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Af kanunu 
~~~~~~~~~~~~ 

Adliye encümeni liyihada 
değişiklikler yaph, 

liyiba mebuslara dağıtıldı 
lıtiklü mahkemeleri mahkumlan hakkında kabul edilen 
af, hikimler ve memurin kanunlarına göre yapılan 
inzibati muamelelerle ihraç, tard veya askerlikten 

" Hataya girecek Türk ve Fran11z 
askerlerinin mikdan me•eleıl beniz 
halledilmemiftir. Bu meselenin halli 

•Fraams Generali Hutzinger,· müzakee 
relerin tam bir gizlilikle devam ettijinf. 
bu humıta yerilen haberlerin 1alan 

aisbetin kesilmeıi ıibi hükümlere ıamil olmıyacak 
Ankara 21 (Hu· 

IUli) - Büyük 
Millet Meclisinin 
yaz tatiline karar 
vereceli son top. 
lantısında müza-

Layihanın encumend 
aldığı şekil hili müıkülita maruzdur,. olduğunu slSylemiftlr" 

Ankara 27 (Hususi) - Al kanuni! 
llflhaaının Adllye Enciiınenlnde al -
dJlı aon şekli aynen blldlrtyorum: 

llADDE ı - i.stlklll mahkemeleri 
karan ile mahktm edllmlf olanlar af
fedllmJ'1erdir. 

General Hutzinger Baruta gidiyor ı çlNDE HA v A ::~-::-~~ı: 
MUHAREBESi sı bug:in mebusla-

M b d Ce k • A 1 Mı W J. • ra dağıtılml§tır. a a nevre omıayonu aza an ıır JO e vıçreye Llyihayı tedklk e- Bu af infaz edilmemlt ceaalarla 
mabk6mlyeUerl infaz olunanlar hak
lwıda bütün hutuld ve fer1 netaytç 
ve tealratına şlmlldlr. 

müteveccihea Hata7daa •1nlmı1a batladılar Çinliler bir Japon zırhlıaım den Adliye encüi-
babrdılar, iki 11rbh da meninin hazırladı-

A~ Fraut.1 clelefelOc MMa 
Antakya 27 (HUIUll) - Türk ve Fran- ler devam etmektedir. 

8lZ askeri heyetleri aruındald milzakere- (DncltM ıı tnol lllflfGda) 

lngilterede ltalyanlara 
karşı tehevvür 1 

lspanyol sularında dün iki İngiliz 
gemisi daha bombalanarak babnldı 

.. * "' MaJorlı mltuı C11111hrıri;,elPI• laraluulan boın6ardunan edildifi tai-
JirJ• ltalyanın hmli topralılari bom6cılanın11 si6l laar.lı.f• •~ 
iini •Öylemai .,. 6a mretl• 6a l•panyol aclaanı illuılı elmİf M.)WMUI 

Lontlratla d.nn 6ir aa6İ7C a701fff.,.dı 

Fnınko Jcu""etleri Kcıstenon ,ehri nı aldıktan .,..,. .soka1cların Ma 
(YUlll t ı iDcl •JÜ••vn 4 ve 1 bld afH-"n•ım.). 

laaaara gX.-..1.. lı mazbatada liyi-
...... hanın umumi he-

MADDi!: Z - Blrlncl madde biik -
mtınden istifade edenler hakkında 
bltlmler ve memurin kanunlatile 
bunlara müzeyyel kanunlara •esalr 
bunal kanunlara ıöre yapılmlf Ye p
pılacat olan bütün inzibati mua -

ı,..uı .... u. ,,..,..,, ,,......-,,. 
.;J Hfllw ""-ının Jqonlor 
,,...,.,,.. ....,_,. ı.laliWi 

~"~--fini 
l"ol7079 N6'U. 

yeti hakkında dik- MllJ• eneiınenlnln d 
kanana baldundakl 

kate deler müta- ..... auuu ... utıran 
lealar olduğu gibi .saw. Yarcı 
encümen tarafından layihac:b yapılan ha- (Devamı 13 üncii •11fad4) 

( Devamı 13 üncü sayfada) 

Garib haberler 1 
Her ""8ri illi ölUmlerinın şek'i de 

ayni olan kardeşler 

' 
T ammadığt bir otu 

yiyerek uyku hastaltğma 
tutulan çoban 

Ordu (Hususi) - Orduda çok garlb bir İzmir 27, (Hususi) - Dün sabah Sansa 
1esadüf eseri ayni aileden iki kişinin ay· köyü civarında koyunlarını otlamaia 
ni tekilde ölümü herkesi müteessir et- götüren çoban Mehmedin, akşaftl ged 
mlştir. Ticaret Odası bqkam Hamdi Uz- dönmemesi köyde haklı bir endi§e QaD

man, Ellzıidaki akrabası yanma gider- dırlDlf, yapılan sıkı ve uzun bir arat~ 
ken birdenbire trende hast~lanmıf ve ve- ma sonunda kendisi bir mer'anın yanında 
fat etmi§tir. Bundan tam üç sene evvel, uyur bulunmuştur. Köylüler atrafa dali!
aynl tarihlerde, ağabeysi belediye mec- lıp hazin hazin meleyen koyunlar ~ 
lisi azasından Mustafa Uzman da ayni smdan geçerek çoban Mehmedi uyandı& 
suretle trende hastalmarak vefat e• mak istemişler, fakat bütün bağırmalara. 
mlfti. İtin en garib ciheU fUdur: Musta- çaiJrmalara, hatta sarsmaJara rajmen 

(Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) 

"Harb olmayacakhr ,, 
Çin Bipet'lerinde Çek Cumhurreisinin muhim beyanatı 

(YUlll 11 inei sayfada) • • ... 
-·-·--·-.... ···--...... ·-···--·-·-·-· " Fakat tahmınler bılafına harb çıkarsa derhal düa1a Avusturyada harbi mahiyetini alacak ve medeniyeti mahvedecektir. 

Prag 2 7 (Hususi) - Cumhurrcisi 

neler Oluyor '1 Beneş, cİnternaşinal Niuz Servis» a -
ı jansının muhabirini kabul ederek, bey· 

nelmilel vaziyet ve yakın bir harb teh· 

Alman kıtaabnın Avustur- tikesi hakkında şu beyanatta bulun • 
.. "d .. ğ.. . l muştur: yaya yuru u u şayıa arı c- Şimdilik ve hatti yakın istikbal 

Lpndra 21 (A.A.) - Avusturyalı Nazi de d~ harb tehlikesine maruz kalmtya
mahafilinde hüküm sürmekte olan tah- cağımıza dair en memnuniyetbahş e -
riklt müvacehesinde Hitlerin B. Seys marelerin mevcud olduğunu söyllye -

(Dnamı 11 inci aayfada) bilirim. Bir çok memleketlerde hüküm 
, •• - ... ·--····--· .. ···-·-·-·......... süren bedbinliğe rağmen, ben, harb i yeni zabıta romanımız i ~;~~~cağına tamamen kani bulunmak 

ı Nikbinliğimin istinad ettiği başiıca 
i Varda nokta şudur: H&ıen dünyada sulh ta • 

ı af darı olan devletlerin kuvveti, diğer-

BdBSlndakİ hayalet !erine nisbeten daha çoktur. Zaman, 
sulh için çalışmaktadır. 

Bir lngiliz muharriri taraf1ndan 
Jazllan ve botun dUnyada 

Her yarış gibi, silahlanma yarışı da 
ona erecektır. Bazı devletler esasen 

kendi silahlanma imkanlarının zirve
dne erişmişlerdir. J.?iğerleri ise bunla-

allka uyandıran eser rı takib etmektedirler. 
Bütün devletler bu suretle kendi si-

'-- P::. ~..: «So~ ~~=': .. ~:.) lihlanma i~n= ;;::r;e var BtıJI Benq 



1 Sayfa SON POSTA Haziran 2~ 

Her gün Resimli Makale: _En kuvvetli destek_ _____________________________________ , 
Sözün Kısası 

-····-
}kinci 
Tasfiye . _./ 

~----- F. R. At•y _ _, 

D ün biri Antakya, biri Cenev· 
re'den iki yeni haber aldık. 

Antakya'dan gelen telgrafta Hatay Hal: 
kevi başkanı ile seçim b'..irolarındaki 
Türk cemaati mümessilleri tarafından 
Antakya'da komisyon reisliğine, Cenev· 
re'de Milletler Cemiyeti Umumi Sekre
terliğine, Orgeneral Asım Gündüz'ie ko
Jonel Kole'ye ve Antakya Türk Başkon
solosluğuna btr protestoname gönderil
diği bildirilmektedir. Bu protestoda ge
rek manda idaresi memurlarının, gerek 
komisyonun, seçim kaydı işlerindeki yol
suzluk, tazyik ve her türlü suikasdltri 
izah edildikten sonra, başkan ve m;.imes
siller, cKayıd işlerinde emniyet teessüs 
edeceği zamana kadar tescil muamelele- Tuttuğunuz işde, giriştiğiniz teşebbüste, içinde çalıştığınız 20 nci asırda insanın güvenebileceği en büyük kuvvetin 
rine iştirak edilnıiye~eğini ve Sancak · müessesede cCÜZ> değil, cesasc olmaya çalışınız. Bunun için sermaye olduğunu sananlar aldanırlar. İ§ sahasında hiçbir 
statüsüne uymadıktan başka, her türlü sarfedeceğiııiz fazla mesainin vereceği yorgunluğu kazana- zaman yenilmiyen kuvvet cfazla çalışabilme kabiliyeti> ile 
intihabın istilzam ettiği asgari sükun ve cağınız mevklin sağlamlığı her vakit unuttu- chadiselerin içine nüfuz etmesini bilen zeka> dır. Sağlam 

1 rur mevkii insana bu iki kabiliyet temin eder. 
emniyet şartları içinde dahi yapı mıyan ==·=====================================::..=========== 
kayıd ve muameleleri keenlemyekün ad-
dettiklerini> bildirmişlerdir. 

Cenevre' den gelen diğer telgraf ta ise 
Milletler Cemiyeti komisyonu ile Türk.i
ye arasında çıkan ihtilafın bilkuvve hal
lolunduğu bildirilmektedir: İhtilaf doğ
rudan doğruya Türk ve Fransız hüku
metleri arasında konuşulmak esası iki 
devlet tarafından kabul edilmiş olduğu
na göre, komisyonun vücudüne lüzum 
kalmamıştır. Ve komisyonda Milletler 
Cemiyetini temsil eden umumi sekrete
rin vazifesine nihayet verilmıştir. 24 ta
rihli bir Antakya telgrafı komisyon u
mumi sekreteri Anker'in Cenevre'ye ha
reket bile ettiğini bildirmektedir. 

Malumdur ki komisyonun son nüma
yişlerinden biri, Türkiye ve Fransa as
keri heyetleri arasındaki mlızakerelerin 
manda h~kümlerine uygun olmadığını 

söyliyerek bu hususta protestoya cür'et 
etmek olmuştur. 

Her ne ise işte ikinci tasfiye ae yapıl
mıştır: Birinci tasfiye, Fransa ile Türkiye 
arasındaki anlaşma menfaatlerini tak

dir etmiyen, ve gerek bu menfaatlere, ge
rek iki devlet arasındaki anlaşma esas
larına karşı mücadele açan mahalli otr.
ritelerin vazifelerine nihayet verilmekie 
yapılmıştL İkinci tasfiye de, bundan son
ra başlıyan müzakereler devresinde her
hangi iyi bir netice elde edilmesine, mü
dahaleleri ile, engel teşkil eden komis
yona işden el çektirilmekle tahakkuk et
miş bulunuyor. 

A 

Aşık kadın 
Otomobil kullanırsa 
Netice ne olur? 

............................................ ._ ............... .. 
I ~ 

~ Hergün bir fıkra ~ 
~Übeydullah Efendinin~ 
~ konferansı 

Übeydullah Efendi Kolejde bir kon
ferans verecekmiş, kürsüye çıkmış .. 
etrafına bakınmış: 

- Efendiler, demiş, size bir Arnrı
vudun fıkrasını anlatacağım; Arna
vud bıir dostuna sevgisini sÖ1.Jliycce1c
miş, aklına bir şey gelmemiş. Dostu
nun yüzüne bakmq, elile kalbiui 
göstermiş. cBu,rada var ama, ağızda 
yok!> demiş. 

Übeydullah Efendi tekrar etrafına 
bakınmış: 

- Efendiler, demiş, ben bu fıkrayı 
şu münasebetle anlattım: Bura11rı ha
zır~ıksız gelmiştim. Aklıma da söy
liyecek bir söz gelmedi. 

Ve kürsüden inmiş. 

'-·····················-··································' 
/ngilterede garib 
Bir anket 
İngilterede bir anket yapılmıştır. Bu 

ankette üç sual sorulmuştur: 

1 - Şöhreti mi, 

Y etmlşinden sonra 
Üniversite mezunu 
Olan ihtiyar 

Mütehassıs işci 

A. I!. 
Bir Alman fabrikasını geziyordum. 

Bi:r kapıdan giren külçe demirin öte· 
ki kapıdan dizel motörü halinde çık • 
mak için geçirdiği safhaları takib et • 
tikten sonra bahçede kırmızı tuğladan 
yapılmış bir binanın önünde durduk. 
Rehberim: 

- Alman kuvvetinin en esaslı kay• 
nağım görmek istiyorsanız bu binaya 
da girmelisiniz, dedi. 

Girdik ve hiç beklemediğim bir 
manzara karşısında kaldını: İçerde ça
lışan işcinin dışarda hayata atılmak sı .. 
rasını bekliyen çocuklarL 

Biraz sonra anlattılar: 
- Fabrikanın küçük bir mektebi 

vardır. Fabrikanın küçük büyük bi.l -
tün müntesiblerinin çocukları 6 yaşını 

bitirince bu mektebe verilirier. Öğle -
den evvel okuyup yazmak, öğleden 
sonra da san'at öğrenirler. Bakınız şu 
1 yaşındaki yavruya, elinde bir demir 
parçası var ki biraz sonra anahtar ha
line gelecektir, öteki de bir eğe yap .. 
maya çalışmaktadır, yaptıkları şeylerin 
eğlenceden ibaret olduğunu sanmayı .. 
nız, bunlar fabrikada kullanılacak ve 
mektebin masrafını çıkarmaya yara 4 

yacaktır. 

* Büyük harbin son aylarında Şark 

cephesindeydiın, tesadüf beni henüz 
istirdad edilmiş bir şehre sevketti. Bu
rası merkez olacaktı, düşmanın gider • 
ken tahrib ettiği elektrik santralını fa~ 
aliyete getirmek icab etti. Evvela şe -
hir, sonra muhit, daha sonra uzak çev .. 
re arandı, ve istenilen işci.. yabancı -
ların arasında bulundu. 

* 20 yıl farkla geçenlerde bir elektrik 
motörünü tamir ettirecektik. Bilenle -
re sorduk. Bütün İstanbul için bize 
kaç kişinin ismini saydılar tahmin ed~ 
bilir misiniz? Yanın düzineyi geçmi .. 
yordu ve yarını düzinenin arasında 
ancak 2 tanesi Türktü. <>nlar da Kara• 
büke mi, Kayseriye mi, bilmem nere • 
ye gitmişlerdi. 

Bununla beraber munsif olalım: 
Bugün aramızda tayyare ve deniJI 

inşaiyecillğinden elektrik ve kimya: 
mühendisliğine varıncaya kadar :en • 
nin her sahasında genç Türk mütehas• 

Fransa ile karşı karşıyayız: Askeri mu
rahhaslarımız Antakyada, siyasi adam
larımız Paris ve Ankarada temas halır.
dedirler. Miskin yıpratıcı bir müzmin
likle devam edegelen Hatay davasının 
kat'ilik ve sür'atle hallolunmasına hiçbir 
maru kalmamıştır. Üçüncü tasfiye, Tür
kiye - Fransa her türlü dostluk ve elbir
liği şartları, onun neticelenmesine bağlı 
olan, bu ihtilafın nihayet bulması ola
caktır. 

Resmini gördüğünüz genç kadın, oto
mobil kullanırken, yanındaki genci öptü
ğünden, ve binnetlce seyrüsefer'2 uygun 
bir tarzda direksiyonu idare edemediğin
den İngiliz mahkemelerinde 5 lira para 
cezasına mahkfun edilmiştir. Kadın, cE
vet sevgilimi öptüm, l.Akin, kolumu boy

nuna dalamadım> demişse de gene ce

zayı yemiştir. 

Müteaddid diplomaları olmasına rağ- sıslarını bulabiliyoruz. Cumhuriyet htl 
3 - Yoksa emniyeti mi tercih edersi • men, bu yıl da başka bir şubeden diplo- kfunetinin en çok ehemmiyet verdiği 

niz? ma alan bu yaşlı başlı adam, Oksford ü- noktalardan biri de bunu temin etmeli 

2 - Zenginliği mi, 

Hatay meselesinin, gerek kendi haki· 
katini, gerek Türkiye bakımından ifade 
ettiği davanın ehemmiyetini takdi: eı
miyen hiçbir Fransız mes'ul devlet ada
mı artık kalmamıştır. Eğer Fransa ge
rek bunun, gerek Türkiye dostluğunun 
kıymeüni ölçen bir hareket tarzı tuta
cak olursa, pek yakın bir zamanda hava 
tamamen aydınlanmış ve sular durulmuş 
olur. 

Karısının hapse konulmasını 
isteyen kılıbık koca 

Londrada gayet kılıbık bir koca, karı-

sının işkencelerinden bıkmış çocukları • 
na yaptığı muamelelere dayanamıyarak 
mahkemeye baş vurmuş ve: 

- Karıma aşırı derecede muhabbetim 
var. Fakat onun bu hallerine dayana -
mıyorum. Kendisini iki üç ay hapse 
mahkii.m ederseniz, belki akıllanır!. de-

Gelen cevablarda, (şöhret ve zenginlik niversitesinin diploma verme merasimin- oldu. Fakat Almanlarda mühendis mu• 
başkalarının olsun, evvela canımın, başı- de ziyadesile nazarı dikkati celbetmiş avini denilen mütehassıs işcilerimizin 
mın selameti lazım) şeklinde yazılanlar ve alkışlanmıştır. İhtiyarın, genç ve ha- sayısı kafi sayılamaz. Biliyorum, san 'at 
ekseriyeti teşkil etmiştir. yata ümidle bakan bir talebe ~viklik ve mekteblerine gittikçe artan bir ehem • 

iştiya!°le talebe resmi geçidine iftiraki miyet verilmektedir. Fakat semeresi ~ 
H abeşistanda tigalro hoş bır manzara olmuştur. nin alınması yıllara mütevakkıftır. 

kazanç getiriyor Fırtınadan korkmıgan * 
Habeşistana yerleştirile!l İtalyan mu- kuşlar Sözün kısası: Ağır ve hafif endüs • 

hacirlerini eğlendirmek maksadile muh- gı'bı' yer trimiz için mütehassıs işciye yükselt 
Kırlangıçlar da leylekler 

telif tiyatro turneleri tertib edilmiştir. d v. t' k 1 b' d "'b" tahsil görmüş mühendis derecesincle, .. . . 
8 

. egış ıren uş arın ır yer en o ı.ır ye· 
Bu turnelerden en muhımmı 7 artıstten 'd k fırt t düf' tt"kl . hatta bir bakıma göre ondan da fazla .. . k . re gı er en maya esa e ı erı 
terekkub edıyordu. Bu umpanya 10 bı • d kid' B ku 1 fırt lı muhtacız. San'at mekteblerimiz tedri-. • . e va ır. u ş ar ına zaman-
rıncikanu~ 1937 den 3o nısan 

1 
09~B) e ka- larda yere inerler diye düşünenler o - cen yükseledursun, müstacelen yapaca

dar Habeşıstanda kalmış ve mı yon 700 1 bT F k t hi d b" 1 d ğil' di y gvımız c:ıeyi mühendis yetiştirmek için 
bin İtalyan frangı hasılat yapmıştır. a ~ ır. 8

1 
a ç ek doy efırte r: e- "' 

miştir. re ınmez er ve ne a ar ına oıursa Avrupaya talebe yolladığımız gibi mü• 
Fakat niçin böyle ümid etmiyelim? Ya- -===-=====:::ıı==-====-===== olsun gene yollarına devam ederler. tehassıs işci yetiştirmek için de Avrupa 

Dl niçin akıl sağlığının, hakkın ve barış- luk ve emniyetten ve kendi say ve nüfuz Bir eşek arısı güzünden 
cılık icablarının emrettiğı,' cebrettiği bir Ih .. d f d B l" b "l k - k fabrikalarına genç işci yollamaktır ve 

bölaesinde su un mu a aasın an gayri Amerikalının biri ot•1mobm ile gider- eş ısan ı en OT ız bunlar bir kısım masraflarını emekle • 
neticeye vanlmay~ ta, ancak Fransa hiç bir gaye gütmediği bilfiil sabi! olmuş 
ile Türkiyenin ve bizzat sulhün ·menfaat· f ken yüzünü bir eşek arısı sokmuş. Can a- İngilterede lpsviçteki üniversitede ça- rile çıkaracakları için devlete fazla 

olan Türkiyenin, bu vazi esinde takviye cısı ile itidalini kaybeden zavallı Aıneri- 1 k 1 v ·1 ta 1 R t m t k 
lerinden gayri her türlü menfaatlere ve edilmesi ve bu politikasının, kendisi hak- ış an ıgı ı e nııımış o an u ç o yük te olmıyacaklardır. 
tahriklere vasıta ve kaynak olacak olan kalı, sağını solunu şaŞlrmış, direksiyonu yirmi bir yapda güzel bir kızdır. Za- .......................................................... -
mantıksız ve anormal p.rtl:ırın hakinı kında yanlış ve zif verici telakkilere yol kullanamamış, otomobil bir ağaca çarp- vallı kördür. Buna ralm.en gayet iyi yü
olacalmı farzedelim? açmadığı hususunda temin edilmesi li- mış, tepetaklak olmuş, ve sonunda deli- zer. Piyano çalar, almanca, fransızca, 

zımdır. Hatay, Fransanın eHnd~ büyi1k kanlının sagv kolu kırılmış, vücudünün ı'branı'ce ve rumca konuşur ve ya.zar çı· 
Hatay meselesinin halledilnıesindeki ' -

faydalar ve onların akıbetleıi ile, halle- bir fırsattır. birçok yerlerinde yaralar, bereler ol - çekleri tutarak ve koklıyarak isiIİllerile 

dilmemesindeki zararlar ve onların akı- ====-========F=. =R=. =A=T=A=Y==m=u=ş.= .. ==============so::::"y=l==iy=e=b=il=ir=. =-============== 
betleri arasında bir an mukayes2 yürüt
mek, ve Türkiye Cumhuriyetinin bu iş~ 
deki hak, vazife ve şeref davasının neza
ketini muhakeme etmek, yol tercihi hu-
8USUDda kimsede tereddüd bırc1km.az. 
Şurası da mühimdir ki Paristeki yüksek 
saWıiyetler, ihtilaf devam ettiği kadar, 
ıerek bizzat mesele ve gerek Türkiyenin 
mesele ile alakası hakkında etraflı malu
mat edinmeğe, sömürge memurlarının 
telkinleri tesirinden kurtulmağ.ı vakit 
ve imkan bulmuşlardır. 

On beş senedenberi komşularının dost-

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Bir arkadaş garbda ve şarkta aşk bahsini tedkik etti, edin

diği kanaate bakılacak olursa garb aşkın dostu, ~ark düş
manıdır. 

Sinemadasınız. Beyaz perdenin üzerinde öpüşen hır çift 
var. Garb için bu, filınln en tatlı noktasıdır. Şark ise sahne
yi ıslık ile karşılar, bazan yuha seslerini de işitirsiniz. 

Bahçede, ormanda veya sinemada yekdiğerine yaklaşım!} 

bir çiH, garblı gözünde yalnız bırakıJması icab eden iki kuş
tur, prk ise bu çifti tazib için elinden geleni yapar. Onu yal
nız bırakmak şöyle dursun, gidip tA yanıbaşlarm3. oturur. 
Söylediklerini dinlemiye çalışır. 

İstasyonda, iskelede veya sokakta yekdijerinden ayrılır
ken öpüşen kadınla erkek garbın gözünde tabii bir manza
radır, şarkın fikrine göre ise skandal teşkil eder. 

iSTER 1 NAN, iSTER INANMAI 
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TELGRAF HABERLERi 
Yeni avukatlık kanunu 

Kanun dün Millet Meclisinde hararetli 
müzakerelerden sonra kabul edildi 

Ankara 27 (A.A.) - Bugün Fikret Sı
layın başkanlığında yapılan B. M. Mec
lisi toplantısında yeni avukatlık kanunu 
müzakere ve kabul edilmiştir. 

detükten sonra bu esaslar dairesinde ile-! yi düşünmediğini ve her iki kuvveti de 
ri sürfüecek bir teklifin tedkik olunabi- adaletin meydana çıkması içln birbirine 
leceğini anlatmıştıt. yardımcı iki kuvvet olarak telilli etti-

Kanunun staj müddetine aid hüküm· 
leri üzerinde Ziya Gevher Etili durarak, 
uzun bir tahsil ve askerlik devresini mü
teakip ilci senelik bir staj devresinin mad· 
di vaziyeti müsaid olmıyaıi gençler ıçin 
büyük bir külfet teşkil edeceğini söyle
miş ve bu kadar esasları ihtiva eden bir 
kanun layihası hazırlamış bulunan Ad
liye Vekiletinin bu noktaya da bir hal 
sw·eti bulabileceği ümidini izhar etmiş
tir. 

Hüsnü Kitabcı hukuk mezunlarının ğini söyliyerek mahkemelerde ve avu· 
ekseriya diğer vekAletlerde daha müsaid katlar nezdinde birer senehk staj müd
şartlarla iş ve hakimlerin de dışarıda da· detlerinin hangisinin daha önce yapılma· 
ha müsaid vazife bularak hakimlikten sı lazım geleceği ve bunlara verilecek 
ayrılmakta olmalarına işaret etmiş ve şu paranın mikdarını tayin hususunda ve
suali sormuştur: kalete verilecek salahiyetın i'eri sürülen 

- Bu vaziyet karşısındayız. Staj gö- arzuları karşılıyacağını ilave eylemiş ve 
renleri tazyik ederek avukat yapmıya te· madde bu esaslar üzerinde tadil için en
şebbüs edersek beri taraftaki kadro vazi- cümen tarafından geri alınmıştır. 
yeti müşkülata girer mi, girmez mi? Avukatlığın amme hizmeti ınahiyetin-

Adliye Vekili, staj devresmin bu su
rette tesbit edilmesindeki maksadı kay-

Bu suale karşılık olarak Saracoğlu de bulunduğuna dair madde 1zerinde de 
Şükrü, Vekaletin ne hakimler lehine a- uzun bir münakaşa olmuş ve söz alan 
vukatıarı zayıflatmayı ve n.:! de mahke· hatibler bu kaydın leh ve aleyhinde bu
meler lehine avukatları kuvvetlendirme- lunmuşlardır. (Devamı. 11 inci sayfada) 

Tiyatro ve sinemalar 
Devlet ve belediyelerce istifa edilen vergilerle resimlere 

aid yeni layiha muhtelit encümende son ıeklini aldı 

izmirde müdürlerine 
tabanca çeken 3 talebe 
6 şar aya mahkom oldu 

Ankara 27, (Hususi) - Tiyatro ve si· tılan biletlerin müşterilerden alınıp tek- İzmir 27 (Hususi) - Kültür lisesi 
nemalardan devlet ve belediyelerce a- rar satışa çıkarılması hallerinde damga Müdürü Haydara tabanca ve bıçak çek 
lınmakta olan damga, tayyare ve beledi- resmi kanununun 13 üncü maddesinin mekten suçlu Zeki, Ahmed ve Saba -
ye resimlerile darülaceze hissesinin mik- muaddel 9 uncu fıkrası hüı.tmü tatbik o- haddin isimli üç talebenin muhakenıe
darına ve sureti istifasına dair kanun li- lunacaktır. Bilet kullanıldığı halde üze- lerine Asliye mahkemesinde devam e -
yihası Meclis ruznamesine alınmıştır. rinde bedel gösterilmezse bu biletler beş dilmiştir. 
