 

tün Gökdere köylüleri yemek yerken Köy deli:kanhları eğlenmesini bizden 
biz de Çınaraltındaki yerimizde yedik, daha iyi biliyorlar. İsterseniz dolaşa
~çtik. Gramofon çaldık. Köylülerin da- lım. 
vul, zuma :sesleri bize kadar geliyor. Kadınlar daha arzulu göründüler. 

Hasan dayıya verdiğim talimat mu- Köşkü dolaşarak arkada.ki meydana 
cibince onlar gece yansından bir saat gelirken Hasan dayı ilerde dizilmit ka
evvel gelinle güveyi arabalanna ko- zanları gösterdi: 
yup meş'alelerle köye götürecekler. - Dört kazan pilav, ııerde yetiştire-
Düğün sahibi sı.fatile onlara ıbabalık miyor. Birazdan pehlivanlar çıkacak -

vazifesini ben yapacağım. Gelin ve lar. Daha kalabalık olacak! 
güvey gelip önce benim elimi öpecek- Pehlivanların geleceği haberi hoşu-
ler. Hediyelerini vereceğim. Sonra sı- muza gitti. İyi bir numara olac.ak. 
rasile ötekilerin ellerini öpecekler. - Peki nerede güreşecekler! 

Jaleyi düşünceli görüyorum. - İzin verirseniz çmarlann 901.an-
Onwı durgunuğu bulunduk • daki çayırlıkta güreşsinler. Qraa. ge-

lan yerin havasında büyük bir hareket niştir. Sekiz çift pehlivan var. Sa -
yapamıyan ötekileri de söndürilyor. manlıkta soyunuyorlar. 
Sezai beyle Nermin, Ferldunla Suna Zehir Alinin pehlivaıı.l~ hatırlı-
birbirlerini bulmaktan duydukları se- yarak sordum: 
vincle .bu gürültünün bitmesini ve - Güvey de güreşecek mi! 
yalnızlığın avdet etmesini bekliyorlar - Emrederseniz güreşir. O bı.ı peh-
gibi!. Onlara da .kızı.yorum. Birbirlerile livanların hepsini yener. 
bu kadar alakadar oldukları halde bu- Bayrakdaroğlu benden evvel cevab 

verdi: 
raya kadar niçin geldiler. İstanbulda 
daha rahat buluşabilirlerdi. - Gerdeğe girecek adamın güreş 

tutması doğru değil. 
Bayrakdaroğlu aramızdaki bu n~'e- Ben de o fikirde· idim. 

sizliği sezdiği için dayanamadı: - Bu sefer seyirci kalsın. ~ za-
- Bari köylülerin olduğu yere gide- man güreşir. 

lim. Davul, zurna sesine dayananuyo- Köyiiller bizden sık.ılıyorlar. Hasan 

şövalye ve muharibi harb meydanınd• 
ölü serildi . 

Bu kadar inceden inceye hesablanJl\11 
bu büyük muvaffakiyet silsilesini tesa
düflere atfetmek imkansızdır. Muhakk:ı• 
ki hepsinde gizli .istihbaratın büyük bil' 

rolü vardı. 
İngilizceden çeviren 

K.Neyyir 

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

Ankara borsası 
Açıllf • kapanlf fiatlan 20 - 6- 9'8 

ÇEKLEB 

Açılı' 
Londra 6,23 
Nev-Yor'k 125,.SUi 
Parls 3,496 
Mllano 6,691'i 
Cenevre 26,7825 
Amsterdam 69,IS3126 
Berlln fi(),63 
Brüksel 21,3076 
Atına 1,14 
Bofya 1.6376 
Prag 4,366 
Madrld 6.9226 
Varşova 23.6426 
Buda peşte 24.92 
Bükreş 0,9S7(i 
Belgrad 2.86 
Yokohama 30.37 
Stokholm 32.1226 
Moskova 23,67 

ESHAM 

Anadolu şm. ~ 60 
peşin 

A. Şm. % 60 va'iell 
Bomontl - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez Bankaaı 

1J Bımkası 
Telefon 
İttihat ve De~lr. 
Şark Değirmeni 
Terko.s 

Açılıı 

----
96 
l<I 10 
8 60 

1'.l le 
l 10 
ı 

Kapanı' 
6.U 

ll&,60 
:S.496 
6,i96 

11,7826 
69,63126 
&0,C 
it,'°76 
ı.14 
t.6376 
4.365 
6,92ı6 
ıs.606 
.24.92 
0,9'76 
U6 

36.37 
l'.l.ım 
2167 

----
9i 
IO 61 

----
İSTİKRAZLAR 

1 

Açdıı K.ı>••I 
Türk borcu I peıın - -
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İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası --
20/8/938 

FİATLAB 

Cl N S 1 Aşağı YUkarı -

1 

K. P. K. P. 
Buğday yumuşak 5 28 i 30 
Buğdny sert ı; 20 
Buğdny kızılca 5 38 
Arpa yemlik 4 21,6 " . Mısır beyaz 4 
Mısır san 4 1 
Kuşyemi 6 20 ' 2' 
Ketcntohumu 8 '6 
Peynir beyaz 30 30 3S ıs 

Peynir kaşar 46 
Porsuk derisi 3rıO 

f Tavşan ' 16 30 

dayı ısrar etmelerine rağmen hiç biri .. 
ne içki vermedi. Boyuna karhkta soğu
muş şerbetler, limonatalar içiliyor. Het 
yeni gelen kır sofralarına çölcüp tıka 
basa pilav, zerde yiyor. Klışkün arktı 
tarafı bir panayır yeri gibi! 

Çift davul, çift zurna nöbet nöbet kı
yameti koparıyorlar. Zehir Aliyi arka
daşları aralarına alını.şiar. Meyda!ll 
mahşer yerine çeviren çoluk, çocuk ka
na kana şeker, çikolata yiyıor. 
Bayrakdaroğhı: 

- İşte köy düğünü buna derler, de
di. Doya doya eğleniyorlar. 

Kanarya sarısı entariler, nar çiçeği 
başörtüler, mavi yeldirmelerle bir k~
clm kalabalığı, sol taraftaki scd üstünil 
doldurmuşlar. 

Jale bana sokuldu ve ımnldandı: 
- Gelin pencerede! Soldan ikinci 

pencere. 
Yavaşca başunı kaldırdım. Sıdıkanı~ 

altın başını gördüm. Yanındakileri bı
raz geride bırakarak eğilmiş bize baJtl .. 
yor. 

Bu kız bana endişe veriyor. 
Durgun SUılar derin akar, derle!· 

Benimle bulunduğu zaman bütün kil" 
nuştukları bir kaç kelimeyi geçıniyeıı 
bu çiçek gibi renkli ve cazibeli kıztıl 
hayali nerde başlayıp nerde bitiyor! 

( A "kalı var) 
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Kontla hizmetcisinin aşkı 
alınca pilivı mideye he-

indirmeğe başlanın. Düşün-
ıerek değildir, yiyecek yalnız o 
bak pil&vdır. Yemezsem aç kalı
Ama bir de sofram üzerinde otuz 
yemek bulunduğmıu farzedelim 

psi de sevdiğim yemeklerden ol-
Hangisinden başlıyacağıma ben de 

cTereddüd•, işe başlamamı 
• e bir ilti dakika geciktirebilir. 

~"""'e sevgi işte bunun gibidir. 
iğin sevgıyi uzaklaştırdığı sözü 

bundan çıkmıştır. 
ücük köyünün fakir bir kulübe
yaşıyan sif bir köylü kızını ele 
. Köyün bir oduncu delikanlısını 

uş, çeşme başında sif bir arkadaş
lamış. Bu rastlama, iki genç için 
ümid doğuşudur, bücra yaylala

harikuılde bir macerasıdır. İlk söz. 
köy kızının hayatında bir dönüm 
ı olur. Bütün varlığı bu arkadaş- Gclzleriml caçınea kar§ımda ba bamm gfilet" fl(iri"i bulclum. 

bağlanmıştır. O terle.mi~ ruh ~~ mtyen genç kız şaşalamış. c- Af buyu- afacan ona kadar uyusun! .. Mühim hl· 
neler çekmez, 1_Çin için.~~. tur~ü run, kont! .. • demiş. Sevemiyeceğini diBe! .. 