Layiha muhtelit encümende şu şekle gir- lira kıymetinde addolunarak ona göre Bugünkü celsede her üç talebenin 
mi~tir: resim ve bunun beş misli ceztı alınacaktır. müdafaa vekilliğini yapan avukat Ha -

Tiyatro ve sinemaların bilet bedelleri Bu kanun mucibince alınacak ver~i, lid bu hadiseyi tahlil ettikten sonra: 
üzerinden damga, tayyare ve beledıye bilet bedeline dahil addedılemiyecek ve «- Çocukları mektebden zindana 
resimlerile darülaceze hissesi olarak bir biletler üzerinde gösterilemiyecektir. Da- göndermeyiniz. Onlarıll & u11na atıl • 
kuruştan aşağı olmamak üzere yüzde on rüliceze bulunan yerlerde darülaceze ması bütün münevverleri düşündü • 
resim alınacaktır. Resmin hesabında her hissesi darülAcezelere ve b~:ediye hissesi rür,» demiştir. 
yirmi paradan aşağı kesirler 20 paraya de belediyelere tahsil edildlğı ayı bkib Müdafaayı müteakib mahkeme üç 
iblağ olunacaktır. Bilet bedelinden mak- eden ayın 15 inci günü akşamına kadar suçluyu altışar ay yirmişer gün ha!)se 
sad bu vergi haricinde terrıa~a ücreti o- tediye olunacak, darülaceze bulunmıyan mahkum etmiştir. 
larak müessese tarafından alınan para- yerlerde belde halkından faki.r ve muave- -----
nm tamamıdır. Bu resim. biletler üze- nete muhtaç olanlara yapılacak yardım- Macaristan ve lng:ltere 
rine Maliye Vekiletince bastmlacak ht~- lara sadedilmek üzere darülacez~ hisse
susi pulların ilsakı suretile istifa oluna- si dahi belediyelere verilecektir. Bu res
caktır. min tahsil ve kontrolünden dolayı bt.?Ie-

Maliye Vekaletince tayin edilecek y~r- diye ve darülacezelerden hiçbir masraf 
lerde resmin biletlere matbu damga vaz'ı alınmıyacaktır. 
suretile istifası mecburi oiacak, resmin Tiyatro ve sinemalardan mevki itiba· 
tahsil ve kontrolü maliye memurları ta- rile alınacak dühuliye ücretleri beledı
rafından yapılacaktır. yelerce tayin olunur. Muayyen bedel fev-

Tiyatro ve sinemalarda bilet kullanıl· kinde d;_ınuliye ücreti alan sinemacılar· 
ınası ve biletler üzerinde bedelinın ~ös- dan birinci defası için 100 lira ceza alı
terilmesi mecburi olacaktır. İnzibat ve nacaktır. Tekerrüründe bu ceza beş mis· 
kontrol için alakadar makamlarca me- le çıkarılacak, belediyeler.!e tayin olu
mur edilenler hariç olmak Ü7ere ~incma naı;ı dühuliye ücretleri hakkında maddt 
ve tiyatrolara bedava olarak veya tenzi- hesab unsurlarına istinad e:ferek vaki o
UUı ücretie girenlere oturdukları mev- lacak itirazlar Vekiller Heyetince kat'f 
kiin bilet bedeline göre alınması lazım ve nihai surette hallolunacaktır. 
gelen vergi mikdarında pulu veya soğuk İcabında Türkiyeye idhal edilecek 
damgayı havi bilet verilmest de mecburi filmlerin gümrük resimlermde tadilat 
olacaktır. yapmağa Vekiller Heyeti salahiyettar o· 

Sinema ve tiyatrolarda müşterilere lacaktır. HükUmet bu husu.cıta yaptığı 
bilet verilmemesi veya a1 1nan ücretten tadil!tı bir ay zarfında Büyük Millet 
eksik bedelde bilet verilmesı veyahud sa- Meclisinin tasdikine arzedecektir. 

Bir işsiz, kendisini Bir sarhoş kırdığı bir 
Beslemek istemeyen Şişeyi IJdemf!mek için 
Karısını bıçakladı Bir garsonu öldürdü 
İzmir 27 (Hususi) - Bu sabah İn - İzmir 27 (Hususi) - Bugün bura • 

draltında işsiz güçsüz bir koca karısı- da Mezarlıkbaşı gazinosunda bir cina -
m bıçaklıyarak ağır surette yaralam~ş- yet işlenmiştir. Kırılan bir şişenin pa • 
hr. Hadise şöyle olmuştur: rasını ödemek istemiyen Yakup is • 

İnciraltında bir kulübede yaşaydn minde bir müşteri ile garson Nahid a -
Huti<.:e isminde bir işci kadın sabahle - l'asında kavga çıkmış ve Yakup zaval
yin işine giderken her günkü gibi ko - lı garsonu vücudünün. muhtelif yetie -
casına iş bulmasını ve çalışmasını tav- rinden bıçaklıyarak öldürmüştür. Ka -
siye yollu birkaç söz söylemiş, sonra da: til yakalanmıştır. 

- Artık çalışarak seni besliyemem! 1 -------
demiştir. zmirin Hufgurca köyünde 

Bu söze karşı hiddetlenen Mustafa bir cinayet 
bıçağını çekerek kadını birkaç yerb - 1· · 27 (H i) B .. · . 
d w t 1 t z 1 zmır usus - ugun Izmıre 

en agır sure te yara amış ır. a Jıta ı.. wl B l k"" ·· d t . 
tarafından yakalanan Mustafa kara • >-'~g 1 u gurc~ oy~n .. e zmırli laka -

k ıd • bıle anılan Alı, aynı koyden Halidi ta-
o a. . 

banca ile agır surette yaralamıştır. 
- Karımı kıskanıyordum, bunun i -

çin yaraladım! şeklinde ifade vermiş • 
tir. Haticenin hayatından ümid kesil • 
m;ştir. 

Yeni Mısır kabinesi 
Kahire 27 (A.A.) - Dördüncü Mah· 

mud kabinesinin teşekktilüne dair kra
lın mektubu parlamentoda okunmuştur. 

Kabine beş düsturi, beş sadi ile üç müs
takil azadan mürekkebdir. 

Suçlu yakalanmıştır. 

Meşhur bir kadm tayyarecinin 
geçirdiği kaıa 

Londra 27 (A.A.) - Tanınmış kadın 

tayyareci Ami J on son, dün F ord eyale
tinde bir planör uçuşu yaparken mühim 
bir kaza geçirmiştir. Pliinör düşüp par
çalanmış, fakat tayyarecıye hiçbir şey 
olmamıştır. 

Londra 27 (A.A.) - Macarl.<:taııın eski 
maliye nazırı ve hali hazırda Macar kre· 
di bankası müdürü B. Fabinyinin yakın
da Londraya gelmesi beklenilmekte ve 
Londrada bu ziyarete ciddi bir ehemmi
yet atfedilmektedir. 

Bu sabah bir ökUz 
ortahğı bir birine kattı 
Bu sabah Sultanahmette bir vak'a 

olmll.), Tophaneden kaçıp gelen azgın 
bir öküz G alata, Karaköy, Sirkecide 
halkı bir hayli heyecana düşürdükten 
gelip geçen en mütekamil vesaiti ken· 
di dehşetine ram ederek yerinde dur
durduktan ve hattA. b ir ikisini boynuz· 
ladıktan sonra Sultanahmet camii avlı
sına girmiştir. Kendisini takip eden 
polisler burada bu akur hayvanı bir 
köşeye kıstırmışlar ve silahlarııu üze· 
rine boşaltmıya başlam~ardll". Öküz 
16 kurşun atıldığı ve bunların da hepsi 
kendisine isabet ettiği halde gene etra
fa saldırmaktan, her rast geldiği c;sml 
boynuzlamaktan geri kalmamıştır. Ö· 
küz büyük bir müşkülatla öldürülebil
mi.ş ve tehlikenin önü alınmıştır. 

Bir arabam arabasmm altında 
kaldı 

Üsküdarda Nasreddin hoca sokağın
da · oturan 60 yaşında arabacı Hamdi 
c;rabasile giderken arabanın tekerleği 
kırılmış, Hamdi tekerleği tamir eder
ken hayvan harekete geçmiş, biçare 
adam arabanın altında kalmış, çiğnen· 
miş, ümidsiz bir halde hastaneye> kal· 
dırılmıştır. ------
iki çocuk kazaya ugradı lar 
Beşiktaşta Fırın sokağında oturan 

Davidin oğlu Haçik evin ikinci kat 
penceresinden sokağa düşmüş, baygi.n 
bir halde Şişli çocuk hastanesine kal
dırılmıştır. 

e Çakmakçılarda Valide hanında 

oturan İsmailin 11 yaşındaki oğlu Ce· 
ıııal dut ağacından düşmüş, ağır suret
te yaralanmış, ümidsiz bir halde hast.~
neye kaldırılmıştır. 

Varşovada siyasi S,~ ..... 
endişeler uyand1ran AL:E 
bir otomobil J8flŞI -. H- ag-na-n a-das-ının-

işgali ne demektir? 
Varşova 27 (A.A.) - Polonyanın siya

si ve askeri mehafili, Polor.:y a otomobil 
yarışına iştirak etmiş olan 60 otomobıl
den 26 sının Alman olmasmdan dolayı 
memnuniyetsizlik izhar etmekte ve bu 
Alınan otomobillerini idare edenlerin 
antrenman bahanesile bilhas5a garb, şark 
ve cenub hududlarmda yolLır;, demir
yollannı, köprülerl, ilh ... tcdkik etm~~ 
olduklarını söylemektedirler. 

Resmi makamat, zaruri olan ihtiyat 
tedbirlerinin al*1mast için müsabakayı 
tertib edenler nezdinde mudahalede bu
lunmuştur. 

Varşovada Yahudiler lngiliz 
konsoloshanesinin camlarmı 

kırdı lar 
Varşova 27 (A.A.) - Bir Arab otobü

süne karşı suikasd tertfü ettiğinden do
layı Kudüs askeri mahkemesi tarafından 
idama mahkum edilen Polonyalı Szloma 
Beujozetin bu mahkfuniyetimn tasdik e· 
dilmesini protesto mahiyetmde Varşova
nın Yahudi mahallesinde binlerce Yahu
dinin iştirakile bir tezahür yapılmış ve 

Siyonist teşkilatı §efleri mahkumun af· 
fını taleb eden nutuklar söylerr,iştir. 
Diğer taraftan, gecebyin, birçok Ya

hudi genÇleri, İngiltere konsolosluğu Ö· 

nünde tezahürde bulunmuşlar ve konso
loshanenin camlarını kırmışlardtr. 

Polonya Siyonist komitesi, İngiliz kra
lına ve Yahudi kadın cemiyet: de kraliçe 
Elizabete birer telgraf çekmişler ve as
keri mahkeme nezdinde müdahalede bu
lunmalarını rica eylemişlerdir. 

Kanterböri başpeskoposuna da ayrıca 

bir telgraf çekilmiştir. 

lngilterede kraliçenin annesinin 
cenazeıi kaldırılda 

Londra 27 (A.A.) - Kraliçenin annesi· 
nin cenaze merasimi bug:ln kat'i bir hu
susiyet içinde İskoçyada kam Kıamis şa-

tosundan kaldırılmıştır. Dini iyin de şa
tonun kilisesinde yapılmış ve kral ile 

kraliçe hazır bulunmuştur. Cenazeyi yal
nız 100 kadar köylü kabnstan::ı kadar ta· 
kib eylemiştir. 

Sidibad pakb 
Ankara 27 (A.A) - İran Hariciye 

nezaretine Sad.abad paktı tasdikname -
lerinin tevdii münasebetile hariciye ve 
kili Tevfik Rüşdü Arasla İran Hariciye 
Nazırı Sohayli arasında telgraflar tea
ti olunmuştur. 

Yazan: Selhn itam» Eme.. 

C enubi Çine doğru inkişaf etmek

te olan Japon taarruzu, bir müd

dettenberi A vrupada mevcud olan endi .. 
şeleri daha ziyade arttırmıya başlamıştır. 
Bizatihi büyük bir emniyetsizlik buhra
nına sebeb olan bu muharebe, garbi As
yaya doğru yayılmakla, evvela Fransayı, 
sonra İngiltereyi bilhassa müteessir edi
yor. Bu arada Japonların Haynan adasını 
işgal etmek kararını vermesi bu teessürü 
büsbütün fazlalaştırmıştır. Çünkü: 

Korsika adasının üç buçuk misli bü -
yüklüğünde olan Haynan adası, evvela, 
bir Fransız müstemlekesi olan Tonkin 
koyunun ağzındadır ve buralara hakim· 
dir. Adanın iktısadi kıymeti büyük bir 
şey değildir. Dörtte beşi dağlıktır. Sahil 
halkı pirinç ve şeker kamışı ziraatile 'e 
domuz çobanlığile geç.ini.r. Bnrada bir 
mikdar ipek te yetişir. Adanın yerli 
ahalisi yarım medenidır. Çinlile. sahil 
kısmını işgal ederler. Bu izahattan ada
nın büyük bir kıymeti olmadığı ve Ja
ponların buraya ehemmiyet vermelerinin 
sebebi pek anlaşılamaz gibi görünür, 
fakat hakikat şudur: 

Cenubi Çin sahilleri son de.rece gi • 
rintili ve çıkıntılıdır. Buralardan, Çm 
ordusuna kaçak suretile her flrlü silah 
ve mühimmat sevkedilebilmektedır. Her 
ne kadar Japonlar bu sahilleri abluka 
altına almışlarsa da bu ab!ukanın m:ics
sir olabilmesi için Haynan adasının Japon 
kontrolü altında bulunması lazımdır. 
Fransanın bu ada ile olan :ılakasma ge
lince; Fransanın birer müstemlekesi o. 
lan Annam ve Tonltin koyları bir yarım 
ay resmederler. Bu yarım ayın merke
zini Haynan adası teşkil eder. Demek ki 
bu adadan Hindiçininin bütün şimal 

sahillerine hükmetmek mümkündür. 1907 
de Fransa ile Çin hükumeti arasında ya
pılan bir muahede, bu adanın hiç bir ya
bancı devletin eline geçmemesi için Çin 
hüktimeti Fransaya karşı bazı taahh'.id
lerde bulunmuştur. 
Japonyanın, bu şerait altında Haynaıı 

adasını işgal etmek istemesi. Çınlilere 

karşı ne derece düşmanca bir hareket ise 
Fransızlara karşı da o derece dostane 
olmıyan bir jesttir. Japonya, anlaştlan 
cAsya Asyalılarındır• düsturunu tabak· 
kuk ettirmek yolunda yeni bazı müliim 
adımlar daha atmıya başlıyor. 

Selim Rcıgıp Emeç 

Çeşmede karasılar111ızda 
avtanan Yunan balıkçllan 

rakalandılar 

Y · t k·lab İzmir 27 (Hususi) - Çeşmede kara 
iRi spor 8f 1 • mlarımızda balık avla.makta olan Sa • 

Ankara 27 (Telefonla) - Yeni spor kızlı Yunan balıkcıları muhafaza mo • 
teşkilatının başına getirilmesi mevzuu tötiimüz tarafından sandallarile ben -
bahs simalar arasında cBürhan Fe- ber yakalanmlflardır. Bir iki güne ka· 
lek> in de ismi geçmektedir. dar muhakemeleri yapılacaktır. ...................................... __..... . ..__ ..................................................................... . 

Sabahtan Sabaha : 

Dağ başında cazband 
Bir hafta kadar istirahat etmek için İstanbula pek uzak olmıyan bir su 

merkezine gitmiftim. 
Şehir hayatının gürültüsünden, bozuk plaklı radyo servislerinden, 

motör, makine seslerinden uzaklaşmak niyeti ile yaptığım bu küçük seyahat .. 
ten yorgun argın dönmü§ bulunuyorum. Anlatayım: 

İki yeşil dağ yamacı arasındaki bu su merkezi doğrusu pek lüks. Asfalt bir 
yolu, yeni sistem techizatlı oteli, oldukça temiz yemekleri ile insana evini ve 
şehri aratmıyor. Aratmıyor ama, gene bu iki dağ arasına sokulan radyonun 
hortlak piyasa musikisini dinletmekte ısrar eden hoparlörü de insanda kafa 
ve sinir bırakmıyor. Evinizde ols~ıı:;ı; nihayet radyonuzun düğmesini bir~ 

çevirmekle bu felaketten kurtulursunuz, fakal umumi bir yerde hele zevki, 
düşüncesi birbirine uymıyan insanlar arasında arzularınıza hakim olamadıjı .. 
nız için ya benim gibi istirahatini:ıi yarıda bırakır, kaçar, yahud nefsinizi, 
sinirinizi yenmiye çalışarak kendinizi yer bitirirsiniz. 
Şuna inanmak lazım ki biz istirahatle eğlenceyi birbirinden ayıramıyoruz. 
Başını dinliyecek, sinirlcrinı tedavi edecek insanla hovardalık edecek, 

felekten gün çalacak insaıı bir arada nasıl bağdaşabilir? Halbuki en güzel 
yerlerimizde bu iki sınıi insan bir arada yaşamak mecburiyetindedır. Ge
çen yıl, başlarını dinlemek için Polonez köyüne giden bir ailede:-ı dinlemiş .. 
tim. Bu dağ köyüne gele!l bir sporcukafilesi sabahlara kadar şarkı söyleyip 
dans ederek bu sükunet atıklarını allak bullak etmişler. 

Rahmetli Ahmed Cevdet Bey gibi ben de her derdimizin içine bir İsviçre 
hatırası katmaktan kendimi alamıyorum. Orada eğlence yerlerilc, istirahat 
yerleri birbirinden o kadal' ayrılmıştır ki ruh ''e fikir yorgunlarının iittijl 
yerde köpeklerin havlamasına bile müsaade edilmez. 

Biz tedavi yerlerimizd çille cazband bulunduruyor, dağ başlarında eviç 
makamından gazeller dinletmekl' iftihar ediyoruz! 

Bürhan Cahid 
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Nafia Vekili dün 
şehrimize geldi 

Bulran 28 

Doğruca Nafia başmüfet
Hey'et perşembe günü Berlinde bulunacak ve hemen tişliğine ıiderek elektrik 
yeni Türk- Alman ticaret müzakerelerine başlıyacak işleri ile meşgul oldu 

Dün Ticaret ve Sanayi Odasında mühim bir toplanb 
yapıldı ve hükumetin kontrol tedbirleri izah edildi 

Hariciye Vekaletı· Umumi katibi Nu I kl ··d d.v ·b· I kl Nafia Vekili Ali Çetinkaya dün sa-aca arımız o en ıgi gı 1 a aca 1 va- bahkı ekspresle Ankaradan şehrimize 
......................................... 
1 

1 Dün Ticaret Odam-man Rifat Menemencioğlunun riyase - ziyete geçmiş bulunmasını intaç et - lm ı· ıt d T'· k f. u M .. d .. ·· B.. . . ge iştir. Vekil, Haydarpaşadan doğ • 
ı a ın a ur o ıs mum u uru ur mıştır. ruca İ ta b ı · T k · d k. N s n u a geçmış, a sım e ı a-

ı 
da ihracat tac:irleri
mi~in iftiralderile 
yapılan toplantıya 

han Zihni Sanus, İktısad Vekaleti Al- . . Yeni anlaşma sü:'~tle bittiği ve her fia Vekaleti İstanbul Başmüfettişliği _ 
nıan masası şefi Faiz Porey, Merkez ıkı tarafın menfaatını koruyacak esas- ne giderek Nafia Vekaleti münakalat 
Bankasından Cabir Selek, Merkez Ban l~ra dayanaca~ı cihetle önümüzd~ki rlairesi Reisi ve elektrik işleri Umum 
kası. İs~anbul şu~si ikinci müdürü tıcöret devresı zarfında Almanya ıle Müdür Vekili Kadri ile elektrik şirketi 
N~z.ıf .~an, Ha~ıcıye Veka~et~. 1!.mumi ticari münasebetimizin büyük inkişaf- tesisat ve fabrikalarını tesellüm eden 
Katıblıgı kalemı mahsus Muduru Cev- lar göstereceği ümid edilmektedir. hey'eti toplıyarak görüşmüşr· r B g·· _ 
detden mürekke~ hey'etimiz dün akşam Almanya ile ticaret anlaşması yapıl- ıüşmeler öğleden sonra da ~e~a~ e~
&:m~lon ekspresıle Berlıne hareket et- dıktan sonra hey'etimizden Bürhan miştir. Görüşmeler, elektrik fabrika -
mıştır. Zihni ve Cabir Yunanistana giderek sının tevsii, tesellüm muamelesi ve e -

Alman büyük elçisi Fon Keller, Ro- yeni bir ticaret anlaşması yapacaklar - lektrik işlerile alakadar diğer mesele • 
manya elçisi Telemak ve Menemenci - dır. Müteakiben ayni hey'et Macarista- :er üzerinde yapılmıştır. 
oğlunun bir çok dostları Sirkeci istas - na giderek bir müddettenben bu Elektrik şirketi, cuma gününden iti
yoııunda hey'eti uğurlamışlardır. memleketle iyi işleyen kliring'in ;şle - haren fiilen hükumete geçmiş olacak • 

Hey'etimiz perşembe günü Berlinde rn~si etrafında görüşmeler yapacak ve tır. Şirket fabrika ve tesisatile depola· 
bulunacak ve hemen yeni Alman tica- Maearların bloke kalan bir buçuk mil- rının tesellümü işi tamamlanmıştır. 
ret anlaşması etrafında müzakere.ere yon liraları için anlaşmalarda buluna
başlıyacaktır. Müzakerelerin takriben caktır. 
1 S gün süreceği tahmin edilmekte - * 

Çöp mavnaları dun 
mühim bir kaza atlattı dir. Evvelki sene Almanva i - İspanya Cumhuriyeti hükfımetin -

le' yapılan karşılıklı ticaret netic;sin • den iki yüz bin lira alacağımıza mu -
de Almanyada kırk milyon lira mik - kabil İspanyolların da 428 bin lira ka- Zeyrekdeki çöp istasyonu kaldırıl -
darında bloke paramız kalmasına mu- dar bloke paraları vardır. Aradaki fark mıştır. Gelecek hafta son istasyon o -
kabil bu yıl Almanlar bir milyon iki İspanyollara yumurta ihrac edilmek su lan Aksaraydaki de kaldırılmış olacak
) Üz bin lirayı mütecaviz alacaklı va - retiJe ödenecektir. Bundan sonra İs - hr. 
ziyettedirler ve bu mikdar mer'i mu - panya ile olan ticari münasebetimiz Balattaki çöp iskelesinin tamiratı 
ahedenin hitamı olan EylUle kadar on ~erbest döviz esasına göre yapılacak ve tamamlanmış, İstanbul cihetinin çöp -
milyon lirayı bulacaktır. Bu Almanya- İspanya mensucat stoklarından mem - !eri buradan mavnalara yükletilmeğe 
nın 60 milyon marklık idhalatıımza Ieketimize idhal ederek ihrac ürünle - başlanmı~tır. Yalnız şehrin bir kısım 
mukabil 103 milyon marklık ihracat rimizden mübayaatta bulunacaklar - çöpleri gene Topkapı dışındaki çöp -
yapmasından tevellüd etmiş ve bloke a- du·. lüğe, Kadıköyünde de gene böyle ka
----=--====-======--====--=====-============== raya dökülmektedir. 

Her Vl.,Ayette b·ır ı·ıse Esnaf cemı·yetlerı· ı·çı·n Her sabah İstanbul ve Beyoğlunun a çöplerini dökmek üzere yedi veya sekjz 

hl.nası yapılacak bı·r bı·na yaptırılacak mavna ile Hayırsızada açıklarına gi • 
den müteahhid İbrahime aid romorkör 

Her vilayette birer lise bulunması Esnaf Cemiyetleri Birliğinin kendi dün büyük bir kaza atlatmıştır. 
esas itibarile kararlaştırılmış bulun - binası mevcud olmadığından yeni bir Romorkör, arkasına bağlanan sekiz 
maktadır. Bu cümleden olmak üzere. bina inşa edilmesi etrafında teşebbüs - mavna ve otuz iki amele ile benber 
yeni ders yılı başında Çankırı ve Ma - !er yapılmaktadır. Birlik, belediyeden dün sabah saat sekiz buçukta evvelR 
raşda birer lise binasının temelleri a - münasib bir arsa istemiştir. Belediye, İstanbul ve bilahare Beyoğlu cihetinin 
tılacaktır. bu hususta yapılan müracaatı muvafık çöplerini aldıktan sonra Sarayburnu -

Bu liseler 939 - 9.ıfO ders yılından i- bulmuş ve belediyeye aid arsalardan nu geçmiş ve denize açılmıştır. 
tibaren açılacaktır. Beş sene zarfında hangisinin beğenildiği Esnaf Birliğin - Romorkör tabii yolla Hayırsızada a· 
her vilayette bir lise binası yapılacak den sorulmuştur. Münasib bir arsa bu- çıklarına doğru uzanırken birdenbire 
ve mektebler açılmış bulunacaktır. Junduktan sonra belediye ile yapılacak contası patlamıştır. Bundan sonra se • 

<mlaşmaya göre inşaata geçilecektir. kiz mavna ve romorkör suların cere -
bri dt takimhaneai İDfa edilecek Yeni esnaf binasının alt k;,+ında bin yanına tabi olarak Marmaraya doğru 

Her şehirde süt teşkilatı kurmağa kişilik bir konferans salonu bulundu • akmıştır. Bu esnada çok korkmuş olan 
memur edilen Türkiye Ziraat Kuru - rulacak, burada yapılacak sık sık top- ~ele~.er istimdad etmeğe başlamışlar, 
munun bu husustaki tedkikleri ilerle - :antılarda esnafın bilgileri arttırılacak- bır muddet sonra istimdad sesleri Bur-
mektedir. İstanbul belediyesinden şeh- tır. gaz adasından duyulmuş ve keyfiyet -
rin süt vaziyeti hakkında yeni malU - ten liman reisliği haberdar edilmiş -
mat istenmiştir. Kurum, biri lstanbu • Sıhhiye mlldilrlllj'I de kedi tir. Limandan gönderilen diğer bir ro-
lun Kadıköy ve fisküdar cihetinde, bi· mftcadeleaine davet edildi morkör imdada yetişmiş ve müessif 
ti Beyoğlu veya İstanbul cihetinde ol - Kedilerin imha edilmesine devam bir kaza vukuuna meydan vermeden 
mak üzere iki süt tikimhanesi inşa et- edilmektedir. Belediye, bu mücadeleye romorkörle çöp mavnalarını İstanbul 
mek istemektedir. Tedkikler tamam - iştirake sıhhiye müdürlüğünü de da • limanına getirmiştir. 
landıktan sonra tikimhanelerin inşası vet etmiştir. Sıhhiye Müdürlüğü bu 
için llzım olan paranın tedankine ge- hu:;usta alacağı tedbirleri yakında be-
çilecektir. Jediyeye bildirecektir. 

Ucuzluk mücadelesi 
Eğlence yerlerinde açık içki meze ile satılacak, 

mezesiz içki tarifeleri tasdik olunmıyacak 

Hayat pahalılığı ile yapılan müca - rilen tarifeler tasdik edilmemekte ve 
dele devam etmektedir. İstanbul be - berı yollanmaktadır. 
lediyesi bu hususta icab eden tedbir - Çalgısız içkisiz gazino ve kahve • 
leri bir an evvel alacaktır. Kaymakam- lerde çay, kahve, gazoz, limonata beş 
Jann nezareti altında kazalarda yapı - kuruş olarak kabul edilmiştir. Çalgılı 
lan toplantılarda eğlence yerlerinin ta- ve çalgısız bilfunum eğlence yerlerın • 
rifelerinde yapılan tenzilat işinde şu de her nevi içki meze ile verilecek, bu 
aebebler göz önünde bulundurulmakta- tarzda tarife hazırlamıyanların tarife • 
dır: leri tasdik edilmiyecektir. 

Kazanç vergisi yüzde elli tenzil e • Belediye, kendine taalluk eden kı -
dilmiş, içki satılan yerlerden alınan sımlarda hayat ucuzluğu işine tama • 
beyiye resmi yüzde yirmi iken, yüzde men müdahale etmiş bulunmaktad•r. 
yarıma indirilmiştir. Ayrıca inhisar i· Ekmek satışı Ziraat Bankasile müş
daresi sattığı içkilerin şişesini de harici terek idare edilmekte, sebze ve meyva
piyasaya uygun olarak geri almakta • lar halde pazarlıkla belediyenin neza -
dır. Sebze, meyva fiatlan ve kira be - reti altında satılmaktadır. 
delleri ucuzlamıştır. Vesaiti nakliye fiatları muhtelıf ko-

Tarifesinde yapılmak istenen ten - misyonlar tarafından hükumetin rnüra
ıilita itiraz eden müesseselerin mas - kabesi altında tesbit edilmektedir. Bun 
rafları, mevkileri vesairesi hesablan • lardan başka belediye tarafından ha -
maktadır. yat ucuzluğunu temin için alınacak 

Eğlence yerlerinin yeniden hazırla- tedbirler, hayat pahalılığı hakkında 

nan tarifeleri belediye iktısad müdür- tedkikler yapan İktısad Vekaletinin e
lillflne bizzat sahibleri tarafından ge - dindiği malCimatm tatbikatına geçil • 
tlrilmektedir. Bqka vasıta ile eönde - dikten IDD1'a meydana çıkacaktır. 

Oturan gemiler kurtanlch 
Birkaç gün evvel Karadeniz Boğa • 

zının Umuryerinde karaya oturan Nor
veç bandıralı Torvanger vapuru, dün 
S<tbah yüzdürülmüştür. 

Gene beş gün evvel Boğazda Kara
burun ile Alacalı mevkii arasında sis 
yüzünden karaya oturmuş olan İngiliz 
bandıralı Stanholne vapuru da kurta -
rılmıştır. Her iki vapurda da kazadan 
mütevellid ehemmiyetli bir hasar ol -
mamıştır. . ........................................................... . 

Her akşam 
Dişlerinizi 
fırçalayacanınız 
macun. 

aid ilıi intıba 
1 

'········································ 

Dün saat on bette Utanbul Ticaret ve laımalar, klering ve takas yolları gibi 
Sanayi Odasında İktısad VeWeti erkA- tedbirlerle chf piyasalar'dakıi hissemizi 
nından Mümtaz Rekin başkanlıluıda ve mahfuz tutmaja uğraştığı izah edilmiştir. 
ihracat tacirlerimizle fehrimlz iktıaad! Mallarımızın iyi ambalaj edilmesı yü
mehafilinden bir kiltlenm huzurile bir ziinden ve başıboı ihracat sebebile kaçır· 
toplantı yapılmıştır. dıjımız dış pazarlardan bahsedilmiş ve: 
Toplantının bS§lamasını müteakip Ti· c- Bugün kontrol sistemini tatbik et

caret Müdürü Sadi ıöz alarak son üç se- mek suretile aldığımız tedbirler malımı
nelik ihracatımızın yüzde yirmisine yak· zı müşteriye beğendirmek suretile alıcı 

lqan fındık, çekirdeksiz üzüm, yumurta, piyasalarda yerleşmek, müşterilerimizi 

palamut mahsullerlmize devletlıı milra- artırmak, yeni yeni piyi.salar elde etmek 
kabe vazettiğini anlattıktan sonra: gibi nihai gayelere müteveccih bulun-

- Bunlara illveten buğday, arpa, tif- maktadır. 
tik, yapağı, portakal maddelerinin de Kontrolün alıcı piyasalarda yarattığı 

kontrolü takarrür etml§tir. 1937 yılı ia- emniyet ve itimad havası alıcı piyasalar
tatistilderlne nazaran bu dört maddenin da tutunmak ve bu pazarları genişlet

ihraç kıymeti, umum! ihracatımızın % mek hususunda §imdiden tesirini göster-
18 ini tefkil ettiğinden bu lelle yeni ni· meje başlamıştır. 
zamnamelerin tatbikine geçildikten son• Halbuki kontrolden evvelki yüz kızar
ra yıllık ihracatımızın takriben '1 40 ı tıcı hareketler hatırlanırsa az zamanda 
kontrol edilmiı olacaktır, demi§tir. katedilen mesafenin uzunluju daha iyi 

Bundan sonra kontrolü takarrür eden 1ezilir. Bugün kontrol edilmekte olan 
dört maddenin veklletçe ön projelerinJn mallarımızı yabancı müşteriler emniyetle 
hazırlandığı ve bunlara son tekilleri ve- satın almaktadır. 
rilmezden evvel alikadar ihracatçılarla Fındık, yumurta, kuru üzüm ve pala
görüşmek üzere bir toplantı yapıldığını muttan sonra bujday, arpa, yapağı ve 
söyledikten sonra allka göstererek itti· tiftik ve bunları müteakiben de diğer 
rak edenlere teşekkür etmi§tir. ihraç mallarımızı kontrollü mallar mey&-

Bu görüpnelerde hükO.metçe konul.mut nına sokmak suretile güzel neticeler de 
olan esaslara ve umum! menfaatlere uy- daha genişliyecek ve bütün dı§ ticareti
gun düşen isteklerin yer alacağı tabii ol- mizde elde edilmi§ olacaktır. 
dulu söylenildikten sonra dl§ ticarette Denilerek bundan sonra başbakanın: 
kontrolün lüzumu mevzuuna temas edi- cBir malın üzerinde Türkiye menşei-
lerek· denilmiştir ki: nin görülmesini hariç nazarında, o malın 

- Mallarunızın kalitece, tasnifce, anı- kalitesinin teminatı haline getirmek mil
balajca ıslahı ve mallarımızı ideal olarak 1i bir davadır• sözleri tekrarlanmıştır. 
aldlğımız standardlara yükseltmek Yt!· İç ticaret müdüründen sonra tüccarla
lunda alınmış olan tedbirler, sarfedilen nmızdan Şerafeddin Alemdaroğlu söz a
gayretler kontrol ve standard;zasyon mc- larak müdürün şahsında hükt1mete te· 
saisi gibi bir formülde ifadesinı bulmak- şekkürlerini bildirmiştir. 
tadır. İş Limited Müdürü Nedim de alınan 
Yaşadığımız şu senelerde phid olduğu- kararların ticari haysiyetlerini ve rnem· 

muz piyasaların daralması, dış ticaret leketin menfaatini gözeterek çahpn ih· 
cereyanlarıının karaırsızlaşması gibi ha.. racat tüccarlarını memnun bırakacağını 
diseler ve derin delitiklikler bu mesııi- söylemiştir. 
nin lüzum ve ehemmiyetini bilhass3 te- Yarın saat on buçukta buğday ihracat· 
barüz ettirmektedir. çıları toplanarak görüşülecek ve temmu-

zun dördünde arpa, 11 inde tiftik, 1C inde 
yapağı üzerine görüşmeler devam ede
cektir. 

TUrkiye - Estonya ticaret 
muahedesi uzabldı 

Fakat biz ıunu ilave etmek isteriz ki 
normal dıı ticaret devrinde de bulunsa 
idik bizim ihracat ticaretimiz, mutlak su
rette metodlarını değiştirmek ve mede
nt ileme hayatımızın bu safhasında da 
intıbak eylemek vaziyet ve mecburiye-
tinde idile.> · Hükiımetimiz ile Estonya arasında 

Bundan sonra dünya buhranının ve o- bir yıl ~vvel. y~pıl~n Ticaret anlaşma· 
nu takib eden seneler hadiselerinin bu sının muddetı bıtmış ve anlaşma dun • 
mevzuu yepyeni ve gayet canlı bir su- den itibaren bir yıl daha uzatılmı t r. 

rette gözönüne koyduğu son senelerde Bahk istihlAki artıyor 
muhtelif memleketlerin tatbik ettiği dö- 19 36 senesinde İstanbulda 1 861 824 
viz, ~?n~~njan takyidleri ve dominyon- çift, 1,S>9,04S kilo, 1937 ~ne ınde 
l~r, somurgeler arasında tatbik edilen 1,959,917 çift, 3,095,046 kilo balık is • 
ruçhanlı muamele ve tarifeler gibi bir tihlik edilmiştir. Dahile ve barice gon
çok tahdidat ve tedbirlerin neticesinde derilen mikdar bu rakamların dışında· 
dünya pazarlarının iyiden iyiye daraldı- dır. Balık istihlAkinin her sene art -
iı ve devletin buna karp kısa vadeli an- makta olduğu görülmektedir. 



Bursada Temenyedeki. heyelam 
önlemek için tedbirler allmyor 

Bu arada 40 bin metre murabbalık aahanın istimlaki İcab 
ediyor, fakat beledi7eaia büdcesi buna müsaid değil 

Kuraklıktan 
şikayetler başladı 

Samsunda gece hayah 
canlı ve hareketli geçiyor Orıüpte ve Emette • • . 

yağmur bekleniyor Halkevi gençleri tarafından şebrm mubtelıf y~rlerınde 
Emet (Hususi) _ Bir müddettenberı temailler veriliyor. Samıunua hemen her ıazınosunda 

oldukça şiddetli sıcaklar hüküm sürmek- müzik ye radyo Yar 
tedir. Mezruatın ekimindenberi yağmur 
yağmamış olduğundan hububat taneleri 
dolgunlaşrnadan kurumağa başlamıştır. 

İki senedenberi tütün ekimine başlıyan 
halkın bundan zarar göreceği tahmin e
dilmektedir. .Maamafih sulama suretile 
kuraklığın önüne geçilmeğe çalışılmak -
tadır. 

'Crrüpte de kuraklıktan fikiyet 
ediliyor 

ttrgüp (Hususi) - Havalar kurak git
mektedir. Bugünlerde yağmur yağmadığı 
taktirde mezruattan istifade edilmiye -
cektir. Yağmursuzluk çiftçi arasında en
dişe uyandırmaktadır. 

Orhangazide bir adam kardeşini 
öldürdü 

Bursa (Hususi) - Orhangazinin Samsun belediye parlelmn. yandan görünü§il 
BuTBG beledlyal Öregil köyünde iki kardeşin kavga et- Samsun, (Hususi) _ Samsunda yaz- şubesi gençlerinin oynadığı. C~.ir .. go ... : 

Bursa (Hususi) - Şehrimizin ehem • faaliyete hız verıınuı ve halkın endlşelc- mesi neticesinde ölümle neticelenen bir !ık bahçeler, ayın birinden itibaren a- masaı) adlı ese.~de Halk.evı b'.'yuk bır 
nüyetll mesirelerinden biri olan Temen- ri bertaraf edilııiittir. Son incelemeler vak'a olmuştur. . çılınıştır. Belediye parkının bir tara • muv~y."t gostermıı;t.ır. Mukemm.~~ 
yede yıllardanberi bir heyelan devam neticesinde bu mıntaka altında kanali- Aslen Geyvelı oldukları halde bu fında bulunan büyük gazinoda İstan - bir teknik ıle tanzım edılen sahne, su 
etmektedir. Asıl heyelan mıntakası da - zasyon yapılması lüzumlu görülmüş ve k?yde oturan iki k~rdeşden .. ~~h~~d buldan gelen bir müzik hey'eti bulun- rekli alkışlarla karşılanmıştır. Rol der
ha ziyade hali arazide vuku bulduğu için bunun için ban evlerin istimJiki Jüzu • oglu Hasan, k"':'1eşı Hakkıyı oldumı~ş- maktadır. İki binden fazla müşteri is • uhde eden genç memurla~, .serbest .mes 
müstacel bir müdahaleye lüzum ~örül • mu hAsıJ olınllflur. İstiınJAti icab eden !~r. Vak'ayı müteakıb kaça? katil bı • tiab edebilecek olan bu bahçe, hat bo- lek esbabı gençler, rollerını çok ıyı .ba· 
ınemişti. Son günlerde bu toprak kay - mıntaka 40,000 metre murabbaıdır. Fa _ lahare Y. akala~ıştır. ~ahki~ta d~ - d d . kenarında oldug-u ~Çin şarmışlardır. Dekorların muvaffakıye-
ınasından bazı tehlikeler husule gelmesi kat belediye büdcesindeki imkAnsızlılclar vam e me r. a k wb t bulmaktadır tini de ayrıca işaret e me 1 ır. am -dil ktedi K til tevkıf edıl - yun a ve enız t l·a· S 

·şı· ço rag e · k ' 'h•· ihtimali belirmq ve önüne geçilmesı !çın dolayısile bqka bir hal çaresi aranılmak- mı ır. Kizımpaşa sineması adı verilen ve sun HaJkevi ~emle ette san ~t ı ıya· 
bazı hususi tedbirler alınmasına lüzum tadır. şehrin merkezi bir noktasında bul~n cını da tamamıle karşılamak uzere bu· 
eörutmüştür. uıadai hava hattı Kaşta maden aramaları sinema binasının yanında aa kendısıne lunuyor. 

Belediye ve nalla mühendisleri elbir • Uludata yapılması kararlqtınlan ha- Kq (Husud) - Maden arama enatı - mahsus büyük bir bahçesi vardır. Ya - Gece hayatı uyanıktır. Pastaneicr, liğile tedklkata girişmişler ve kayan kıs- va hattı ell'afmclati muameliı epeyoe tüsll tarafından incelemeler yap~n J.!'."'" zın burada film gösterilmesine deva.'11 gazinolar geç vakte kadar büyük bir nıın başlangıç yerini tesbit etmiıJerdir. ilerlemiştir. Geçen sün bir firmanın mü- kar dağlarındaki krom madenlerinin ıı - edilmekte ve geniş sahnesinde muhte- müşteri kütlesi bulmaktadır. 
Buraya bir lstinad duvarı yapılmış ve messııı ıehrlmJze gelerek, belediyece bu Jelllmeainden vazgeçilmiftir. Kuanm lif temsil hey'etleri gelip çalıı;makta • Samsun da İzmir luanna if1ink ediyer nıelhuz tehlikenin kısmen önü alınmış- iş için alikadar olan komisyonla temasa Ha .ır.ıan köyü civarındaki Mersintepe 

cıoa d k" "rü . 1 . .. "1- dır. b Şehrimizde Ticaret Odası İzmir fu-tır. Bu civarda bir sokaktaki birkaç evin geçmiştir. Kendlıd:rıe istecfili .maltlınat de asfalt ve ma en omu ız erl goru - Şehirden yarım saat mesafede u - b 
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t Bu yı' 
de kaymakta olduğu görülmesi üzerine ve tesbit edilen şartlar bildiril ..... : .. tir. " tilr . d arı hazırlıklarına aş amış ır. 

1 --~:===-==::=~==~--==;;===---ı:-:~---:ı--~-~~~'""~"i'---m:.mau.;ı~·· ---=--=====-===----- l~nan Derbend_ gazmosu a yaz mev: fuarda teşkil edilecek pavyona daha 
= ~I· • k.. .. J Af d Ç k Es• K • siminde Ç<>k ragbet bulmaktadır. Bura b" .. k bir ehemmiyet verilmektedir. 
l tt'.l lSl ogunue yon a ocu ırgeme urumu pansıyonunun da da müzik bulunmaktaaı: .. Mahfel y~~~ mahsulatın meşheri olan bu fu -l gazinosundaki cazband hey etı her ak- S · d b ··tün mahsulitın Evler'. yanan ara ~ 1 h ,. . t il . t ld . d lm kt dır arda amsuna aı u ve yagcı ar a ının eme erı a 1 1 şam gazıno a ça a ak . .. t teşhiri ve bu maksadla da bir broşiır 
V d d •ı • Samsunda radyo ço taammum e - . karar altına alınmıştır. Bu hu -
.1 ar 1m e l 1gor rn~tir. Hemen her dlokanBtadda ve bkahk- ~:;~~ ihtiyarı lazım gelen bütün feda-Bursa (Hususi) - Misi köyünde vuku 

bulan yangın şehrimizde mühim bir te
ıessiır uyandırmıştır. Yangın haberi üze -
rine derhal vak'a mahalline giderek ha
dise ile yakından alakadar olan vali Şe
fik Soyer vaziyeti yerinde gördükten 
ıonra geç vakit şehrimize dönm:işlerdir. 

Geçen gün valinin başkanlığı altında 
Kızılay merkez heyetinin i~tirakile bir 
toplantı yapılarak yangından nıüteessir 
olan köylülere yapılacak yardtm konu
§ulmuştur. 

vede bir radyo var ır. un an ~ a k 
1 1 

kt 
. k S b g"b' mevkilerde karlıklara at anı aca ır. beledıye par ı, u aşı ı ı k b 

Halkevi tarafından daimt müzik neşri- Diğer taraftan her sı!'.1ıf .. hal ı.n A u 
atı yapılmaktadır. Bu hafta Halkevi fuara iştira.ki iç~n . her turlu teshılatın 

~adyofonik temsiller de vermeğe baş - gösterilmesı ~e ıttıhaz olunan kararlar 
lıyacaktır. Son defa Halkevi gösterit cümlesindendır. 

Verilen karara göre, nüfus başına alt-
mışar kilo buğday verilecektir. Evleri 

yananlara, hane başına yüz lira nakdi 
yardım yapılacak, bu evlerın inşasına 
köy heyeti de yardım edecektir. Ayni za
ınanda kereste için orman başmühendis
liği ıle temasa geçilmiştir. Kızılay heyeti 
nin hemen köye giderek kararlnştırılan 
yardıma başlaması da karar altına aJın
nuştır. 

Kaş komiserliği 

Çocuk Erirgeme Kurumu panafyonun un temel atma merasiminde ooH Ahmed 
Durmuı m.ıt!(u nu ıöyle-rkeıı.. 

Afyon (Husus!) - Afyondaki imar Bu faaliyet meyanında iki yeni bi-
faaliyeti hergün biraz daha hızlan - nanın daha temelleri merasimle atıl -
maktadır. mıştır. Bunlardan biri Çocuk Esirgeme 

Yeni ve muazzam istasyon Gar bina- Kurumu pansiyonu, diğerleri de Yağ -
sının, modern Posta - Telgraf - Tele - cılar halidir. 
fon binasının, Büyük Hastanenin, Ak-

K ş <Hususi> - Kat sorgu haklın veklll şam Kız San'at mektebinin, Dumlupı
Mutısın Korkudellne ve komiser Said Kaya- nar ilk mektebinin Lise pavyonunun 
ca11 Antalyaya nakledllmişlerdlr. Kaş komi- . . ı . . . . . ı 
rerıı1tıne Antalyadan Emin Demir tayin edll- Halkevı sınema makınesı daıresının 

Her iki yeni binanın temelleri atı -
lırken Valimiz Ahmed Durmuş, bele -
diye ve vilayet erkanı hazır bulurunuş
lardıı. nıı tır. inşaatları sür'atle ilerlemektedir. 

Pazar Ola Hasa n Bey Diyor ki· 

- Hasan Bey musiki ile tc
C!avi usulü, günden güne ta
ammüm etmekte imış .. 

. . . bilhassa hafızalarını 
kaybedenler bu tedaviden 
çok istifade etmekte imişler. 

Bir gün gelecek bütün 
hastalıkların musiki ile teda
visi kabil olacakmıf. 

Hasan Bey - Şürle, resim
le hastalık tedavisi de keşfe
dilse de musikişinaslar gibi 
pirlerin de, ressamların da 
yüzleri rilae ne iY1 olur! 

Onge 
Elektrik tesisatı 
Tamamlandı 
ttnye (Hususi) - Geçen sene 28,500 

liraya bir müteahhide verilmiş olan e -
lektrik tesisatının yapılma işi bitmiştir. 

Nafia Vekiletinden gönderilen mühen -
disler huzurunda yapılan provalar çok 

f 

iyi neticeler vermiştir. Bu sureUe kaza-
nın en büyük ihtiyaçlanndan birisi te -
min edilmiştir. 

Kaş adliye teşkilAb eski haline 
irca edildi 

Kaş (Hususi) - Haziran nyı iptidasın
dan beri kazamızın bir kısım adil sallhl
yeti 25 saatlik bir mesafede olan Elmalı
ya verilmişti. Halkın temennilerini na -
zarı dikkate alan Adliye Vekiletı mün
hal bulunan sorgu hikimliğine Fenike 
sorgu hikiml Kemal Sürmeliyi tayin et
mek suretile kazanın adli teşkilatını eski 
haline irca etmiştir. 

Arıcılılıta faaliyet 
Gllsteren bir lılJglil 
200 lira malı•fat aldı 

Malkara (Hususi) - Kazamıza bağ
lı Çimendere köyünden Mehmed frn· 
ni arıcılıkda büyük bir faaliyet göster-

• " miş, ve bu yıl çok bereketli bal mah u-
Gemhkte köy saghk korucuları lü elde etmiştir. Trakya Umumi Mu -

Gemlik (Hususi) - Köylerin sağlıkla- fettişliği bu çalışkan köylümüzün fa -
rile alakadar olmak ve zuhur edecek sari 

1
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hastalıkları haber verm:?k, yaralıların ilk ye mı goz onun e u ara 
tedavisini yapmak, sağlığa aykırı batak· 200 lira para mükafatı ıle taltü etrn 
lık ve birikintileri bertaraf etmek ve içi· tir. Resinıde çalışkan kô~ himuzü, fenni 
lecek suları ve su yollarmı kontrol etmek şekilde yaptığı arı kovanlarının baş·n -
gibi köylerin \'e köylUnün ~ıhhi durum- da görüyorsunuz. 
larile alakadar olmak üzere sağlık koru- ================ı 
culuğu ihdas edilmiştir. Üç ay evvel Bur- tayin edilmiştir. Bu korucuların sağlık ü
sada Ahmed Vefik paşa hastanesine kurs zerinde mühim bir rolü ve fayCiaları gö
görmek üzere gönderilen bir ıenç, kursu r".ıldüğünden adedlerinin artırılmasuı.a 
bitirmlf ve ıemlik &ailıt koruculutuna karar verilmistir. 



Hadiseler Karşısında 

SAHTE 
S ahte diploma ile üniversiteye 

girmek istiyen genci polis ya-

kalıyor: 

- Bu diploma sahtedir. 
Adliye hükmünü veriyor: 

- Bay falanca!: 
Ve ilave ettiler: 
- Asil bir aileden bilmem ne paşa

nın torunu .. babası Abdülhamid dev -
rinde: hariciye nazırıymış.. annesi Mı
sırlı bir-prenses. 

~ı 
Jile modeli 

Bir sahtekir tevkif edildi 
- Sahtekarlar tecziye edileceklerdir. 
Sahte cüzdanla ziraat bankasından 

260 lira kaldıran sahtekar yakayı ele 
veriyor. 

Sahtekardır. Fakat sahtekarlığını a
çığa vursanız da işe yaramaz! Çünkü 1 
bu tarzdaki asalet sahtekarlarını da 

Suçlu tertib ettirdiği bir vekaletname ile gayrimüba
diller komisyonunu dolandırmak istemişti. Sahtekarlık 

sezildi, fakat suçlu da işin farkına vardı 

- Haydi hapse! 
Bunlardan başka sahtekar da var .. 

sahtekar olduklarını halk biliyor, polis 
biliyor, adliye biliyor. 

Fakat hiç biri yakalıyamıyor, hiç bir 
kanun onjlar1 sahtekarlık suçundan 
mahkfun edemiyor. Sahtekarlar, elleri
ni sallıya sallıya geziyor, sahtekarlık 
yapmakta devam ediyorlar. 

Size bunlardan bir kaç misal göste
ıeyim: Falanı tanırsınız değil mi? .. 
Kendisile konuşursunuz .. o size daima 
ilimden, fenden bahseder.. der ki: 

- Bilgi itibarile benimle hem ayar 
olanlara hemen hemen hiç rastlama
dım. 

Felsefeden açarsınız, ondan dem vu
rur; edebiyata geçersiniz .. söze karışır, 
riyazjyeye aid bir şey söylersiniz : 

- Onu yalnız ben bilirim. 
İddiasında bulunur. Fakat siz onun, 

felsefeden de, edebiyattan da, riyaziye-
den de hiç bir şey anlamadığını dene
mişsinizdir. Fakat polise veremezsiniz. 

Çünkü sahte bilgiliyi hiç bir polis 
yakalayamaz, hiç bir kanun rnahkfrm 
edemez. 

Bir misal daha: 
Sahte asiller de vardır. Gayet iyi ta

mdığınızdı. Babası mahallenizde kom
şunuzdu. Annesi çamaşırınızı y1kardt. 
Kendisini epey zamandır görmüyor -
dunuz. Nihayet bir gün karşınıza çıktı 
size tanıttılar: 

polis yakalıyamaz ki! 
Aklıma o kadar sahte şeyler geliyor 

ki hepsini uzun uzun yazmıya ne vak
tim, ne de gazetedeki sütunum müsaid. 

Sahte vakarlılar, sahte nezaketliler, 
sahte aşıklar daha ne bileyim aklıma 
yüzlerce sahte şey geliyor. Bütün bun
lardan baskın olarak da sahte güzeller 
var. 

Sağınıza baksanız onları görüyorsu
~uz, solunuza baksanız onları görüyor
sunuz. Sokakta onlar var. Evinize onlar 
girip çıkıyorlar. 

Saçlarının kıvırcığı sahtedir, dudak
larının kızıfilığı. sahtedıi.r. Kaşlarının 

inceliği sahtedir. Vücudünün intizamı 
sahtedir. 

Bunlardan bir takımı, kendi kendile
rine sahte güzel olup çıkıyorlar. Bir ta
kımı ise kalp para basan fabrikalar gi
bi, sahte güzel imal eden, güzellik 
enstitülerinde bu hale geliyorlar ve 
seri halinde ortaya salıveriliyorlar. 

- Sahte! 
Diyoruz, fakat o kadar .. yakalıyamı

yoruz. Hapse atamıyoruz. 
Ve hatta sahte nezaketimiz yüzün -

den, sahte olduklarını yüzlerine karşı 
da söyliyemiyoruz. 

* Başta dedim ya .. sahte şeyler çok. 
Sahtekarlık fazla, fakat kanunla, ni -
zamla önlemek imkansız! 