. ~da şehvetin en küç~. ~ır iddia etmek, insanlığın üstünde bu - Boynuna atılarak: 
bıle yoktur: yalnız sevdıgıne lunduğunu sanmak demektir. Ben, çok - Babacığım!... diye haykırdım. 

:!!'~PIUILK ~tinı taşır. En c~dan büyük kont cenablarının böyle gülünç Mahkeme, kararını verdi!. 
ı, nım:ye, d.edeye .btr türlu açı- bir iddiada bulunacaklarına nasıl ihti· Yüzüme pşkın pşkm baktı: 

yan sevginin ıçin içın yanmasına mal verebilirim ki ... • Kont her vakit- - Ne mahkemesi? .. 
. şahadi~;~n m~h~pdır. 1~ bili~ ki kahkahasını salıvermemiş, kızmış, - Hüküm lehde: Sever, tevebllir!.. 
ı tes u' angı gun, yı arc~ ya hizmetçinin hemen şatoyu terketmesi - Kim?. 

oduncu dellumh~ ona bır da- emrini vermiş. Kızı kovmuşlar, ama o - O, camın! .. 
cas:recek, seveni sevılene kavuş- dakikada farkına varmaksızın kontun - o da kim, yavrum? .. 

ır8d ~ftks içinde yaşıyan bir milyo- kalbine giren ani sevgiyi bir türlü ko- Sabaha kadar neden u~dığımt, 
kız~ı gözönüne getirelim. Göz ka- \'amamış~. Bir müddet sonra, çılgın- nelerle u~tı~ anlattığım zaman 
ınc bir ha t Binbtr ıl nlık. .. ca sevmege ~ladığını anlıyan kont, adamcağız guldü. 

~ h ~İÜsü ç ~. d' genç hizmetçi kızını arattırmış, bir - Tamam!.. diyerek başını ıaUadı. 
: er , ti on:n ıç:ı ır. türlü buldurtamamış. Binlerce lira har- Bir bununla uğraşman ekşikti. Her ıeyi 

Türk kadınlığının 
en büyük kahramanı 

&t/Gft GcVccen JcencllW ıteı,racw. lmrp lapnalar .....,. (betlu eeJcetU lfUJaıt 
B•• 1cuDedcri ıa.nncrw OneNI Y~.) 

leJ::r :ı~m: ~r ~~ uU:~ camış, kızm izi bulunamamıt ve mağ· bJ~lım, Hindli premin kalbile uira· 
h yfası _:bin türlü rur kont, çılgın bir sevdanın s&ımiyen p~ .. Qok llzmı! .. Onun eevlp seve- -.... ..,,.. a-.. r....,.ı.,.. .._ Oorfldc'le ~. 
er 88 A..-id 

1 
t' ateşleri arasında ölünceye kadar kıv- mıyeeefini muhlke!M edecek bir biz 

açıktır. um ve n ızar ye- ' mi kaldık?!.. ,..,...,. J llld ..,.., r 1 
•• , 

eğlence ve bolluk vardır. Bu kadı- ranmış... . . (Arkaaı t>ar) dönüyor. Zamanın tayyare uçuşlanna Sabiha G •k b • 
etrafında her 18 fldei'ee MVilebi- Tuhaf!..~ynjmde anlqılmaz hır sızı --- , ...... __ ......................... - ıöre bu Jap:ılln turne, clört dılı ne 61• o cen ugun 

tmaıı dolaşır. Ama .v~ ihtl .. va:. OlzJeflmfn ~ilini ~ çCUen dlrt adDn b&lu- bir f9Y alaMUr; IM•ıeflea seJiJ• 
meşguliyetleı'i arasında bu kadın adiyonım. Penoereyı açayım.. ~ım. e· dokt u lok fakat, bunu yapan Sabiha G&çen. bir 

anyacak vakit bulamaz. Sevmek Şafak ~küyor. Caddel~rde sutcu ka- ır orun g n Türk kızı olunca her .., deliflr. Bi1tnt 20 (A.A.) - AMdolu a -
eline bir \'Ok hnıat geçmiş, bunun dınlar ışe başlamışlar bile. Parla uyan- notlarından Bütiln tayyarecilw libl, 0 da tay • jlmwun hUIUll muhabiri lııildiri • 

de .farkına varamanuftır bile!.. mış, uyumuş, tekrar uyanıyor ve ben aresine tqrdu; da aatlnl besab et- 10r: 
unla beraber günün birinde sevgi ~ala uyumadım. V~~itler, düş?ncele- ~; 0 et. ı:vamn;.. iflll'1 a.rtnde Bu Mpm 'l'llrklye eltlliiinde 
neden bulamasın? .. Sevmeli düşü- nn nasıı da cılız esırı. Bazan bır saat, Su ctcel1I bir havacı libi düşündü. kanUftlı, 0 c1a •1an Sabiha a&çen terefine bü· 

~llnJis. sevmek kudrett de ölmemiş- sabırsızlııklanmıza rağmen bir türlü havada yapımla pençeleftl· 0 da Jilk· yük bir ziyafet verilmittir. Ziya • 
Jü. Her insan gibi o da sevebilir. geçmez. Tek bir düşünce ise bazan 8on bir iti •7 l&l'fmda 11t ilk drill· --'- n:n.1n -1..1..1.-.A. ck,1.-... a.- fette, reftb1arUe beraber Romanya& 

kosk l farkına bil ak m8ft6r, el'an da mncuddar. 1la floell· _. .1H11& ~- ~ ha "'•'-'- ha bayat, biç sevememek için onu oca gece eri, . e varın • n1n b1r batta, on ıtınıtıt b1r tefrlh dem kin yaz fırtmalan içinde çaJtaltndı ve :va ft -..u .. ,,. nazın, :va ve 
duygulamım erifemiyeceği bir sızın, eriüp geçiriveriyor. Sabah güne- tardır. Tetrlh dem dl1t ~ mltroba yıldınmJaruı arumclln tencliline yol bahriye nezareti kltibl umumisi, 
ç*8rmamıŞtır. Sevdiği gün o şi, uyuşuk gözlerime fer serpmeseydi, tapbktan IUbamı butablm ut lrba açtı. HWAsa, urm tanarecW ne J& • llvil tayyareclltk dalresl relli, B • 
uıngin de, bütün varlığını güzel bu koca gecenin sıyrılıp geçtiğine ina· me7dana cıtmcıJ& bdar seçen dene parsa, 0 da onu yaptı; helab, fiil, ener- 1m ve Yuplav elGJlerl, Rumen 
dellkanbsma balbYan köy JDzı namıyacaktım!.. Küçük budala!.. derler. Ondan 10nra u oot b1r •tef Ue ji, cesaret - ı~--... Bütiin bunları o tanueeillll blriill reili. enternas-

benber dMnttl bqlar. D5ttlntl nftli .,... uan: ---~ ---ı1n. ~-- il 
içli ve düşünceli olabilir. O da, Fikren tepindin de ne kazandın?... tınnm w.neıer tetllnde. ricucltıı ber da gösterdi. Bu idareyi uzatabilir, bu 3Ullll& taJ)'a&"t:ııı;UI& Ml\Mö&-.,onu m • 
sürüleri aramndan, aolıun aya, Bari, kendi muhakemen kararxıı ken- taratma .-rpUmlf bir tetllde bat p. adımlan genişletebilir, beab, fm, e - mealli, hwacıblı tepik cemiyeti 

ona kaVUfbır'- diyt yalvaran Ay- di mahkemenin önünde versin, neydi ıerır. •9W' aruuıda ftl'dır. Deratab ba nerji kuvvetlle, rökorcular ne yapıyor- milmea'Derl, bilbç defa tayyare • 
gı'bi en hilcra kötelen koşabilir, telişın?... tanelerin lçt berrak b1r n ile dolar. Ade- larsa 0 da yapabilirdi. Nitekim, yar.n ille Ankarayı ziyaret eden Rumen 

J"--.ıl.Ulrıırı gürmtüleri .uında .. kulak c - Ni..4 .. sevmezın1"'? .. Neden aeve- " 811 bbucılı '*11nd• ıörtıılr. Bu da omı da vıapacajı ..n-ı.emzdlr. Mesele tayyaredll Bayan Turnaya, bir çok 
k 