İsmet Hulftsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :=J 
Yedi hafta harbi nedir? Kıhç dişli kaplan 

Bu, bakiyeleri İngilterede ve diğer ül
kelerde bulunan tarih öncesi bir kaplan
dır. Fen aleminde adına Machaerodus fa
silesi denir. A vrupada yetişerek, Asya, Şi
mali ve Cenubi Amerikada ürediği tah
min olunmaktadır. Büyüklüğü de bugün
kü aslanların en büyüğüne muadildi. 

Biliyorsunuz, jile. çok modadır. Bu mo
deli isterseniz dra gibi bir yünlüden, 
isterseniz ketenden yapabilirsiniz. Üstü 
makinede renk renk işlettirilir. Önü de 
düğme yerine kordonla açılır, kapanır. 

Bu modeli hem 
emprimeden, hem düz 
kumaştan yapabilirsiniz 

Niyazi ismindeki bir sahtekarlık suç
lusu bir müddettenberi, müddeiumumi
likçe aranıyor, fakat bulunamıyordu. 

Nihayet zabıta Niyaziyi bulmuş, suçlu 
dün adliyeye sevkedilmi§tir. 
Hakkındaki iddiaya göre suçlu, bir no

ter dairesine giderek sahte bir vekalet
name tanzim ettirmiştir. Müteakiben bu 
vekaletname ile g~imübadiller cemi
yetine müracaat etmiş ve Fatma Raziye 
isminde bir kadına aid 300 lira değerinde 

mekte ve bu çizgi ile karışmaktadır. Bu 
takdirde de, güzelliğe halel gelır mi? .. 
Zira yüzün jiletle yaralandığı kısmı, a~ 
lında bir iz hasıl etmektedir. 

Hakim, bu cihetin bir defa da Tıbbı 
adli meclisinden sorulmasına karar ve. -
miştir. Tıbbı adlinin vereceği cevab:ı g, -
re bu karışık güzellik bozma iddiası b _. 
neticeye varacaktır. 

Bir şUbheli ölUm vak'ası 
istihkak bonosunu tahsil etmek istf/- Müddeiumumilikçe, şübheli görülen 
miştir. bir ölüm etrafında, tahkikat yapılmak-

Fakat, cemiyetteki komisyon azaları. tadır. 
işin farkına varmışlar, Niyaziye muame- İddiaya göre, Rukiye ismindeki bir ka
lenin ikmali için, ertesi günü tekrar gel- dın ilaç alarak çocuk düşürmüş, sonra 
mesini söylemişlerdir. Niyazi de, sahte- hastalanarak Haseki hastanesine kaldı~ 
karlığı anlaşıldığını sezerek, komisyona rılmıştır. Rukiye, buradan da, Gureba 
bir daha uğramamıştır. Ertesi günü ko- hastanesine nakledilm'iş, fakat kurtul~ 
misyonda suçlunun yakalanması için ter- mıyarak.. ölmüştür. 

tibat alınmışsa da, cürmü meşhud yapı- Kadının aldığı ilaç ta, ebegömeci ile 
lamamıştır. karışık, evde yapılmış bir Haçmış. Hns-

Hadisenin tahkikatını ikmal eden müd- tane doktorları Rukiyede üremi tezahü
deiumumilik 1 inci tedkik bürosu maz- ratı görmüşlerdir. 
nunu isticvab edilmesi için Sultanah
med 3 üncü sulh ceza mahkemesine ver
miştir. 

Niyazi, sorgusunda hakkındaki iddiayı 
reddetmiş ve demiştir ki: 

- Sadeddin isminde bir arkadaşım 
vardır. Bu arkadaşın teyzesinin bonoları 
varmış. Fakat, Sadeddin bu işi benim ta
kib etmemi istedi. Vekaletname ile, bo
noları tahsil için gayrimübadiller komis
yon una müracaat ettim. Ertesi günü, tek
rar gidecektim. Sadeddini bir daha göre
mediğim için, işi takib etmedim. Bu ha
disede, benim bir suçum yoktur. 

Sultanahmed 3 üncü sulh ceza hakimi 
Kamil suçlunun tevkifine karar ver
miştir. 

Gazhane yokuşunda yuvarlanan 
otomobilin soförU tevkif edildi • 
Birkaç gün evvel Gazhane yokuşunda, 

Cesedi muayene eden adliye tabibi En
ver Karan, morga kaldırılmasına karar 
vermiştir. Tahkikataı devam edilmekte
dir'. 

······························································ 
Poliste: 

13 ya~ında bir çocuk arkadaşını 
yaraladı 

Hasköyde Hamamarkası sokağında otu 
ran 13 yaşında Mustafa lle ayni sokakta mu· 
kim 13 yaşında Peşer arasında oyun yüzün
den çıkan bir kavgada Peşer Mustafayı bı
çakla kolundan ve arkasından yaralamış, ya 
ralı Beyoğlu hastanesine kaldırılmış, su~lu 
yakalanmıştır. 

Bir çocuk arabadan düştü, 
kolu kırıldı 

Fener yolunda oturan Mehmedin oğlu 13 
yaşında Hadi binmiş olduğu ot yüklü bey -
ıır arabasının sarsılması neticesinde yere 
düşerek sol kolu kırılmış, Nümune hastane
sine kaldırılmıştır. 

Bir kabzımal metresini yaraladı 

Bu, Alınan faikiyetini temin için 8 ha
ziran 1861 den 26 temmuz 1866 ya kadar 
süren Prusya ve Avusturya harbidir. İ
talya Prusyanın müttefiki idi. Bu muha
rebede Avusturya mağlub olmuştur. Bu 
harbde en dikkate şayan savaş 3 tem
muzda Koeniggratzda olmuş ve 205 bin 
kişilik Avusturya ordusu tam 40 bin as
ker kaybetmiştir. Prusyalılar 10 bin zayi
at vermişlerdir. Harbden sonra, Prusya 
Alman devletlerinin başı olmuş, Avus-

turya Almanyadan ihraç edilmiş, Vene- Düz kumaştan (keten, sun'i ipek ve:.mi
diği terketmiş ve bu şehir yeni teşekkül re) gibi kısa kolla geniş reverli yapılır. 
eden İtalya krallığına ilhak olunmuştur. Arkası iki dikişlieüx. 

bir otomobil bir odun deposunun 5 metre 
irtifaındaki avlusuna yuvarlanmıştı. Oto
mobil parçalanmış ve Melek, Nuri, Kad
ri isminde üç kişi de ağır surette yara4 

lanrnışlardı. 

Kazanın şoförün sarhoş olması ve yo
kuşu tırmanırken, tamirat dolayısile yo
lun kapalı olduğunu görememesi yüziin
den vukubulduğu, tesbit edilmiştir. 

Meyvahoşda kabzımal Arabkirli Said bir 
müddettenberi arası açık olan metresi Al'şe
loza sokakta tesadüf ederek kavgaya tutuş -
muş, Arşelozu çakı ile yüzünden yaralıyarak 
firar etmiştir. Yarah hastaneye kaldu-ılınış. 

suçlu aranmaktadır. .................................................•............................................................................ 

Bir izdivaca 
Tavaflsut ediyorum! 
Bundan bir müddet evyel Şişliden, 

Taybon Cem imzalı bir mektub almış
tım. Mektub sahibi, bir aileyı refah 
içinde geçindirebilecek kadar kazanç 
sahibi olduğunu söylüyor, ve şu cum
leleri ilave ediyordu: 

- Bir kadınla evlenmek istiyorum. 
Evlenmek istediğim kadında aradığım 
yegane meziyet doğruluk, ve sadakat
tir ... 

Yalan söylemiyen, beni seven, ve 
bana sadık davranan bir kadının bü
tün kusurlarını mazur görebilirim. Bu 
meziyetlere sahih olan Oir kadın, ih -
tiyar da, çirkin de, fakir de olsa mak
bulümdür. Yeter ki, hastalıklı olmasın! 
Hastadan hainden ve yalancıdan nef-

' ret ediyorum! Fakat bilmem, yalan 
söylemiyen, ihanet etmiyen bir zevce 
bulabilmcme imkan var mı? 

* Dün, bu münasebetle bir mektub 
daha aldım. Bu mektubu yazan baya • 
nın adresi bende mahfuzdur. Bu ba
yan, bana yukarıdaki mektubu hatır -
latıyor, ve: 

- Ben, diyor, o mektubu yazan zat
la evlenmiye razıyım. Ben de tıpkı o
nun gibi, ihanetten, yalancılıktan iğ

renirim. Bana sadık olac::ık erkeğe sa
dık yaşamak, gayemdir. Sıhhatim, 

bamdolsun, yerindedir. Üstelik tc çir
kin, ihtiyar, sakat ta değilim. 24 ya -
şımdayım. 1,65 boyum var. Kilom bo-

yumla tıpatıp mütenasibdir. Yani ba
lık etindeyim. Tenim beyazdır. Orta 
tahsilim var. Karakaşlı, kara gözlü -
yüm. Dostlarım güzel olduğumu söy -
lerler. Ve bunu düşmanlarım bile in
kar edemez! 

* Erkek de, kadın da yalandan, ve iha
netten iğrendiklerini söylüyorlar. Hal
buki ben: 

- Hiç yalan söylemem! diyen insan
lara karşı geniş bir itimad bı?slemekte 

daima mütereddid davramrım. Çün.ld 
evveıa, hakikaten yalandan hoşlanmı

yan kimseler, bunu ilan etmek lüzu
munu duymazlar. Sonra, bir insanın 

hiç yalan söylemeden yaşıyabileceğine 

inanmak, biraz safdilane bir gaflet o
lur. Bugünkü hayatın öyle acayip şart-

ları var ki, muvaffak olmak, düşman 
kazanmamak, kalb kırmamak, aranıl
mak, sevilmek için, icabında yalan 

söylemek farzdır. Fakat, bence, dürüst 
insan, hiç yalan söylerniyen değil, 

mecbur kalmadıkça yalan söylemiyen, 

ve söylediği meşru yalanlarla hiç kim
seyi mutazarrır etrniyen 1"lsandır! 

Bu kanaatime rağmen, temenni e -
diyorum ki, bana şu iki mektubu ya
zan okuyucularım da, iddialarında, be
ni utandırabilecek derecede samimi ol
sunlar. Ben, bu ümidle, - istediği tak
dirde - ikinci mektub sahibini:ı adre
sini, birinci mektubun sahibine vere
bilirim. 

TEYZE 

Emprimeden uzun kollu yaparsınız. 

Reverleri düz beyazdan koyarsınız. Arka 
gene iki dikişlidir. 

Şoför Şükrü dün adliyeye verilmiştir. 
Müddeiumumilik suçluyu 4 üncü sorgu 
hakiminin huzuruna çıkarmıştır. 

Sorguyu müteakip, haklın, Şükı·üyü 

tevkif etmiştir. 

Tıbbı adli bir güzellik meselesini 
tedkik edecek 

Sultanahmed 2 nci sulh ceza mahke-
1 mesinde enteresan bir güzellik davasına 
1 bakılmaktadır. 

Kumkapıda Arab Mehmed, metrEsi 
1 Nuriye ile kavga etmiş ve Nuriyeyi bu 
1 kavga sırasında burun hizasından jiletle 

1 

yaralamıştır. Kadın burnunda yüzüniin 
güzelliğine halel verecek sabit bir iz kal
dığı iddiasile Mehmedden davacıdtr. 

Maznun ise, mahkemede· hadiseyi in-
kar etmiştir. 

Yüzde bir iz kalıp kalmadığı tabibi ad
liden sorulmuş, d-0ktor san'atkarlardrtn 
müteşekkil bir ehlivukufun hadiseyi izah 
edebileceğini bildirmişti. Fakat, Nuriye
nin güzelliğini bozduğu iddia edilen yara 
izi, burun kıvrımındaki çizgiye isabet et-

iki ahbab çavuşlar: 

Kadın kavgası 

Ortaköyde Cavidağa mahallesinde oturan 
Saniye sokaktan geçerken o civarda oturan 
Argiri ve baldızı Katina ile kavgaya tutuş -
muştur. Bir aralık Katina Saniyeyi ısırmak 

suretile kulağından yaralamış ve küpesinden 
tutup çekerek kulağını yırtmıştır. 

Bir amele elini makineye kapbrdı 
Ortaköyde bir teneke fabrikasında çalı -

şan Samueı oğlu Baruh çalıştığı makineye 
elini kaptırmış, sağ elinin iki parmağı doğ· 
ranmıştır. Yaralı Beyoğlu hastanesine kal • 
dırılmıştır. 1 

Bir odun kayığı batb 
Mehmed reise aid odun yüklü kayık Bey

lerbeyi rıhtımında yükünü boşaltırken açık· 
lardan geçen bir vapurun dalgasına tutula -
rak batmış, tayfaları kurtarılmıştır. 

Bir çocuk su kamyonundan düştü 
Kacıköyde Dumlupınar sokağında oturan 

Yakubun oğlu 6 yaşmda Niyazi belediyenin 
fiulama kamyonuna binmek istemiş, bu sı ... 
rada kamyon birdenbire hareket etmiş ve 
Niyazi yere düşmüştür. Kamından ve goğ .. 
sünden yaralanmış olan küçük yaramaz be .. 
rayi tedavi Nümune hastanesine kaldırıl .. 
mıştır. 

Tard cezası 1 

1 
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Yazan : Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 

G6zlepede 
Işıksız bir aokalt 
Göztepe" ot1tran. w olmyucıımuz 

yazıyor: 

c- Göztepe, lstanbulun rağbet gö. 
ren sayfiyelerinden bir1dir. Bilhassa 
sahile yakın olan kısımları, yaz mev -
siminde bir hayli kalabalı\ olur. 

Burada Kadiral• IOblı denilen ve 
içinde benJm de oturdutum ev bulu -
nan bir sokak vardır. Uzunlutu 1000 
metre kadar olan ve ild sıra evlerden 
tefekkül eden bu kalabalık sokakta, 
bir tek sokak Umbuı dahi yoktur. Jta. 
ranlık gecelerde, bu IObğın elri bül
rü kaldırımlan üzerinde yürümek bir 
hayli müşküldür. Bu sokağın ortasın
daki evimize gidinciye kadar Uh bir 
hendeğe yuvarlanmaktan kurtulmak, 
kih bir köpelin hücumundan satın -
mak için uğraşır, bir hayli yürek çar
pıntısı geçirir, ter dökeriz. 

Kadirağa aokağına amut w vaziyet
te bulunan dar bir aokak daha var -
dır. Bu dar sokağı. ayısı be§ı geç
miyen yeni evler teşkil eder. Bu so • 
kaga elektrik lambası konulduğu hal
de Kadirağa sokağına niçin konulma
dığını benimle beraber bütün mahal
leli de anlamamıştır. Kadiraj.a soka • 
ğının da teııvirini bütün mahalli? na -

1111na alakadarlardan rica ederim. 
JI. D. 

EiJenee ~ peMhl• 
Ok"~" Naci vazap: 
c- Belediye yaz gelince ,ehirde eğ

lence yerlerindeki pahalılıkla mücade
leye geçer, fakat fiatlarda hiç bir fark 
görülmez. İfte size bir milal: 

Geçen pazar günü Suadiye gazin°'" 
lanndan birine gittik. Uç arkadaf üç 
Iİ§e rakı ıetirttik. .Aslı • kurut olan 
bu rakıların pz:inodaki fiatı 170 ku. 
ru§tu. Mezeye ele aynca para alını • 
yordu. 25 gram ıelesa beyaz peynire 
30, ufak bir kise caCJia 40, 4 puça • 
dan ibaret bir fit kebabma 40, .iki kü
çük yuvarlak dilim e.kmele G, iki fife 
terkos suyuna 10 k'W'Uf abndı. 

Bu pahahlık değil de nedir? Hepsi 
70 kuruş tutmıyan bu ufak tefele bet 
lira vermek doinı mudur! Biliyoruz, 
belediye faaliyettedir_ Fakat bu yeni 
faaliyet her seneki faaliyet gibi olma
malı. Müsbet netice, ucuzluk bekliyo
ruz. 

Okuyuculanmmn ıMqUluma 
cenblar 

Elô.zığ cezaevinden nvkt b gönde-
re okuyucularımıza: 

- Sırası -gelince neşriyat yapaca z. 
lstanbulda H. O. l'4= 
- İstediğiniz kahan çılmut bulun

duğu için sevinebilirlini& 



•ia1iRAATJllll 
Köylü zahiresinin yaman 
düşmanı: Buğday kurdu 

* il • 
Fena yapılı ambarlardan ehilı ol mıyan bu kardan zararı pek bü-
yüktür. Buğdayı yenme.z, ekilmez blr hale getirir. Buğday kurduna 
lrarıı en e•aalı tedbir, lenni ıartlara uygun ambaTlar yapmak ve 

zahireyi böyle yerlerde •aklamaktır. 

Yazanı 

Yeni yıl buğday mahsulünün a.ın

bara konulmak üzere bulunduğu JU sıra
da, köylerimizin ekserisinde üzücü bir 
derd tazelenir: Bütün bir yıl çalışılarak, 
nihayet ambara getirilebilm.ij olan buğ
dayları, gene kurdlar saracak, gene onu 
yenmez, ekilmez bir hale getirecekler • 
dir. Hiç bekletmeden hemen pazara gö -
türseler, bu mevsimde piyasadan bir §ey 
kaz~ma1arfua imkan yokturııt Götür -
meseler, viran ambarda kurdlaruı istila
sına uğrayıp berbad olmaları da nıuh -
temeldir. Beliti o zaman bugünkü kadar 
da para etmiyecektir. 
Buğday kurdundan endije edenler, 

yeme.kliğe ayırdıkları kısmı tsğütmek 
için değirmenlere koşmuşlardır. Fakat 
yakında olan köy değirmeninin myu ke
silmiştir; uzaktakinin de en aşağı iki gün 
sıra beklemek zoru vardır. Haydi ye • 
mekliği öğüttüler; tohumluğu ne yapa
caklar? Ta gelecek mevsime kadar bwıu 
nasıl saklasınlar? Kimisi çuvalda olur -
sa gelmezmiş der, kimisi yıkanmıı buğ
daya bir iey olmaz der, kimisi ambarın 
aralıklarını mayıslamalı der, kim.isi ekin 
ışık görmemelidir, kimisi yığına cılk yu
murta sokmalı der, velhasıl sayısız ted
birler ortaya dökülür, dt!rde çare araştı
rılır. Fakat kim.&e, esas sebebe ve esas 
çareye temas edemediği için c buğday 
kurdu> da her yıl ayni zararları yapar, 
gider. 
Buğday kurdu, her §eyden önce 

buğdayın muhafaza ·edildiği yerle ala
kadardır. Muhafazalı, havadar ve serin 
bir ambarı olmıyan her tarımman bu teh
likeye maruzdur. Çarık - çürük tahta -
lardan yapılmış, girintili - çıkıntılı am
barlar, yahud rastgele seçilmiş bir rner -
divenaltı veya buna benzer üstünkörü 
bir yer; buğdayı saklamaktan ziyade 
kurdlandırmıya yarar. Onun için her ta
nmman kendine yeter büyüklükte bir 
ambar yapmayı ülkü edinmelidir. 
İyi bir ambar için türlü, basit ör

nekler gösterilebilir: 
A - Ağacı bol olan yerlerde bildiği -

m1z eski tertibdeki ambarlar ucuza çıkar. 
Yalnız bunların içini galvanizli saçla kap
lamayı, üst kısımlarının kapamşını çok 
tertibli kurmayı ihmal etmemelidir. 

B - Bazan boş bir yer odasını da am
bar haline getirmek zaruretinde kalına
bilir. O takdirde bu yerin rütubetsiz ve 
havadar olup olmadığına dikkat etmek 
gerektir. Eğer bu cihetten emin ise ye -
rlni çbnentolayıp, camlarını telörgü, ve 
tavanını rnuhkemce kaplatmakla mev -
cudu kısmen fennileştirmek Uzım ve 
kabildir. 

C - Meraklı bir tanıdığım evinin ar· 
kasındaki müsaid bir binanın içine ol -
dukça pratik şöyle bir örnek yapmıştı. 
Önce pencereleri telletmiş, tavanını ye
niletmiş, yerini de çimento ile düzlem.iş. 
Sonra bu yerin ortasına çimentodan sek
ıen santim yükseklikte ayaklar yapa -
rak, bu ayakların üzerine gene çimento
dan iki metre irtifaında sandık kibi bir 
ambar oturtmu§. Her tarafı kapalı olan 
bu sandığın üstünde demirden üç ka -
pak, altında da üç tane sürgülü kapıcık 
vardı. Bu ambarın içi üç bölük imiş. Bi
rine buğdayını, birine arpasını filan ko
yuyormuş. c- Hem ucuza çıktı, hem ra -
hat ettim, hem de her türlü böcekten 
kurtuldum, diyordu. İcab ettikçe bu 
meydan yerde de aktarıyor, temizliyor, 
ölçüyor, dolduruyorum.> 
Buğday kurdu, kızışık, güve ve ben

zeri gibi zahire zararlılarının önce am· 
baı-la alakadar olduğunu belirttikteı;ıı 

ıonra (buğday kurdu) nun çaresini ya
zayım: 

Buğday kurdu =-= Calandra Grana -
naria ), 'b()cülerin kınlı kırnad sınıfın

dan, siyah renkte, 3-4 milimetre uzun -
lukta bir haşeredir. Uzun bir hortumu 
ve bu hortumu üzermde iki boynuzu ol
masile pek kolay tanınır. Buğday kurd
lan ambar, değirmen ve fabrikalardaki 
buğdaylara inz oldukları zaman pek ça
buk üreyerek büyük zararlar yaparlar. 
Küıil böcekler, buldayla.rm çu,tlari ü-

Tanmman 

f 
) 

Buğday silolarından biri 
zerine yumurta bırakır. Bu yumurtalar
dan çıkan siyah başlı, beyaz vücudlü kü
çücük kurdlar tanelerin içini yeyip ka -
buktan başka bir şey bırakmazlar. Kurd
lar kırk gUn zarfında istihalelerini ik -
mal edip, çıkan k9.hiller tekrar yumurt -
lamıya başlar ve böylece senede tam beş 
nesil yaparlar. En sonuncu anaçlar artık 
yumurtlamayıp ambarın pencere, kapı 

gibi aralıklarında uyuşuk bir halde kışı 
geçirirler. Nisan gelince canlanıp yeni 
baştan zararlarına başlarlar. 

Buğday kurdu memleketimizin her ta
rafında vardır. Yukarıda söylerliğim fena 
yapılı ambarlarda çokça bulunur. Temiz 
bakılan tertibli ambarlarda barınamaz. 

Bu haşereye karşı en son mücadele usul
leri şunlardır: 

1 - Ambarın daima temiz olmasına, 
buğdayların vakit vakit kalburdan veya 
tarardan geçirilmesine dikkat etmek. 

2 - Ambarın kapısını, penceresini ka
payıp kükürd tütsüsü yapmak. 

3 - Otuz baş sarmısağı iyice ezip, ü -
zerine sıcak su dökülerek elde edilecek 
mahlulü ambarın her tarafına püskür -
mek. 

4 - (Tetra Klorür dö Karbon) mayiini 
yığınlar üzerine dökmek. (Bu madde 
katranlı bir tabaka hasıl ettiğinden, in -
tişar eden boğucu gazı altındaki böcek
leri, kurdları bir hafta zarfında öldürür. 
,:Yüz kilo buğdaya 10 gram ilaç kafidir. 
250 gramı 60 kuruştur.) 

5 - (Paradi Kloro benzin) ismindeki 
kristal maddeyi yığınlara karıştırmak. 
(Bu maddenin on gramı yüz kilo huğ -
~~yı ilaçlarnıya yeter. Buğdaylar bir fıçı 
ıçınde, azar azar muamele edilirse ilac:n 
tesiri daha ziyade artar, böcekleri yıl
dırım gibi öldürür. 

Tarımman 

·oli&/"ö;"d·J;-röı-e;·ifi-r6;;;ıe 
Ders veren 
Alim kapıcı 

Bu 69 luk ihtiyar, Oksford ~iversitı 
si kapıcısıdır. Fakat ayrı bir mesleki da
ha vardır. Kendi kendine yetişmi' ol:ın 
pratik bir tabüyatcıdır. Her gece üni
versite profesörlerine ~biiyat konfe
ransları verir. Profesörler de, ertesi gün 
derslerinde bu konferanslardan hülAsa
lar çıkarırlar. 

Resmimiz kapıcı pofesörii, ada tav§an
larını muayene ederken gösteriyor. 

S O N POSTA: 

MUmkUn değil 
Hasis evine uşak 

alacaktı. ilk geleı:ı 
u~k namzedine sor .. 
du: 

- Islılt çalmasını 

bilir misin? 

- Bilirim bayım .. 

- Öyleyse seni ya .. 

Yaş farkı 
Yaşlı adam, geıı.g 

bir kızla evlenıni~tt. 

- Aranızda ya~ 

farkı çok büyük! 

Dediler .. Cevab ve• 
di: 

Hayır.. Çünk~ 

ben ona bakt1ğım za• 

man kendimi yirmi 

yaş gençleşmiş hisse~ 

diyorum. O da ban~ 

baktığı zama.1 ken 1 

nıına alıyorum. Yal"' 
nız iU şartla, bana 
içki çıkarmak için 

manlarda hep ıslık 

mahzene girdiğin za

çalacaksın. 

- ????? 

- Bir yandan ıs -
L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ni yirmi yaş iliti ~ 

yarlamış hissediyor .• 
- işte benim en son şahe~erim. 
- İsmi? lık çalıp, bir yandan 

içki içmek mümkün 

değildir de .. 
- Henüz koymadım. cDinlenen pehlivanı la cVenüs düşünüyor> arasında 

Böylelikle aramız .. 

daki yaş farkı zAıJ 

oluyor. mütereddidim. 

- Çok zengin• biT kadın! 

- Fakat hem dilsiz, hem de sağır .• 

- Daha ne !istersin! 

Mağaza değil 
Serseri, serserinin başındaki yeni şap

kayı gördü: 
- Bu şapkan hoşuma gitti, nereden 

aldın? 

- cŞafak> dan! 
- Mağazanın yerini söyle, ben de bir 

şapka alayım. 

- Mağaza değil, lokanta! 

* 
Hayır 

- Tam on beş gündür karıma bir !ek 
söz söylemedim. 

- Dargın mıydın? 

- Hayır, sözünü kesmek istemedim! 

* 
Neye 

Çocuğa sordular: 
- Evlerin üstünü neye örterler?. 
- Asansörler gök yüzüne çıkmasın 

diye! 

* 
ı-arıı~tırı rırrı 

- Karıma bakmakta devam ederseniz 
pişman olursunuz. 

- Ne yaparsınız? 
- Karımla sizi tanıştırırım. 

Bir fiime şilte almış Adaya gitmişti. 

Geceyi ça.mların altında geçirecekti: 
- Acaba bı,. rüya mı g<1rü.yorum, 
yok8a. fifme şilteyi lüzumundan faz
la mı §ifirdim. 

Hop arlö r 
Geveze bir kadın bir kitabcı dükka -

nına girdi: 
- Bir kitab isterim, dedi, bir arkada

şım iki gün sonra otuz yaşına girecek, ona 
hediye edeceğim. Pek ucuz bfr kitab ol
masın, pek te pahalı olmasın 

Kitab seçmek te güç iştir. Mesela be
nim kocam roman sevmez, edebi eserleri 
sevmez .. 

Kitabçı bir kitab uzattı: 
- Mükemmel bir kitab bayan, 

cBir hoparlör nasıl ayar edilir?> 

Kaptan, bir gece otelde kalmıştı. 

dedi, 

Motosiklet meraklısı karı koca, kah
valtı ediyorlar. 

Baktırrrıak için 
- Dün karınızı tiyatroda gördüm. Za

vallı hasta galiba.. mütemadiyen öksü -
rüyordu. 

- Yok, hasta değil! 
Diln yeni bir şapka giymişti de .. 

* 
Salona allrırrı 

Bayan, hizmetçiyi çağırdı: 
- Gülsüm, sen nişanlını mutfağa alı· 

yorsun, bu hiç hoşuma gitmiyor. 
- Teşekkür ederim bayan; mutfağa 

almam, madem ki hoşunuza gitmiyor. 
Bundan sonra salona alırım. 

* 
Hayvarı sevgisi 

Hirnayei hayvanat cemiyeti Azasıydı. 

Sordu: 
- Siz de hayvanları sever misiniz? 
- Evet, dedim, bilhassa tavuklara ba-

Jlhrım. Yahnisi, sövüşü &Uzel olur. 

- Karıma bir bulaşık yıkama ma
kinesi aldım. 
- Ka-rmızı çok düşünüyorsunuz. 
- Bulaşıkları ben yıkarım da ... 

Hakikat 
Lokantada balık yiyordu. Garsonu ça• 

ğırdı: 

- Bu lokantaya bir hafta evvel gel < 

mediğime yazık olmuş! 

Dedi. Garson sevindi: 
- İltifatınıza teşekkür ederiz bayım. 
- İltifat değil hakikat .. bir hafta ev• 

vel gelmiş olsaydım, bu balık taptaze pi§• 
miş olarak önüme getirilecekti. 

* 
En fazla 

Balık avı meraklısı sordu: 
- Balığa meraklıyım, acaba en fazla 

nerede bulabilirim? 
- Balıkpazarmda! 

* 
Adet değ il 

Dilenciye sordular: 
- Neye sokaklarda dilenirsin? 
- Evlerin içine girip dilenmek adet ol• 

mamış ta onun için! 

* 
S iyah mı ? 

Zenci fotoğrf çıkartacaktı, fotoğrafçı 

sordu: 
- Siyah mı olacak, renkli mi? 

..- Asansörle inip çıkmaktaıı canınız 
sıkılmıyot mu? 
Asansör memuru - Bu suali sabah
tanberi kırktır işitiyorum, artık ca
nımı sıkmıya başladınız. 



Askerlik bahisleri: 

Çekoslovak ordusu 
Topcuıunun müessiriyeti ve kudreti ile ıöhret alan Çek 

ordusu, toplannı, tayyarelerini, tanklannı ve diğer 
bütün •ilAblannı memleket dahilinde J&ptırmaktadır 

Çele Mdusıınun ağır topları 

Modem ailihlar ne derece tekemmül dört topçu grupu, bir alay da topçu Jwfff 
ederse etsin, §imdilik, orduların belke- alayı vardır. 

miğini gene piyadeler te§kil etmektedir. Bunların kadroları §Öyledir: 
Piyadenin süngüsü ve el bombasıdır ki Hafif topçu: Bir erklnıharbiye heyeti, 
nihai galebeyi temin eden Amil oluyor. bir muhabere bataryası ve beherı dört 
Maamafih kuvveill ve- müessir bir top - toptan mürekkeb üç bataryalık üç topçu 
çuya istinad etmiyen bir ordunun mü - grupu ve bir kadro bataryası. 
dafaa ve taarruz kabiliyeti fazla değil- Orta topçu: Hafif topçunun teşkilat 
dir. itibarile aynidir. Yalnız batarya adedi bir 

Son günlerde, orta Avrupanın vaziyeti eksiktir. 
münasebetile hakkında bir hayli neşriyat Ağır topçuda ise gene batarya adedi 

Resimde yenilik: Oç senede bitirilen ve büyük 
alaka uyandıran oarib bir tablo 

yapılan Çek ordusunun ve bilhassa bir eksiktir ve her batarya dört yerine Londrada Bond Street'dı Tooth galeri - helerden tend111ııde bıraktılı lntıbaı bJ • rafta tan1nm11 artlltler, blr boh d6vilC 
Fransız &eknJsyenlerinln nezareti altın - üç toptan mürekkebdir. n1D arta duY&rlarından i>lrlnl boydan boJ& detmete çalıfmaktadır. ıahnesl, bir tenll maoı. blr fabrika blnUI • 
da yetı..+ı.nen topçusunun hal ve kuv- Keşü topçusunun teşkilatı ayrıdır. Bu taplaJ&n bu l'ellm, btıttın ıan'at muhlbwt- Relimde ma'ri blr denls ıartlYonıs. Bu ele- mn tlltbde, bq aeatı duran bir camı.u.ı 

., ..... '" . nl, meraklıları n ml8tlkler1 muhtellt nl.sln etrafını oıvreı11en aahlldt, pll.Jda, p-
vetini gözden geçirmek faydasız değil - alaylar tarassud, keşif ve baloncu olmak dQftlncelerıe etrafına toplamaktadır. yet ıartb "' en ıapm ihenklerıı ı.medll _ mtdtniJetlD kmk dfiktık bakiyeleri, blr h&of 
dir. Bu yazıya aid maltlmat ve rakamlar, üzere üç gruptan müteşekkildir. Umumf Tamamlanmaaı tıç J1l süren bu resmin mlf ;r1lzlerce tnaan T&rlıkları oetld oetld it- pJahane, barab olmut eTler, 1at11rbaHn 
almanca cWehrtechnischen Monathefte> maltlmata göre ihtiyat toplar hariç ol - san•atkln, Franaa ye Amerlkada tanlllDUf !erle ulrafmaktadırlar. llhrlnln mukablll olarak ıösterllmektedlr. 
namındaki gazeteden alınmıştır: mak üzere Çek topçusunun silah adedi olan Panl Qellcof lmılnde bir Rua ressa - ön pllnda maruf eserlerin tıımeW Up - Kthu &f&lıdan, yutandan Ye cepheci 

Çek ordusu baflf, orta ve agvır olmak (1668) dir mıdır. Rea.sam, <Fenomen> diye ad.landırdılı ıerı Y&rdır. Bir k6fed•, p.s maakelert ceçir- 16rtlnmekte, bu ıuretle resme ıilr'at unau 
· bu eserile, bugünkü J&f&Yıtm muhtelif cep- mlf blr at Ye in.san ıöriinilyor. Diler blr ıa- runu ıetırmektedlr. 

üzere Qç sınıf topla mücehhezdir. Evet Çekoslovaky~da kuvvetli bir harb ıa - =--=====-------=======-----=----=-----=--==-------=====--=--
Çek topçusunun elinde bulunan topların nayii mevcud olduğu için Çek ordusuna 
-apı umumiyetle (10,5) ve (15) liklerdir. aid malzeme: (6) top ve obüs fabrikasın- ,. 
Bu topçuya yan alır demek tP. ır.üm - da, (12) piyade ve topçu mermi fabrika- 5YlllHlllllllllllllllllllllUll1 CASUSLUK "'lllllUlllllllllllllllllll 
kündür. Vazifesi, harb sahasındaki düş- sında, (5) barut ve mevaddı infilakiye § 
man müstahkem mevzllerile düşman fabri~asında, . .<8) tank ~abri~~sında, (7) § 
topçusunun mevzilerini tahrib etmektir. traktor, (8) tufek ve .~tralyoz, ~8). tay- 511111111111111111181 
Umumiyet itibarile Çek topçusu: , yare, beş tayyare motoru, (6) zehırlı gaz, :ih la. Tarihinden Birkaç Yaprak ~ .. 11111111111111111111 

1 _ 12 topçu alayından; · · · • (7~ gaz maskesi fabrikalarında temin 

2 A .. - ·-~:1 t la ve ımal olunmaktadır. - ynca .. musl.9Ail opçu a yın -
dan· Hafif ve atlı Çek topçusunun topları 

3 ' 12 ta ala d • (80), ve (17) modelidir. Atış mesafesi (10) 
- or çap y an, kil . 

.. Gen rta ı~: 1 d ometredır . .. - e o çap uu a ay an; 
5 - Dört alay alır topçudan ve hali Bunların bir kısmı (14) kilometreye 

kadar atış yaptıkları gibi dik atışları 
tetekkillde ayrıca gene ağır iki alaydan (10) kilometreyi bulmaktadır. 
müteşekkildir. 

Çek topçusunun muhtelif model top -
Bunun haricinde dlirdü mevcud, biri lan umumiyetle (10) kilometre ile (18) 

hali tqekkillde bet tayyare dafii topçu kilometre arasında atış yapabilmekte
alayı vardır. Elyevm mevcud bulunan iki dir. Şu hale göre Çek ordusunun çok mo
dal topçusu bu mikdardan hariçtir. Ay- dern ve müessir bir topçu kuvveti var, 
nca Çeklerin (8) dal topçu grupu, atlı demektir. 

Nakliyecilik alemindeki bidiseler 

lnsntendt Japdaa bu 11 tonluk otobtıa d1zel motörtl veyahud elektrWe lflemekte -
cllr. Bir banda il JQIC1I oturabWr, blr o kadar da ayakta durabWr. Dlnglll Ye tekerlel1 
o tüllde JVlettlrlJmlfMr ki, köfelerl dönerken, arabada hemın hemen hiç blr 1&rsmtı 
hualt~. 

Bir mtlddet ene! JUDUI olan PraM11 I İngUterede Yort demlryolu milles1nden 
lilta vapuru Latayet. Roterdam llmanındıı çıtanlan bu 88 aenellk lokomotıt, bir tec • 
parçaıanmak 8- btkll,Jor. rtibede kullanılacatbr. 

Bizans imparatorluğunda casusluk 
İdari zifma, hanedan kavgalarına, hu- ' Peter bir defasında bir kraliçeden şü.,._ 

dudlarının kararsızlığına rağmen binler- helendi İtalyan naibi, büyük Ostro 
le yıl yaşıyan Bizans imparatorluğu; şar- liderinin kızı ve varisi, cenglver F 
kın lüksü gibi hile ve cinayet siyasetini kralının yeğeni olan bu kraliçe, müş 
de en had bir şekle çıkarmıştı ve bütfm bir vaziyette bulunuyordu. Bır taraf 
bunların en korkunç tarafını casuslukta İtalyayı idare etmek, bir taraftan 
göstermişti. !arın isyanını bastırmak mecburiye 
İmparatoriçe Theodora'nm tabla ıeç- içinde ümidsizlile düşmüştü. Yardım 

tikten sonraki ömrü bu fecaab en açık temek için imparator (Jüstiniön) a 
bir misal teşkil eder. Theodora, impara- wrmUf, onunla gizli bir pazarlığa gin 
tor Jüstinianla evlenip tahta kadar yük· mi§tl 
selmeden birkaç yıl önce hipodrom tiyat· Bu haber tabii, casuslan tarafın 
rolannda en açık numaralar yapan bir ka derhal imparatoriçe Theodoraya ul 
dmdı. Resmi bir emir bu türlü aktrisle- nldı. İtalya naibi kraliça Arnalason 
tin vücudünü teşhir etmelerini yasak et- güzeldi, zengindi, iyi tahsil görmü 
tiği vakit bile Theodora sahnede o za- fazla olarak duldu, Theodoradan da 
manki - tarihcilere tesir eden - küçücük ha gençti. Binaenaleyh Theodoranın k 
bir örtü ile sahnede görünmüştü. kulanmasına hem de faz1asile değiyor 

Binlerle seyirci önünde geçen böyle Bahtaız Amalasontha cBjzans me 
bir gençlikten sonra birdenbire kraliçe- ketinde dostça kabul edileceğine te 
liie yükselen Theodora tebaasından hiç edildi Etrafını saran vahşi g:.iruhun d 
birinin bu hakikati gizllyemiyeceğini bi- manlığmdan kurtulup İstanbulun sü 
liyordu. Onları zorla susturmak için ca- 1 ve hapnetine selametle kavuşabilm 
ıuslardan istifadeyi düşündü ve bunda firminci aırın. n büyi.Uc ccıwılantıdaft için> daha yola çıkmadao kırk b~n al 
fevkalade bir istidad gösterdi. Jlatahcıri vermiye razı oldu. Fakat beklediği 
İmparatoriçe Theodoranın idare ettiği kılsız, ya sakat, alil, yahud da bet parasız kllna kavuşamadı. 

casus ağının diğer memleketlerdeki ca- ömürlerinin sonuna kadar sürünürlerdi. Çünkü o bu pllnları kurarken 
suslar gibi ne harici düşmanlarla, ne de Bunlar zalim imparatoriçenin kinine ya- yanda Theodara sadık bendesi (l'e 
memleketin dahill i§lerile hiçbir alaka- şıyan birer örnek olmak üzere dünya yü- Barsyames) e bir takını emirler veriy 
!arı yoktu. Bütün vazifeleri imparatoriçe züne çıkarılırlardı. Kin, kurbanlann yal- du. Peter daha yirmi sekizini aşma 
aleyhindeki kritikleri s1ı<Jturmak ve onun nız kendilerine delil, çolujuna çoculuna olan cgenç kraliçenin fikri olgunlu 
mazisini alız& aldırmamaktan ibaretti. da tatbik edilir, onlan da kırar geçirirdi. tasdik etmekle beraber> emre mün 

Theodora kendine; nüfuz, klll:iliyet ve Theodora bazan ,Ubhe ettiji bir sena- bir ajan olduğu için derhal İtalyay3 y 
-aile dolayısile rakib olabilecekleri tayjn törün, bir peskoposun da sürülmesini, öl- landı. 
etmekte hiç kimseden ve hiçbir şekilde dürülmesini emretmekten çekinmezdi. Ve kraliçe Amalasontha İstanbula R 
f(ibheden çekinmiyordu. cCasusJan da Bu işlere en emin adamını ııeçer, bu sa- mek üzere tam vapura bineceği gün 
eeceyi gündüze katıp .imparatoriçelerine dık köpeğini de §11 vahşi tehdidle korku- riv.a.yete göre birdenbire ihtilaçlar g 
dokunabilecek en ufak hareketi, en ufak turdu: cBeceremez de dönersen vay ha- miye başladı. Akşam olmadan öldü. 
sözü ve en ufak bir yan bakışı günü gü- line. Alimallah diri diri postunu yüzdü- rivayete göre de cbanyosunda boğulm 
nüne ona yeti§tiriyorlardı., Bu casuslar- rürüm.> bulundu. İkisi de Bizans casusluğun 
dan herhangi birinin bir tek sözü en nü- imparatoriçenin en büyük casusu tatbik ettiği ölüm cezalarının rnuht 
fuzlu bir insanın Theodoraya aid mah- İmparatoriçanin bu '-'olda en sadık b' kl' ., ,, ırer şe ı ... 
beslere atılması, orada adalet denen ,eye hendesi vali Peter Barsyames'ti. Ömrü- Ölümünün şekli ne olursa olsun, 
ebediyen veda etmesi için kAfidi. Riva- nün sonuna kadar Jüstinian'ın biricik parator Jüstinian canileri mukabele 
yete bakılırsa bu di§i canavar, kurban- sevgilisi ve saj eli kalmak ist1yen Tbeo- misil ile tehdid etti. Halbuki canilerin 
larına yapılan her türlü işkenceyi bizzat dora bu arzusunu gölgeliyebilecek en u- büyük şeriki ve şefi kendi yanında 
seyreder, feryadlara, yalvarmalara aldır- fak şeylerden ilk §ilbheıenen Peter Bars- yatağında idi. Bundan Y.im §Übhe ede 
mazdı. yames olurdu. lirdi? 
İ§kenceden ölen çoktu. Kalanlar ya a- Cuualar tarafından zelıirlenen kraliçe (Devamı 10 ncu ıayfada) 



Casusluk tarihinden bir kaç yaprak 1 

(Baştarafı 9 ncıı sayfada) 

Theodora'ıun hakimiyet iptilisı 

Theodora yalnız kraliça Amalasontha
nın gençliğini, mevkiinı, güzelliğini kıs

kanmış değildir. O, kabiliyeti, şahsiyeti 
ile J ustinianm gözüne çarpan erkek, ka
dın herkesi kendine rak\b sayar ve ez
mek ısterdi. 

İşte imparatorun teveccühünü kaza
nan Jhon de Cappadoc;anın Akıbeti. .. Ba 
adam köyleri ve köylüyü hem imparato
runun hazinesi hem de kendi kesesi he
sabına soyup soğana çevırmekte göster
dıği muvaffakiyetlerle cJüstinian> m gö-
2Une girmişti. cGerçi büyücülüğünden 
şubhe ediliyordu. Ne Allahtan, ne kul
dan korkusu olmıyan bu adamın milyon
larla halkı sefalete atarak, şehirleri yıkıp 
koyl"ri harab ederek para sahibı olduğu> 
muhakkaktı ama bütün bunlar onu L'll
paratorun gözünden düş~rmüyor1 bilakis 
yuk itiyordu. cŞafaktan yemek vaktme 

kadar efendisile kendini zenginleştirme.it 
için memleketi kasıp kavuran Jhon de> 
Cappadocia günün diğe: saatlerini en 
çirkin ihtiras eğlenceleril~ getiriyordu.> 
Kabıliyeti, daha doğusu sayısız kotülük
lerile Justinianm daimi dostluğunu ka
zanın tL Bu yüzden Şarki Roma valili
ğine kadar yükseldi Onun tahta bu ka
tlar yakın ve sivrilmeye haris bir ad3m 
için ideal olan bu mevki.? yfibeliıi Theo
aoranın kinini son haddine getird•. 

Jhon de Cappadocianın da sarayında 

Jcendıne mahsus casusları vardı. Bunlar 
onu imparatoriçeden gelebilecek h r tür
rn tehlikeden haberdar etmekte kusur et
mi~ ·tardı. Bunun içindir ki Peter Bars
yamesm ne okctılan, ne ze'ıirleyicileri, 

rıe de kamacıları cJhon a ulaşm2ya mu
vaffak olamıyorlardı. Muhafızları haUa 
~çirkin ihtiras eğlencelerınde> bile her
kesten ziyade onun yakınında buluna bi
liyorlardı. Halk Jhon de Cappadociadan 
nefret ediyordu. Fakat onların şikAy(!ti 

Jü tınianın ona karşı teveccühünü sars
mıyor. kuvvetlendiriyordu. Böylece 
Jlıon . yaptığı tazyik ve ifratın ceza"'ıııı 

görmekten on yıl kurtuldu. Mevkii, im
paratorun hayrrmlığı ve casusları ona 
daimi bir siper oluyordu. 

Gene bir casus plim: 

Theodora ondan zorla öç alam1yacağı
nı anlayınca işi şiddetten. entrikaya dök
tü. İmparatoriçe, işlemek istediği her ci
nayette kendine iti.mad edebileceği bir 
§erik bulurdu. Bu seferki programını k:.ı
mandan Belisariusun kansile müzakere 
etti. İki kadın şöyle bir karar verdfler: 
ilhon kızına pek düşkündü. Sözünden çık
mazdı. Onu yere senne1' için istifade e
dilebilecek en mühim f \rsat bu zayıf 

noktasıydı. 

Belisariusun karısı Jhon de Cappadoci
anın kı.zile gizlice görüştü. Kendi koca
sının imparatordan memnun olmadığım, 
isyan edeceğini, kızın h:ıbası da birlik o-

karısı Romanın en mağru..- ordusuna ku
manda eden kocasına vurulan bu darbe
nin acısını çıkarmak için eline geçen fır
satı kaçırmamıştı. 

Siiqiimle Wle .casuslar 

Bu kadarcık ceza .J1ıoıu;n düşmanlanru 
tatmin etmemşiti. Theodoranm casuslan 
onu mahkiım etmek için bir çare dah:a 
buldular. O sırada bir peskopos öldürül
müştü. Bu cinayeü işliyenin Jhon oldu
ğunu iddia ettiler. NUıayet ölümü r.ız 
binlerle defa hak etmif olan eski soyguncu 
vali işlediğı cinayetlerin cezasından kur
tulduğu halde, işlemediği bir suçun cezası 
na çarpıldı. En bayağı suçlular gibi kam
çılandı. Beş parasız Mwra sürüldü. cO
rada şehir lf?hir dolaşarak adını duyar
ken tüyleri ürperen halktan ekmek di
lendi• İmparatoriçenin casusları onu bu 
sürgün hayatında bile lakib ediyorlardı. 
Jüstinian cistemiye istem.iye fedaya mec
bur kaldığı bu sadık bendesini> ancak 
kansı öldukten sonra memlekete çağıra
b"ldi. 

CasusJann tahtı brtarmaJdaki rolü 

İmpara!oriçe Theodora aman vermez 
casus şebekesile kocasına gerçekten bir 
yük olmuştu. Fakat ömriindc bir kerecik 
olsun onun tahtını kurtamıayı da bilmiş
ti. Büyüle bir isyan sırasır.d.ı i~paratorla 
birlikte bütün generaller İstanbulu bıra
kıp kaçmaktan başka çare olmadığına 

karar vermişlerdi Jüstinianın cTiyatro
dan tahta yükselttiği fahiş'? Theodora ol
masaydh muhakkak ki tahb elinden gi
decekti. Bu kadın kaçmak istiyenlere: 
cEğer kurtulmak için yegarıc çare bu ise 

ben ölümü tercih ederim. &ıltanat sür
müş insanlar tahtından sonra yaşama
malıdır. diye haykırdı ve asilere kar~ı 
gizli bir hücum hazırlanmasını teklif c·~t. 

Bunun üstüne imparator casuslara yı

ğınlarla para vererek etrafa salm1ş, bu 
para ile muhtelif düşman kuvvetlcı"inin 
arasına Di!ak sokmalarını emretti c.Jüs

tinian• a sadık kuvvet sayısı 3000 i geç
miyordu. Fakat hepsi en azgın, en haşın 
askerlerdi. Belisariusla beraber imp:rra
torun emrinde kalan yegane general baş
tanbaşa yanan şehrin alevler içinde yıkı
lan binaları arasından sessız sessiz geç
tiler. Hipodromun kapılarım tuttular. Bu 

muntazam hücuma mukavemet ede:ni
yen Asiler mağlub oldu. Bcmlarıa: hemen 
orada 380l» i katledildi v~ mesele bu kan 
deryası içinde bastırıldı. 

Arada bil"Çok kiliseleı-, saraylar yıkıl
~ büyük bir hastane, içindeki bilt·1n 
hastalarile birlikte yala!ım~ birçok ta 
kan dökülmüp. Fakat casuslann dağıt
tığı para imparatorla imparatoriçeye 
tahtlarını kazandırmıştı. 

Pqte• llAikat Jlpall 
zi"aatçiler lllMOI er 

)ursa kolayca tahttan indirebilecekleri- Edime (Hususi) - Arıcılığı ilerlet
ni soyledi. Jhon besbelli vadlere büyült mek için Trakya Umumi Müfettişliği 

'bir kıymet veriyOTdu. Belisariwun kan- tarafından bir ay evvel Peşteye gön -
sının verdiği randevuya geldi: Theodora derilen ziraat memurlan şehrimize dön 
yolladığı muhafızlan nsıtasil:? onu ora- müşlerdir. Çanakkale Ziraat Müdürü 
da suç üstü bastm:h. Tahirin idaresi altında Budapeştede 

Fakat ele geçiremedi. Ya doğrudan çiftliklerde köycülük ve küçük koope
dogru) a imparator, yahud imparat:>run ratifler etrafında tedkikat yapmış o -
imparatoriçeye tabi olmr:yan bir casusu lan ziraat<.iler Umumi Müfettişliğe b;r 
cJhon-. abu baskını habe: vermi~J. Bu· rapor hazırlayıp vereceklerdir. 

na rağmen hiyaneti ortaya çıkmış oldu- Ziraatciler Macaristandaki köyler -
ğu için sürüldü. İmparatorun teveccüh:.i de ancılık, tavşan tüyü ve derisi, ku -
ccezayı hafifletti. Meniasmda cJhon-. a 
sen·etinin mühim bir kısmı verildı. • 

Belisarius'un kanlı neye Öl aJ.ak 
istemifü 

Garibdir ki Belisariusuı1 karısının bu 
tuzağı hazırlamasında c!a eski bir kinin 
tesiri vardı. Roma kanunlarına göre a~
kere verilen ekmek ve peksimedler iki 
defa fırından geçirilirdi Halbuki Jbc-;ı 

ru meyva, marmalat, aile konserveci -
liği hakkında da pratik müşahede yap
m~tardır. 

ŞmeUillgi nasal mağlOb ettim? 
(84fUırafı 7 6'ci ıayf:cdtı) 

Öbür köşede, mükemmel bir atlet, pes-
tile dönmüştü. .. 

Louisi bu müsabaka içUı ilci eski dün
Ya pmpiyonu, bir de yeni horoz sıklet 

biri 

İstanbul 1 inci İflas Memurluğwıclan: 
Apostolidisin alacaklılarına aid sıra cedvelidir 

Taleb oluna:ı Kabul olunan Kabul olunan Reddolu-
Aded Alacaklılar borçlar şirket borçları phsi borç nan borç Sıra MülMıazat - 1 Jozefin Kalati 

2 Kazım 

3 Kariôonküçükyan 
4 Turaçoğlu 

5 Tomamavroyani 
6 Niktassamurkaş 

7 Kostanlin 

8 Atanas Lefa 
9 Koço Tanas 

10 Koço Kiryako 
11 İliya Kafriçaki 
12 Hanri Emirze 

l3 Andonaki 
l4 Vasil Kukis 
15 Alber Levi 
16 Mehmed :Kamil 

17 İbrahim 
18 Perikli Kozaç 
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İflas açıldıktan. sonra ya .. 
zıldlğından reddedilmif
tir. 

6 İnk&rı ve def terinde ya
zılı olmamasından red
dedilm~tir. 

6 

' 8 
8 
6 

8 
8 
8 
6 İmtiyaz iddiası reddedil

miştir. 

8 
8 
1 
5 
8 Müflisin ink1rı Ye defte-

rinde yazılı olmadılm

dan red. 

Müracaat eden yinnl bir alacaklının kaydı kabulünü taleb ettikleri 14757.38 liradan 110 lirası Şirket borcu ve 13644.91 
lirası şahsi borç olarak kabul edilmiş ve şahst borçlaıdan 8567.93 lirası 5 nci ve kusuru 6 ncı sıraya kaydedilmif ve 
1002.45 lir.ası da reddedilmiştir. İşbu sıra cedveli daireye bırakılmış ve alacakları kayıd ve kabul olunan alacaklıların 
25/7 /938 pazartesi günü saat 13 tc: yapılacak 2 inci toplantıya davetleri kararlaı A. Evymidis 

A. Eryenidis de Cappadocia valiliğe geçince odundan 
kar etmek maksadile Belisariusuıı ku

mandasındaki orduya verilecek tayinin 
İstanbul hamamlannı ıs:tan külhanlar
dan oyle bir geçirilivermesini emretmİ1-
ti. Bu yarı pişmiş hamuru yiyen asker 
yolda. sıcağın da tesirile, hastalanmışlar
cb, bır çoğu da ölmüştü. işte Belisariusun 

şampiyonu, çal~tırmışlardır. =====-==========--===========-====-====-===---====-==--=====-====-=======mıı=:i::::a:=============-====== 
Dempsey, Louisde gördüğü hataları 

düzeltmiş, horoz ııklet pmpiyonu zenci 
Armstring içeriden işleme hilelerini öğ
retmiştir. Dempscy

1 
Louise' hücumlarda 

nasıl vuracağını, muanzına daima arka
sını gösterir bir şekilde ne biçim dövüş-

mesl icab ettiğini, her boksöre kullanı
lacak teknikleri göstermiştir. 