~"" ~ bir 1t1 llD artmda bJbolur, toJU, kır· .1 - ,...... -.n.-•-- t ı.-nn. lan 
tmaktansa giil bahçelemıın. u- mezmiş? .. • Köylü kızı seviyor, zengin mm bir Dbut bellar. Bir mlddet 10nra burada dejil, m .. tmın btlyilk veya ıwıuu ... zeva ft •~memur 

~lPtTıda yıldıılarta konuşmak ısler. kadın seviyor, kral seviyor, mağrur tta abuklar da dlfer "J'erinde batud küçük olmasmm biç bir ıa,meti ,M • bulunmuttur. Ziyaret, çok samimi 
gl, duyguların en halkcısıdır. De- asılzade seviyor, iyisi seviyor, kötüsü çt991E lib1ula 11 bıratmu. 8u Oloelt *· tm. Sabiha Gökçen, lleme pterd1 ve bir han içinde cereyan etmiştir. 
rütbe dinlemez. Ne zenginler, bir seviyor da o niçin sevmesin, seveme- --::1dnbaflf aeoer. Patat lluan on, berliln de ~ ki bir Tilrk km, Bayan Sabiha Gökçen, yarın aa-
yüzihıden, çılgın bulutlar içinde sin? .. Hindli prms, göklerdeki mevhum :par. nerec!:':1r!:ı1 -~= bütün dünyanın hı.anlan libl mükeın- Wı 11 de fstanbull dopu tayya -
ler eritiyorlar ve sefaletten se • perilerin oğlu değil ya! .. Aklını bunun su oıoetı 0011: artdlr. Her den1ndt bula- mel bir tayyareci olur. l"eSile hareket qllyecektir. 
atS_ç ediJwlar. için mi yordun?.. Kendi kendine sade- tıtm. Bllhı• •'8111 dnrlnde .,. dötlıı- Ayni zamanda Sabiha Gökçe, bize, \-. , •• 

lfe krallar, taclaruu, bir insan için ce gülme, seıbebsiz uykundan olduğu- :tı!mem:.d~:°!t:':wa:r ~= içinde yaşadığımız inıkııAbm derln1iiinl meslek f8Vkl ile, dünyanın en büyük 
ıl.evkli şey olan chübnetmek• kuv- na yan!.. bir butabktv. All1 •t ile -blr a1l- ve büyükliijünü g&teren bir 6lçü oldu. rökorunu Wml1 eden bir kadın oldu: 

bir sevgi ujuruna kurban ediyor kalı 10ttur. Yanl &1111 oıan oocutıara da Henüz, İstanbulda dünyayı oturdu- Kldmhlm ,er ytlzilnde yaptıjı en y\ik-
Sevginin pranpınua wrulmıya - - 1 - atrapt edebilir. Banal b1r llAcı, bir ._ ğu mahallenin hududlarne 6lçen lh • Mk ve • bllytlk terakki rökorıı Gök • 

~ıPıTI, iddia eden ne kibirler, hayat· romu ftJ'& 11111 J'Oldar, Sendi tendlne tiyar büyük anneler vardır. Bir • • çebı eJtn«'Mir. 
IOnlarma kadar kara sevdanın - Bu ne uyku maşallah!.. =·u~ =-,:~ m:llmdır~ manlar, İstanbul bdmmm bir lmlt • Gakçenl, modern Ttırk bdmhjınm 

.._..11nııa1"1"'da müebbed birer mahki'un Gözlerimi açmca karşımda babamın buettttten 10Dra tabutlar tamımen ten 6bilr semte gltmeat bil,& '* hl • • büyik Jrahramanı olarak tuvlr et • 
Jqıyorlar. Blr Aws\urya asılza· güler yüzünü buldum. dtlftl~ 10Dra oocula temll b1r ı.n10 diae olurdu. Sabiha G6kpn, tnkıllb inekte bata yoktur; Tilrtife bu um. 

babanidan dlnlediiim macerası Her sabahki öpücüğünü kondurma· Jalllbr, clldt l8lelce taıon,. De desen· neslinin bu 8ll1rl- ..Oden ne bdar ınanın d&ıilşilnil bu a&iil w l>u cluyp 
en güzel bir misal delil midir? .. makla beraber: rette edilir. suaıar l1lce :rıtamr. ttı1- ıyntdıiuu ne slzel ~ içJnde. hürmetle w muhabbetle 181Am-

kaç febre hilkmeden zengin - Saat on oldu. den ıeoer" OOCUk ta~ aıır. Hiç fllpbe JOk. Sabiha Gakçen, 0 lamalıdır! 
~-~~.~~~~~~~~~~~-~~~z.~.~-b.'.~-o.~.~h·•·k-·~-~-m_w ___________ a_a_ 

hnif. Bundan bahletmeği bile bir şafak sökerken, bin türlü gevezelikle- ,... ,,. -hnm .._......_&imi a.ls· ı teılkkt ec1en ar1stoıcraı, seven- rue ve gürüıtü1erue ev haikınm uyku ..... wdı1.r1 ..... , • '" hh .. 1r. lciler Sokakların SUlanmlSIDI istiyorlar 
alay eder, sevişenlere de kızarmış. tiryakilerini bile ayaklandıran küçük büyn mefPlesi, ptosundaki hi'z· _. _________ ..... ____________ _ 

lara şunu sormak olurmuş: cBen • • • • • • - • • • - • 
_,..,a.nı_ miyim?.• Tek kişi çıkıp dl: 

' upkiannız gibi tahakküm ede
~~H .. ız bir esir değildH'.• diyeıne-

Günün birinde şatonun av pav
genç bir hizmetçi alınm1ş. 

nıisafirlerile beraber akşam ye
pavyonda yerken, gözüne yeni 

etcı iliprıiş. Her vakitki kibriyle 

- Ne dersin. ha?_ Ben sevebilir 
' ... ~le bir IÖZiİ hiç de bekle-

Bq, elif, nezle, pip romatiPM, aenalji, kınkbk •• bllttba 
ajnlarmm derhal kaer. ICalllllcla ...... a a.. ..... Wlir. 

•••••••••••• 

Sirkeci otelcileri, otellerinin bulun • OteldJer cemlyetl ba dileklerin bele .. 
dutu ıokaklann boluklutundan, kaldı • 4iyeye bildlrllmm için bir dilekçe ile, 
nmlarm aullmp 11k•nrnamumdau dola- belediyeden, t&nflrle lfllyen fabrlkalana 
yı toz, toprak ve pialikten, o civarda bu- bacalanna flrbttn 88 numaralı vapuruna 
lunan boya, çorap, pmapr yıkama ve konan dmnan yüma clhuından takılma· 
kimyevi ecu fabribJaıile kimtlr Jalwı smm, 10btlann tamirinln, otellerhı • 
eliler fabribların duman ve kurumla - mtıteklsif bir tekilde bulundutu ~ 
rmdan flklyetçiditler. Otellerde kalan • sölfitten itibaren Hildavendiglr cadd ~ 
larm sıhhati ve ..,.,.ıı celbi noktaların- le Dervifler, Nöbethane, Orhanlye, İbnl 
dan bu meaelelerln JWlinl istemek üze • kemal, Serdar, Ebüaluud ve Ankara ca~ 
re belediye nezdinde tefebblla yapmak de ve IObJdarmm gflncle Gç defa ınılan• 
izere otelciler cemiyetine mmcaat • • malumm ve hiç oınwm baftacl.ı hlr d• 
dlJmiftir. fa yılwımlllnnm temini lltenecektir. 



14 Say& ION POSTA Hazin• 

_!on l'osta'nm tar:Uıl lelrllraaı: 153 

p v z Ali Zenci Coe Luiz Şmeling 
Yazan: A. B. 