Ti.ınney, bir sağ hücumda yapılacak 

müdafaa sistemini öğretmiştir. Bütün 
bu derslerden azamt derecede istifade e
den Louis, sonunda kat't bir nefes itima-

dile cŞmelingi muhakkak surette yene
ceğim> demiştir. 

Hakem, böbreklere indirilen ve favul 
sayılan yumruğun her balamdan nizami 
olduğunu söylemiştir. 

Bu maçtan, Louis ~ İngilız lirası 

( 400 bin Türk lirası), Şmeli.ng de 32125 
İngiliz lirası (200 bin Türk lirası) almıt
lardır. 

İngiliz gazeteleri: cBö:Yle bir yaraya 
bu kadar merhem kifi değil mi?> demek
tedirler. 

Bozuk, dllinlz pasll, 
kabız çekiyorsanız 

mutlaka MAZON MEYVA TUZU'nu 
tecrübe ediniz. Mide ve barsaklan :varmaz ve alıstır

maz. İçilmesi latif, te3lrl kolay ve müleyylndir. HJç
bir müs;aihzaratıa kıyas kabul etmez, çunku son de
rece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi sız 
de MAZON isteyiniz ve mil§ablh .lsimll ve taklldlerl 
reddedlnlz. Horoa markasına dikkat.. 
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Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere müsabak 

ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; 

Çeviren : Fa..ik Bercmen .. dlllll~llllİii B) Türk olmak; 
C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak; 

Elinde bütün varını yoğunu teşkil 
eden valizile istasyondan çıkan Meli -
zet yavaş adımlarla caddeyi takib e -
derek parmaklıklı büyük bir kapının 
önünde durdu; ve zili çaldı. 

Kapıya gelen bir uşağa sordu: 
- Mösyö Berbe evde mi? Amcazade

sinin geldiğini söyleyin! 
Mösyö Berbe rahat ve mükemmel 

C.löjenmiş iş odasındaydı. Yeğen oda -
daki şişman ve dazlak kafalı adamı zor 
tanıdı. Bu eski günlerin cılız ve çelim
siz Berbe'sine benzemiyordu hiç .• 

- O bonjur Melizet! Hoş geldin! San 
dıklann .geldi mi? 

Yeğen bir parça kızardı: 
- Bir tek valizim var; sofaya bırak

tım. 

- Demek bana yazdıkların doğru 
muydu? Topu attın ha! Bunu kim tah-
min edebilirdi? Senden daha zengin 
kimse yoktu! Fakat kadınlar.. oyun .. 
bütün bunlar seni sarstı yıktı. Ne muh 
teşem bir hayat sürüyordun dostum.. 
E onun sonu böyle .. 

Becbe abdal abdal güldü. Eskimış 
ye yıpranmış elbiseler içinde olan za
yıf ve kavruk amcazadesine baktı. Vak 
tile bu şık, zarif, cazib ve zengin yeğe
nini ne kadar kıskanırdı Şimdi onun 
şu pejmürde ve perişan hali şişman 
Berbe'e sonsuz bir zevk ve memnuni -
Jet veriyordu. 

Melizet mütevazi bir tavırla: 
- Tamamile mahvoldum, diye iza • 

hata girişti. Peyderpey koleksiyonla -
rımı, mobilyelerimi, kıymetli eşyaları
mı, antikalarımı sattım. Altı aydanbe
ri aı tık satacak bir şeyim kalmamış 

bulunuyor. Çalışmayı denedim; fakat 
hiç bir şey bilmiyorum; sonra sıhhatim 
de çok bozuk.. 

- Hayret .. İşte senin geçirdiğin ha
yatla insan değneğe dönüyor. Beni gö
riiyor musun? Nasıl gürbüzüm; din -
cim .. Halbuki senden iki yaş büyü -
ği.im. Fakat sıhhat.. para .. ve iyi bir yu
·~·a!. Otuz beş yaşında evlendim. Taş -
r:..ya çekildim. Çalışıyorum. Dostları -
mı davet ediyorum; toplantılar yapıyo
ı·uz. Vaziyetim çok mükemmel.. Ben -
den yardım isteyen mektubuna yazmış 
olduğum cevab mucibince sana masam 
da biı yer ve evimde bir köşe takdim 
ediyorum. Sıkılmamalısın! Ufak tefek 
işler de yaparsın. Birkaç gün evvel 
kovduğum sersem ve bunak katibimin 
yeriııe geçersin. Bu ehemmiyetsiz bir 
i~. Bunu bırakalım da şimdi seni oda -
na götUreyim. 

Şişman amcazadesinin bu sözlerin -
den rr.üteessir olan Melizet sesini cı -
karmadı. Ve ikinci katta kendisine ay
rılan odaya Berbe'le beraber çıktı. 

Yemekte yengesine takdim edildi. 
Bu uzun boylu, sarışın kaba saba bir 
kadındı. Dalına budalaca bir dalgınlı -
ğın içinde sessiz sessiz duruyordu. Ara 

1 Son Poııta'oın edelıi tefrika111: 4 1 

c .. " Tehlikeyi sezdım ve yumruğumu 
kaldırma.mla ikisini yere devirmem 

bir oldu.> 
sıra kocasının sözleri onu bu yan uy
kudan uyandırıyor ve kocasını yal -
nız: «Evet dostum!• cevabile tasdik et
mekten başka bir şey yapmıyordu. 

Melizet yengesile konuşmağa mu -
vaffak olamadı. Öyle ki mevcudiyeti -
nin farkına varmadığı zehabına bile 
düşeceği geliyordu. 

Yemekten sonra bir saat Berbe'le 
bilardo oynadı. Akşam yemeğinden ev
vel de bir saat tavla oynamak mecbu -
riyetinde kaldı. Berbe fena oynuyor ve 
bu kötü oyununa rağmen kazanmak is
tiyordu. Oyun sırasında, Berbe'in yap
tığı kabalıklar Melizet'in canını sık -
maktan geri durmuyordu. 

• Berbe «Taşrada yetişen büyük a -
damlar» hakkında bir eser hazırlıyor
du. Bu işin bütün angaryesini Meli -
;ret'in üstüne yükledL 

Burada geçirdiği ilk pazardı. 
Berbe'in o gün akşam yemeğine bir 

çok misafirleri geldi. Yemekte Melizet 
misafirlerin: «İflas etmiş .. yıkılmış .. üç 
milyonu ezmiş .. Prensler gibi yaşamış» 
gibi sözler fısıldaştıklarını duymamaz
lıktan geldi. 

Yemek imtidadınca Berbe hep ken
dinden bahsediyordu. "Bir defa anlatı -
yor ve sonra karısına doğru dönerek: 
«Leontine de orada idi. O size anlat -
sın, söylesin; değil mi Leontine?• di -
yordu. 

v 

BABA-OGUL 
YAZAN: SUAD DERViŞ 

Biz ver~es_ini ,bilen, coşmasını ybi- j k~ndisine bu kadar eziyete mal olduğu 
len, fedakarlıgını ve kahramanlıgım ıçm .sevmez mi? 
bilen bir nesildik. Bizim neslimiz çok İnananı, doğru yaptığından emin olanı, 
nsil bir nesildi. yolundan kim döndürebilir, hangi kor-

Kendini düşünmiyen, bir topluluğa, ku, hangi tehdid, hangi kuvvet? ... Han
hir c~ımiaya, bir kütleye merbut oldu- gi tedhiş hareketi? ... Bodrumların, iş
ğunu hisseden, bilen bir nesil. kence odalarının, kırbaçların, eziyet -

Fırtına seneleri bitmeden kendi ken- lerin ıman edene nasıl bir tesiri olabi-
lir?. dimizi hangimiz düşünebildik. Ne müd-

hiş şeyler gördük yarabbi!. Bu:ıun için bana bir gece silah ye-
rine Istanbu1a gelmiş bir Anadolu mü
messilini getird'ikleri ve: İdc.ım cezasını göze alarak çalısıyor

duk. Vefiğin bir gece kör bir kur~unla 
ölüp gitmesi, arkadaşların bir çoğuna 
Arabycrn hanlarında yapılan işkence
ler ~iizi.imüzü korkutmuyordu. Doğru 
b ı İ'i yaptığından emin olan bir insanın 
böyL tak·p edilişi, katillere, hırsıziara, 
haj dudlara edilen muamelenin kat 
kat ievkinde fena muameleye maruz 
kalısı onda kendi inandığı şeye karşı 
olan mer'butiyetini arttırıyor. 

Ana. biraz da çocuğunu, onu dünyaya 
eetirirken çektiği azab ve ıztırab için; 

- Abla! Bu arkadaşı bir kaç gün 
saklıyacaksınl dedikleri zaman itiraz 
etmedim. Ürkmedim «peki> dedim. 
Kayıkhane karanlıktı. Arada bir e

lektrik feneri yanıyor. İçimizden biri
nin ya yüzünün bir kısmını veya bir 
elini, ya duvarın kapkara örümcek ağ
k,n seırkan köşelerini gösteriyordu. 

Bunun için, saklamağa mecbur oldu
ğum arkadaşın yüzünü bile görmemiş· 
tim Mürvet! 

O yüzü ben .. ancak beraberce bodru-

Madam Berbe uykusundan sıçraya
rak: 

- «Evet dostum, evet, doğru» diye 
cevab veriyordu. 

Bir aralık Berbe yeğenine doğru dö
nerek anlatmağa başladı: 

- Gençlik zama:rli.arımızı hatırla -
rım~ hetni talebeydik; ben ne müdhiş 
yumruk sallar, kılıç kullanırdım. Ha -
tırlıyorsun değil mi? İlk yaptığım dli
elloyu unutmamışsındır. Ne müdhiş 
şeydi bu efendiler .. Bir küçük aşk yü
zünden. Şahidim de yeğenimdi .. hatır
lıyorsun değil mi aziz kuzenim? 

Melizet bunu hatırlıyordu. Evet, 
Berbe bir salaklık yapmtş ve belalt bi
risine çatarak düelloya çağırılmıştı. 

Herifi düellodan vazgeçirebilmek için 
o zaman akla ka_rayı seçmişti. 

Melizet, hamisinin sualine kızararak 
cevab verdi: 

- Evet gayet iyi hahrltyorum. 
Artık bundan böyle, Berbe yeğeni

nin ve karısının yalancı şahidliğinden 
istifade ederek gelen misafirlere olma
dık palavralar anlatıyordu. Bazan \'e
ğenini bir Hergül yapıyor, hazan Don 
Juan yerine koyuyordu. Ve her defa -
sında karısına: «Hatırlıyorsun değil mi 
L&mtine? Marsilyada bir gün kalım~
tık da bir tayfayı tepelemiştim hani..» 

Veyahud: 
«Unutmadın değil mi aziz yeğenim? 

Serginin olduğu seneydi .. • diyerek 
Melizet'i şahadete çağırıyordu. 

Bütün bu haller Melizet'e içden i.çe 
ıztırab veriyordu. Bu yalancı şahidlik, 
bu tasdikcilik ruhunu hırpalıyor ve iz
ıeti nefsini parçalıyordu. 

Beri taraftan ise Berbe gittikçe işi 

azıtmaktaydı. . 

Bir akşam gene davetlilerle bera -
ber yemekteydiler. Berbe şöyle bir 

davranarak göbeğini şişirdi ve söze 

başladı: 

- Bir gün müdhiş bir tehlike geçir
dikti. Yirmi beş yaşındaydım. Saba -

D) Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak; 
E) İdaremiz hekimleri taraiından yapılacak sıhhi muayenelerinde faal servi 

te çalışmağa mani bir arıza ve hastalığı olmamak; 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. Ecnebi lisanla 

dan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır. 
3 - Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938 Cumartesi günü saat 14 de Haydarpaş 

Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana Afyon, İzmir ve Erzuru , 
işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 Temmuz 938 Cuma gününe kadardır. 
5 - Talihler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edeceklerdir. 
6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla malumat almak istiyenler işi 

me merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. (3588) 

Muhammen bedeli 1003 lira 28 kuruş olan 18 aded 6X2000X1000 m/m eb' 
dında demir levha, 2000 kilo 10 m/m yuvarlak demir ile 5000 kilo 5 X 50 m/m v 
ya 6 X 50 lama demiri 7.7.1938 Perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşad.ı ga 
binası içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satm alınacaktı 

Bu işe girmek istiyenlerin k,munun tayin ettiği vesaik ve 75 lira 25 kuruşlu 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra 
caatlan lazımdır. 

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

- ----------
Baş, dit, nezle, grip romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlarınızı derhal keser. icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

• •••••••••• 
T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

İstanbul semtindeki müşterilerimize kolaylık 
İş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya. kadar yo

rulmamaları için tahsile verecekleri senedlerden başka bütün şube ve ajansları 
mız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren Mısı 

' 
Çarşısı civarında Tahmis sokağındaki em tea depomuz bürosunda adi günlerde 
saat dokuz buçuktan on lıeş buçuğa, cumartesi günleri dokuz buçuktan on bir 
buçuğa kadar kabul ederek emirlerini sür'atle yapacağımızı arzederiz. c3498> 

hın ~aat üçünde bir bardan çıkmıştık. azabından başka bir şey değildi. İstanbul Asliye İkinci Ticaret Ma 

Sen de yanımdaydın değil mi sevgili Biı karar vermiş gibi birden ayağa keınesinden: 
kuzenim? Yollar tenhaydı; ve karan - kalktı ve sert bir sesle: Menzik Çubukçıyan tarafından Kar 
lıktı. Bir köşeyi dönerken birden kar- bet İbranosyan aleyhine açılan (10000 
şımıza dört kişi çıktı. İri yarı haydud - Hayır muhterem yeğenim, o, ta- liralık alacak davasından dolayı müdde" 
kılıklı şeylerdi. Tehlikeyi sezdim; ab- banları yağlayıp kaçanlar bizdik! diye- ye gönderilen davetiye üzerine kendis· 

rek acele adımlarla salondan çıktı luka edilmeden evvel yumruğumu l{al- ' nin ikametgahını terkettiği ve hali ha 
dırmamla ikisini yere devirmem bir ol- gitti. 

du. Geri kalan ikisi de benim mtidhiş 
yumruklarımı yememek için tabanı 
kaldırdılardı değil mi azız yeğenim? 

Melizet sapsan olmuştu. Canına tak 
demişti. Artık tahammülü yoktu; bu 
rada kalmak onun için hır cehennem 

rrıa girdiğimiz zaman mumu yakınca 
görebildim. 

Otuz beş yaşlarında görünen e::.mer 
bir gençti. Güzel miydi? Bilmiyorum. 
'T'raşı uzamıştı. Burnu hafifce kusurlu 
idi. Gözleri pek iri değildi. Ağzı büyü· 
cekti. Fakat yüzünde, yüzünün bütün 
çizgilerinde bir kere görülürse bir da
ha unutulmaz yüzlerin hususiyeti ve 
sarı gözlerinde müdhiş enerjik ve zeki 
bakışlar vardı. 

Mum yanınca birbirimize bakmıştık. 
Ben onu süzerken o da beni süzmüştü. 

Beni pek genç, pek çelimsiz, 
pek nazlı mı görmüştü?. Kim bi
lir.. Hocaların ummadıkları bir 
muvaffakiyeti gösteren talebele -
rine ve babaların herhangi bir 
şey hakkında büyük ve olgun bir insan 
gibi fikrini ilk beyan eden çocuğuna 
biraz müsamaha ile fakat şöyle biraz da 
yüksekten bir gülümsemesi verdir. 

Öyle bir gillürnseme dudaklarım a
raladı, bembeyaz dişlerini göstel'e gös· 
1.cre güldü ve sonra öteki arkadaşlar 
gibi Jaübali bir sesle onlar gibi bana: 

- Abla!. diye hitap ederek söze baş
ladı. Benim burada oluşum sana epey 
1ahmet verecek ... Hem de senin ıçın 

pek tehlikeli olacak. Korkmuyor mu
sun? 
Dudaklarımı büzdü..m. Omuzu.mu 

silktim: 

y ARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Duvardaki tablo 
Yazan: Peride Celdl 

- Yok ... dedim. 
Mücadelenin ilk aylarında değildik ... 

Epey korkulu günler geçirmiştik. baş
lnngıçtanberi.. çok tehlikelere alışmış· 
tık ... Hele Vefiğin ölümil, içimdeki e
nerjiyi arttırmıştı. Haklı bir dava için 
ayni safda çalışan insanlardan birinin 
felaketi ötekinin hızını arttırıyor. Bir 
mücadelede davanın hakikatine yüz
de yüz iman etmiyen unsurlar sapan, 
kaçan, kaybolan unsurlardır. Bizim içi
mizde cayan, başka yola dönen yoktu. 
Cepheler zaten tam bir netlikle ~yrıl
mıştı. Bir halk vardı. Namusunu, şere
fini, insanlık hakkını, çalışmak 

ve inkişaf etmek imk~larını hür -
riyet ve istiklalini müdafaa eden 
Türk halkı, bir de emperyalist düşma
nın mümessili şeklinde saray ve onun 
aylıklı uşakları. 

Benim «yok» deyişim ve bunu der
ken omuzumu fütursuzca kaldmşım 

onun tuhafına gitmişti. Yerde bir şişe-
11in üstünde yanan mumu eline aldı. 

Yerden kaldırdı, yüzüme yaklaştırdı. 

Gözlerimin içine bir defa daha uzun 
uzun baktı. Sonra: 

- Bu kadar genç, bu kadar cesur 
ha1.. dedi. İnci gibi, dal gibi, porselen 
bebek gibi çocuk, en fütursuz bir mü
cadeleci gibi soğukkanlı. 

- Çocuk değilim dedim .•• Davamı-

ztrdaki ikametgahının meçhul bulunduğ 
davetiyedeki mübaşir meşruhatından an 
!aşılmakla ilanen tebliğat icrasına kara 
verilmiştir. Muhakeme 26/9/938 saat 15 ş 

talik edilmiş olup keyfiyet tebliğ maka 
mına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu 

nur. (8614) 

zın mahiyetini anlıyacak kadar büyü 
ğüm. 

- Biliyor musun yavrum! dedL Be 
İstanbul hükCımeti tarafından ida 
mahkum edilmiş bir insanım.. ve se 
beni sakladığın.için ... 

Mumu hep elinde tutuyordu. He 
karşı karşıya duruyorduk ... Esmer yü 
:::ü yorgundu. Çok yorgundu. Belli k 
İstanbula çok zahmetle gelmiş .. göz 
lerinitl altı çürüktü .. 

Boynundaki damarlar hızlı, htzh atı 
yordu. 

Sözünü kestim: 
- Arkadaş! dedim. Sizi şimdi bura 

ya nasıl yerleştireceğiz? Ondan bahc;e 
delim. Burası rütubetli, pis bir yer ... 
Böcekler de var ... Yere bir şey s0 rsek .. 
hem belki de açsınız?. 

- Hayır, aç değilim! dedi. Yaln~z is· 
tirnhate muhtacım, fakat bir şey golir
meğc hacet yok, üstümdeki pa•toyu 
yere sererim. O kadar. Yanımda kafi 
derecede sigaram da var. 

- Yere yat'mak olmaz, dedim. lfas· 
talanırsınız. 

Sanki: «Bize ne olur?» demek ister 
gibi güldü. 

- Bir dakika bekleyiniz ... 
Diyerek ve onun cevabını işitmeden 

bodrwndan ç1ktın1 ... Bir anda karar 
vermiştim. 

(Arkası tJaT) 
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AZRAiL 
Yazan: Vedad tl'rfl 

Prensin hususi otomobilinde 
Hizmetçi kız kahvemi getirmiş. Ca

nım bir şeyler istemiyor. Israr etti. Ha
tır için bir yudum aldım. Babam da u
yanmamı bekliyormuş. 

- Her sabah bir haberle geliyo -
rum... dedi. Prens Nazını Abad yarın 
hareket ed\j~rmuş. Son gecen~in bir 
kaç saatini birlikte geçirmek ve veda
laşmak üzere akşama cDüberry> lo -
kantasında buluşmamızı istemiş!.. 

Titredim. Zavallı babacığım ... Prens
le aramızda geçen şeylerin farkında bi
le değil. Küçücük bir şey sezseydi canı
nın sıkıntısından ne yapacağını şaşı -
rırdı. 

-Mektub mu aldınız?. dedim. 
- Hayır ... Sabah sabah doktor gel-

di, söyledi. İşin hoş tarafı. .. Bu gece 
Hariciye Bakanlığında bir süvare var
mış. · Prens özür dilemiş. Bizde bir 
kaç saat geçirıneği tercih etmiş!. 

Bunu, ailemize karşı samimi bir sev
gi eseri sanan babam ne kadar da ya
nılıyordu. 

Tecrübesiz de olsam çocuk değilim. 
Prens, bu son daveti sırf benim için 
yapıyor. Yalnızca buluşmak üzere ve
receği bir ikinci randevuya belki git
miyeceJimi düşüqclü, küçük düşmek 
istemedi, böyle bir bahane buldu. Ba
na biı· şeyler açmak istediği, açılama
dığı, bir fırsat beklediği muhakkak. 
Gururlu bir adamın o nisbette de mah
cup olabileceği hiç aklıma gelmezdi. 
Akşam 19 da doktor geldi. Prensin 

hususi otomobilile bizi doğru Şanzeli
zeye götürdü. cDüberry> nin alt kat 
salonlarına indik. Geçen gün bu kısmı 
görmemiştik. Merdivenleri de, bölme
leri de lüks vapurları andırıyor. Pen
ceresiz olmasına rağmen yukarı kattan 
çok havalı güzel bir yuva! ... 

Sola döndük. Uzun bir salon. İlerde, 
köşedeki masanın başında prens oturu
yor. Geniş. bir koltuğa yaslanmış. Ya
nında husUıSt sekreteri. 

- Daha biz bize olmak için bodruma 
inmeği tercih ettim! .. 

Diye güldil. 
- Ama ne bodrum!.. Tam manasile 

bir yuvalar güzeli!.. 
- Tenha ve az gürültülüdür. 
Garsonlar, prense yaranabilmek için 

dört yandan masamızı sardılar. Bir 
karınca faaliyeti var. 

Bir ara, manalı manalı: 
- Farisi iyi gezebiliyor musunuz? 

dedi. 
- Mümkün olduğu kadar, prens! .. 
- En çok neresini beğendiniz? .• 
- Her yanını!.. 
- Ben, Paristen az öteki ormanları, 

her yerine tercih ederim!. 
Titredim. Belki de farketti. 
- Ya siz? .. 
-Ben de! .• 
- Bu cevabı alacağımdan emindim!. 
Soğukkanlılığımı nasıl muhafaza e

debildiğime ben de şaştım. Bir sosyete
de prens, başkalarına sezdirmek iste -
mediği bir şeyi ima suretile anlatmak
ta ne usta idi Maksadı, hiç şüphesiz 

benden bu cevabı almaktı. Bir gün önce 
aramızda geçen bir hadisenin alevleri 
henüz sönmemişti. Bunları coşturmak
ta ne mana vardı. Masadakiler bu mü
bahaseyi ne kadar da tabii bulmuşlar
dı. 

Doktor: 
- Evet ... diye söze katıldı. Paris or

manlarında çekici bir hususiyet vard1r. 
Parisli, onları çok sever, tam bir or
mancıdır!.. 

Zavallı babam da anlar anlamaz lafa 
karıştı: 

- Parise gelince de artık ormanlar
da vaktimi kaybetmem ya!.. Orman her 
yerde bulunur, ama Paris başka yerde 
tadılamaz!.. 

Doktor işi alaya vurdu: 
- Nerenin çapkını bol ise o yerin or· 

manı kıymet alır!.. 

Prens ilave etti: 
- Bayan Nerminin babasının 

fikrini ben de kabul edemiyeceğim! .. 
Bir ~ehirde kalabalık ve gürültü ne ka
dar artarsa o şehir halkı baş dinlendir
mek ihtiyacını o nisbette duvar. Metle-

Bu sima bana hiç te yabancı gelmiyordu 

niyet merkezlerinde yorulan insan, ten- dünkü şaşaaları bu ilahi manzarayı sö
ha köşelerde samimiyet bulur!.. nük bırakabilir. Fir'avunlardaki ulfilıi-

Bu sözü söylerken, prensin gözlerin- yetin mirasları sanki bu kum taneleri
de, gene çapkınlara has bir ustalıkla nin üzerine serpilmiştir. 
bana doğru süzülen gizli bir gülümse- Titredim. Sebeb tek kelime idi: Fir'a-
menin izlerini iyi gördüm. vunlar! .. 

Doktor: Kendimi tutamıyarak: 
- Prens!.. Dedi. Sizin bu fikirde bu- - Fir'avunlar çok mu büyük insan-

lunmanızı gayet tabii bulurum!.. Talih, !ardı? .. 
hayatın bütün zevklerini tatmak imka- Diye haykırdım. 
nını size armağanlamış. Nüfuz sahibi- Birdenbire kaşları çatıldı, dikkatle 
siniz, zenginsiniz, her şey sizin! .. Haya- yüzüme baktı. Onu çok ilgilendiren bir 
ti sizin kadar tatsaydım, şehirlerin gü- noktc.ıya dokunulmuş gibiydi. 
rültülerine belki ben de bu kadar aşık - Fir'avunlar!.. 

olmazdım!. Dedi, bir rüyaya dalmışcasına ilave 
Prens manalı güldü: etti: 
- Hayatı tatmak sözüle kasdetmek _ Fir'avunlar, insanlığın en büyük 

istediğiniz, acaba çöllerin ıssız derin- sırlarını taşıyan birer anahtar idiler. 
liklerinde geçen bir ömür mü? Sırası geldiği vakit anlatırım. Mevzu 
Haykırdım: uzundur ve burası yeri değildir!. 
- Çöl derinliklerinde mi? .. Ne kadar 

Bu sözü söylerken prensin gözlerin-
da şakacısınız!.. de adeta bir hiddet sezdim. Neden? .. 

Baktı, baktı. .. Yeniden gülümse - Anlıyamadım. Yanılmış mıydım? ... 
meklc beraber gözleri, sanki uzun bir 
mazinin hatıralarına gömüldü: Bilmiyorum. Muhakkak olan bir şey 

_ ömrümün belki yarısını çölde ga- vardı: Baştan savmak istemişti. Sırası 
çirdim!.. geldiği vakit anlatırım! .. Ertesi gün gi-

diyordu. Bir daha nerede birbirimizin 
_ İyi ki bir cŞehülarab> olmadımzt yüzünü görebilecektik! .. 
- Daha açıkçası; yanlış doğmuşum, Nazım Abad, çölü seviyor, çölden 

bayan!.. ld w • t · d 
konuşu ugunu ıs emıyor u. - Ne gibi? .• 

Birdenbire kadehini kaldırdı: Hindli zengin, Fir'avunlara tapıyor, 
• • 1 ama Fir'avunların bahsinden her ne -

- Içelım... k lm k i ti 
Belli. Sözü değiştirmek istemişti. dense korkarcasına uzak a a s -
Bunun farkına varmıyan Ruhsar, sö- yordu. 