Kaptan gözlerini ufuktaki gemilere dikmiş, mütemadiyen madonnaya ve azizlere 
dualar okuyordu. Antuvan ise yanı başında duruyor ve etrafı endişe ile seyrediyordu 

ile yarın dövüşüyor 
Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu için yapılacak 
olan bu karşılaşmada zencinin daha hakim döVÜ~ 
ceği tahmin ediliyor. Eski pmpiyon Bradok: " Lud - MadınazelL Emin olunuz~ kor- şarap içmek için. dolgun bir bahşişle - Öyle ise, vivaaa... Bir Fransız 

sanlar, hiç bir zaman rahib Löyola ka· beraber ... Belki görmüşsündür; şimdi bayrağınız var mı? .. 
dar tehlikeli değildir. Bu adamın eline madmazelle konuşuyorduk. Bu emri, - Hem de, yepyeni. · bu defa ŞmelinKi öldürecektir! " ~yor 
geçmektense, korsanlarla haşhaşa kal- bizzat madmazel verd.L - Çabuk getirtin ..• Geminin direği-
mayı te.rcilı ederim. Safdil kaptan, başındaki üç renkli ne çektirin. 
Civa~ cevab vermedi. Çünkü tam takkesinL çıkararak dümenin başında Kaptan, emrettL Gemici Niyetti, 

o anda öteki gem~den bir top daha pat- yerlere kadar eğildL Fransız bayrağını getirdi. Direğe çek· 
lamış.. mermisi, sekiz on kulaç geride - Madmazelin bu cömerdliğine kar- ti. Antuvan, artık geniş bir nefes al -
suya gömülmüştü. şı, kendilerine çok büyük bir minnet mıştı. Koşup kamaraya giderek vazi-

Antuvan, buna da sevinmişti: ve şükran beslediğimi, lütfen kendile- yeti madmazel Civannaya anlatmıştL 
- Madmazel! .. Mermi, bizden uzağa rine arzediniz. Sonra da, daha hfila İtalyan yolcu

(iüştü. Bu da, o gemi ile aramızdaki Dedi. Ve .. tam o sırada: gözleri ufuk- larla ambarda mahpus tayfalan mu
mesafenin açıldığına delfilet ediyor ... taki gemilere kaydığı için, bir saniye hafaza ile meşgul olan Fransız ve İs· 
Görü orum ki~ tehlike azalıyor. Si.'L, duraladıktan sonra, ilave etti: panyollara: 
kamaranıza giriniz. Kat'iyen endişe et- - Bakınız, mösyö!.. Gemiler, dümen - Mev'kuflan serbest bırakın. Ar--
meyiniz. Ben, gene iş başına geçeyim. kırdılar. Üzerimize geliyorlar. tık; hfıkimiyet, bizdedir. 
Demiş ... Ve topçunun yanına koşa- - Evet .. evet... Hakkınız var. Hiç Diye bağırdı. 

rak: telA.ş etmeyin. Siz de, onlardan tarafa Gemileri gördükleri dakikadan iti-
- Dostum. Hesabınıza, on ekü ilerleyin. baren heyecan içinde bulunan Fran-

kaydettirn. Siz, atışa devam ediniz. Topçu, seslendi= sızlar, vazifelerinin başından aynlır 
Hatta, gülleye ih tiyac yok. Topu, kuru - .Möşyö! •. Attığım topun adedi, se- ayrılmaz, geminin başına koşmuşlardı. 
sıkı doldurup atınız. kiz oldu ... Beş kere sekiz, kırk eder.. İhtiyar topçu, tekrar bağırmıştı: 

Emrini vermişti yani, kırk ekü... - Mösyö, on dört oldu ... Daha ata-
İhtiyar topçu: Antuvan, topçunun sözünü keserek yun mı? .. 
- Hay, babana rahmet ... Selam topu cevab verdi.: - Devam .. devam ... Geçen sene Coe Lufz 17e Şmeting cıra sında yapılanı maçın ıon dakikaıan! 

at, desene şuna ... Vakıa direği devire- - Devam!. Devam!. Öteki gemi ile aradaki mesafe, üç Zenci ma yhlb oluyor 

Yarın dünya ağır sıklet boks şampi-ı fer kuvveW rakibinin sağ yumrukl~ miyeceğim, dümeni kıramıyacağım, Rüzgar müsaid olduğu için gemi ha- milden !azla açılmıştL 
gemiyi batıramıyacağun için kazanç az fifce bir tarafa yaslanarak mütemadi- • yonluğu için Alınan boksörü Schmeling dan ~acağını ümid eder~... d,,ı;J 
olacak ama, zarnr yok. On top atsam, yen ilerliyordu. Karşıdan gelen üç ge- Bir saat kadar süren bir intizar devre
otuz ekii eder. Bu da, fena bir para de- mi de, gittikçe yaklaşıyordu. sinden sonra, artık Fransız beylik ge
ğı1. Gözlerini gemilerden ayırmıyan mileri, söz işitilecek kadar yaklaşmış-

Diye söylene söylene topu dolduru- kaptan, artık kat'iyetle hükmetti: Iardı. 

ile çarpışacak olan Amerikalı zenci Ccıe Eski dunya şampiyonlarınaan sra 
Luiz eski dünya şampiyonlarından ise: . , dart' 
Jinney Bradockun evinde en son idman- c- Louls bu defa Schmelıng i öl 
tarını yapmaktadır. cektir• diyor. Jul 

yordu. - Anlaşıldı. Gelen gemiler, Fransız Kumandan gemisinden, megafon ile Bütün Harlem halkı orada. toplanml§- S~ iç~de son günü bekl~yeıı d1"' 
lar büyük şampiyonlarının idmanlarını Lows hergun poker oynamakta, ra ~ Antuvan, kaptanın yanına koşmuştu. beylik gemisidir. şu ses geldi. (ATkan vaT) 

Kaptan, gözlerini ufuktaki gemilere ============================= seyrediyorlar. sunu dinlemekte "Je akşam üzeri de 

aikmiş, mütemadiyen (Madonna)ya 
ve (azizler)e dualar okuyordu. 

Antuvan sordu: 
- Gördün mü kaptan! ~ 

Bu mühim maç için ne düşündüğü so- larda dolaşmaktadır. ,. 
rulan eski dünya şampiyonlarından A- Antrenörü Jak Blackburn ona aya~~ 
merikalı Tunney diyor ki: yunları dansını da Yankee stadyoı:nutı 

c- Joe Louisin idmanlarını seyrettım, yüksek ringinde öğretmeği ihmal eıııı" 
Kaptan, duasını bitirdikten sonra, 

ceva b verdi: 
1 

o şimdi tam formundadır. Louisin hu se- mektedir. 
t.ww...,._,w_w"'tw~~ ""':J'lu1"'u:w•..,._. 

- E\·et.. gördüm. ' 
- Bu gemilerin, ne gemisi: olabile- 2 

ıeğini tahmin ediyorsun? 3 1--""--'--'---111 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

21 Haziran 1938 Salı 

F utbolün vatanında Amerikah atletler 
bir oyuncu 24,000 Avrupada büyük 

- Biçimlerine bakılırsa, Fransız 
beyliklerine benziyor, ama... t,. 

- Aması, ne oluyor?. ~ 

Öfle neşriyatı: 
12.30: Pllikln Türk musllı.1sl. 12.50: Hava

dis. 13.05: PlAkla Türk mtısJklsl. 13.30: Muh
Lellf plAk neşrlyaLı. 

Türk lirasına satıhyor bir turneye çıkıyorlar 
Amerika seçme atletlerinden -40 ~ 

şilik bir grup temmuz sonlarında f. - İspanyol korsanları olması ihti- 6 
mali de var. t-~ 

Akşam neşrvaıı: İngiltere biri.nd lig takımlarından 
18.30: Pltlkla dans musiki.si. 19.15: Konfe- Leeds United klübünün ve İngiltere 

rans: Üsküdar Halkevl namına: Receb Çekiç milli takımının sağ müdafii Bert Spros
<Oençllk ve spor) . 19.55: Borsa haberleri. 20: - İkiSinden de korkma. 

1 
t--+--+-

B - Niçin? .. 
- Eğer Fransız bey 1ik gemileri ise, 

bizim bu gemide olduğumuzu haber al
dıkları dakikada, bizi toplarla selamlı
yacaklardır. Malfım ya, mad.ı'r\pzel... 

- Malfun, malfun.. ya, İspanyol 
korsanları ise?. 

- O zaman, oynanacak oyunu bana 
bırakın •.. Yalnız şunu ·şimdiden tenbih 
edeyim. Korsan gemileri bize rampa 
ettikleri zaman; bana (prens hazretle
ri) diye hitap edeceksin. Ayni zaman
da, korsanlann reisinin kulağına usul
lacık; benim Romadan avdet eden 
.(Valansiyalı prens Coze Mirkado Del
lapanso Corciyo Akinaldo hazretleri 
olduğumu söyliyeceksin. Olabilir ki: 

- Bu adamda prens kıyafeti yok. 
Derler .. o zaman da: 

- Fransız ve İtalyan korsanlarının 
korkusundan, kıyafetini tebdil etmiş ••• 
Refakat inde bulunan kızı da öyle hare
kete mecbur olmuş. 

Diye cevab verirsin... Ben, mahsus 
:kuru sıkı top attırıyorum. Niçin bili
yor musun? .. 

- Hayır. 
- Fransız beylik gemileri, buralarda 

AOlaşıp bizi bekliyeceklerdi de, onun 
• · ? a- - ' Artık, hl ıçın. .. oruyorsun ya . .. ç te-
lBş etmiyorum... Sen, yalnız şu geml
öen uzaklaşmıya bak. 

Kaptan, başını arkasına çevirdi Du
daklarını bükerek: 

- Onun için merak etmeyiniz. Ara
mız, yarım mil kadar daha açıldL 
Zaten o geminin yolu, benim bu narin 
gemimin yolundan çok noksandır ... 
Yalnız, bir şey sormama müsaade eder 
misiniz? 

- Hay, hay dostum. 
- Eğer bu gelen gemiler, Fransız 

beylik gemileri ise .. sizi Nis limanına 
götürdüğüm zaman, bin eküyü gene 
alacak mıyım?. 

- Madmazelin sıhhat ve şerefine 

9 

Soldan sap: 
ı - Bir altolll 1çkl - değer. 
2 - Müsaade - tren. 
3 - Bir 1slm - sert. 
4 - Araba kullanan - tok olmıynn. 
6 - Köpek - evuıertıı llt aylan. 
8 - Ayak altı. 
'l - Baya[U - kanamak mut.arından ma-

zll 111hudl mtı.tred üçüncü şahıs. 

Saat A.yan: Oreoviç rasadhaneslnden nak- ton ikinci ligde beşinci vaziyette olan 
len. 20.02: Vedia Rıza ve nrkadaşlan 1.ara- Tottenham k.lübü tarafından 8000 İn
:ından Türk muslklsl n halk şarkıları. 20. 
45 : Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafın- giliz lirasına satın alınmıştır. 
dan Arabca söylev. 21: Tabsln Karakuş ve e 
arkadaşları tarafından Türk mu.slldsl ve hnlk . . .. . 
şarkıları. 21.4ıı5 : Orkestra. 22.15: Ajans haber- İngilterenın en zengın klublennden 
leri. 22.30 : PlAkla sololar, opera ve operet Aston Villa bu mevsim birinci lige geç-
parçalan. 22.50: son haberler ve ertesi Kil- k ·çın nn.ı.. çalışmış ve parlak netice-
nün programı. me ı 's~ 

lt/ltNıl ler almıştır. 
A N K A R A Kral kupası maçlarında dömifinale 

kadar yükselen Aston Villanın bu mev-
21 Haziran 1931 Salı 

Öfte neşriyatı: sim yaptığı maçlarda Villa Park sta-
9 _ Aralımıak mutanndan emri hazır- 12.so: Kan§lk plU ne§rlyatı. 12.50: PlAt: dında 75.552 İngiliz lirası hasilat ol -

sa~n zıddı. Türk muslldsl ve halk şarkılan. 13.15: Dahlll t 

8 - Koran - bir nen deniz hayvanı. 

.,. ve harlcl haberler. muş ur. 
ıo - Blr nevi 8&9 bo;raaı - patlayıcı bir Akşam neşriyatı: Geçen sene kapı hasılatı ise 56.450 

madde. ıuo: PlAkla aans ırıuslklsl. 19.15: Türk İngiliz lirası idi. Kendi sahasında maça 
Yakandan aşatıı mwılklsl ve halk şarkıları (Hllonet Rıza ve . 
1 _ üzüm soyu • mevsim sebzelerinden arkadaşlnn>. 20: saat Ayan ve arabca neı- gelen klüblere yüzde y.irınıderv 7108 

blrl rlyat. 20.15: ~rk muslklsl ve halk şarkılan İngiliz lirası veren Aston Villa klübü 

2 - •-Ar, "--ycanlı-~ . ..,, .. vedt'" • <Semahat ve arkadaşları>. 21 : Sıhhi konuş- b""tu··n masrafı ·çıktıktan sonra 17172 
n-. u.. a.u,..~ ,, t» ma (Dr. Fahriye Şahenk, çocuk hastalıkları u 

3 - Blr islm-lnanmu mastanndan em- mütehas.mı>. 21.15: Stüdyo snıon orkestrası İngiliz lirası kar temin etmiştir. 
22:. Ajnns haberleri. 22.15: Yarınki pıogrrun Tokyo olimpiyadlarma hazırhk r1 ham. 

4 - İçine yemek konulan. ve IstlklA.l marşı. 

r " devam ediyor 
• - :~~~~utanndan 1sm1 ıau - Nöbetci eczaneler 
5 - Fazlaaı. 

Tokyo olimpiyadlan için Meiji stad
yomunun yeniden inşası projesinden 
sarfı nazar edilmiştir. Onun yerine şeh-'l - Haber-hırsızlık. 

il - Aslen Türk olan b1r 1er-bof olmıyan. 
10 - An yetlftlrmet. 
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!Nveıki bıılmaca.nm halledilmif ıekU 

Buıece nöbetcl otan ecuneler f11Jllar-
Clır: 
İstanbul dhetfnc!ekiler: 
Amrayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: 

(Esad), Beyaındda: (Cemil), Bamatyada: 
(Eroflloa>, Eminönilnde: <Ballh Necaıl>, 
Eyübde: <Arif Beşir), Fenerde: <Hüsa
roeddlo), Şehremininde: (Nazmı), Şeb -
zadebqında: (Asaf), Karagümrükte: 
(Suad), Kilçükpazarda: CYorgi), Bakır
köyünde: (Hllll>. 

Beyoflu cibetinclekller: ••• 
İstlklA.l caddesinde: CDellasuda), oaıa

tada: (Hil.seyln Hüsnü>, Taksimde: L1-
monclyan), Pangaltıda: (Narglleclyan), 
Beşlktaşta: (Alt Rıza). 

Bopzlçl, Kadıköy n Aclalardaldler: 
tisküdarda: (Ahmedlye), Sanyerde: 

(Asaf), Kadıköyilnde: <Saadet, Osman 
Hul0.s1), Büyükl.dada: <Halk), Heybelide: 
(Halk). 

rin dışında olimpiyad köyü civannda 
Stode Kamazananın yapılmasına karar 
verilmiştir. İşe temmuzda başlanacak
tır. Bunun için 10.280.000 yen tahsisat 
kabul edilmiştir. Esas saha 5.000.000 
yene çıkacaktır. Ve yüz bin seyirci ala
bilecektir. 

Macaristan • Çekoslovakya 
su topu müsabakası 

Macaristan~ Çekoslovakya arasında 
Budapeştede yapılan su topu müsaba
kasını kahir bir farkla Macar takımı 
kazanmıştır. 

Oyunun ilk devresi 6-0 bitmiş, Ma
carlar ikinci devredtı üç sayı daha ya
parak müsabakayı 9-0 kazanmışlardır. 

rupa tu~nesine çıkacaktır. p· 
Amerika takımı: İsveç, NorveÇı 14,. nimarka, Almanya, Ati.na, İtalya, 6, 

caristan, 'Finlandiya ve İsviçred# 
karşılaşmalar yapacaklardır. Arne 
takımı Fransaya da uğrıyacakt1r. dt" 
· Amerikalılar bir ağustosta ~n rl' 
nın White City stadında İngıiızlt 
karşılaşacaktır. zo.6 

Amerika takımında 220 yarıları 41 
da koşan Jeffry, 402 metreyi 46.~ 
koşan Halette ile San Darnani ve . . -A 
nivgham gibi yarım mukavemet JV'J-

culan vardır. ~ 
120 yarda maniayı 13.9 da ıco 

Wolcott de takıma dahildir. 