ze atıldı: Yemekten sonra, prensin, küçük bir 
- Çöl, dedikleri kadar güzel mi?.. otomobil gezintisi yapmak teklifi, lıer-
Prens: kes tarafından kıvançla karşılandı. 
- Yer yüzünün en tesirli bir manza- Şampanyanın tüssüleri kafaları iyiden 

ran belki oradadır. Ne bin bir gece iyiye sarmıştı. 
masallarının ihtişamları, ne Mısırın (Arkası var) 

Kartalda Kızılay haftası 

Kartalda Kızılay haftası devam etmektedir. Bu münasebetle müsamere -
]er Yerilmiş, merasim yapılmıştır. Resmimi7.de Kartalda yapılan Kızılay me
rasiminden iki safiıa ızörülmektedir. 

Af kanunu 
(B41 tarafı 1 inci sayfada.) 

zı değişiklikleri tahlil eden izahat ta 
vardır. 

Mazbata, Türkiyenin büyük harbd~r. 

sonraki halini, nasıl parçalanmak istendi
ğini tasvirle başlamaktadır. Bundan sonra 
milli mücadelenin doğuşunu hikaye et
mekte, hain sultanla onun yardakcıları
nm memleketi ne şekilde bir felakete sü
rüklediklerini, bunu müteakip bir takım 
sefillerin menfi ve muzır icraata nasıl 
vasıta olduklarını, istiklal mahkemeleri
nin neden kurulduğunu anlatmaktadır. 

Mazbatada bundan sonra deniliyor ki: 
cKuvvetli esaslara istinad eden rejimin 

muhalifi ve hatta haini olanlardan Tür
kiye Cumhuriyetinin bir en<fu.esi kalma
dığı haklı olarak iddia olunabilir. 

Cidal sırasında kurtuluş ve istiklal 
maksadlarına engel olanları kahir kud
retile ezen ve bugün kurduğu Cumhuri
yetile on beş senedir bahsedilen tedbir
leri kanunlarile, nizamlarile, tesisatile 
yerleştiren Türk milleti bu maksadlara 
vasıl olmak yolunda fazilet ve fedakar
lık gösterenleri kahraman olarak nasıl 
takdir etmişse mahdud bir zümreyi ce
hil, gaflet ve kötü itiyad ve telkinler te
siri altında şerefli vazifeleri idrak ede
memiş olan bedbahtlara ve bilhassa ara
mızda yaşamakta ve büfin millet efradı 
gibi Cumhuriyetin nimetlerinden müste
fid olan bunların evladları ve- akrabaları 

için karabetlerinin bir şaibe olarak hi
cab hissi altında duydukları manevi ız
tırabdan kurtarmak şefkatini bekleme
lerine karşı da lUtufkarlıkta bulunmanın 
hiçbir mahzuru tasavvur edilmediğinden 
Kemalist Türkiyenin büyüklüğü ve yük
sekliğinin bir atıfet eseri ve filıcenabane 
bir mürüvveti sayılan bu af için hüku
metin telhis edilen mucib sebebler layi
hasındaki düşüncelerine encümen işti
rak ile tanzim edilen layihayı kabule şa
yan görmüştür.ıı 

Layiha maddelerinin tahlili 
Encümen layihanın birmci maddesini 

İstiklal mahkemesi kararile rnahkUın e
dilmiş olanlara aid affı tesbit edilen ka
yıdlar la tasvib ederek olduğu gibi ka
bul etmiştir. 

Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
birinci babında yazılı cürümlerin mah
kfunlarile maznunlarının aff.J hakkındaki 
ikinci maddeyi hükumetle mutabık ka
larak yerinde bulmamış ve layihadan çı
karmıştır. 

Ll.yihanm üçüncü maddesinde İstiklal 
mahkemesi mahkfunları hakkında kabul 
edilen affın hakimler ve memurin ka
nunlarına göre yapılan inzibati muame
lelerle ihraç, tard veya askerlikten nis
betlerinin kesilmesi suretile alakası kal
mıyanlara şamil olmamasını musib gör
müş ve affa aid olan bu layihanın kanu
niyet kesbederek !mer'iyete geçtikten 
sonra böyle b1r hüküm mevcud olmadığı 
halde doğabilecek bicçok müşküllere 

meydan vermemek için lüzumlu bir ka
yıd olduğuna kanaat hasıl eylemiş ve bu 
düşünce ile askerlikle alAkası kalmıyan
lar hakkındaki hükümler:n de sarih o
larak maddede yer almasını tensib etmiş 
ve o suretle ikinci maddeyi kaleme al
mıştır. 

Encümenin tertibine göre layihanın ü
çüncü maddesi Lozan muahedenamesinin 
umumi af beyannamesine ilişik protoko
lünde bahsedilen 150 kişilik listede isim· 
leri yazılı şahısların da affolunduklarını 
göstermektedir. 

Bu maddede de hükumet teklif~ veç
hile affa mazhar olanların sekiz sene 
müddetle maaşlı veya ücretli Amme hiz
metlerinde kullanılamıyacaklarına dair 
olan kaydın lüzumlu oldugunu encümen 
de kabul ve tasvib etmiş ve ancak Amme 
hizmetlerinin maaılı veya ücretli olarak 
madde bendinde gösterilmesı maksadı 
tamamile temin edemiyeceğinden bu hiz
metlerde kullanılamamak kaydının daha 
sarih ifade edilmesi için Tlirk Ceza Ka
nununun 20 nci maddesile diğer kanun
larda yazılı amme hizmetlerine atıf su
retile maddede de tadil yapılmıştır. 

Teklif layihasının altıncı maddesinde 
yazılı olup yabancılar hakkında DahHi
ye Vekfiletinin haiz olduğu teb'id ve te
baüd salahiyetinin affa naıl olan İstiklal 
mahkemesi mahkfunlarile 150 liklerdcn 
gösterecekleri hareketleri itibarile salah 
kesbettiklerinde şübhe edilenler için de 
tatbik edilmesini isabetli bir tedbir te
lakki eden encümen bu hükmü layihanın 
dördüncü maddesi olarak aynen kabul 
etmiştir. 

Yüzelliliklerin 

Layihanın encümende 
aldığı şekil 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) 
melelere askerlikten tard, ihrac 

nisbetlerinin kesilmesi su-
retile alakası kalmıyanlara <h
ir olan kararlara affın şümulü yok -
tur. 

MADDE 3 - Lozanda akdoluno.n 
24 - vn - 1923 tarihli umumi beyan
name protokolünde mevzuubahs yüz 
elli ldşlllk listede isimleri yazılı şahıs
lar affolunmuşlardır. Şu kadar ki bu 
şahıslara mesbuk memuriyetlerinden 
dolayı tekaüd maaşı tahsis edilmez V<.' 

bu şahı.star kanunun mer'iyete girdiği 
tarihten itibaren sekiz sene müddetle 
Türk ceza kanununun 20 nci madde
sile diğer kanunlara göre lmme hiz -
metlerinden sayılan işlerde kullanıla
mazlar ve bulunamazlar. 

Bu kanunun mer'iyetlnden evvel 
1064 sayılı kanunun hükümlerinden 
doğan bütün hukuki netice ve mua -
meleler mahfuzdur. 

MADDE 4 - Birinci ve üçüncü 
maddelerde yazılı afdan müstefid o -
lan eşhas bakında 2 Mart 1331 tarih
li kanunun beşinci maddesi hükmü 
tatbik olunabilir. 

MADDE '7 - 25 Eyliil 1339 tarih ve 
347 ve 26 Mayıs 1926 tarih ve 854 sa
yılı kanunlara göre teşekkül etmiş o
lan Hey'eti Mahsusalarca haklarında ı 

bir daha Devlet hlzmetıerinde iatih -
dam edllmemelerine karar verilen eş
hasın ve 24ı Mayıs 1928 tarih ve 1289 
sayılı kanunla .An karar hey'etl ve 26 
Teşrinievvel 1933 tarih ve 2330 sayılı 
kanunun 12 tnci maddesi mucibince 
Devlet Şftrası Mülkiye Dairesi taraf
larından tedklk ve tasdik edilenleı: de 
dahil olmak üzere cezaları affedil -
miştir. 

Ancak bu suretle affa mazhar c. -
tanlar bu kanunun mer'iyetinden iti
baren iki sene müddetle maaşlı me -
mur olarak istihdam edilemezler. 

MADDE 8 - 28 Mayıs 1927 tarih ve 
l064 sayılı kanun mülgadır. 

MADDE 9 - Bu kanun neşri tarı -
hinden muteberdir. 

MADDE ıe - Bu kanunun hükü-:n
lerini icraya İcra Vekilleri memurdur. 

katı ve Türkiyede temellük ve tevarüs 
hakları olmadığına dair olan 1064 sayılı 
kanun bu layiha ile ilga olunmakta ise de 
bu tarihe kadar yapılmış olan muamele-
lerin mahfuz tutularak aftan istifade e
denlerin mülkiyet ve mirascıiık iddıala-
rile bir hak ileri sürerek kat'ıleşmiş ma
hiyette sayılması zaruri olan bir takım 
muamelelerin bozulmasın:ı ve böykcc 
birçok müşküllerin zuhuruna ve mer'i bir 
kanunla iktisab edilen haklann ihlal ve· 
ya tenkis edilmesine meydan vermemek 
maksadile encümen maddenin sonuna i
lave ettiği bir fıkra ile adı geçen kanu
nun tatbiki sebebile doğmuş olan hukuki 
netayiç ve muamelatın mahiuz olduğun~ 
kayıd ve tesbit etmiştir. 

Teklif liyihasınm 7 nci maddesinde sa· 
yılan kanunlarla teşkil edilmiş olan he-
yeti mahsusalarca devlet hızmetlerind2 
istihdam edilmemelerine ve Ali karar 
beyetile 2330 sayılı kanuna göre Devlet 
Şftrası Mülkiye dairesince alakalıların 
itirazları üzerine tedkik ve tasdik edilen
ler de dahil olmak üzere karar verilenle-
rin de affına mütedair olan ve iki sene 
müddet bu afdan müstefid olacakların 

maaşlı memur olarak kulıanılmıyacak
larına dair olan kayıdla madde encümen
ce aynen kabul edilerek layihaya beşinci 
madde olarak alınmıştır. 

Encümenin tertibine göre layihanın 6, 
7 ve 8 nci maddeleri hükıimet teklifinin 
8, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen alınarak 
kabul olunmuştur.> 

Hamamcılar cemiyeti idare bey' eti 
istifa etti 

Kırkçeş~ suyunun yerine hamam
lara alınan şehir suyunun fiatını tes -
bit etmek üzere belediye ile yapılan te 
masları müsbet bir neticeye vardıra -
matlığından Hamamcılar Cemiyeti İda
re hey'eti istüa etmiştir. Bu idare hey
etinin yerine yedek azadan müreklce:-b 

~~.~!; .. ~.~x~~!! .. ~.~~~.~~~!!:.· ....................... . 
Cemal Sahir Opereti 

Bu gece 
Perşembe 

RAMPA 

Kasım paşada 
Beyler beyinde 

geni operet 
Sahir caz konseri 

2 Temmuz Cumartesiden ilibaren bek
lenilen en bQytık: operet 

K 
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Araba tam çepnenin önüne z.e1mi§ti ki pusuya yatan askerler, korkunç birer 
nira atarak ortaya fırladılar ~e kılıçlarını çektiler 

K-öşe başında dimdik duran 
iri vücudlü, geni§ omuzlu,, kukulataın 
göğsünün üstüne kadar innıi§ olan 'bir 
rahib, bu .kukıılatanın deliklerinden bi
rer ı>or gibi parlıyan gözlerini arabaya 
dikerelt, omuz başında duran asker kı
yafetli :bir adama şu emri ver.rrıi§ti: 

--. lianri!.. Yüksek mahkememizin 
emıile lokantadan kaldırmak teşebbü
sünde ;bulunacağımız dinsiz kadmı., şu 
ftaba ile kaçıracaklar. Burada mani 
olamayız. Ar.abayJ takip .edecı.eğiz. Ça
buk. askerlere talimat ver. Birer ıiki
şer. arabayı takip etsinler. 

Dedi. 

micileri de, 1birbirlerile konuşuyorlar.. rışıyor; Antuvanın sa~'lll'duğu kılıç 
arabayı takip ediyorlardı. dar:belerile yaralanan askerler, ~erler

Araba, tam çeşmenin önüne gelmişti. de yuvarlanıyordu. 
Arabacı, hu 'küçük düzlükte 'hayvanla- Türk gemicilerinin palaları da boş 
11nı bir kaç dakika dinlenfürmek iste- durmuyordu. :Her savruluşta, bunlar&. 
mişti. birer askeri yere -deviriyordu. 

İşte o anda, pusuya yatan askerler, Koşa koşa oraya gelmi§ olan rahib 
korkunç birer nara atarak ortaya fır- Löyola da kılıcını sıyırın~, ortaya atı1-
1aımşlar, kılıçlarını çekerek Türk ge- mıştı. Askerleri teşci ediyor: 
micilerinin üzerine atılmışlardı. - On asker .. şu, kuru herifin üzeri-

Gafil avlanan gemiciler, evvela şaşır- ne... Etrafını alın.. ·vur-un.. -en evvel, 
mış1ar; etrafa dağılmışlardı. Fakat; onu parçalayın ... Onu yere serene, yüz 
-böyle mühim zamanlarda, son derece- ekil ... 
de sür'atle 'kararını vererek vaziyete Diye .bağırıyordu. 
göre tedbir almakta büyük bir mahare- On as'lter, Antuvanın etrafını alınış-

• ti olan Antuvan: tı. Hep birden üzerine saldırmışlardı. 
Bunu söyliy.en, rahib Löyola, idL - Arkadaşlar! .. Arabanın etrafına... Zavallı Antuvan, başının iistünfk 
Bu haris ve inadcJ T.ahib, Şeri şato- göreyim sizi.. arabaya kimsenin parma- ıslıklar çalan on .ktlıcın or.tasında .kal -

und:ınberi, Antuvanla Ci\ annayı ta- gını dokundurmayın.. 'bana dikkat eain. mıştı. Elindeki uzun kılıcı, harikulade 
k"ip etmekte idi. Fondiye geldiği za - Diye bağırması üzerine, derhal bel- bir sür'atle etrafında -çeviriyor, 'bun1a
man, Antuvan ile Cnmnnanın orada le.tindeki pa1alan sıyırmışlar; arabayı nn, kendisine inen darbelerini büyük 
olduğunu, ihtiyar ve geveze bahçıvan- k~atmış1ardı. bir maharetle çe1diriyordu. 
dan ·· ğrenmişti. Bu ipucunu yliala!ık- Antuvan, derhal attan atlamış; saban Fakat, on kilıca birden karşı koymak 
tan son:r~a, 1büyük 1bh" para ıvadederek güne§inin flk ışık1anle parlıyan .kılıcı- mümKün değildi. Bu müdafaanın, uzun 
bir ~emi kiralamış ma'iyetindeki kııik nı sıyırarak aslter1er.in üzerine hücu- sürmiyeceğini kestirmişti. Ve artik, ö-

Evvelki günkü maraton 
koşusu münasebetile 

ve düşüncelerim - .. 
goruş 

Yazan : Ömer Besim 

Evvelki günkü maraton. ko;usun.dan bir in.t&ba 
.o 

1 
.-lr •n'tr'1,...+11tt,..,1 h' !lüvarinin .atlarını Fondide bıll'akarak ma baş1aımşt1. lüm dakikasının, ·~ Y'~~ ... .,. lB- ıvuıraıon sahasında yapılan bir mu- uış Jna&ı dolayısile büy.ük bir bl•ba , 

bu gemiye binmiş.. Civannayı .takibe - 'Hey, Allabın beillları!.. Hey ce - retmişti.. '.F:akat, lhayatını ,,abalıya sat- barebenin galibiyet baberini Atinaya lık önünde biten yarljda ağzında sala • 
girış;nişü. hennem kaçkınları1.. Hepinizi, üçer ü- mıya karar vermişti. koşa koşa gelip haber veren as'ker: c'K.ıı- talık ile s da gir.en atletlerin halk ü • 

Fakat; -na'ldettiğimiz weçhile- deniz- çer geberteceğim ... Sizi, ba§ınıa bela Tam bu sırada, kulağına ICivannanm zandik!• dedikten sonra olm~.. zerinde nasıl ıbir tesir ya,ptıimı ıizah• 
de Civannayı ele geçirememişti. Fran- eden o rahibin sırtına yükleterek ce- sesi gelmişti. Civ.anna, 4errad eaiyar: l3u aSkerin 'Maraton harb yerinden lüzuın görmüyor.um .. 
sız gemiler.i,, Antuvan ile Civannayı a- henneme göndereceğim._. Alınız .. bu, - Bütün ıazizlerin aşkına ıaize yalvı- A'tinay.a 'kadar koc:a ko~a gittjği yol 1924 d p . ' 921 .:11 •--ı rd · . . 'b. -a ~-. "D •• 1:1 e ans, ue .lUllli e am, 
lıp ge1türdükt.en sonra, o da g~mm ır ... .ou, ll\.L •• .ouuuu, uç... . rıyorum. {4'2) kilometre {19.5~ metredir. 936 da BerHn -olimpiyadlannda 'aiti 
yelken'lerlni açtır.ar.ak. o gemileraetı Acı acı ieryadlar, kılıç seslerıne ka- (Ar.Jcası 2.lDr) 1896 da İskenderiyeli zengin bir Yu defa Balkan ınyunlannda 'Maraton k<h 

25f~fi:§~:E~ ~ ~ §f~~~~:a:~·~:gJ:;i~;;;;: 
miştL 8~u··n1.n f)rogP!M'n yunları yapılmıştır. paganda için yapıldıy~ böyle propa-

0 gece, maiyet.indeki askerlerle io- I 11\11 1._.11 .Maraton - Atina yohmda ölen aske- gana& olmaz. 
kaniayı ha.sarak Civannayı cebren ora- v b.. ··k f +akdir d 

1 k t dı IS TAN BUL rin yaptıgı uyu e oru .ı. e en o Antr. .. R tk herk . .. .. dan almak istemişti. Fakat, o ana a zamanın idarecileri 1896 da Atina 0 _ eru:>r a ay. esın gozune 
bulunan Türk gemicileri, onu bu arzu- 28 Haziran 1938 ıSalı lim i adında ilk defa Maraton warışı _ batan v~ kıta~ yer:ı olmıy.an bu ~n~ 
suna muvaffak etmemiştL ötıe ntllrlyatt: p y .ko dıılar .zar.ayı bir mualhrn .olarak acaba begen-

Löyola; Civannanın orada kalacağı- ıı.10: Pllkla Tfuk nıUSllclSi. '12:50: Ban- nı programa Y · di mi? 
nı zannederek teşebbüsünü ertesi ge- ıerıa. 13.o&: Plüıa 'Tüt.t mus00.11. 11.30: 'Müb- 4 8% Atina .ı0limpiy..admm ille Mara- Her sporun kendine rnalısus ibir ta .. 
ceye terketmişti. Bunun için ae, o as- ;telif iPlik ıM.191a.tı. ton birincisi Yunanlı Zahary.adis ıtam kını hususi~Ue.ri ıwardır. Haftaymda 
kerlerin zabiti olan Rantiye emir ıve- = p=~~ mu.aild.ai. n.u: Xonfe- .kırk~ ;SOllr.8 

1.936 Berlin olimpiya- bir futbolcuya limon vermek Hıettir. 
recekti. Fakat işte o sırada lokantanın rawı: Şişli Halkevı namına, Ali 'Rıza 'Ko~ ..dında ıelinde .zey!ın dalı 'l'e sırtında ef- Fakat Maraton k-0şwn.ınaa }'alaktan 
kapısına araba gehniş; rahi'b Löyo1a da CTedtiye>. 19:11: ıaoraa ıbAeı'lex:l. 20: saat zon elbisesile başı omuzları üzerinde kan hna ill dgmek bir bostanciu. sa-
deriıal Hamiye yukarıdaki emri :vere- Ayarı: OreMlç ıraaadhaneahıden ~· Ve- hfila dik bir halde Alman .Devlet Beisi ilat ~alıp yollarda" yemek adet ıfe • 
rek ha-~e geçmic:tı. dla Rıza Ye arkad&§lar1 tarafındaıı Xiirk mu- Hitler.in önünde ,alkl§ladık. v ·ıad' 

n:A"Cı ··~-. alkia -ve bllk p.rlttları. '20.ıl5: 'Hava raporu. . . . gı ır. 
e ,., JOAB: Gmer lltl• Dotnü t&Tafmdan ara"bca 42• 195 . kılometrelik yolu 'bır çırpıda Kana kana i_çtiklerJ sudan *>layı 

Civannanm bindiği bpalı araba. f.e- llÖJl•. ıı~ Cemal &Amil• artadaflan ~ kO§lllak dile kolaydır. mideleri loııgar .ıongur öten 'Ve biraz 
.....A..on •·...,aklanna kadar silihlı 'T-0.rk .tl018611' s..C&: tından Turlt mwılklsl ve halk 1arkılar1 .. 2U5. ~'920 s---:-.ı- .A-..--.de v•""ılan . b 

1 
rt il k -'lr Lı'r 

~ ......... ı - l'evml,e. Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Pllk- . . ~u.wc n.u .. ~..... . ': sonra u ongu u sancı e arı~ ıu 
gemicilerinin ortasında olduğu halde, 2 _ .Blr.denblu-.Hmet JlllPUk.en kullanı- aa Mlolar, epera w .eperet ~arı. !22.50: olımpıy~d musabakasıı:da Fınbrn~!.a - ııtırab .şeklinde rahatsı.Elık verdiği i . 
ağır ağır ~çıkarak, dağ JOlmıa lan eql hamur. *-1 !b&berlıer n ıtırHs1sü.ııin11nıcramı. lı llt.o1e1ıima'ynen lbu ımuubakayı ıkı sa- çin ikıvxana ık.ıvr.ana yarı yolda yarışı 
doğru ilerlemişti. ., - Gftcenma. __.. at otuz iki dakı'kada koştu. terkedenlere müsabaka prtiamu ()ğ • 

.Rahil:> Lö)'ob.. Ci~ annanm .şatoya gö- 4 - llera'llml1 e,teme-aalr. A N K AR A Bu mesafe meninde iflll iyi derece bu reteceğini aand.ığ.ımız Ratkay .d.ua et .. 
füriildi;.iınnii hissetti, kıs& Dir 4Ü§Ü.noe- 1 - .._.ede ıdakıe ıiiDçmet JÇm tlilla- P'lll\ d ibfl 

-.o- 1..-• k :ecdi Bir wl&ll :Dkam-lıtr nM.a-eeml .edalı. 28 Haziran 1931 Sah 'i!i ve aeneleroe lkimee yanapma ı ı e. sin "!ti müsabaka sonunda birkaç atleti 
den soora, derLWU arannı " • - Cimerd-.)ir ıoota-rablt .edatı. ftlt• ıaeıpbatı: ~:1)36 !Berılin o1impiyadmda mç 11 - hastaneye taşımaktan kurtuıdu. Teliht 
gölge gibi .kendisini takip eden :zahite: 7 - Lokman ruhu-beraber. "11:99: "ltltnllt 1ffl't neoıt1atı. 1!:50: 7'ltr. mtilınadik bir 1tıldise oldu. 1Bir '3'apon varmış. 

- Hami!.. Askerlect? emir ver. Bah- t - l!Ht'let:ten e'kSDen-ı.tıtbam lln1ıcaaı. Türt muslldal •e halt p.rkiları. 13.15: .Dahlll atleti ıbu mesafeyj daha kısa bir za - cMuzaffer olduk» diyen Yunanlı aa-
~lerlıı ve tarlaların jçindeki yollardan t - ıA•udıt .,. •lkt .eıın.,.an-bir muharrl- ve harici ha:betler. :::ııanda 1koşmağa muvatfa'k oldu. keriıı ölümü, Maraton ko~usunun bil • 
ko= lr,,,_a yo.kufu tırmansınlar. Şu, gö- rin ismi. Akeam netrlYatı: . . . ___ 1. b . 

1 .. -r-~ .ı.. lun ü ıo - Lisanlar. aa.ao: Pllkla dana mu.aitiaL :18.15: 'l'ürk Uzun ıbir idman dewesıne ihbyaç yük :tehlikesi için en l\:.4Uw ir mısa • 
ıunen .şatonun alt tarafın~ yo - TtJl[AttDAK :&ŞAf;ı: muattıal -ye halt p.rlalan (Semahat n ar- gösteren Maraton :kO§U8U 1Jıiç bir w.akit dir. Bu ije esas1ı hazırlık yapmacian. 
zerindeki çeşmenin yanında iki taraflı 1 -1t•za.nma. kadaflan>. JO: saat •.J&n ıe arabca ~ genç .atletlere tav.siye edilemez. girmek, doğru aeğildir. Faydasıncian 
pusu tutsunlar ... B z, uzaktan arabayı .t --Şeref-Baba-.:tırmızıya !benzer 'b1r renk. yat. 20.15: Türk :mualklli ~e 'halk ıarkıları iB ..... eo+n ...... ır bir tl tin ·a _ .ziyade zararı ao1runur. 
1ukip edece&iz. Ve iam araba .çeşme- .ı - ı!• ılşaret.1-.nefueti ı:bıüuna.nı c:ouıer ve arkadqları). 20.45: 'lteman IJ01o: u ya .. ~~ ~an a e ı r.a 
nin hizasına gelince onlara bir mendil- tı - İsim- ıufaklıDlllD Gddı. v.t,voıonlst Necdet Remzi Atat. !Plyanoda rında ibir 'haftadan ziyade albomine 'te- Bisikletle fratT$1 111'1 b8'11JGI 
le işaret vereceğiz. o zaman birdenbire 5 - Çok şerem. CMarkoviç) . .21: Sıhhl konU1D1a CDr. '\1.ent sadüf edildiğini Amerikalı mütehas -

Türk gemicilerfrıin üzerme .atılsınlar.. : : =~
1

:!: &;::h:,;.~.: ı.IJt~~~ :1:n:= 2; 6161~t~:::~;:c:vonıı tarmnqan ier baş~~!~~t~e :-n:::r\~t~:=~B~ 
arabadaki dinsiz kadını, onların elle- B - Uslu a.Jallrya.pmat.. ~ -..- --,., müsabakaya Belçika, ltalya, Almanya. 
ıinden alarak .şatonun alt tarafından,. J - Karyola. ·--· .... ... iib 1E!dilen :pazar ıgiiıikü Maraton k()fU- ;f_ İ 

10 - eaıcı mastar l1h1kıw-Akclter-beyaz. _-ı.:- atlet ,.,:-.ıı: !bun}----- 'Fransa, .ıspanya.ı sviçre, Holanda, Lük-
1::1"' - :~--'L-"-- .. ~..:lif :1-de semburg taltımları yazılmıştır. ormana dormı 'kaçırsınlar. Nöbelcı• eczaneler suna ron sc.ıu.r. ıttLn • .u, aı:lllöU 

Dedi. ı 2 ,,_ ~ on 1biri mW....U.-yı m""'ı.c yer.l'CI" 
ierketti. Bir müsaba'kaYJ,, giren atlet _ 90 müsabıkın iştirak ettiği Fransa Hanri; bu emri, geriden gelen bir kaç ı 

askere tebliğ etti. Ve ~mir, bir lkaç da- l 1-......,-+---t
kika zarfında, büiün .askerlere bildi -
rildi. 

Bu emri alan askerler, derhal etrafa 
dağıldılar. Bütün kuvveHerile koşarak ~ 
yokuşu tırmandılar. Nefes nefes~ çe_ş
menin etrafında top1anarak ikiye ay- 6 
nldılar. Yolun iki tarafına taksim ol- ? 
dular. Hendeklerin içlerine yattılar. 