Yunan muhteliti CumartesiY8 

Galatasarayla karşılaşıyorf1Jr 
Evvelki gün Fenerbahçe birinci ıt 

bol takımına sıfıra karşı iki golle ~ ' 
lOb olan Yunan muhtelit takımı G'. 
martesi günü de, Taksim stadındıı 
latasaray ile karşılaşacaktır. 

Veliefendi at yarışları ~ 
Yüksek Islah ve Yarış encümeniı:ıiJ>. • 

beş vilayette tertib ettiği at yarışl~ J4 
dan İstanbul yaz mevsimi yarışların;, ' 
temmuz pazar günü Veliefendide 0 

1 

lanacaktır. Beşer koşudan mürekke~ 
lan bu müsabakalar 31 temmuz, 7 1"t'I 
tos, 14 ağustos, 21 ağustos ve 28 si 
pazar günleri de devam edecektir. 

Galatasaray basketbolcular' 
Edirnede r11 

Edirne, (Husust) - · GaiatssB ııı' 
basketbol takımı ile Yavuzspor a~ı? 
da yapılan maçda Galatasaray tıı 
40-43 le galib gelmiştir. .,.

0
, 

Futbol federasyonu reisliO' 
Danyal tayin edildi r" 

Tü~k Spor Kurumu Futbol Fed~1~· 
yonu !kinci Reisi Danyal, Sedad st 
nın istifasile münhal kalan Feder9 

Birinci Reisliğine tayin edilmiştir· 



Harici Askeri Kıtaah ilanları 
Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için 100000 kilo sığır eti ka

hlı zarfla satın alınacaktır. Sığır etinin beher kilosu 28 kuruştan 28000 lira bi
tilıniıt!r. İhalesi 6/Temmuz/1938 Çarşa mba günü saat 16 da Çanakkaled·~ Müs
tahkem Mevki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 1stekliler prtnamesini 
140 kuruş mukabilinde Çanakkalede Müstahkem Mevki Satınalma Komisyon
laruıdan alırlar. İstanbul, Ankara, İzmtr Levazım Amirliği Satınalma Komis
hniarında da görebilirler. Talib1erin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 
0lan 2100 lirayı ve ihale kanununun 2, 3. üncü maddelerindeki vesaik ile bir uat 
"1.rel komisyona müracaat etmeleri. c29> c3726. 

~ 

-Cinsi Mikdarı M . Bedeli 1. Teminatı Ek. şekli Eksiltme tarihi Saati 
Ton Lira Lira Ku. .... 

kiii\i ot 360 6300 -tn 50 Kapalı zarf 5/Temmuz/938 11 
> 360 7200 540 > > 15 
> 180 3600 270 > > 17 
> 492 9840 738 > 6/Temmuz/938 11 
> 360 9000 675 > > 15 
> 240 4800 360 > > 17 

l SV. Tümen Birliklerinin ihtiyacJ ol an yukarıda yazılı altı kalem kuru ot 
~ ayrı ihale edilecektir. Şartnameyi okumak itisyenler hergün münakasaya 
l.receklerin 938 senesine aıd T;caret Odası vesikalarile birlikte ihaleden bir ıaat 
tr\rvel Lüleburgazda Tüm Satınalmı Koın isyonuna müracaatları. c22> c3728> 

~ 

Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için !"90 ton mutfak, çamaşır fayrablık odun a
_. eksiltme suretile alınacaktır. ihalesi 5/7/938 Salı günü saat 16 da Çorluda 
•or karargahında yapılacaktır. İlk pey parası 271 lira 87 kuruştur. Şartname ve 
"'8afını görmek istiyenler İstanbul Levazım Amirliği komisyonunda ve Çorlu
- Kor Satınalrna Komisyonunda görebilirler. Talibler kanunun 2 ve 3. üncü 
'1iddelerindeki belgelerle birlikte bellı gün ve saatte komisyona müTacaatları. 

Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için 120 ton fırın odunu açık eksiltme suretile 
'1ınacaktır. İhalesi 5/7/938 saat 15 de Çorluda Kor kararglhmda yapılacaktır. 
2nt pey parası 112 lira 50 kuruştur. Şartname ve evsafını görmek istiyenler İs
tanbul Levazım Amirliği ve Çorluda Kor Satınalma komisyonlarında görebilir.
Jer. Talihler kanunun 2 ve 3. üncü maddelerindeki belgelerle birlikte belli gün •e saatte komisyona müracaatları. c27 > c3724> 

""""""' 22000 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksilt meys konulmuştur. Tahmin bedeli 24200 
liradır. İlk teminatı 1815 liradır. Eksıltme 11/Temmuz/938 Pazartesi günü saat 
15 de Erzincan Askeri Sa~ınaim:ı Komisyon unda yapılacaktır. Şartnamenin her
liiıı komisyonumuzda görebilirler. Teklif mektubları belli gün ve saatten bir 
laat evveline kadar komisyon başkanlığına veya posta ile gönderilmı~ buluna
taklardır. İstekliler ihale giın ve saatte komisyon başkanlığına tecim ve endüstri 
tcfasında kaY,Idlı bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. c24> c372h 

""""""' 
Bursa gsnizonu için -50 bin kilo koyun eti kapalı ıarf yolu ile 13/Temmuz/938 

tarşarnba günü saat 17 de Bursa Askeri Satınalma Komisyonunda eksiltmeye 
lonacaktır. İlk tutarı 22500 lira, ilk teminatı 1688 liradır. Şartnamesi parasız 
llUrsa Askeri Satınalma Komisyonu ile Ankara, İstanbul Levazım Amirlikleri 
Batınalma Komisyonunda görebilil'lcr. Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2, 
a üncü maddelerindeki istenilen vesaik ile teklif ve teminat mektublarını belli 
lün ı;aat 16 ya kadar Bursa Askeri Satın alma Komisyonuna vermeleri. 

c25> c3722> 

~ 

Xor Merkez Birlikleri ihtiyacı için 15 ton sadeyalı kapalı zarfla ahnacaktır. 
"1aıesl 6/7/938 Çarşamba günü saat 16 da Çoırluda Kor karargahmcLı yapıla
tlaktır. İlk pey parası 1035 liradır. Şartname ve evsafını görmek istiyenler hergün 
latanbul, Ankara Levazım .\mirlikleri Satınalma Komisyonlarında ve Çorluda 
tor Satmalma Komisyonunda görebilirler. Talihlerin kanunun 2 ve 3 üncil 
ı.taddelerindeki belgelerle birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif 
ı.tektublarını komisyona vermeleri. 

Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için 80000 kilo sığır eti kapalı zarfla alınacaktır. 
lhalesi 6/7/938 Çarşamba günü saat 15 de Çorluda Kor kararglhında yapılacak
lu-. İlk pey parası 1620 lir:ıdır. Şartname ve evsafını görmek istiyenler hergiln 
latanbul, Ankara Levazım Amirlikleri ve Çorluda Kor Satmalrna Komisyonun
da görebilirler. Talihlerin kanunun ?. ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle bir
lıkte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektublarını komisyona verme-
leri. .26ıı c3723> 

~ 

Cinsi Mikdarı M. Bedeli İlk teminatı Ek. şekli Ek. tarihi Saati 
Ton Lira Lira ...... 

Yuı&f 240 12000 901) Kapalı zarf 7/Temmuz/938 11 
• a6o 1aooo 1350 > • 16 
• a6o 18000 1350 > 8/ • ıı 
> '480 26400 1980 > 8/ > 16 
1 480 24000 1800 • 9/ > 11 
> 720 36000 2700 > 11/ > 16 
'l'ümen Birlikleri ihtiyacı olaµ yukanda yazılı altı kalem yullf ayrı ayrı ihale 

tdiıecektir. Şartnameyi oxumak istiyenler hergün münakasaya j§tirak edecek
lerin 938 senesine aid Ticaret Odası vesikalarile birlikte ihaleden bir saat evvel 
lüieburgazda Satınalma Komisyonuna müracaatları. c23> c3729> 

~ 

Lüıeburgaz merkez birlikleri için 190000 kilo, Kaynarca için 29000 kilo sığır 
tt1 ayrı ayrı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. L.burıu merkez birlikle
l'fniıı muhammen bedeli 57000 lira, ilk teminatı 4100 liradır. Kaynarcanın mu
lıaırunen bedeli 8120 lira, ilk teminatı 609 liradır. Merkez birliklerinin sıfır eti 
22/llaziran/938 Çarşamba günü saat on altıda Kaynarcanın sıtır eU 
22/}laziran/938 Çarşamba günü saat 11 dedir. Şartnameyi okumak isti.yenlerin 
lıergün münakasaya iştirak edeceklerin 938 senesine aid Ticaret Odası vesikala
l'lyle ihaleden bir saat evvel mektublannı Lülebutgazda Askeri Satmlma Ko-
lrıisyonuna vermeleri. c8> c3345> 

""""""' 
lfanisada Tümen Jntaatının ihtiyacı bulunan 30000 kilo sadeyağı kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 23/6/938 Perşembe günü saat 1'1 dedir. Tahmin 

bedeli 27000 lira, ilk teminatı 2025 lıradır. Şartnamesi hergün Manfsada Tümen 

Satınaıma Komsiyonunda görülebilir. İstekliler ihale kanununun 2. 3 ilncil mad
::ıerinde istenilen vesaiki haiz olmakla beraber teklif mektublannı ihale aaa-

den bir saat evvel Manisada Tümen Satınalrna Komisyonuna vermeleri. 
el O. c3M7> ,-- -

MM! 
.,_ 'l!eb.er metreline tahmin edilen fiatı 9b kuru§-01an 90000 metre ekmek torbalılı 

ı kapalı zarf usulile münakasaya konulmu§tur. thaıesl M/8/938 Cuma gO.nO. 
~at l~ tedir. tık teminatı 5525 liradır. Evsaf ve şartnamesi 128 kurut mubbilfn-
cle Af. M:. VeklleU Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 
~ sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ıösterilen vesaikle teminat ve tet
lla JnektubJarile birlikt.e ihale saatinden bir aat evvel Ankarada Jf. il. Vetlletl 

tıııa.tma Xomllyonwıa vermeleri. clf2t c21i8'7• 
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PUDRALAR 
Moduıada 

Büyük bir tebeddül 
Mübalağalı cMakiyaj> luılmadı. 

CİLDE SÜRtl'LECEK GAYET İNCE 
BİR PUDRA, TABtt BİR GÜZELLtK 
VERİR. 

Parisiıı ıık ve kibar kaG.ınları, yeni bir 
moda meydana atmışlardır. Onlar, bü
tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver
meksizin ,eftali çiçeği bir ten temin eden 
yeni bir pudra keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
ince bir pudrayı ipekli elekten üç defa 

geçirilmiı ve hakikaten kre~ köpütü ile 

karııtırılınış pudradır. - Fransız kimya
gerleri tarafından uzun arqtırmalar ne

ticesinde elde ettikleri bu ~ ıon usul -

Tokalan müessesesi tarafından imtiyaza 
alınmıştır. Tokalan pudrası, parlak bir 

buruna ve yağlı manzaralı bir cilde ni

hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zu

fmda cMab bir ten temin edecektir. 
cFini Mab Tokalon pudTasını kullandı

ğınızda ne rüzgar, ne yağmur ne de ter, 

cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar gü

zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bir ca
zibe verir. 8 cazib ve yeni rengi olan 

Tokalon pudrasını istı?yir..iz ve kullanınız. 

DfR 

ASiPiN 
~IA 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman Hem) 

DalaUl7• •itehaaımı Puar.dan maada 
lmrQ.n (1 • 1) DlftDJOI• Dwn&ra 104,, ft ... 

ltfonu 11191 - llOM ······················-·-------·····-·············· 
Son Posta 

Yevmi. styasl, Bandil w Balk ıazetuı 

Yerebatan, Çat.aloeıpıe eotat. 25 
İSTANBUL 

Gazete•hde ~ yazı ye 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve ıazetemize aitUT. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 

AJ. Ay 
ter. L. Kr. 

TORKtYE 1400 'llO 400 
YUNANİSTAN 2340 ıız 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pefindir. Adrea 
dellftirmek 25 kurupur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
300 

Gelen .,,.U .-i Nrilmn. 
lıaıJaııJan --'.ıi,.ı lllınmm:. 

Cenb için mekb.ıblara 10 kurU§luk 
Pal illvesl llzmıdır. 

C~=;:ı.ı=-~-ı 
~:::!: .. ~ .. ~~···-.. -··-·-' 

lıtanbul Askeri Levazım 
.... 
Amirliği llinlan 

2 No. lu dlklmevinde birikmiş olan 11 kilo kösele kırpıntısı ile 1118 kilo kürl 
deri kırpıntısı mtlteahhid nam ve hesabına 27 haziran 938 pazartesi günü saat 11 
de Tophanede Levazım Amirliği Satınılma Komisyonunda açık arttırma ile sa• 
tılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 68i lira 16 kuruştur. İlk teminatı 51 lira 3ll 
kuruftur. Kırpıntılar Tophanede dikimevinde görülebilir. İsteklilerin belli saat• 
te komisyona ıelrneleri. c2h c3669:t 

#llW 

Dlkimevleri için 800 kilo kalı:ı makine yağı rnüteahhid nam ve hesabına 28/6/, 
938 Salı günü saat 15 de Tophanede Satınalma Komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 16 kuruştur. İlk teminatı 10 liradır. 
Şartname ve nümunesi 'komisyonda görülebil~. İsteklilerin kanuni vesikala-
rile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c30• c3727> 

~ 

50 gramlıktan bin graınlığa kadar yüz bin aded ilaç şişesinin 27 /Haziran/938 
Pazartesi günü saat 12 de Tophanede İstanbul Levazım .Amirliği Satınalm:ı Ko
misyonunca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5650 
lira, ilk teminatı 423 lira 75 kuruştur. 'şartnamesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalarile beraber tek.lif mektublarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. clh c3477> 

~ 

İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için 88500 kilo taze fasulya, '68 
bin kilo kabak 17800 aded hıyar 22/Haziran/938 Çarşamba günü saat 11,30 da , 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalmn Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeh 11247 buçuk lira ilk teminatı 834 lira 56 

kuruştur. Şartnamesi komisyonda gorülebilir. Anadolu ve Rumeli cihetlerı ayrı 
olmak üzere iki kısma ayrılabilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber tek
lif mektublarını ihale 1aatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. c3> c:3348> 

""""""' 25 bin metre sargılık bez alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 27 /Haziran/938 
Pazartesi günü saat 11,30 da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 22 kuruştur. İ1k temi
natı 412 buçuk liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İstekJile
rhı kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir aaat ev• 
vel komisyona vermeleri. c6> c3472> 

""""""" On bin metre iyodoformlu gaz bezi alınacaktır. Açık eksiltmesi 27 /HaziranJ, 
938 Pazartesi ,Unü saat 11 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 42 kuruştur. İlk te
minatı 315 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c7> c3473> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü lıinları 
Aşağıda yazılı eb'ad w mikdarlarda olmak üzere cem'an 1000 metre mikabı 

çam tahtası alınacak. 
400 metre mikabı 4,00 X 0,22 X 0,25 M. 
400 metre mikabı 4,00 X 0,20 X 0,25 M. 
200 metre mikabı 4,00 X 0,18 X 0,25 M. 