• Araba, ağır ağır yokuşu tırınanıyor
d~. Burada, büyük bir tehlike görmi
yen Anluvan, biraz sonra Civarına ile 
şövalrenin nasıl karşılaşacağını düşü
nerek atının üstünde dalgın dalgın 

flerliyordu. 
Tıpkı Antuvan gibi düşünen, ve bu

rada bir hucuma maruz kalacaklarını 
akıllarından bile geçirmiyen Türk ge-

AJf& - Cocllk Eslrleme Kunnnunun çıkar
dıtı ibu aylık salon mecmııasu:ıın :8 .ncı sayısı 
renkli bir kapak içinde ook zeneın mü.ııdert
ca tla lntltar etmıottr. 

aa pcıe MlıMd .._ .-zs rllr .... l.erden y.arıda.n fazlasının terket:mi§ ~ı- turu galibine 900~000 frank m.üklfat 
lard.ır: ması, 1ifin güçlüğünü kOlayca meyhna verilecektir. 
:ı.. ... •<'n'•._.: ;Wmr. Kartal - GMze •ÇI 
.Abara)'da: (PerieY), Alemdarda: CJlt-

ref :Netet>, 11e7Uı4da: UAchır), il& - Ben kendi nefsime bu müsabakayı Kartal spor klübile, Gebze Halkevl 
ımatyada: (Tfıofilos), Bmlnönlnde: CBtı- ı.üitsiz buldum ve bu yarış Balkan o- ıtakmılan arasında yapılan futool ma .. 
;Beyin Hümti), 'l:Yilble: CBit:met Atla - "'unlanna hazırlık jrin vapıldı desek 

) .._. __ _..._ mı•-~•> --•-t- "' r- "' çını 4-3 Kartal takımı kazanmıştır. maz ' .... ~Y'CI: ".,.. -..a ' ,...-ııu&MA&&U4e: .:ı..· c." r.a ::vapılacak Balkan oyıın]a 
<Bamcın, lfebzadebaluıta: < llam41 >. aJ ay ...,n "' - ----·-··-··--·--............ .. 
Karagümrltte: CP.uad>. sii~BÇar.araa: xınaan ewel tam yol üzerinde bir tec- E~rM kız öğretmen okulunda 
Olecatı Alımed), BamltöJiinde: CMer - :rübeye kalkmak !hata olurdu v.e r.atıen 
kes). ae hata oldu. veda musamerısi •1•• cllleıtin .'leldls: . u .. t t 11.. lannda 

t.tltıA.ı cad4esinde: <DellaaudaJ, oa- zun sura .. oşu son sene -
ıatada: cıro.eyın ıHüııil), 1hbimde: CLl- lerde .en mükemmel bir atleti olan An
monclyan>, .Pa~ııltıda: ()lal"llleclyaıı). karalı Galibi bir hafta sonra .Mısırlı -
Beflktaft&: (8üleyman Becel>). larla yapacağı aoo ve ı soo metrelik 

lloPdll. Kal•~ w 11•1eP4ek..,: yar.I§1arı göz /Önünde tutmadan Mara -
'ttatildarda: ( imrahor ) , J8anyerde: 

COSman>. Kadıköyünde: <Moda, Merkez), ton gibi harab edici bir yarışa sokmak 
Büyükadada: CŞlnasl Rıza)., Heybelide: Macar antrenör iRatkay için iyi bir 
(Tanaş). not deiildir. 

Bımdau batk•, J'aeröahçe, Beşik -

Edirne (Hususı) - Kız öğretmen 
okulunda -son sınıf talebeleri tarafın • 
dan hazırlanan ayrılık müsameresi çok 
parlak olmuştur. Müsamere erldnlilı 
marşı ile ba~lamış, Çoban piyesi tem -
sil edilmiş, Çağlayan dansı yapılmıt. 
bir komedi ve Çin, zeybek rakısları oy
llanmış, olruldan ayrılık şarkıslle m'1 • 
~&mereJ• Dihayet. verilmiftir. 
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L ______________ !_ ______ ~l' _ Harici Askeri Kıtaab linlan ~ Ankara borsası ' 
Kırklareli Tümen Birliklerinin ihtiyacı için 57000 kHo kuru soğana verilen 

flat pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 9 kuruş 50 santim olup tutarı 5415 lira, ilk teminatı 406 lira 13 kuruştur. 
İhalesi 14/Temmuz/938 Perşembe günü saat 11 dedir. İatekliler prtnamesini 
her gün Tümen Satınalma Komisyonun da görebilirler. Talihlerin kanunun 2, 
3 ünd maddelerindeki vesaik ile teminat mektubunu havi zarfiannı belli gfin 
ve saatten en az bir saat evveline \tadar Kırklarelinde Tümen Satınalma Komis
yonuna vermeleri. c46> c3954> 

~ 

Eskişehir garnizonunda yaptırılacak ol an dört adet cephanelik k::ıpalı zarfla 
eksiltmeye konulmuztur. Beherinin bedeli keşfi 3351 lira 83 kuruş, ilk teminatı 
251 lira 39 kuruştur. İhalesi 19/Temmuz/ 938 Salı günü saat 16 da Eskişehir Le
vazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif, plAn ve şartları 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafia mec
lislerinden musaddak ehliyet vesikalarile ve ticaret odasından mali vaziyetlerini 
tevsik eden vesaikfoi teklif mektublar!le beraber ihale saatinden bir saat evveli-
ne kadar komisyona vermeleri. c49> c3957> 

"""""" Cinsi Mikdarı M. Bedeli İlk teminatı Ek. Şekli Ek. Tarihi 
Ton Lira Lira 

Sığır eti 190 57000 4100 Pazarlık 30/Haziran/938 15.30 
> 29 8120 609 > 30/Haziran/938 16.30 

Yukarıda yazılı iki kalem sığır eti ayrı ayrı ihale edilecektir. İsteklilerin şart

namesini okumak üzere her gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin belli gün ve 
saatte teminatları ve kanuni vesikalarile Lüleburgazda Tüm Satınalma komis -
yonunda bulunmaları. c48t c3956> 

,,,.,,,,. 
Çanakkale Müstahkem Mevki Birlikleri için 66400 kilo sadeyağı kapalı zarfla 

satın alınacaktır. Sade yağının beher kH osu 100 kuruştan 66400 lira biçilmiştir. 
İhalesi 15/Temmuz/938 Cuma günü saat 16 da Çanakkalede Müstahkem Mevki 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi 332 kuruş mu -
kabilinde Ankara, İstanbul, İzmir, D. Bakır Levazım imirlikleri Bursa, Adana, 
Isparta, Urfa Tümen Satınalma ve ÇnnakkaJe Müstahkem Mevki Satınalma 

Komisyonlarından alabilirler. Mezkur şartnameyi görmek istiyenler de adı ge
çen Ko. larda parasız görebilirler. Talihlerin ihaleden bir saatt evvel teminat 
akçeleri olan 4980 lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddesindeki vesaik ile 
bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. c47> c3955> 

"""""" Tekirdağmın 125000 kilo sığır eti ve Malkaranın 70000 kilo sığır eti kapalı zarf-
la satın alınacaktır. Tekirdağ sığır etinin muhammen bedeli 350UO, Malkaranın 
18200 liradır. Tekirdağ etim:ı ilk temi:ıatı 2625, Malkaranın 1365 liradır. İhale
si Tekirdağının 4/Temmuz/938 günü saat 11 de Malkaranın ayni günde saat 15 
de Tekirdağında yapılacaktır. c20> c3520. 

~ 

Beher kilosuna tahmin edilen fiatı, 152 kuruş 45 santim olan 32000 kilo pamuk 
çorab ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 6/7 /938 Çarşamba 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı 3658 lira 80 kuruştur. Şartnamesi 245 kuruş mu
kabilinde Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan hergün öğleden 

sonra alınabılir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde gösterilen vesnikle teminat ve teklif rnektublarını birlikte ihale saa-
tinden en az bir saat evvel komsiyona müracaathm. (31) (3595) 

Demirköy civarında bulunan kıtaat icin 15000 kilo sadeyağı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede Tümen Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnamesini görmek istiyen ler hergün komisyona müracaat edebi-

lirler. Eksiltmesi 6/7/938 Perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen 
fiatı 15000 lira, ilk teminatı 1125 liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildi
rilen günde ve tayin edilen eksiltme saatinden bir saat evvel teminat ve teklif 
mektublarile icab eden sair vesaikin komisyona tevdii. c29> c3560> 

~ 

Kor Birliklerinden süvari tümeni .ihtiyacı için 50 ton tanklara mahsus benzin 
ile 6500 kilo B. B. Mobilval veya benzeri makine yağı kapalı zarfla alınacaktır. 
İhalesi 4/7 /938 Pazartesi günü saat 16 da Çorluda Kor Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. İlk pey parası benzin için 937 lira 50 kuruş yağ için 202 lira 32 ku
ruş olup her ikisi için teminat yekunu 1139 lira 82 kuruştur. Şartnamesini gör
mek istiyenler hergün Ankara ve İstanbul Levazım Amirliği ve Çorluda Kor 
Satınalma Komisyonunda görebilirler. Talihler kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki belgelerle birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektubla-
rını komisyona vermiş J>ulunmaları. c3662> c34> 

Tümen Birliklerinin sığır veya koyun veya keçi et mikdarı Hadımköy için 
41000 Çerkesköy için 41000 ve Çatalca için 52000 kilo olarak ayrı ayrı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Sığır ve ya koyun veya keçi etinden hangisine 
daha ucuz fiat teklif edilirse ondan alınacaktır. Diğerleri alınmıyacaktır. Bun
lar Çatalcada Tüm Satınalma Komisyonu binasında 11/Temmuz/938 Pazartesi 
günü saat 11 de Çatalcanın saat 15,30 da ve Çerkesköyün saat 17 de ayn ayrı 
münakasaları yapılacaktır. Şartnameler Komisyonda parasız olarak görülebilir. 
Hadım ve Çerkesköylerin ilk teminatları ayarı beherinin erkek koyun için 1383 
lira 75 kuruş erkek keçi için 1076 lira 25 kuruş sığır etinin 922 lira 50 kuruştur. 
Muhammen tutarları da koyun etinin 18450 lira keçi etinin 14350 lira sığır eti
nin 12300 liradır. Çatalcanın erkek koyun için ilk teminatı 1755 lira erkek keçi 
için 1365 lira sığır eti için de 1170 liradır. Muhammen tutarı da koyun etinin 
23400 lira keçi eti için 18200 lira sığır etini 15600 liradır. İsteklilerin teminat 
makbuzları ile birlikte teklif mektublarını münakasanın yapılacağı belli gün ve 
saatten en aşağı bir saat evvel Çatalcada Tüm Satınalma Komisyonuna verme-
leri. c35• c3663• 

"""""" Tümen Birlikleri jçin 33350 kilo askeri vasfı haiz sadeyağı kapalı zarfla mü-
nakasaya konulmuştur. İhalesi 6/Temmuz/938 Çarşamba günü saat 11 de yapı
lacaktır. Umumunun tahmini tutarı 31682 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 2376 li
ra 19 kuruştur. İsteklilerin bildirilen ihale gün ve saatinden evvel teklif ve te
minat makbuzlarının makbuz karşılığı İzmir Bornovada Askeri Satınalma Ko-

-···.,__ 
Açıhf- kapaDlf fiatlan 27 • 6- 938 

ÇBKLBK 
Açıkl Kapamt 

Londra 6,2526 6,26 
Nn-York 126.7376 126,29'J6 
Part. 3,I062 J.6171 
Mili.Do 6,616 6,646 
Cennn J8,86H 28,98 
Amaterdana 69,,6126 o,m 
Berlin li0,66 60,8726 
Brütael 21,'425 21,071 
Atına 1,14 1,146 
Botya U4 1.646 
Praı ... ,., 4.39 
Madrtd 6.926 6,966 
Varton 23.~ 25.74 
Budapefte ,..,, 26.0oi 
Bü.krq 0.9376 0,9425 
Belgrad 2,8Tll 2,885 
Yokohama 36.385 36&45 
Stokholm 32,136 32,276 
MOlkOTa 23,6975 2l.ll)'l5 

B S BAM 

Açıııı KapaıııJ 
Anadolu pn. " 80 
peşin 

A. Şm. '9 80 n'iell 
Bomontl - Nektar 
Aslan çimento ı2 ~o 12 36 
Merkez Bankuı ~7 liO nao 
ft Bankası 10 10 
·reıeton 8 60 
ittihat n Dettr. u /" 
Şart Dettrmenl ı 10 
Terkoe 1 

İSTİKRAZLAR 

AcıJıı K.puıı 

Türk borcu ı peıan 

• • 1 yacfeli J9 076 19.076 

• • D 

lsTA.~UL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

27/8/938 

FİATLAR 

Cl N S l 1 Aşağı Yukarı 

1 

K. P. K.. P. 
Buğday yumuşak 6 28 
Buğday sert 6 20 
Arpa yemllk 4 20 
Kuş yemi 6 2~. 

Nohud natürel 6 20 
İç fındık 6'3 
Peynir beyaz '1.7 32 3J 
Peynir kaşar 46 51 
Zeytinyağ yemeklik 39 40 
Yapak Anadol 5U 
Yapak Trakya 63 20 

1 
········································-···················· 

BALK OPIBBTI 
Çarşamba akşamı: 

Yeşilköy istasyon 
tiyatrosunda 
Perşembe: Beykoz 
iskele tiyatrosunda 
Cuma: Bebek bele
diye bahçesinde 
Cumartesi: Ana
dolubisan idman-

yurdn Bahçesinde 

Büyük operet- Orkestra-Bale 

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

Son Posta 
Yevmi, Siyaal, Havadis ve Halk gazeteal 

-···~ 
Yerebatan, Çataıçe§Dle sokak. 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURKİYE 1400 760 '°° YUNANİSTAN 2840 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştut". 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
300 

~·ıs 

lstan bul Askeri Leva2ım Amirliği ilanları 

On bin kilo İdrofil pamuğu 30/Haziran/938 Perşembe günü saat 12 de Topha
nede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 18500 lira ilk teminatı 1237 buçuk liradır. Şart 
namesi komisyonda görillebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber tekltt 
mektublannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c9> c347Ga 

~ 

Yüz bin metre 30 santim eninde ve 13 bin paket muhtelil ende Jdrofil gu 
bezi alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 30/Haziran/938 Perşembe güniı saat 
11.30 da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma komisyonund.ı yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 16500 lira, ilk teminatı 1237 buçuk liradll'. 
Şartname ve ııümunesl komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanun! vesikala
rile berabeı teklif mektublarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyon<t ver-
meleri. 

"""""" 
Dört çeşid 105 aded tartı lleti 30 Haziran 938 Perşembe günü saat 11 de Top-

hanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Hepsinın tahmin bedeli 6125 lira ilk teminatı 459 lıra 37 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarlle 
beraber teklif mektublarını ihale f:aatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

"""""" (3529) 
Beher metresine 23 kuruş tahmin edilen 37870 metre tela 4 temmuz 38 Pazar .. 

tesi günü saat 15 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda ka_. 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. İlk teminatı 653 lira 26 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c3668a 

~ 

Harb Akademisi eratı için 20 ton sığır veya keçi eti 8/Temmuz/938 Cuma gü
nü saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda kapab 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 6600 lira ilk teminatı 495 liradır. Şartnamesj Komisyonda görü• 
lebilir. Keçi veya sığır etinden hangisi ucuz ise o alınacaktır. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel ko-
miiyonua vermeleri. .3818> 

~ 

Maltepe Piyade Atış Okulunun elektrik tesisatının açık eksiltmeı:J 11/Tem• 
muz/938 Pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede Levazım amirliği Satınalırur 

Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 1952 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 
146 lirn 47 kuruştur. Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. İsteklilerin bef,. 
li saatte komisyona gelmeleri. c35> c3858• 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

14/7 /938 Perşembe günü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edileceği Resmi G.,. 
zete, Ankarada Ulus ve İstanbulda Son Posta gazetelerile ilin edilen Vida w 
Perçin çivisi şarinamesinde değişiklik olduğundan mezkur ilan hükümsüzdür. 

c3878> 
~ 

273 lira muhammen bedelli lti60 fi.det Küherçile çuvalı 12/Temmuz/938 SaJı 
günü saat 14 de Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollamasındaki satınalma ka-. 
misyonunda açık arttırma ile s:ıtılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminatı olan 21 liranın her hangi bir Malmüdürl:iğüna 
yatırılarak makbuzu ile o gün ve saatte komisyonda bulunmaları. cÇU\ allara 
gümrük resmi verilmiyecektjr>. Nümune her gün komisyonda görülebilir. 

~ 

300 kilo Ferro Titan 
200 kilo Ferro Silisyum Aleminyum 

2600 kilo Ferro Wolfram 

(3928) 

Tahmin edilen bedeli cl8500. lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı mal
zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca: 
15/8/1938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan cl387:ıı lira 
c50> kuruşu havi teklü mektublarını mezkiir günde saat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkt1r gün ve saatte komisyona müracaatları. c3799> 

300 ton Kat~ Bakır alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 120,000 lira olan 300 ton Katod bakır Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 12/8/1938 Cuma günü saatı 
11 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 6 lira mukabilinde komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 7250 lirayı havi teklif mektublarmı 

mezkiir günde saat 10 na kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komi., 
yona müracaatları. c3800> 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Adet Muhammen bedeli İlk temina& 

2000 
340 
260 
300 

'150 
8000 
3000 

Çiğdene tahtası 
Gürgen kalas 
Taban ağacı 
Kol ağacı 

4,00 x o, 26 x 0,02 
4,00 X O, 28 X 0,04 
4,oox o, ıox o,oa 
3,00 X O, 08 X 0,08 

45,00 
36,00 

1,40 
0,75 

-----------------------Ba1lık 
Parmak 
Gürgen tekerlek ispiti 

0,60 
0,06,5 
0,15 

225,70 

106,50 

Balat atölyesi için lüzumu olan malzeme ayrı ayn açık eksiltmeye konulmU§
tur. Listesile şartnamesi levazım müdür! üğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı 
kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya m&lr:
tubile beraber 7/7/938 Perşembe günü şaat 14 de Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. (B.) (3867) 

misyonuna vermeleri. c37> c3665> Gelen evrak 6erİ verilmez. 
~ 11m.1art1an mu'uliyet alınmaz. lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

Manisada Tümen merkez kıtaat ihtiyacı için 414000 kilo kuru ot kapalı zarf Cevab için mektublara 10 kurU§luk Cinsi Mikdarı Muhammen Teminatı 
usulile münakasaya konulmuştur. Eksiltmesi 5/7/938 Salı günü saat 17 dedir. Pul lllvesi llzımdır. Kilo fiatı 

Tahmin bedeli 15525 lira ilk teminatı 1164 lira 37 kuruştur. Şartnamesi hergün -!'"""j;~·;;;;;;;:·;·74i·~b~"J Odun 318750 Beher 250 kilosu 320 kW'Uf 306 lia 
Manisada Tümen Satınalma Komisyonunda görülebilir. İstekliler kanunun 2, l Telgraf: Son Posta 1stanbul 'Onivenitesi merkezi ile te,ekküllerine alınacak odun 4/7/938 Pazar-
3 maddelerinde yazılı vesaiki haiz olması llzımdır. Eksiltmeye girecekler tek- T 1 f 20203 test günil saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuttur. 
lif mektublarını kanuni tarüat dairesinde hazırlıyarak ihale saatinden bir saat ...... ~ .. ~-=~.-.... ....... hteklllerin Jhale günü kanunda yazılı vesika ve teminatlarile komisyona gel-
evvel Manisada Tümen Satınl&llın&__Amllllll~ımılLl':enlll.l.eri~-«ılllb-....-.ıillili~--uıı..--------------------------~:.L-.-• ..ı....,;....c14..._,~---:~-...1--~-ı:~..--.~~--ı...aı.ı..-.~__..--....... ~~~~~~~--.....ı.ıı 



H Sayfa 

Bi DiŞi 
SiVR.SiNEK 

Müsaid bir yerde ayda beş milyar sivrisinek 
meydana getirir. ( Jozef Tiyers, Paskal Zukkarelli ) 

V•tanda9, gıdası kan olan bu bell tuf•nından korun 
Hiç kıımet verllmlıen bu mel'un dUtman IGnealle kana. 

Parazitlerini aşılar. Bu parazitler de anaları gibi mütemadiyen çiftle
şerek hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. 

Bu korkunç Ureme neticesi kanın en hayatı kısmı olan kırmızı yuvıula· 
cıkları oıahv ve hı.rap olur ve sıtma meydan alır. 

io • 
1 E 

Drajeleri sıtmadan korunmak ve kurtulmak için 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvet· 
lendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürfü-, tali cıla· 
rak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. Sıtmanın bütün 
şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanei~ bulunur. 

lsgaralı her sobada ve her ocakta 
En çok tutuşan, en çok ısıtan, en idareli yanan, en sUrekll 

Türk Antrasiti'ni 
Kışa bırakma, yazdan al 

TÜRK ANTRASITI En ucuz maltız 
kömOrOdOr. 

SATlt M•RK•zı 

GILKRIST VOKER ve Ksi Ltd 
~Galata, Yolcu salonu karşısında Tabir Han 5 inci kat Tel. 44915 ~-

SON POSTA 

Nasıl 

EKMEK 
biç bir evden eksik 
olmazsa 

de 

HiÇ BiR EVDEN 
eksik olmamalı 

ÇUnkU; 

SINIR AÖRILARI 
ASABI ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKU~UZLUK ye 

SiNiRDEN 
ileri gelen bOttın 

Rahatsızlıkları 

iYİ EDER 

Kolaylık-Şikii~ 
He• t•r•H .... ı tıolertılı ••~ ••• .,., "'-"'" ••r•ıı'•"' .... 

ltl11 repıl"''f el•• bu HIOtlll'-lı '•''-"' ,,, ..... ,..,.,, .. ,_ .... 
111lt olurlar. ""t•tu hıcaıtı. VI 
011401t l•Helbl•I d0Hlllr •• • 
t•dhl 11 ... ~•tı•l'd• ııua tıet'ln• k., ..... 

l'ırau ı ., ııa ıı .. d•11 ıtııı•••~ 

aatıf reri ralnıa ı 

l•TA .. UL, hptlıı 
Th•I nı•rd•ll• 12 lılo. I•·' 

M•l•11Mm rlr•••I etllflll ••r• 
t~ Ho.tu lerifeMlrl l•l•rl11lı. 
l'lretl•""''•d• birik teııalllt. 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağll - yağsız 

ve acı badem 

BA LSAMİN IiREMLERI 
Biitün dünyada birinciliği tudik edilmiş sıhhi güzellik kremle
ridir. Gece için yağlı· gündüz için yağsız ve halis acı badem 

çetidleri vardır. Hususi vazo ve tüblerde aatılır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • İstanbul 

lsr AN BUL ESNAF CEMiYETLERi 
MU.terek Merkez Heretl Ba,kanhlından ı 
1 - Sıhhi muayenelerini bu ay içinde yaptırmak mecburiyetinde olan 

esnafımızın yeni sene cüzdanlarını almak üzere vakit geçtrmeden Cemi
yetlerine müracaatları lazımdır . 

2 - Hazırlanmakta olan esnaf cemiyetleri muayene ve tedavi kliniği 
İktısad Vekaletine bağlı ve nizmnameleri Ticaret ve Sanayi odasınca 
tescil edilmiş olan esnaf cemiyetlerinin yedlerinde odaca tasdikli cüzdan ve 
sicil varakası bulunan rnensublar içindir. Klinik masraflan cemiyetler 
büdcelerinden ayrılmakta olan t.ahsi sat ile temin edilmekte olduğundan ı 
Esnaf Hastanesi adına her hangı bir şahıs tarafından para talebile vuku 
bulacak müracaatlardan derhal cemiyetlerin idare heyetlerine ve zabıtaya 

malıimat verilmesi ilan olunur 

Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT 

Yaz mevsimini Boğaziçiııde geçirmek için mekteblerin 
Umumi tatiline intizar eden aayın halkımıza mahaıu olarak 
1 Temmuzdan batl•yarak EyHil nihayetinde mGddeti bitecek 
ol•n 3 aylık kart abonemanlarımızın Temmuzun birind plbae 
k•dar aabfına devem olunacağını ve tedarik etmek istiyenleria 
bir an evvel ldarei Merkeziye Kontrol mOdllriyeti ile K6prii .. 
Boğ•z ve K6prll • Üıktıdar Gitelerine mtlracaatlan illn olunur. 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 
• kullımımz. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

~--••••••••••lllıııı İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 
BANKA KOMERÇiYALA 

iTALYANA 
Sermayesi Liret 700,000,000 

İhtiyat akçesi Liret HS,'169,054,51 
Mer.ıtezl İdare: MİLANO 

ltalyanın başlıca oehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca· 
rlstan, Yugoslavya, RomallJa, Bul· 
garlstan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Müttehldesı, Brezilya, Şlll, Urugua7, 

ArJantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Atllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Oalata Voyvoda caddesi Karakö7 

Palft.s <Telef: 44841 /213/i/5) 

Şehir dahilindeki acenteler: 
istanbulda: Alalemelyan hanında 
Telef 22900 13/11/12/15; Beyo~lun· 

da: istik.lal caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

SİNİR DAMLASI 

Bütün aınır nöbetlerine, asab 
yorgunluklarına ve bayılmalara 

karıı yegane ve ıon ilaçhr. 

Doktor 

BESiM RUŞEN 
Cerrahpqa hHtaneıi dahiliye mütebaaı11 
Çar,ıkapı Ahımbay ap. No. 2 

Pazardan ba~ka hcrgün ÖA'ledcn sonra 

hastalarını kabul eder. 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUteheesısı 

Hergun öğledn sonra saat 3 ten 
7 ye kadar Blediye, Binbirdirek 

Nuri Conker ilokak No. s. 10 

Müflis Avunduklara aid Bulgurca çift. 

liğine aid satışların tehiri hakkında Zi· 

raat Bankası tarafından vaki taleb ted· 

kik ve bir karar verilmek üzere alacaklı· 

!arın 1/7 /938 Cuma günü saat 13 de top· 

!anmalarına idarece karar 'Verilmiştir. 

Tayin edilen günde alacaklıların bebe· 

mehal gelmeleri gelmedikleri takdirde i

darece icab eden kararın ittihaz edilece

ği bilinmek üzere ilan olunur. (8624) 

Kayıp : İstanbul seyrüseferlnden aldığım 
3463 siell numaralı şo!or ehllyeLnameml 
kaybettim. Yenisini r;ıkartaeağımdan eskl· 
sinin hükmü yoktur. (1100) 

Fatih Orta çeşme Feyzullah sokak S4 No. 
Salahaddin Ornat .............................................................• 

İlan Tarifemiz 
Birinci •ah ile 400 kunıı 
ikinci •ah ile 250 )) 

Üçüncü sahile 200 ,, 
Dördüncü •ahile 100 ,, 
lç •ahileler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak· 
lar aynca tenzilatlı tarjfemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlancılık Kollektif Şirk.U 
Kahramanzade Baa 

Ankara caddesi 

............................................................. 
Son Posta Matbaası ................................ 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı; 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ . 
A. Ekrem UŞAKLIGIL 