Tahmin edilen bedeli c45.000> lira olan yukarıda eb'ad ve mikdarı yazılı cerr 'an 
1000 metre mikabı çam tahtası Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ankara 
Satınalma Komisyonunca 13/7 /938 Çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla iha
le edilecektir. 
Şartname 2 lira 25 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliblerin muvakkat teminat olan 3375 lirayı havi teklif mektublarmı mez

kftr günde saat 10 a kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkUr gün ves aatte komisyoaa 
müracaatları. c3658> 

,.,.,.,., 
6000 Paket 6,5 X 40 mm. Kulp viaa:5~ 
6000 > 50 X 3,5 mm. Kuşak vidası 
2500 kilo perçin çivisi alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 5930 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı malze
me Askerl Fabrikalar Umum Müdürlüf'l Ankara Satınalına Komisyonunca 14/ 
'1/938 Perşembe günü saat 11 de kapal. zarf ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Talible rin muvakkat teminat olan 44-1 lira 7~ 
kuruşu havi teklif mektublarını mezkür günde saat 10 na kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaran kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa-
ik.le mezkftr &ün ve •atte komısyona müracaatları. c3687> 

~ 

370 ton Elektirolit Tat,'a alınacak. 
Tahmin edilen bedeli (62.900) lira olan 370 ton elektirolit tutya Askeri Fahri• 

blar Umum Müdürlülü Ankara Satına ima Komisyonunca 11/8/938 Perşembe 
lfinü saat 11 de kapalı zarfla ilıale edilecektir. Şartname (3) lira (15) kurutı 

mukabilinde komisyondan verilir. Talib lerin muvakkat teminat olan (4395) ll· 
rayı havi teklif mektublannı mezkftr günde ıaat 10 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesa-
ilde mezkftr &ün ve saatte komisyonll mü racaatlan. (3550) 

~ 

2&0 toa Şili Güher çilesi almacak. 
Tahmin edilen bedeli (20.000) lira olan 250 ton Şili güherçilesl Askeri Fabri

kalar Umum Mtidürlütli Ankara Satınalma komisyonunca 10/8/938 Çarp.mbc 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat o

lan 1500 lirayı havi teklif mektublarını mezkU.r günde saat 10 a kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2d0 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddele-
rindeki vesaikle mezldll gün ve saatte komisyona müracaatları. (3551) 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyonu ilanları 
Jlarmara Ussübahri K. Satınalına Komisyonu Bqkanlığından: 
Cinsi Kilosu Tahıninı fiatı Tutan İlk teminatı 

Kur111 S. Lira Lira Kr. 

Sıtır eti '10.000 27 50 19250 1443 71i 
ı - Komutanlık kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından yukarıda mikdarı ya. 

.alı ıığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltm~ye konulmuştur. 
ı - Eksiltmesi 2/TemmuZ/938 Cumartesi günü uat 12 de İzmit'te Tersane ka

pasındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe aid şartnamesi Ankarada De
ıdz Müıteprlılı Levazım Jliidürlüjünden İstanbul'da Kasımp1f8da Dtmiz Leva 
am. Satınalma Komsiyonundan ve Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabW.. 

3 - Eksiltmeye ift!rak edecek isteklilerin 2490 eayılı kanunda )'Ullı vesik .. 
Jarla birlikte bulundukları mahallin Emniyet :nıildö.rlüklerindm alacalrlen ilı'a 
fU' ~a fotolraflı htimiilıal ftlikıları ve yııkanda pterilen Jlk temtnatıarı,ı. 
teklif mektublarmı 11111qyen &ün ve sa.auen bir aut evveline kadar Komisyoa 
Br;anıJima ıameleri. c'67&. 
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Ankara, latubal, Beyotla, K.rakly, Betlkbaf, EalrifeWr, KMJa, Ermrum, Malatya, Buna, lnair'• ilAYeten 

BEY AZIT SATIŞ YERi AÇILDI 
Hasan MOstahzaratı Hasan Deposunun bOtQn Şubeleriyle lılıf yerlerinde ·n acentelllderinde Eozane, Tabafiye, Bakkaliye, Hırdavat Matazalariyle buton dOkkAnlarda ve Anadolada '9 

Torkiyenln ber tarahndı ayni Fiat ile mıktuan ntılmaktadır. Muhterem mnşterllertnln nuan cllktatlnl celbederiz. Hasan Deposu pek bQytlk fedaklrhklarla lıunu temin etmiştlr. •rk••••• Dikkat .. kntlerl•d•• aakıa111ız. 

Mikroskop Gösteriyor ki : 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve müthiş blr 

aret olan sıtma~ ı vncudtlnQı.e aşılıyor. 

Hayat makinesini arızasız bir şekUde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret; kanım zın terkibinde bulunan kıl'mızı yuvarlncıklttrdtr. 
v ocudOmQze aşılanan bn mel'un parazitler ise mntemadiyen bu kırmızı 

yuvarlacıklnn yiyerek ço~alıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uniyetimlz
le sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini artbrıyor. 

Vatandatl.. Salhlını Bu Afetten Koru 

Kinin arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hulasalarile husust bir şekilde 
ihzar edilen ve Sıhhat V6k:Aletinin resmi ruJısatını haiz bulunan BlOGEN1N 
drajeleri sıtma p ırazitlerlnin en amansız bır düşmanıdır. Sıtmadan korun
mak ve kurtulmak için olrinci deva BlOORNIN dir. 

• 
1 1 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirlerı kuvvet
lendirir, i§tihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür. tali c!a· 
rak belgevşekliği ve ademi iktıdarda büyük faydalar temin eder. Sıtmanın bütün 
şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczane1~ bulunur. 

Dnnyanın her tarafında pek büytlk nam kazanan meşhur 

Mahalleblcl Hecı Receb ustası Hallm Hakta•ır 
Bahçek&pıda Cel8lbey Hanı altındaki şubesine merkez olarak mahalli 

aıezkQrd11 Tahir Ham altındı 23 numarada. 

Şar Mahallebicisi 
Ramı Altmda Bir Meller Açmııtır. 

Hslis koyun sOWe sırr şekerden imal edilmiş gayet leziz MAHALLEBI, 
SÜTLAÇ, TA VUKOôôSO, KEŞKÜL ile 

Kaymaklı ve envaı meyvah dondurma 
yemek isteyenlere mezkQr meşheri tavsiye ederiı . 

• İlllll_. SövOşile tavuk suyuna çorba ve pUAvı da gayet nefistir. 411-~ 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları 
Muhammen bedeli 1003 lira 28 kuruı olan 18 aded 6X2000X1000 m/m eb'a

dında demir levha, 2000 kilo 10 rn/m yuvarlak demir ile 5000 kilo 5 X 50 m/m ve
ya 6 X 50 lama demiri 7.7.1938 Pertembe günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar 
binası içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin k,munun tayin ettiği vesaik ve 75 lira 2~ kuru~luk 
muvakkat teminaUarüe birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pa-
rasız olarak dağıtılmaktadır. (3738) 

jllllllllllllllllllllllllHllllllUlllllllllllllllllllllllllHllllllllllllHllllllllllUlllllllllllllllUlllUUIDlllUJl 
:a Tilrk Hava Kurumu ;i 

1 BUYUK PiYANGO$U 1 
1 3 üncü keşide 11/ Temmuz/ 1938 dedır. 15 

a Bilyllk ikramiye: 50.000 Liradır.·· 1 
I
= Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 1 

( ı0.000 Ye 20.000) liralık iki adet mllklfat Yardır... 1§ 
_ Şimdiye kadar ltinlerce lrifiyl ıenpa eden bu piyangoya ii 
E iftirak etmek auretile ab de taliinilİ deneyiniz... .5 

~b lllllllllllllUllllllUllllHUllllllllllllllllllllllllllllllUllmlUUIUlllllmmmıllllllllfl' 

Bey oğlunda 
BAKER MAÖAZALARINDA 

Yeni btr 
KADIN ŞAPKALA.81 

dairesi açılmqtır. 
PABİStN 

En güzel modelleri 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesınde 21 numarada hergQo 
UQledeo sonra hastalarım kabul 

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

(lan Tarifemiz 
Birinci 
ikinci 
Oçüncii 

ıahilc 400 kuruı 
ıahilc 250 » 
ıahilc 200 )) 

Dördüncü aahile 100 )) 

iç sahifeler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında !az. 
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
nca tenzilatlı tarifemizden iaUfade 
edeceklerdir. Tam. yarım ve Ç«>yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarına ald 
ifler için ıu adrese müracaat edil· 
melidir: 

bincilik Kollek&U 91rkMI 
llahramaıuıacle Haa 

Aalmra ...... 

····························-· Netriyat Müdürü: Selim Ragıp Emcı 
S. Ragsp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. ftrem UŞAKLIGIL 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acı badem 

BALSAMIN KREMLERi 
Bütün dünyada birindliği tudik edilmiş sıhhi güzellik kremle
ridir. Gece için yağlı· gündüz için yağsız ve halUı acı badem 

~eşidleri vardır. Huauıi vazo ve tüblerde •atılır. 

INGlı..lz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lstanbul 

Egzema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak için 

EKZAMiN 
._._ kullanınız. Binlerce baltayı kUrtarmışbr. Eczanelerden lsteylnis-

Kadınlar için 

ll\llll"6~ADA 
CAN KUllTAQ.l~ 

.... o 
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